Ινύληνο 2015

Αγαπεηέ ζπλεξγάηε,
Η Εθνική Τράπεζα ζε ζπλεξγαζία κε ην Υποσργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασυάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
αλέιαβε ην ζρεδηαζκό, ηελ έθδνζε θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο Κάρτας Αλληλεγγύης, ζην πιαίζην ηνπ Νόκνπ Αληηκεηώπηζεο
ηεο Αλζξσπηζηηθήο Κξίζεο (Ν.4320/2015).
Η Κάξηα Αιιειεγγύεο απεπζύλεηαη πεξίπνπ ζε 150.000 δηθαηνύρνπο ηνπ επηδόκαηνο ζίηηζεο θαη γηα ηελ απόθηεζε ηεο,
πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί έγθξηζε ηεο αίηεζεο, ηνπ ππνςήθηνπ δηθαηνύρνπ, γηα ππαγσγή ηνπ ζην Πξόγξακκα
Αληηκεηώπηζεο Αλζξσπηζηηθήο Κξίζεο, ζπγθεθξηκέλα γηα παξνρή ηνπ επηδόκαηνο ζίηηζεο.
Με ηνλ ηξόπν απηό, νη δηθαηνύρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο απνθηνύλ έλα ζύγρξνλν θαη αζθαιέο κέζν δηελέξγεηαο αγνξώλ,
κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα εηζπξάηηνπλ ην επίδνκα ζίηηζεο γηα όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα ηζρύνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο [9 κήλεο].
Πην ζπγθεθξηκέλα ε Κάξηα Αιιειεγγύεο θέξεη ηα αθόινπζα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά:

 είλαη νλνκαζηηθή, κε ιεηηνπξγηθόηεηα πξνπιεξσκέλεο θάξηαο, ρσξίο δπλαηόηεηα θόξηηζεο από ηνλ θάηνρν. Οη
πηζηώζεηο ζα εθηεινύληαη απνθιεηζηηθά από ην Υπνπξγείν Εξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγύεο πεξηνδηθά, ζε κεληαία βάζε.

 αλήθεη ζην δηεζλέο δίθηπν MasterCard θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγώλ ζε ηεξκαηηθέο
ζπζθεπέο απνδνρήο θαξηώλ όισλ ησλ Τξαπεδώλ [POS].

 ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα αγνξέο ζε θαηαζηήκαηα εκπνξίαο ηξνθίκσλ κε ην ζήκα MasterCard ζηελ Ειιάδα,
όπσο supermarket, νπσξνπσιεία, θξενπσιεία, αξηνπνηεία.

 δηαζέηεη ελζσκαησκέλε ηερλνινγία CHIP θαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αγνξώλ απαηηείηαη ε ρξήζε Πξνζσπηθνύ
Μπζηηθνύ Αξηζκνύ PIN, ζηελ εηδηθή ζπζθεπή POS.

 ππνζηεξίδεη κόλν ζπλαιιαγέο άκεζεο ρξέσζεο.
 δελ επηηξέπεηαη ε δηελέξγεηα ζπλαιιαγώλ ρσξίο ηε θπζηθή παξνπζία ηεο Κάξηαο [ηειεθσληθέο παξαγγειίεο,
ζπλαιιαγέο κέζσ internet, πιεθηξνιόγεζε ζπλαιιαγήο]

 δελ έρεη ζπλδξνκή ή άιιεο επηβαξύλζεηο γηα ηνλ θάηνρν.
Η απνδνρή ηεο Κάξηαο Αιιειεγγύεο από ην δίθηπν θαηαζηεκάησλ ζαο θαιύπηεηαη από ηελ πθηζηάκελε Σύκβαζε
Απνδνρήο Καξηώλ πνπ έρεηε ππνγξάςεη κε ηελ Τξάπεδα θαη σο εθ ηνύηνπ δελ απαηηείηαη ε ππνγξαθή λέαο Σύκβαζεο.
Εηδηθόηεξα, ζε όηη αθνξά ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ ηζρύεη γηα ηελ εθθαζάξηζε θάζε ζπλαιιαγήο πνπ δηελεξγείηε ζην
δίθηπν θαηαζηεκάησλ κέζσ ησλ POS ηεο Τξάπεδαο κε ηελ Κάξηα Αιιειεγγύεο, ε Τξάπεδα ζα εηζπξάηηεη πξνκήζεηα πνπ
νξίδεηαη ίζε κε ηελ πθηζηάκελε πξνκήζεηα πνπ παξαθξαηά γηα ηε εθθαζάξηζε ζπλαιιαγώλ ρξεσζηηθώλ θαξηώλ
εθδόζεσο ηεο Εζλνcash Plus Maestro.

Με ζηόρν ηελ εμαζθάιηζε ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθαινύκε γηα ηε ζρεηηθή ελεκέξσζε ηνπ
δηθηύνπ θαηαζηεκάησλ ζαο.
Τέινο, ζα ζέιακε λα ζαο επραξηζηήζνπκε ζεξκά γηα ηελ ζπκκέηνρε ζαο ζην Πξόγξακκα Αληηκεηώπηζεο Αλζξσπηζηηθήο
Κξίζεο ε νπνία θξίλεηαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ.
Είκαζηε πάληα ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε θαη ζπλεξγαζία.

Με εθηίκεζε,
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