
Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά µε την κάρτα όπως:

• τηλεφωνική εξυπηρέτηση για δήλωση
   απώλειας ή κλοπής κάρτας,
• επανέκδοση της κάρτας ή του ΡΙΝ,
• ενηµέρωση για τις συναλλαγές και 
   το διαθέσιµο υπόλοιπο της κάρτας, 

µπορείτε να απευθυνθείτε στα Καταστήµατα
της Εθνικής Τράπεζας και στα 

Σας ενηµερώνουµε ότι η Εθνική Τράπεζα, 
στο πλαίσιο της υπαγωγής σας στο Νόµο για την αντιµετώπιση 

της ανθρωπιστικής κρίσης, θα συλλέγει, θα τηρεί 
σε (ηλεκτρονικό ή µη) αρχείο και θα επεξεργάζεται, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2472/97, τα προσωπικά δεδοµένα σας, 
τα οποία είναι αναγκαία για τους σκοπούς έκδοσης, 

χρήσης και λειτουργίας της κάρτας σας.



Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
σε συνεργασία µε την Εθνική Τράπεζα, 
υλοποιώντας τον στόχο της Πολιτείας... 

Μέσω της Κάρτας Αλληλεγγύης θα εισπράττετε 
το επίδοµα σίτισης που δικαιούστε για όλο το χρονικό 
διάστηµα διάρκειας του προγράµµατος. 

Η κάρτα θα πιστώνεται κάθε µήνα µε το ποσό του 
επιδόµατος, χωρίς να απαιτείται καµία πρόσθετη 
ενέργεια από πλευράς σας. 

Η Κάρτα Αλληλεγγύης είναι µία προπληρωµένη κάρτα 
µε τεχνολογία “chip & pin” και αποτελεί ένα σύγχρονο 
και ασφαλές µέσο διενέργειας αγορών.

Μπορείτε να τη χρησιµοποιείτε αποκλειστικά 
για αγορές τροφίµων σε supermarket, οπωροπωλεία, 
κρεοπωλεία, αρτοποιεία και άλλα καταστήµατα εµπορίας 
τροφίµων µε το σήµα MasterCard, σε όλη την Ελλάδα. 

Για να πραγµατοποιήσετε τις συναλλαγές σας, 
παραδίδετε την κάρτα στον ταµία της επιχείρησης και 
εισάγετε τον αριθµό ΡΙΝ της στην ειδική συσκευή POS. 

Το ποσό χρεώνεται αυτόµατα, χωρίς καµία επιπλέον 
επιβάρυνση. Η διαδικασία ολοκληρώνεται, εφόσον 
υπάρχει επαρκές διαθέσιµο υπόλοιπο στην κάρτα.

Η κάρτα δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ΑΤΜ 
για ανάληψη µετρητών ή στο διαδίκτυο για 
ηλεκτρονικές αγορές και το ποσό της επιδότησης 
µε το οποίο είναι πιστωµένη η κάρτα, δεν µπορεί 
να εισπραχθεί σε µετρητά. 

Μπορείτε να ενηµερώνεστε για τις συναλλαγές 
και το διαθέσιµο υπόλοιπο της κάρτας σας µέσω 
των παρακάτω καναλιών της Εθνικής Τράπεζας:
• της ηλεκτρονικής της διεύθυνσης www.nbg.gr,
• της εφαρµογής i-bank Internet Banking, 
   εφόσον είστε εγγεγραµµένος χρήστης,
• των ΑΤΜ της (υπόλοιπο και 7 τελευταίες κινήσεις),
• του Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης, 
   στα τηλέφωνα 181818 ή 210 4848484,
• του δικτύου των Καταστηµάτων της.

... για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής
κρίσης, προχώρησε στην έκδοση 
και χορήγηση στους δικαιούχους της 
«Κάρτας Αλληλεγγύης».

Η Πολιτεία 
νοιάζεται για
κάθε έναν
από εµάς.




