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ΠΡΟΦΟΡΑ γηα Αλέξγνπο θαη πληαμηνύρνπο 

 
πρλέο Εξωηήζεηο  

 

 

1. Τη αθξηβώο πεξηιακβάλεη ε πξνζθνξά ηεο COSMOTE γηα αλέξγνπο θαη ζπληαμηνύρνπο; 

Η COSMOTE πξνζθέξεη ζε όινπο ηνπο λένπο θαη πθηζηάκελνπο ζπλδξνκεηέο ηεο, νη νπνίνη είλαη 

άλεξγνη ή ζπληαμηνύρνη άλω ηωλ 65 εηώλ,  έθπηωζε 15% ζην κεληαίν πάγην γηα 12 νιόθιεξνπο 
κήλεο, από ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο. 

Μπνξείηε λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ πξνζθνξά έωο θαη ζηηο 07/01/2012 ζε όια ηα εκπνξηθά 

δηαζέζηκα θαη κε δηαζέζηκα πξνγξάκκαηα ζπκβνιαίνπ γηα ηδηώηεο (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα 
πξνγξάκκαηα Καξηνζπκβνιαίνπ). 

 

2. Δίκαη Νένο ζπλδξνκεηήο Άλεξγνο ή Σπληαμηνύρνο 65 εηώλ θαη άλω. Πώο κπνξώ λα πάξω 

ηελ πξνζθνξά; 

Μπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζε νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα ηνπ δηθηύνπ ηεο COSMOTE (COSMOTE SHOPS, 
ΓΕΡΜΑΝΟ, OTEshops θαη Δίθηπν Αληηπξνζώπωλ) πξνζθνκίδνληαο ηελ αζηπλνκηθή ζαο ηαπηόηεηα θαη 

ην αλαγθαίν αλά πεξίπηωζε δηθαηνινγεηηθό άλεξγνπ ή ζπληαμηνύρνπ (δείηε παξαθάηω εξώηεζε 4).  

 

3.  Δίκαη Υθηζηάκελνο ζπλδξνκεηήο – Άλεξγνο ή Σπληαμηνύρνο 65 εηώλ θαη άλω. Πώο 

κπνξώ λα ελεξγνπνηήζω ηελ πξνζθνξά; 

Θα θαιέζεηε ζην 13838 (Εμππεξέηεζε Πειαηώλ COSMOTE) ή απεπζπλζείηε ζε έλα θαηάζηεκα ηνπ 
δηθηύνπ ηεο COSMOTE θαη ζα ζαο ελεκεξώζνπλ γηα ην πώο αθξηβώο ζα ιάβεηε ηελ πξνζθνξά. Η 

δηαδηθαζία είλαη απιή θαη γξήγνξε, ελώ ε πξνζθνξά ζαο απνδίδεηαη αθνύ επηβεβαηωζνύλ ηα ζηνηρεία 

ζαο θαη ειεγρζεί ην αλαγθαίν δηθαηνινγεηηθό.  
 

4. Τη δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζω; 

- Εάλ είζηε άλεξγνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεηε «Κάξηα Αλεξγίαο» ηνπ ΟΑΔΓ ζε ηζρύ ή 
«Βεβαίωζε Φξόλνπ Αλεξγίαο», ε νπνία εθδίδεηαη από ηνπο θαηά ηόπνπο ΟΑΕΔ αιιά κπνξεί λα δνζεί 

θαη από ηα ΚΕΠ. εκεηώλεηαη όηη απνδερόκαζηε βεβαηώζεηο κε εκεξνκελία έωο θαη 30 εκέξεο πξηλ ηελ 
εκεξνκελία ηεο αίηεζήο ζαο γηα ελεξγνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο.  

 

- Εάλ είζηε ζπληαμηνύρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεηε βεβαίωζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνύ ζαο θνξέα πνπ 
λα πηζηνπνηεί όηη είζηε ζπληαμηνύρνο ή θάπνην έληππν ζπληαμηνδνζίαο ζαο (δειαδή απόθνκκα πιεξωκήο 

ζύληαμεο, εθθαζαξηζηηθή θαηάζηαζε ζύληαμεο (κεληαία, ηξηκεληαία, εηήζηα θιπ.)) ή ελαιιαθηηθά έλα 
επίζεκν έγγξαθν από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είζηε ζπληαμηνύρνο, ν  ζπληαμηνδνηηθόο ζαο θνξέαο 

θαη ην όλνκά ζαο.  

- Η πξνζθνξά δίλεηαη ΜΟΝΟ ζε ζπληαμηνύρνπο 65 εηώλ θαη άλω (δειαδή θαη ζε όινπο όζνπο 

γελλήζεθαλ κέρξη θαη ην 1946).  

 

5. Δίκαη άλεξγνο ή ζπληαμηνύρνο άλω ηωλ 65 εηώλ θαη ζέιω λα θάλω λέα ζύλδεζε αιιά δελ 

έρω καδί κνπ ην απαηηνύκελν δηθαηνινγεηηθό. Τη κπνξώ λα θάλω; 

Γηα ηελ νινθιήξωζε ηεο λέαο ζαο ζύλδεζεο κε ηαπηόρξνλε απόδνζε ηεο πξνζθνξάο, ζα πξέπεη λα 
έρεηε καδί ζαο ην απαηηνύκελν δηθαηνινγεηηθό, θαηά ηελ πξνζέιεπζή ζαο ζην θαηάζηεκα.  

 

6. Μπνξώ λα πάξω ηελ πξνζθνξά καδί κε ηελ έθπηωζε αληί επηδόηεζεο; 

Ναη, ε πξνζθνξά είλαη ζπκβαηή κε ηελ επηινγή έθπηωζεο αληί επηδόηεζεο.  
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7. Έρω ζην όλνκά κνπ έλα Οηθνγελεηαθό παθέην. Μπνξώ λα ελεξγνπνηήζω ηελ πξνζθνξά;  

Ναη, αλ είζηε ν ππεύζπλνο πιεξωκήο ηνπ νηθνγελεηαθνύ παθέηνπ, κπνξείηε λα ελεξγνπνηήζεηε θαη ηελ 

πξνζθνξά.   
 

8. Αλ επωθεινύκαη ήδε θάπνηαο άιιεο έθπηωζεο ζην πάγην ηνπ πξνγξάκκαηόο κνπ, κέζω 

πξνζθνξάο πνπ παξείρε ζην παξειζόλ ε COSMOTE, κπνξώ λα ελεξγνπνηήζω επηπξόζζεηα 
θαη ηε λέα πξνζθνξά;  

Αλ έρεηε ήδε ελεξγή θάπνηα άιιε πξνζθνξά έθπηωζεο ζην κεληαίν πάγηό ζαο, ε λέα πξνζθνξά δελ 

είλαη δηαζέζηκε. 

 

9.  Δίκαη ζπλδξνκεηήο θαη έρω ιάβεη ηελ πξνζθνξά. Πόηε ζα δω ηελ έθπηωζε ζην 

ινγαξηαζκό κνπ; 

Η έθπηωζε ζα θαλεί ζηνλ επόκελν ινγαξηαζκό ζαο, κεηά ηελ αξρηθή ελεξγνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο. 

 

10.  Όηαλ ιήμεη ε πξνζθνξά ηη πάγην ζα πιεξώζω; 

Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, δειαδή κεηά από 12 κήλεο από ηελ αξρηθή ελεξγνπνίεζε, ρξεώλεζηε 

βάζεη ηνπ ηηκνθαηαιόγνπ ηνπ πξνγξάκκαηόο ζαο. 


