Nota de prensa
Supera as previsións

A TARXETA DE CRÉDITO EROSKI CLUB
MASTERCARD SUPERA OS 200.000 TITULARES


A condición multitarxeta que permite unificar as vantaxes do programa
EROSKI Club e a función de tarxeta de crédito na rede de tendas
EROSKI é algo que valoran especialmente os seus titulares



Outra das súas principais características é a devolución do 1% do
importe das súas compras pagadas fóra de EROSKI* ingresando eses
cartos na súa tarxeta EROSKI club asociada



A cooperativa transferiulles un aforro total de 1,7 millóns de euros
aos titulares da tarxeta EROSKI Club-Mastercard

Elorrio, 26 de abril do 2018.- A tarxeta de crédito EROSKI Club-Mastercard

superou xa os 200.000 titulares, que xa se benefician das súas vantaxes de aforro,
servizos e facilidades de pagamento. A finais de maio do ano pasado EROSKI
lanzou unha nova tarxeta de crédito EROSKI Club en colaboración con Mastercard e
Santander Consumer Finance, co obxectivo de lles ofrecer novas posibilidades de
aforro aos consumidores para unha vida máis doada.
Logo de menos dun ano de funcionamento, o balance da tarxeta de crédito EROSKI
Club-Mastercard foi moi satisfactorio. "Estamos moi contentos coa estupenda
acollida que os clientes realizaron desta iniciativa compartida con Mastercard
durante o primeiro ano de funcionamento. No contexto actual de crecente e intensa
competencia, calquera empresa necesita achegarse ao cliente e diferenciarse. E
precisamente o noso diferencial estratéxico é a nosa particular relación co cliente, a
quen dende a nosa orixe situamos na nosa razón de ser como cooperativa de
consumo", afirmou a directora de Mercadotecnia de EROSKI, Eva Ugarte.
Unha das vantaxes de aforro máis valoradas polos clientes é que a tarxeta converte
en aforro para o seu titular o 1% do importe das compras pagadas fóra de EROSKI*
ingresando eses cartos na súa tarxeta EROSKI Club asociada como saldo dispoñible
polo Socio Cliente para as súas compras en calquera supermercado, hipermercado,
gasolineira, óptica, axencia de viaxe ou tenda online da cooperativa. Amais da
comodidade de ser unha multitarxeta, ao estar vinculada á tarxeta de fidelización
EROSKI Club, e, xa que logo, unificar as vantaxes de ser Socio Cliente e mais a
función de tarxeta de crédito ao realizaren as súas compras na rede de tendas
EROSKI. Ata o de agora a cooperativa transferiulles un aforro total de máis de 1,7
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millóns de euros aos titulares da tarxeta EROSKI Club-Mastercard para cambiar en
EROSKI nas súas vindeiras compras.
Outra das vantaxes máis valoradas polos usuarios é que a nova tarxeta de crédito
EROSKI Club-Mastercard permite dispoñer de ata 300 euros en efectivo cada día en
calquera tenda EROSKI sen comisión, contra o límite dispoñible do titular e na súa
modalidade de pagamento habitual.
Totalmente gratuíta e sen custas de emisión nin mantemento, a tarxeta de crédito
EROSKI Club-Mastercard é válida en todo o mundo e tampouco ten comisións por
cambio de moeda. Permite tamén unha total flexibilidade no xeito de pagar, nas
modalidades de pagamento inmediato ou a fin de mes sen custo ningún para todas
as compras realizadas coa tarxeta, tanto en EROSKI como en calquera outro
establecemento alleo. Ademais, os Socios Cliente, titulares da nova Tarxeta de
crédito EROSKI Club-Mastercard contarán con campañas especiais de financiamento
para as súas compras en EROSKI, unha vantaxe adicional especialmente relevante
en determinadas épocas do ano como as vacacións, a volta ao cole ou o nadal.
A Tarxeta de crédito EROSKI Club-Mastercard pódea solicitar calquera consumidor
en calquera tenda EROSKI, supermercado, hipermercado, gasolineira, óptica ou
axencia de viaxes.

* Quedan excluídas as compras en hipermercados e as súas gasolineiras, supermercados e as súas
gasolineiras, tendas de alimentación, usos relacionados co xogo ou apostas e extraccións e
disposicións de efectivo, ao non seren operacións de compra de bens ou servizos. O importe a
devolver calcúlase sobre as compras netas (restados abonos e devolucións) segundo tipoloxía de
actividade comunicada polo establecemento vendedor. ** Ata 300 € diarios contra o teu límite
dispoñible e na túa modalidade de pagamento habitual.
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