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Αξιότιμοι Κύριοι, 

 

Η Attica Bank είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός οργανισμός, ο οποίος μετρά 90 χρόνια 
ζωής και σήμερα διαθέτει ένα δίκτυο αποτελούμενο από 62 Καταστήματα τα οποία καλύπτουν τις 
μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. 

Το φθινόπωρο του 2015, κατά την άσκηση της συνολικής αξιολόγησης που διεξήγαγε η Τράπεζα 
της Ελλάδος ενόψει της ανακεφαλαιοποίησης του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, η Attica Bank 
ελέγχθηκε με την μεθοδολογία των συστημικών τραπεζών και κλήθηκε να προβεί σε αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου η οποία συντελέστηκε με επιτυχία τον Δεκέμβριο του 2015 με άντληση 
κεφαλαίων ύψους 681εκ. ευρώ. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας επιτεύχθηκε 
χωρίς τη συμμετοχή του ΤΧΣ και άρα την επιβάρυνση του Έλληνα φορολογούμενου. Το γεγονός 
αυτό αποτέλεσε ορόσημο στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και αξιοσημείωτο γεγονός εντός και 
εκτός συνόρων. Η  Attica Bank σήμερα, παραμένει η μοναδική αμιγώς  ελληνική  εμπορική  
Τράπεζα  που  διατηρεί  την  ανεξαρτησία  και  τον  ιδιωτικό  της  χαρακτήρα. Η Attica Bank, η 5η 
μεγαλύτερη ελληνική Τράπεζα, διαθέτει πλέον ισχυρότατο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στα 
επίπεδα του 17,2% (Ιούνιος 2016), υπερδιπλάσιο του ελάχιστου απαιτούμενου από τις εποπτικές 
αρχές και αυξανόμενη διείσδυση στην Ελληνική αγορά μέσω του δικτύου της και των συνεργασιών 
της με τις ελληνικές συνεταιριστικές τράπεζες.  

Η Τράπεζα έχει συστήσει  Διευθύνσεις Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εσωτερικού Ελέγχου οι 
οποίες είναι ανεξάρτητες Διευθύνσεις που αναφέρονται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Τράπεζας. Οι ανωτέρω Διευθύνσεις είναι επιφορτισμένες με το έργο καθοδήγησης των υπηρεσιών 
της Τράπεζας (Διοικητικών και Δικτύου) ώστε οι τελευταίες να πειθαρχούν με το εκάστοτε νομικό 
πλαίσιο λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων. Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης επιπλέον 
είναι επιφορτισμένη με το έργο της διαχείρισης των παραπόνων των πελατών της Τράπεζας. Τέλος, 
η Τράπεζα έχει καταρτίσει και ακολουθεί συγκεκριμένη Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης 
Συμφερόντων (μεταξύ της Τράπεζας και πελατών της) καθώς και Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης 
Εντολών των πελατών της.  

Σήμερα στη μετοχική σύνθεση της Τράπεζας συμμετέχουν : το Ταμείο Σύνταξης Μηχανικών 
Εργοληπτών  και  Δημοσίων  Έργων ( ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ )  με 56%, ο μεγαλύτερος Μέτοχος της 
Τράπεζας, το επικουρικό ταμείο Τραπεζοϋπαλλήλων (TΑΠΙΛΤ-ΑΤ) με 7%, ο Σύλλογος Υπαλλήλων 
Τράπεζας (ΣΥΤΑ) με  1 %  ενώ το υπόλοιπο 36% ανήκει  σε δημόσιους φορείς  και  ιδιώτες. Η 
μετοχική σύνθεση της Τράπεζας, με την στρατηγική παρουσία του βασικού μετόχου της αλλά και 
των λοιπών μετόχων αποτελεί μια από τις ισχυρότερες στη χώρα μας. 

Η οικογένεια της Attica Bank με τους ανθρώπους της, τους 20.000 μετόχους της, τους 110.000 
ασφαλισμένους του βασικού της μετόχου και τους 400.000 καταθέτες της προχωρά και κτίζει το 
μέλλον. Η Τράπεζα έχει να επιδείξει σημαντικότατο έργο στη διαχείριση διαθεσίμων, περιουσιακών 
στοιχείων και επενδυτικών χαρτοφυλακίων μεγάλων ιδιωτών και θεσμικών πελατών, δημοσίων 
οργανισμών και ασφαλιστικών ταμείων. Στηριζόμενη στην πολυετή εμπειρία και τέλεια κατάρτιση 
των στελεχών της και με όπλο μια διευρυμένη γκάμα χρηματοοικονομικών προϊόντων είναι σε θέση 
να προσφέρει ολοκληρωμένες τραπεζικές υπηρεσίες. Η Τράπεζα στοχεύοντας στη δημιουργία 
πιστής πελατειακής βάσης έχει δώσει βαρύνουσα σημασία στην άριστη εξυπηρέτηση των πελατών 
και κύριο μέλημα της είναι η συνεχής ποιοτική και ποσοτική βελτίωση του επιπέδου των προϊόντων 
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και υπηρεσιών, η σύγχρονη και υπεύθυνη αντιμετώπιση όλων των τραπεζικών αναγκών των 
πελατών μας. 

 

Η Attica Bank, θα ήθελε να εκφράσει το ενδιαφέρον της για την παροχή της υπηρεσίας αποδοχής 
συναλλαγών με κάρτες και την προμήθεια τερματικών συσκευών EFT/POS. Στη συνημμένη 
προσφορά μας αναφέρονται:  

1. Οικονομοτεχνική  προσφορά   

2. Παράρτημα προϊόντων προς τα μέλη του TEE 
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ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
1. Προτεινόμενη Συνεργασία 
 
Η Attica Bank κατόπιν διερεύνησης των αναγκών των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας, (εφεξής Τ.Ε.Ε.),  σε θέματα υπηρεσιών αποδοχής συναλλαγών, είναι στην ευχάριστη 
θέση να προτείνει τη παρακάτω λύση που κρίνεται ότι θα εξυπηρετήσει τα μέλη του Τ.Ε.Ε με το 
πιο αποδοτικό τρόπο μέσω ενός σύγχρονου και διαρκώς εξελισσόμενου ηλεκτρονικού συστήματος 
για την αποδοχή συναλλαγών μέσω καρτών. 
 
2. Αναλυτική παρουσίαση συνεργασίας 
 

2.1. Αποδοχή Συναλλαγών 
 

Η Attica Bank, παρέχει στα μέλη του Τ.Ε.Ε. τη δυνατότητα να δέχονται συναλλαγές με κάρτες 
Visa & MasterCard (χρεωστικές, προπληρωμένες, εταιρικές και πιστωτικές) έκδοσης 
οποιασδήποτε τράπεζας. 
 
Τα ποσά των συναλλαγών θα πιστώνονται σε καταθετικό λογαριασμό που θα τηρείται στην 
Attica Bank και που θα συνδέεται με τη τερματική συσκευή, την επόμενη εργάσιμη ημέρα.  
 
Παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου των κινήσεων του λογαριασμού που συνδέεται με τη 
τερματική συσκευή EFT/POS και μέσω e-banking. 
 

2.2.  Δυνατότητα Συναλλαγών με δόσεις 
 

Δίδεται η δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών με άτοκες δόσεις στις περισσότερες 
κάρτες όλων των τραπεζών χωρίς επιπλέον χρεώσεις. H Attica Bank, προσφέρει ένα ευρύ 
πρόγραμμα άτοκων δόσεων που καλύπτει όλους τους πελάτες της. 
 
2.3. Τεχνική Υποστήριξη 

 
Παρέχεται δυνατότητα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης  & τεχνικής υποστήριξης του πελάτη 
χωρίς επιπλέον χρεώσεις. 
 
Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση παρέχεται από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 21:00 και 
Σάββατο 09:00 – 18:00 

 
2.4. Τερματικές Συσκευές 

 
Παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης : 
 

o Σταθερής ενσύρματης τερματικής συσκευής, INGENICO (ICT 220) σύνδεσης 
Ethernet/dial up, η οποία δύναται να συνδεθεί  είτε μέσω απλής αναλογικής 
τηλεφωνικής γραμμής, είτε  μέσω internet για την  ταχύτερη μεταφορά δεδομένων και 
μείωσης του κόστους 
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o Ασύρματης τερματικής συσκευής GPRS INGENICO (IWL 220),  με ενσωματωμένη 
κάρτα sim Cosmote 
 

Οι τερματικές συσκευές παρέχουν  
 Ασφάλεια συναλλαγών μέσω κάλυψης σύγχρονων πρωτοκόλλων ασφαλείας. 
 Ταχύτητα στη πραγματοποίηση των συναλλαγών 
 Συναλλαγές chip & pin 
 Δυνατότητα ανοιχτής πληκτρολόγησης 
 Δυνατότητα ακύρωσης της συναλλαγής 
 Δυνατότητα «Αυτόματου κλείσιμου πακέτου» στο τέλος της ημέρας. 
 Δωρεάν αναβαθμίσεις λογισμικού τερματικής συσκευής και δωρεάν 

αντικατάσταση τερματικού σε περίπτωση βλάβης 

 
 
3. Τιμολόγηση υπηρεσιών EFT/POS 
 
Για τη συνεργασία με τη Τράπεζάς μας προσφέρουμε προς τα μέλη του Τ.Ε.Ε. ειδικούς  
προνομιακούς όρους. 
 

3.1. Προμήθεια εκκαθάρισης συναλλαγών 
 

Για κάθε συναλλαγή μέσω τερματικών συσκευών, η Attica Bank, θα παρακρατά προμήθεια η 
οποία ορίζεται ως ποσοστό επί του ποσού συναλλαγής  

 
 

Προμήθεια Εκκαθάρισης Συναλλαγών 

Κάρτες Visa εκδόσεως Attica Bank & 
άλλων τραπεζών 

0,65% 

Κάρτες MasterCard εκδόσεως Attica 
Bank & άλλων τραπεζών 

0,65% 

 
      Οι προμήθειες εφαρμόζονται ανά ολοκληρωμένη και επιτυχή συναλλαγή.  
 

3.2. Διαχειριστικό Κόστος 
 
Η Attica Bank προσφέρει τη τερματική συσκευή στα μέλη του Τ.Ε.Ε. χωρίς χρέωση για το 
πρώτο έτος. 
 
Στη συνέχεια, η χρήση τερματικού θα παραμείνει χωρίς χρέωση, εφόσον το μέλος του Τ.Ε.Ε. 
πραγματοποίησε συναλλαγές καρτών κατά το προηγούμενο έτος άνω των € 9.000 ή η 
συνολική καταθετική σχέση (μέσα υπόλοιπα καταθετικών λογαριασμών) υπερέβαινε τις € 
10.000 κατά το αντίστοιχο διάστημα. 
 
Ως βάση υπολογισμού του έτους λαμβάνεται το έτος 365 ημερών το οποίο άρχεται από την 
ημερομηνία υπογραφής  έκαστης σύμβασης.  
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Διαφορετικά θα υπάρχει η ακόλουθη μηνιαία χρέωση  : 
 
  Μηναίο διαχειριστικό κόστος ανά 

τερματική συσκευή 
Σταθερή ενσύρματη τερματική 
συσκευή 

€ 6 πλέον ΦΠΑ 

Ασύρματη τερματική συσκευή 
€ 7,50 πλέον ΦΠΑ 

 
 
 

4. Διαδικασία διάθεσης τερματικών συσκευών pos 
 

Κάθε  μέλος του Τ.Ε.Ε.  μπορεί να απευθυνθεί σε οποιαδήποτε Κατάστημα της Attica Bank για την 
υποβολή αίτησης απόκτησης τερματικής συσκευής αποδοχής καρτών EFT/POS. 
 
Η διαδικασία υλοποίησης περιλαμβάνει τα εξής διαδοχικά βήματα: 
 
 Αποδοχή των οικονομικών όρων της συνεργασίας 
 Υποβολή σχετικού αιτήματος σε οποιοδήποτε κατάστημα της Attica Bank 
 Επεξεργασία αιτήματος και τελική απάντηση 
 Υπογραφή των απαραίτητων νομικών εγγράφων για τη παροχή των υπηρεσιών και άνοιγμα  

καταθετικού λογαριασμού στην Attica Bank για τη πίστωση των συναλλαγών (σε περίπτωση 
που δεν υπάρχει) 

 Εγκατάσταση τερματικού και ενεργοποίηση της υπηρεσίας 
 

Ο χρόνος υλοποίησης δεν ξεπερνά τις 15 ημέρες από την υπογραφή των απαραίτητων νομικών 
εγγράφων, εφόσον έχουν τακτοποιηθεί όλες οι πιθανές εκκρεμότητες. 
 
 
5. Λοιποί όροι 
 

o Οι τιμές που αναγράφονται αναφέρονται σε ευρώ, 
o Οι αναφερόμενες τιμές δε βαρύνονται με Φ.Π.Α., εκτός των υπηρεσιών για τις οποίες αυτό 

αναφέρεται σαφώς, 
o Η παρούσα οικονομική προσφορά δεσμεύει την Attica Bank για εξήντα (60) ημέρες από την 

ημερομηνία κατάθεσής της και εφόσον γίνει αποδεκτή από εσάς τα μέλη του Τ.Ε.Ε. θα 
μπορούν να την ενεργοποιήσουν σε διάστημα τεσσάρων μηνών από την αποδοχή της, 

o Για την ταυτοποίηση των μελών απαιτείται η επίδειξη ταυτότητας μέλους ή σχετική βεβαίωση 
από το Τ.Ε.Ε., 

o Η Τράπεζα διατηρεί την ευχέρεια να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κρίνει η ίδια ότι δεν 
πληρεί τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση της υπηρεσίας, 

o Η προσφερόμενη υπηρεσία παρέχεται υπό τους περιορισμούς που τίθενται από το εκάστοτε 
ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και ιδίως κατά τη διάρκεια ισχύος των 
επιβαλλόμενων περιορισμών και ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων. 
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6. Στοιχεία επικοινωνίας  
 
Για τυχόν διευκρινήσεις ή περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόταση, μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με το Κατάστημα Πανεπιστημίου – Ελευθερίου Βενιζέλου 19 & Ομήρου - Τ.Κ. 
10564, email 065branch@atticabank.gr 
 
Υπεύθυνος Επικοινωνίας :  
Βαφέα Γεωργία – Αικατερίνη τηλ 210-3223624, email  Vafea.Georgia-Aikaterini@atticabank.gr 
Παπαδοπούλου Βασιλική  τηλ 210-3247417,   email  Papadopoulou.Vasiliki@atticabank.gr 
 
 

Με εκτίμηση 

 

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία 

Κατάστημα  Πανεπιστημίου (065) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΕΕ  

 Έντοκος Όψεως Κλιμακούμενου Επιτοκίου Ασφαλισμένων & Εργαζομένων στο 
Ε.Τ.Α.Α. 

Είναι λογαριασμός πρώτης ζήτησης για επαγγελματίες και επιχειρήσεις για τη συγκέντρωση των 
ταμειακών διαθεσίμων. Απαιτείται ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης (1.500 ευρώ). 

Επιτόκιο : 
• Επιτόκιο 0,28% για ποσά έως € 10.000  
• Προνομιακό επιτόκιο για ποσά άνω των € 10.000  
 
Το αναγραφόμενο επιτόκιο είναι μικτό και η φορολογία επί των τόκων καταθέσεων είναι σήμερα 
15%. Εξάμηνος εκτοκισμός με βάση τα μέσα καταθετικά υπόλοιπα λογαριασμών 
 
Πρόσθετα Στοιχεία / Παροχές: 
 Δυνατότητα χορήγησης καρνέ επιταγών με προτυπωµένο το ονοματεπώνυμο του καταθέτη 

ή την επωνυμία της επιχείρησης, χωρίς την είσπραξη της προβλεπόμενης προμήθειας για τις 
ονοματοποιημένες επιταγές. 

 Δυνατότητα έκδοσης προσωποποιημένων επιταγών σε λογαριασμούς εταιριών 
 Δωρεάν συναλλαγές μέσω e-banking (όλες πλην εμβασμάτων) 
 Δωρεάν εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, κ.λ.π. με πάγιες εντολές που 

συνδέονται με τον λογαριασμό. 
 Δυνατότητα πληρωμής εισφορών στο ΕΤΑΑ με πάγιες εντολές, ασφαλιστικών εισφορών στο 

ΕΤΑΑ, καθώς και πληρωμή οφειλών ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΦΠΑ. 
 Χωρίς ετήσια έξοδα διαχείρισης πιστωτικής κάρτας Attica Card Visa (LDCard), για τους 

ασφαλισμένους και εργαζομένους στο Ε.Τ.Α.Α. 
 Κινήσεις στον λογαριασμό μπορούν να διενεργούνται και μέσω ΑΤΜ και μέσω e-banking. 
 Δωρεάν χορήγηση χρεωστικής κάρτας Αttica Debit Me. 

 
 
 Attica Υπερταμιευτήριο Ασφαλισμένων & Εργαζομένων στο  Ε.Τ.Α.Α. 

 
Είναι λογαριασμός πρώτης ζήτησης που συνδυάζει υψηλή απόδοση µε άμεση πρόσβαση στα 
χρήματα, χωρίς τους περιορισμούς των προθεσμιακών καταθέσεων. Ο λογαριασμός συνδυάζει 
υψηλό επιτόκιο  για οποιοδήποτε ποσό, από το πρώτο ευρώ και με μηναία απόδοση τόκων.  
 
Επιτόκιο: 
• Προνομιακό επιτόκιο 0,85% από το πρώτο κιόλας ευρώ και για όλο το ποσό του λογαριασμού 
 
Το αναγραφόμενο επιτόκιο είναι μικτό και η φορολογία επί των τόκων των καταθέσεων είναι 
σήμερα 15%. Μηνιαίος εκτοκισμός   
 
Πρόσθετα Στοιχεία / Παροχές: 
 Ο λογαριασμός δεν χρεώνεται με λειτουργικά έξοδα. 
 Χορήγηση Βιβλιαρίου Ταμιευτηρίου, δωρεάν.  
 Χορήγηση χρεωστικής κάρτας Αttica Debit Me, Visa ή MasterCard δωρεάν. 
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 Δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες e-banking  
 Δωρεάν εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ με πάγιες εντολές. 
 Δωρεάν  εξόφληση εισφορών στο ΕΤΑΑ µε πάγιες εντολές, καθώς και ασφαλιστικών 

εισφορών στο ΕΤΑΑ.  
 Είναι δυνατή η τροφοδοσία του λογαριασμού και μέσω επιταγής άλλης Τράπεζας. 

 
Λοιποί όροι και προϋποθέσεις 
 Το προνομιακό επιτόκιο ισχύει με την προϋπόθεση ότι διενεργούνται μέχρι και 3 

αναλήψεις/χρεώσεις στη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα. 
 Ως αναλήψεις/χρεώσεις θεωρείται το σύνολο των δυνατών εγγραφών, δηλαδή κινήσεις 

(αναλήψεις) στα ταμεία της Τράπεζας, στα ΑΤΜ, αυτόματες χρεώσεις (π.χ. προμήθειες ΔΙΑΣ 
για αναλήψεις από ΑΤΜ άλλων τραπεζών, δημιουργία προθεσμιακής, εξόφληση δόσεων 
δανείων, Visa κλπ), χρεώσεις μέσω Internet Banking κλπ. Εξαιρούνται οι εγγραφές 
εξόφλησης παγίων εντολών ΔΕΚΟ, χρεωστικών τόκων και παρακράτησης φόρου τόκων 
καταθέσεων. 

 Για πάνω από 3 αναλήψεις το μήνα, ο λογαριασμός εκτοκίζεται, για το μήνα αυτό, με το 
Βασικό Επιτόκιο Ταμιευτηρίου (Β.Ε.Τ) της Τράπεζας σήμερα 0,15%. 

 Ο καταθέτης μπορεί παράλληλα να διατηρεί ένα λογαριασμό απλού ταμιευτηρίου, με μικρό 
σχετικά υπόλοιπο, τον οποίο θα έχει συνδεδεμένο με πάγιες εντολές όπως δόσεις δανείων, 
πληρωμή πιστωτικής κάρτας κλπ, ώστε να μην πραγματοποιούνται πολλές κινήσεις και έτσι 
να απολαμβάνει το υψηλό επιτόκιο κάθε μήνα. 

 
Τα επιτόκια ενδέχεται να μεταβάλλονται σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της Attica Bank  
 
 
 E – Banking 

 
Παρέχεται  στους πελάτες μας   η  δυνατότητα   : 
 
• Ασφάλειας των πληροφοριών σύμφωνα με το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης  SSL 128bit 
• Άμεσης  πρόσβασης  στην Attica  Bank  24  ώρες  7 ημέρες Ηλεκτρονικού  statement   

λογαριασμού 
• Μεταφορές κεφαλαίων  
• Εμβάσματα Πληρωμές οφειλών που αφορούν 

- Πιστωτικές κάρτες  
- Επαναφόρτιση προπληρωμένης κάρτας Attica Prepaid Visa   
- Πληρωμές Δημόσιων ταμείων, Φόρων, Εταιριών Τηλεπικοινωνιών, Ασφαλιστικών Εταιριών 

κλπ. 
• Πάγιες εντολές πληρωμής  
• Έκδοση και ταυτόχρονη εξαργύρωση Εργόσημου καθώς και αναζήτηση και επανεκτύπωση 

παραστατικών προηγούμενων Εργοσήμων 
• Έκδοση e-παράβολο 
• Πλήρους και ευέλικτης διαχείρισης, άμεσης ενημέρωσης και παρακολούθησης όλων των 

καθημερινών τραπεζικών  συναλλαγών 
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Οι περισσότερες από τις υπηρεσίες του e-banking της Attica Bank σας παρέχονται χωρίς 
επιβάρυνση ενώ οι υπόλοιπες, έχουν χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τις συναλλαγές που 
πραγματοποιούνται στα Καταστήματα 
 
 
 Χρεωστικές κάρτες Attica Debit Me  

 
Οι χρεωστικές κάρτες Attica Bank “Debit Me”,  Visa ή MasterCard, εκδίδονται εφόσον διατηρείται 
λογαριασμό σε αυτή. Οι χρεωστικές κάρτες της Attica Bank είναι τεχνολογίας Chip and Pin για 
πρόσθετη ασφάλεια. Συνδέονται με έναν ή περισσότερους καταθετικούς λογαριασμούς σας στην 
Attica Bank. 
 
Χρήση : 
• Αγορές αντί για μετρητά χωρίς χρεώσεις 
• Ανάληψη χρημάτων σε ATM στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό 
• Αγορές μέσω Internet χωρίς επιβάρυνση χρεώσεων για την Attica Debit Me MasterCard  
 
Παροχές : 
 Έκδοση Δωρεάν  
 Διαχείριση των χρημάτων σας 24 ώρες 7 ημέρες 
 Έλεγχος χρήσης και εξόδων 
 Συναλλαγές χωρίς αναμονή ή καθυστερήσεις  
 Χωρίς επιβάρυνση τόκων  
 Η Υπηρεσία Έγκαιρης Ειδοποίησης Κακόβουλης Χρήσης αποτελεί ένα σύστημα ελέγχου των 

συναλλαγών που πραγματοποιούνται με τις πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες της ATTICA 
BANK σε όλο τον κόσμο. Σκοπός του συστήματος είναι η προστασία των κατόχων από δόλια 
χρήση της κάρτας τους από τρίτους, ώστε να αποφευχθούν κρούσματα απάτης. 

 
Το προσφερόμενο προϊόν παρέχεται υπό τους περιορισμούς που τίθενται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό 
και κανονιστικό πλαίσιο και ιδίως κατά τη διάρκεια ισχύος των επιβαλλόμενων περιορισμών και ελέγχων στην 
κίνηση κεφαλαίων. 
 
 
 Πιστωτικές Κάρτες  Techno Card Visa  (Classic, Gold) 

 
Πιστωτική κάρτα Visa ειδικά σχεδιασμένη για τα μέλη ΤΕΕ  με τα κάτωθι χαρακτηριστικά : 
 
• Επιτόκιο εκτοκισμού για αγορές 10,50% και για ανάληψη μετρητών 12,00% - μόνο για το 

ποσό της ανάληψης - ( πλέον εισφοράς Ν. 128/75, σήμερα 0,60%) 
• Εξόφληση ασφαλιστικών Εισφορών 

Πληρωμή τρεχουσών και ρυθμισμένων ασφαλιστικών εισφορών μέσω προγραμμάτων άτοκων 
δόσεων, 5, 12 ή 24 δόσεων ανάλογα με τη κατηγορία ασφαλιστικής οφειλής που 
αποπληρώνεται. 

• Επιτόκιο εκτοκισμού πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών : 
- 0% για εξόφληση του συνόλου της μηνιαίας οφειλής 
- 7,50% για εξόφληση μέρους της μηνιαίας οφειλής (πλέον εισφοράς Ν. 128/75, σήμερα 
0,60%) 
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• Ετήσια Έξοδα Διαχείρισης: Δωρεάν 
• Επιστροφή 1% επί του ποσού των συναλλαγών (με πίστωση του λογαριασμού ανά δίμηνο) 

εφόσον στο χρονικό αυτό διάστημα οι συναλλαγές υπερβαίνουν τα € 750. Μέγιστο ποσό 
επιστροφής € 250. Η προσφορά δεν ισχύει για αναλήψεις μετρητών. 

• Δωρεάν παροχή της Υπηρεσίας Έγκαιρης Ειδοποίησης Κακόβουλης Χρήσης.  
Η Υπηρεσία Έγκαιρης Ειδοποίησης Κακόβουλης Χρήσης,  αποτελεί ένα σύστημα ελέγχου των 
συναλλαγών που πραγματοποιούνται με τις πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες της ATTICA 
BANK σε όλο τον κόσμο. Σκοπός του συστήματος είναι η προστασία των κατόχων από δόλια 
χρήση της κάρτας τους από τρίτους, ώστε να αποφευχθούν κρούσματα απάτης. 

• Τεχνολογία Chip and Pin για πρόσθετη ασφάλεια 
 
Οι κάρτες χορηγούνται με βάση την εγκριτική διαδικασία της Τράπεζας και την πιστοληπτική ικανότητα            
του αιτούντος 
Το προσφερόμενο προϊόν παρέχεται υπό τους περιορισμούς που τίθενται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό 
και κανονιστικό πλαίσιο και ιδίως κατά τη διάρκεια ισχύος των επιβαλλόμενων περιορισμών και ελέγχων στην 
κίνηση κεφαλαίων. 
 
 
 Attica  – Ασφάλιση Αυτοκινήτου  
 
Η Attica Bank σάς προσφέρει το Attica Ασφάλιση Αυτοκινήτου, ένα σύγχρονο και ευέλικτο 
πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου, με κλιμακούμενες καλύψεις για το αυτοκίνητό σας σε 
εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές, που προσαρμόζεται στις δικές σας, ιδιαίτερες ανάγκες! 
Κλιμακούμενα πακέτα ασφάλισης  
 
Το πρόγραμμα παρέχεται σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρία Generali, και αποτελείται από 
3 επιμέρους κλιμακούμενα πακέτα ασφάλισης αυτοκινήτου. Τα πακέτα Speed 1, Speed 2 και 
Speed 3 σάς προσφέρουν τη δυνατότητα να επιλέξετε το κόστος, αλλά και την έκταση της 
κάλυψης που επιθυμείτε, σύμφωνα με τις δικές σας, προσωπικές ανάγκες. 
 
SPEED 1 
 
Καλύψεις : 
• Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων και επιβαινόντων του οχήματος 
• Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων κατά τη μεταφορά του οχήματος και σε φυλασσόμενους χώρους 
• Προσωπικό ατύχημα οδηγού (επιλογή ορίου €10.000 -  €15.000 - €20.000) 
• Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα 
• Νομική στήριξη 
• Φροντίδα ατυχήματος 
• Ρυμούλκηση οχήματος λόγω ατυχήματος 
• Κάλυψη των αερόσακων 
 
Προαιρετικά: 
 Οδική Βοήθεια 
 Επέκταση Αστικής Ευθύνης από ρυμουλκούμενο όχημα 
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SPEED 2 
 
Καλύψεις: 
Οι καλύψεις του Speed  1 με επιπλέον: 
• Πυρκαγιά  
• Αστική ευθύνη προς τρίτους από πυρκαγιά 
• Ολική κλοπή  
• Μερική κλοπή 
• Φυσικά φαινόμενα 
• Θραύση κρυστάλλων (επιλογή ορίου €1.000 - €3.000 - €5.000) 
• Ενοικίαση οχήματος λόγω πυρκαγιάς / ολικής κλοπής 
• Αντικατάσταση κρυστάλλων (Carglass ή Δίκτυο Συνεργαζόμενων Συνεργείων) 
 
Προαιρετικά: 
 Προστασία Αξίας 
 Αντικατάσταση κλειδιών οχήματος 
 Απώλεια άδειας οδήγησης, Αστυνομικής ταυτότητας, Διαβατηρίου 
 Οδική Βοήθεια 
 Επέκταση Αστικής Ευθύνης από ρυμουλκούμενο όχημα 
 
SPEED 3 
 
Καλύψεις: 
Οι καλύψεις του Speed 2 με επιπλέον: 
• Ίδιες Ζημιές με επιλογή απαλλαγής €300 - €1.000 - €1.500 
• Διασάλευση / Διατάραξη δημόσιας τάξης 
• Τρομοκρατικές ενέργειες 
• Κακόβουλες ενέργειες με επιλογή απαλλαγής €300 - €1.000 - €1.500 
 
Προαιρετικά: 
 Προστασία Αξίας 
 Αντικατάσταση κλειδιών οχήματος 
 Απώλεια άδειας οδήγησης, Αστυνομικής ταυτότητας, Διαβατηρίου 
 Οδική Βοήθεια 
 Επέκταση Αστικής Ευθύνης από ρυμουλκούμενο όχημα 
 
 
 
Η πληροφόρηση για τα προϊόντα αυτά παρέχεται είτε μέσω του δικτύου καταστημάτων 
της Attica Bank είτε μέσω της ιστοσελίδας της Τράπεζας στη διεύθυνση : 
www.atticabank.gr 
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