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ΚΤΡΙΔ ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΔ, 

 
                                                                                                     

ΠΡΟΣΑΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ 
 
 

H Alpha Bank, κε γλώκνλα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ ησλ 
ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, ζαο ππνβάιιεη πιήξε 
πξόηαζε ζπλεξγαζίαο απνθιεηζηηθώο γηα ηα κέιε ηνπ πιιόγνπ ζαο 
αλαθνξηθά κε ηελ απνδνρή ζπλαιιαγώλ κε θάξηεο πιεξσκώλ. 
 
 
Απνδνρή ζπλαιιαγώλ 
 
Η Alpha Bank είλαη ε κνλαδηθή Σξάπεδα ζηελ Διιάδα πνπ παξέρεη ζηα κέιε 
ηνπ πιιόγνπ ζαο ηε δπλαηόηεηα λα απνδέρνληαη ζπλαιιαγέο κε όιεο ηηο 
θάξηεο (πηζησηηθέο, ρξεσζηηθέο, εηαηξηθέο, πξνπιεξσκέλεο) από ηα 
κεγαιύηεξα Δηεζλή Σπζηήκαηα Πιεξωκώλ (Visa, MasterCard,  
American Express®, Diners Club, UnionPay) εθδόζεωο νπνηαζδήπνηε 
ηξαπέδεο. 
 
 
Χξήζε ηεξκαηηθνύ 
 
Η Alpha Bank πξνζθέξεη ην ελζύξκαην ηεξκαηηθό POS ζηα κέιε ηνπ 
πιιόγνπ ζαο κε εθάπαμ ρξέσζε Επξώ 119 (πιένλ Φ.Π.Α.), πνπ 
πεξηιακβάλεη: απνζηνιή, ηειεθσληθή ελεξγνπνίεζε θαη ππνζηήξημε 
θαζεκεξηλώο 24 ώξεο ην 24σξν.  
Δλαιιαθηηθώο πξνζθέξεηαη ην αζύξκαην ηεξκαηηθό κε κεληαίν κίζζσκα 
Επξώ 9,25 (πιένλ ΦΠΑ) κε 12κελε πξνθαηαβνιή θαη κεηά ην 1ν έηνο 6κελε 
θαηαβνιή, πνπ πεξηιακβάλεη απνζηνιή, ελεξγνπνίεζε, άκεζε θαη πιήξε 
ηερληθή ππνζηήξημε, ηειεθσληθή εμππεξέηεζε θαζεκεξηλώο 24 ώξεο ην 
24σξν.  
 
Σα ηεξκαηηθά POS είλαη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο θαη ζαο παξέρνπλ ζεκαληηθά 
νθέιε: 
 
 Αζθαιείο ζπλαιιαγέο κε ρξήζε ηερλνινγίαο Chip & PIN 
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 Σερλνινγία αλέπαθωλ (contactless) ζπλαιιαγώλ γηα κεγαιύηεξε 
επθνιία θαη ηαρύηεηα 

 Γπλαηόηεηα αηόθωλ δόζεωλ θαη πξνεμνθιήζεωο απηώλ. 
 ύλδεζε κε Πξνγξάκκαηα Επηβξαβεύζεωο (Bonus, Shop & Win, 

Membership Rewards) 
 

Τηκνιόγεζε ζπλαιιαγώλ 
 
Γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο κε ηελ Σξάπεδά καο πξνζθέξνπκε ηδηαηηέξσο 
πξνλνκηαθνύο όξνπο. Γηα θάζε ζπλαιιαγή κέζσ ησλ ηεξκαηηθώλ POS, ε 
Alpha Bank παξαθξαηά πξνκήζεηα, ε νπνία νξίδεηαη σο πνζνζηό επί ηνπ 
πνζνύ ζπλαιιαγήο, σο αθνινύζσο: 
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Επηπιένλ πξνλόκηα ζπλεξγαζίαο κε ηελ Alpha Bank   
 
Εηαηξηθή ρξεωζηηθή θάξηα “Enter Bonus American Express” 
ζπλδεδεκέλε κε ηνλ Λνγαξηαζκό Καηαζέζεσλ Όςεσο 
 Bonus πόληνη γηα ηα κέιε ηνπ πιιόγνπ ζαο, γηα θάζε αγνξά ζε 

Διιάδα, εμσηεξηθό θαη κέζσ δηαδηθηύνπ 
 Σαρύηεηα θαη αζθάιεηα κε ηερλνινγία contactless θαη Chip & PIN 
 Αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα πξνζηαζίαο αγνξώλ θαη δηπιαζηαζκνύ 

εγγπήζεσο ρσξίο ρξέσζε 
  Επηβξάβεπζε ηεο επηρεηξήζεωο κε επηπιένλ Bonus 

πόληνπο ζηελ εηαηξηθή θάξηα Enter Bonus Business American 
Express® αλάινγα κε ην ύςνο ησλ ζπλαιιαγώλ πνπ δηελεξγνύληαη 
κέζω ηνπ  ηεξκαηηθνύ My Alpha POS. 

 
 

Eπειημία θαη αζθάιεηα κε ηελ ππεξεζία Alpha Web Banking 
 
Με ηελ ππεξεζία Alpha Web Banking παξαθνινπζείηε ειεθηξνληθά ηα 
ππόινηπα θαη ηηο θηλήζεηο ησλ θαηαζεηηθώλ, ησλ ρνξεγεηηθώλ θαη ησλ 
επελδπηηθώλ ζαο ινγαξηαζκώλ, θαη πξαγκαηνπνηείηε κεηαθνξέο θεθαιαίσλ.  
 
 
 
Σηνηρεία επηθνηλωλίαο 
 
Γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε ζρεηηθά κε ηελ 
αλσηέξσ πξόηαζε, κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηε Γηεύζπλζε Καξηώλ, 
Σκήκα Δπηρεηξήζεσλ, ζηνπο αξηζκνύο ηειεθώλνπ 210 326 3452 θαη  
210 326 3488 ή ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε merchants_support@alpha.gr. 

 



3 
 

Η παξνύζα πξνζθνξά δεζκεύεη ηελ Alpha Bank έωο ηηο 31.7.2017. 
Η Τξάπεδα δηαηεξεί ην δηθαίωκα λα απνξξίπηεη όπνην αίηεκα κέινπο 
δελ πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο. 
 
Τα κέιε ηνπ Σπιιόγνπ πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ ηελ παξνύζα 
επηζηνιή πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνύλ ζηελ πξνζθνξά κε ηνπο 
ηδηαηηέξωο πξνλνκηαθνύο όξνπο.  
 
 
Με εθηίκεζε, 
ALPHA BANK 
 
 
 
 
 
 

Γ.Β. ΒΑΙΛΔΙΑΓΗ                   Δ.Γ. ΜΔΣΑΞΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Καηάζηεκα  Παλνξάκαηνο (714)) 

Γηεύζπλζε Καη/ηνο Κνκλελώλ 9 

55236 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

Σει.: 2310346091-2 

Φαμ: 2310346093 

E-mail: branch714@alpha.gr 
 


