Αθήνα, 6/10/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Σε συνέχεια σχετικού αιτήματός σας, η Alpha Bank είναι στην ευχάριστη θέση να σας
υποβάλλει πλήρη πρόταση αναφορικά με την αποδοχή συναλλαγών καρτών από τα
μέλη του συλλόγου σας, για τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα καθώς και για την
Υπηρεσία Alpha Bank Gold Personal Banking.

ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΡΤΩΝ

Αποδοχή συναλλαγών
Η Alpha Bank είναι η μοναδική Τράπεζα που παρέχει στα μέλη του συλλόγου σας τη
δυνατότητα αποδοχής συναλλαγών όλων των σχημάτων καρτών, Visa, MasterCard,
China Union Pay, Diners και American Express (τα δύο τελευταία κατ’
αποκλειστικότητα).
Η αποδοχή συμπεριλαμβάνει όλους τους τύπους καρτών (πιστωτικές, χρεωστικές,
προπληρωμένες), εκδόσεως οποιασδήποτε Τράπεζας.

Τιμολόγηση συναλλαγών
Για κάθε συναλλαγή μέσω των τερματικών, η Alpha Bank παρακρατά προμήθεια, η
οποία ορίζεται ως ποσοστό επί του ποσού συναλλαγής ως ακολούθως:





Κάρτες Visa (εκδόσεως Alpha Bank) : 0,95%
Κάρτες MasterCard (εκδόσεως Alpha Bank) : 0,95%
Κάρτες Visa (εκδόσεως άλλων Τραπεζών) : 0,95%






Κάρτες MasterCard (εκδόσεως άλλων Τραπεζών) : 0,95%
Κάρτες China Union Pay: 1,80%
Κάρτες Diners: 2,50%
Κάρτες American Express: 2,50%

Χρήση τερματικού
Η Alpha Bank προσφέρει το τερματικό στα μέλη του συλλόγου σας εντελώς δωρεάν για
τον πρώτο χρόνο. Στη συνέχεια, η χρήση του τερματικού θα παραμείνει χωρίς χρέωση
εφόσον το μέλος πραγματοποιεί συναλλαγές καρτών άνω των 18,000€ (δεκαοκτώ
χιλιάδων ευρώ) ετησίως. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει μηνιαία χρέωση 9,25€ +
ΦΠΑ (εννέα ευρώ και εικοσιπέντε λεπτά), με εξάμηνη προκαταβολή.
Με τη χρήση των τερματικών επωφελείστε από τις λειτουργίες τους:


Ασφαλείς συναλλαγές Chip & Pin



Τεχνολογία Ανέπαφων συναλλαγών (contactless) για μεγαλύτερη ευκολία και
ταχύτητα



Άτοκες δόσεις (έως 12)



Σύνδεση με Προγράμματα Επιβραβεύσεως (Bonus, Shop & Win, Membership
Rewards)



Δυνατότητα αποδοχής όλων των καρτών (Visa, MasterCard™, American

ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Πρόγραμμα ασφάλισης Αυτοκίνητου
Η Alpha Bank σε συνεργασία με την ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. δημιούργησαν το
πρόγραμμα “Alpha Safe Auto” το όποιο προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα
ασφάλισης αυτοκινήτου σε προνομιακή τιμή, με την αξιοπιστία της Τραπέζης και την
εμπειρία ενός παγκόσμιου ασφαλιστικού ομίλου. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε
τρία πακέτα ασφάλισης ανάλογα με τις ανάγκες σας και τις οικονομικές σας

δυνατότητες. Όλα τα προγράμματα περιλαμβάνουν τις υποχρεωτικές από τον νόμο
καλύψεις για τα κεφάλαια καλύψεων που ορίζει η εκάστοτε νομοθεσία.
Το πρόγραμμα απευθύνεται στους Πελάτες της Τραπέζης, Φυσικά και Νομικά
Πρόσωπα, ιδιοκτήτες επιβατικού ιδιωτικής χρήσης οχήματος, δικαιούχους σε τραπεζικό
λογαριασμό είτε κατόχους πιστωτικής κάρτας εκδόσεως της Τραπέζης, που κατέχουν
άδεια οδήγησης για περισσότερα από 2 χρόνια και έχουν ολοκληρώσει το 23 έτος της
ηλικίας τους.
Για την ομοσπονδίας σας εξασφαλίστηκε η δυνατότατα εκπτώσεως 15% στα
ασφάλιστρα του προγράμματος με την προϋπόθεση ότι θα ενταχθούν στο πρόγραμμα
τουλάχιστον 100 μέλη.

Πρόγραμμα Ασφάλιση κατοικίας & Επαγγελματικής στέγης
Η Alpha Bank σε συνεργασία με την AXA Ασφαλιστική προσφέρουν ολοκληρωμένη
κάλυψη για το κτήριο και το περιεχόμενό του, σε αξίες καινουργούς χωρίς να
υπολογίζεται συντελεστής παλαιότητος, μέσα από το πρόγραμμα “Alpha Ασφάλιση
Κατοικίας”.
Επωφεληθείτε, αποκλειστικά για την ομοσπονδία σας, δυνατότητας εκπτώσεως 15%
στα ασφάλιστρα για όλη την περίοδο ασφαλίσεως, με την προϋπόθεση ότι θα
ενταχθούν στα προγράμματα τουλάχιστον 100 μέλη.

Υπηρεσία Alpha Bank Gold Personal Banking

Η Alpha Bank αναγνωρίζοντας την ανάγκη για υψηλού επιπέδου προσωπική
εξυπηρέτηση, άμεση & αξιόπιστη ενημέρωση και εξατομικευμένες λύσεις, προσφέρει
μία νέα τραπεζική εμπειρία, την Υπηρεσία Alpha Bank Gold Personal Banking. Στόχος
είναι η ανάπτυξη μίας ουσιαστικής σχέσης εμπιστοσύνης με τον Πελάτη.
Στο πλαίσιο αυτό καλούμε τα μέλη σας να αξιοποιήσουν πλήρως τα ισχυρά προνόμια
του Personal Banking της Alpha Bank μέσω Προσωπικού Συνεργάτη, εξειδικευμένων
προτάσεων και ειδικό πακέτο προνομίων. Πιο αναλυτικά:

 Προσωπικός Σύμβουλος, που συζητά και διευθετεί κάθε υπόθεση του Πελάτη και
είναι υπεύθυνος για τη συνολική του σχέση με την Τράπεζα
 Χρυσή χρεωστική κάρτα, Gold Enter Bonus American Express, αποτελεί την
ταυτότητα των Gold Πελατών, με συμμετοχή στο Μεγαλύτερο Πρόγραμμα
Επιβραβεύσεως Bonus
 Προτεραιότητα στις συναλλαγές με αποκλειστικά ταμεία συναλλαγών που
εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα Alpha Bank Gold Πελάτες, σε επιλεγμένα
Καταστήματα & αποκλειστική γραμμή τηλεφωνικής επικοινωνίας Alpha Bank Gold
Personal Banking (210 326 5000)
 Προνομιακή τιμολόγηση σε τραπεζικές και επενδυτικές συναλλαγές (Οι τραπεζικές
συναλλαγές τελούν υπό τους ισχύοντες περιορισμούς και εκείνων που θα ισχύσουν
στο μέλλον όσον αφορά στις τραπεζικές εργασίες και την κίνηση κεφαλαίων)
 Συνεχής Ενημέρωση με ειδικές εκδόσεις αναλύσεως αγορών και ενημερωτικούς
οδηγούς επενδυτικών θεμάτων
Περιμένουμε τα μέλη σας σε ένα από τα Καταστήματα της Alpha Bank, που παρέχεται
η Υπηρεσία Alpha Bank Gold Personal Banking, ώστε ο Σύμβουλος να τους ενημερώσει
από κοντά για την Υπηρεσία και για τη δυνατότητα ένταξης σε αυτήν.

Διευκρινίσεις
Η παρούσα προσφορά δεσμεύει την Alpha Bank για 30 (τριάντα) ημέρες από την
ημερομηνία υποβολής της.
Η Alpha Bank διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει όποιο αίτημα μέλους δεν πληροί τις
προϋποθέσεις παροχής της υπηρεσίας.

Στοιχεία επικοινωνίας
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με την παραπάνω
πρόταση, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Alpha Bank, Διεύθυνση καρτών (Τμήμα
Επιχειρήσεων), στα τηλέφωνα 210 326 3452 και 210 3263488.

Για την Alpha Bank

Η.Κ. ΚΟΛΟΒΟΣ

Α.Α. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

