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Ημερομηνία 24/9/2015 

Κύριοι, 

Η Attica Bank είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός οργανισμός που διαθέτει ένα δίκτυο, 

αποτελούμενο, αυτή τη στιγμή, από 70 καταστήματα, το οποίο καλύπτει τις μεγαλύτερες πόλεις της 

Ελλάδας. 

Η Τράπεζα μας λειτουργεί από το 1925. Βασικός Μέτοχος είναι το Ταμείο Σύνταξης Μηχανικών 

Εργοληπτών και Δημοσίων Έργων (ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ), με 50,67% των κοινών μετοχών, το υπόλοιπο 

49,33%, ανήκει σε Ιδιώτες. Τον Ιούνιο του 2013, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία 

ανακεφαλαιοποίησης ύψους €400εκ, σύμφωνα με τις οδηγίες της Τ.Ε., χωρίς να απαιτηθεί η 

συνδρομή των διαθεσίμων του Τ.Χ.Σ. Η Attica Bank σήμερα, παραμένει η μοναδική αμιγώς 

ελληνική εμπορική Τράπεζα που διατηρεί την ανεξαρτησία και τον ιδιωτικό της χαρακτήρα. 

Σας υποβάλλουμε την πρότασή μας σε προϊόντα - υπηρεσίες της Τράπεζας μας που θεωρούμε ότι 

μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των μελών σας 

Παρουσίαση προϊονχων 
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_ Ηαρουσίαση προϊόντων 

> A t t i c a Υπ ε ο ταυ ι ε υ τήρ ι ο Α σ ω α λ ι σ υ έ ν ω ν & ΕοναΕουένων 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 
ι 

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 Attica Debit Me, Visa ή Mastercard δωρεάν. 

• 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. 

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 ATM, αυτόματες χρεώσεις (π.χ. προμήθειες ΔΙΑΣ 

για αναλήψεις από ATM 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%. 
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_ Ηαρουσίαση προϊόντων 

• 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. 

> T p e y o u u e v o c A o v a p i a a u o c α υ Ε η ι ι έ ν ο υ ε π ι τ ο κ ί ο υ Α σ ω α λ ι σ υ έ ν ω ν κα ι 

Ε ο ν α £ ο ι ι έ ν ω ν σ τ ο Ε.Τ.Α.Α. 

Χα ρα κτη ριστι κά: 

Απαιτείται ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης (σήμερα €5.000). 

Επιτόκιο /Εκτοκισμός: 

Κλίμακες Μέσων Υπολοίπων Επιτόκιο 

Από €0,01 έως € 5.000 0,20% 

Από € 5.000,01 έως € 10.000 0,20% 

Από € 10.000,01 έως €50.000 0,30% 

Από €50.000,01 έως € 150.000 0,40% 

Από € 150.000,01 έως €600.000 0,50% 

Για ποσά €600.000,01 και άνω 0,60% 

Οι πιστωτικοί τόκοι υπολογίζονται στο μέσο εξαμηνιαίο υπόλοιπο του λογαριασμού. Αν αυτό είναι 

μικρότερο των € 5.000, ο λογαριασμός εκτοκίζεται με το επιτόκιο του απλού τρεχούμενου 

προσαυξημένο κατά 0,25%. 

Πρόσθετα Στοιχεία / Παροχές: 

• Δυνατότητα παροχής καρνέ επιταγών 

• Χορήγηση χρεωστικής κάρτας Attica Debit Me, Visa ή Mastercard δωρεάν. 

• 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. 
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_ Ηαρουσίαση προϊόντων 

> EVTOKOC όιυεοχ Aovapiaauoc κλιυακούυενου επιτοκίου Ασωαλισυένων & 

ΕοναΕοιιένων στο Ε.Τ.Α.Α. 

Χαρακτηριστικά: 

Απαιτείται ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης (1.500 ευρώ). 

Επιτόκιο /Εκτοκισμός: 

Κλίμακες Μέσων Υπολοίπων 
i l l ^ ^ S H R ^ - I ^ s P S m Επιτόκιο 

Από €0,01 έως €10.000 Β.Ε.Τ. Χ20%+0,25% 0,28% 

Από € 10.000,01 έως €30.000 Β. Ε.Τ. Χ 60%+0,25% 0,34% 

Από € 30.000,01 έως € 50.000 Β.Ε.Τ. Χ80%+0,25% 0,37% 

Από €50.000,01 έως €100.000 Β.Ε.Τ. Χ 100%+0,25% 0,40% 

Από € 100.000,01 έως € 300.000 Β.Ε.Τ. Χ 120%+0,25% 0,43% 

Από € 300.000.01 έως €500.000 Β.Ε.Τ. Χ 140%+0,25% 0,46% 

Από € 500.000,01 και άνω Β.Ε.Τ. Χ 160%+0,25% 0,49% 

Οι πιστωτικοί τόκοι υπολογίζονται στο μέσο εξαμηνιαίο υπόλοιπο του λογαριασμού 

Πρόσθετα Στοιχεία / Παροχές: 

• Δυνατότητα παροχής καρνέ επιταγών 

• 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. 

Τα επιτόκια ενδέχεται να μεταβάλλονται σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της Attica Bank 
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_ Ηαρουσίαση προϊόντων 

> 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 

Mastercad 

Παροχές: 

• Έκδοση Δωρεάν 

• Διαχείριση των χρημάτων σας 24 ώρες 7 ημέρες 

• Έλεγχος χρήσης και εξόδων 

• Συναλλαγές χωρίς αναμονή ή καθυστερήσεις 

• Χωρίς επιβάρυνση τόκων 
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_ Ηαρουσίαση προϊόντων 

> Πιστωτικές Κάρτες MPCard Visa fClassic, Gold) 

Πιστωτική κάρτα visa ειδικά σχεδιασμένη για Γιατρούς - Μέλη Ε.Τ.Α.Α. με τα κάτωθι 

χαρακτηριστικά: 

• Επιτόκιο εκτοκισμού για αγορές 10,50% 

• Επιτόκιο εκτοκισμού για ανάληψη μετρητών 12,00% - μόνο για το ποσό της ανάληψης 

• Επιτόκιο εκτοκισμού για εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών 7,5% 

• Τα ανωτέρω επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά Ν. 128/75, σήμερα 0,60% 

• Ετήσια Έξοδα Διαχείρισης: Δωρεάν 

• Όριο Ανάληψης Μετρητών 

€1.500 μηνιαίως (ημερήσιο όριο €800) για MDCard Visa Classic 

€5.000 μηνιαίως (ημερήσιο όριο €1.000) για MDCard Visa Gold 

• 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. 

• 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 

• Δυνατότητα εξόφλησης 

- μέσω πάγιας εξουσιοδότησης συνδεδεμένου λογαριασμού 

- Δυνατότητα εξόφλησης μέσω e-banking 

- Στα καταστήματα της Τράπεζας 

Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους στο Ε.Τ.Α.Α. 

Α. Εφάπαξ εξόφληση ρυθμισμένων ασφαλιστικών εισφορών (πρόγραμμα 24 δόσεων) 

Παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης της συνολικής ρυθμισμένης οφειλής ασφαλιστικών εισφορών 
εφάπαξ κάνοντας χρήση των ευνοϊκών όρων της ρύθμισης για τα ποσοστά έκπτωσης, με παροχή 
προγράμματος έως 24 άτοκων δόσεων. 
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_ Ηαρουσίαση προϊόντων 

Β. Πληρωμή δόσης ρύθμισης 

Παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών ασφαλιστικών εισφορών, 
με παροχή προγράμματος έως 5 άτοκων δόσεων. 

Γ. Πληρωμή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών (6μηνο ειδοποιητήριο) 

Παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης των τρεχουσών εξάμηνων ασφαλιστικών εισφορών με χρέωση 
πιστωτικών καρτών ATTICA CARD VISA, με παροχή προγράμματος έως 12 άτοκων δόσεων. 

Οι κάρτες χορηγούνται με βάση την εγκριτική διαδικασία της Τράπεζας και την πιστοληπτική ικανότητα του 
αιτούντος 

> Attica Prepaid Card visa 

Προπληρωμένη κάρτα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αγορές - διαδικτυακές αλλά και με φυσική 

παρουσία. Η Attica Prepaid Card Visa γίνεται αποδεκτή σε όλες τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται 

με τη visa. Επίσης το ποσό της κάρτας μπορεί να γίνει ανάληψη μέσω ATM. Αν δεν υπάρχει 

υπόλοιπο στη κάρτα δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν αγορές. 

Ελάχιστο ποσό έκδοσης και επαναφόρτισης € 30. 

Πλεονεκτήματα 

1. Ασφάλεια 

Το ύψος των αγορών δεν μπορεί να ξεπεράσει το υπόλοιπο χρημάτων της κάρτας. Επομένως 

μπορούμε να τη φορτίζουμε κάθε φορά με το ποσό της αγοράς / συναλλαγής που επιθυμούμε να 

πραγματοποιήσουμε χωρίς να «ρισκάρουμε» περισσότερα χρήματα. 

Είναι δυνατό να είναι σε αδράνεια, αλλά έτοιμες προς χρήση με πολύ μικρό (ή και μηδενικό ) 

υπόλοιπο χρημάτων. 

Παρέχουν την υποστήριξη της visa 

Στην attica prepaid card προσφέρεται και n υπηρεσία έγκαιρης ειδοποίησης κακόβουλης 

χρήσης 
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_ Ηαρουσίαση προϊόντων 

2. Εύχρηστο προϊόν 

Χαμηλά έξοδα έκδοσης που κυμαίνονται, ανάλογα με το ποσό έκδοσης, από € 3 έως € 9. 

Φορτίζονται εύκολα και γρήγορα με κατάθεση χρημάτων σε ένα από τα καταστήματα του δικτύου 

(κόστος επαναφόρτισης από € 1 έως € 4 ανάλογα με το ποσό) ή μέσω της υπηρεσίας e-banking 

δωρεάν. 

Γίνονται αποδεκτές σε όλα τα μέρη που γίνονται αποδεκτές και οι κάρτες visa 

Δυνατότητα έκδοσης κίνησης κάρτας και πληροφόρησης υπολοίπου. 

3. Έλεγχος εξόδων 

Δε μπορούμε να ξοδέψουμε περισσότερα χρήματα από όσα έχουμε. Σε αντίθεση με τις πιστωτικές 

κάρτες δε τίθεται θέμα δανεισμού επομένως δε θα βρεθούμε με αρνητικό υπόλοιπο ή απώλεια 

χρημάτων από τόκους. 

> Ε - B an k i n g 

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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_ Ηαρουσίαση προϊόντων 

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 

Η εγγραφή και οι κωδικοί παρέχονται δωρεάν 

> Τεοιιατικές συσκευές EFT/POS 

Οι τερματικές συσκευές EFT/POS και η πλατφόρμα Ηλεκτρονικού Εμπόρου της Attica Bank 

αποδέχονται όλες τις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες VISA & MASTERCARD με την χρήση των 

οποίων παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης: 

• Συναλλαγών αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών 

• Συναλλαγών αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών με δόσεις 

• Παροχή υπηρεσίας ανοιχτής πληκτρολόγησης 

• Ακύρωσης συναλλαγών 

• Παρακολούθησης συναλλαγών μέσω e-banking 

Επίσης με διαρκή στόχο την υιοθέτηση νέων προτύπων ασφαλείας συναλλαγών στην πληρωμή με 

κάρτες, οι ηλεκτρονικοί έμποροι της Attica Bank συμμετέχουν στις Υπηρεσίες των Οργανισμών VISA 

και MasterCard μέσω των προγραμμάτων Verified by Visa & MasterCard SecureCode αντίστοιχα. Τα 

προγράμματα αυτά προστατεύουν τα συναλλασσόμενα μέρη (Επιχείρηση και κάτοχο κάρτας), 

ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα κακόβουλης χρέωσης της επιχείρησης. 

• 0,88% προμήθεια παρακρατούμενη από τη Τράπεζα ως ποσοστό % επί του ποσού της 

συναλλαγής που πραγματοποιείται στην επιχείρηση 

• Πάγιο € 6,50 / μήνα και ανά ενσύρματη ηλεκτρονική τερματική συσκευή (Eft/Pos). 
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_ Ηαρουσίαση προϊόντων 

> Επαννελυατική Ευθύνη Ιατρών 

Η Επαγγελματική Ευθύνη Ιατρών είναι ένα σύγχρονο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προστατεύει 
i 

τον επαγγελματικό κλάδο των ιατρών από ένα πλήθος δυσάρεστες καταστάσεις. 

Το πρόγραμμα εξασφαλίζει κάλυψη αστικής ευθύνης και νομική υποστήριξη στους ιατρούς όλων 

των ειδικοτήτων του ιατρικού κλάδου - συμπεριλαμβανομένων των μαιευτήρων, αναισθησιολόγων, 

γαστρεντερολόγων, ακτινολόγων, οδοντιάτρων και ορθοδοντικών ακόμα και χειρουργών, με 

εξαίρεση ιατροδικαστές και πλαστικούς χειρουργούς - ο οποίος επωμίζεται αντικειμενικά τεράστιες 

ευθύνες. 

Το πρόγραμμα σας δίνει την ευελιξία να επιλέξετε το επίπεδο κάλυψης που ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες σας προσφέροντας κάλυψη για : 

- Σωματικές βλάβες ή θάνατο από πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων 

του στα πλαίσια της ειδικότητά του 

- Σωματικές βλάβες ή θάνατο κατά την παροχή πρώτων βοηθειών σε κατάσταση ανάγκης 

πέραν της ειδικότητάς του 

- Σωματικές βλάβες ή /και υλικές ζημιές συνέπεια ατυχήματος στο χώρο του ιδιωτικούς σας 

ιατρείου 

Συμπεριλαμβάνονται τα Νομικά Έξοδα (π.χ. αμοιβές δικηγόρων, δικαστικά έξοδα, 

πραγματογνωμοσύνες) 

Το ασφαλιστικό πρόγραμμα Επαγγελματική Ευθύνη Ιατρών συνδυάζει 

- Προστασία υψηλού επιπέδου 

- Κάλυψη αστικής ευθύνης έως του ποσού των € 1.000.000 

- Κάλυψη Νομικών Εξόδων 

- Ανταγωνιστικά ασφάλιστρα 

- Σας προστατεύει με το κύρος και την αξιοπιστία της Generali 

ATTICA BANK Α.Τ.Ε.: Ομήρου 23, 10672, Αθήνα Τηλ 2103669000 www.atticabank.gr 

http://www.atticabank.gr


_ Ηαρουσίαση προϊόντων 

Επικοινωνήστε με τη Τράπεζά μας για αναλυτικές πληροφορίες για ό,τι σας ενδιαφέρει καθώς και για 

να ενημερωθείτε για άλλα προϊόντα της Τράπεζας μας όπως ασφάλειες ακινήτων περιουσίας, 

αστικής ευθύνης, ζωής κ.α. καθώς και για αμοιβαία κεφάλαια και ομόλογα. 

t 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση επί της προσφοράς μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλ. 

210 3669040 και 210 3667185, fax 210 3669424 . 

Με εκτίμηση, 

ATTICA BANK Α.Τ.Ε.: Ομήρου 23, 10672, Αθήνα Τηλ 2103669000 www.atticabank.gr 

http://www.atticabank.gr

