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Προς τον  

« ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ »  

 

 
H Alpha Bank, παραμένει δίπλα στις Μικρές Επιχειρήσεις και Ελεύθερους Επαγγελματίες και συνεχίζει να τους 

στηρίζει ενεργά, εν μέσω των δύσκολων συνθηκών που έχουν επιβάλει οι ισχύοντες περιορισμοί στην κίνηση 
κεφαλαίων. Στο πλαίσιο αυτό και προσδοκώντας σε μία μακροχρόνια και αμοιβαία επωφελή συνεργασία, σας 
προσφέρουμε μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών σας. 

 

 Α.  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

 

 Προνομιακός Επιχειρηματικός Λογαριασμός «Alpha Έξυπνη Διαχείριση» 

Για τα μέλη του Ιατρικού σας Συλλόγου, που επιθυμούν η συνολική σχέση τους με την Τράπεζα 
να επιβραβεύεται με δωρεάν συναλλαγές και προνομιακή τιμολόγηση, ο έντοκος 
λογαριασμός καταθέσεων όψεως της Alpha Bank «Alpha Έξυπνη Διαχείριση» αποτελεί, για 
την επιχείρησή σας, την πιο έξυπνη λύση! 

ΠΑΡΟΧΕΣ 

Επιταγές: 

 

 
 
Προσφορά Τιμολογήσεως  

 
« ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ » 

 

Έκδοση 1ου Καρνέ Επιταγών/έτος 
ΔΩΡΕΑΝ 

 
Έκδοση Επόμενου Καρνέ εντός του 
έτους 
 

 

35% έκπτωση για κάθε επόμενο 
καρνέ που εκδίδεται με παραγγελία 
μέσω Καταστήματος ή Εναλλακτικών 
Δικτύων. 

 

Εμβάσματα: 

 

 ΔΩΡΕΑΝ εισερχόμενα εμβάσματα για ποσά έως του ισοτίμου Ευρώ 50.000 
και 50% έκπτωση για ποσά άνω του ισοτίμου των Ευρώ 50.000 σε πίστωση 
του λογαριασμού «Alpha Έξυπνη Διαχείριση». 

 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα σε Ευρώ (εντός Ευρωπαϊκής 

Ενώσεως) σε χρέωση του λογαριασμού «Alpha Έξυπνη Διαχείριση».  

Εγγυητικές Επιστολές 

Ενέγγυες Πιστώσεις 

 30% έκπτωση επί του ισχύοντος τιμολογίου για την έκδοση Εγγυητικών 
Επιστολών προκαταβολής και πληρωμής εμπορευμάτων και σε Ενέγγυες 
Πιστώσεις προς το εξωτερικό. 

Πληρωμές: 

 

 Εξαίρεση από την επιβάρυνση χρεώσεων συναλλαγών οι κινήσεις 
(πιστώσεις, χρεώσεις) που πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού «Alpha 

Έξυπνη Διαχείριση».   

 ΔΩΡΕΑΝ πληρωμή υποχρεώσεων οφειλών ΔΟΥ μέσω Εναλλακτικών 
Δικτύων. 

Θυρίδα 

Θησαυροφυλακίου: 

 50% έκπτωση επί του ισχύοντος τιμολογίου στο ετήσιο μίσθωμα θυρίδας 
θησαυροφυλακίου  

 

 
Πρόταση Συνεργασίας 
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  Εταιρική Χρεωστική Κάρτα Enter Bonus Business American Express 
 

Enter Bonus 
Business American 
Express: 
 

Έκδοση της κάρτας Enter Bonus Business American Express, με δυνατότητα 
πραγματοποίησης αγορών και πληρωμών με χρέωση του εταιρικού λογαριασμού της 
επιχειρήσεως, καθώς και σημαντικά οφέλη:  

 
 Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως Bonus 

o 3.000 Bonus πόντοι δώρο με την έκδοση της κάρτας  
 

 Πραγματοποίηση ανέπαφων συναλλαγών (contactless) και τεχνολογία Chip 
& PIN, για μεγαλύτερη ασφάλεια στις συναλλαγές 

 

 Ενημέρωση, χωρίς χρέωση, σε πραγματικό χρόνο (μέσω SMS ή/και e-mail) για 

όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται με την κάρτα, μέσω της υπηρεσίας 

Alpha Alerts 
 

 Ολοκληρωμένο πρόγραμμα προστασίας αγορών, χωρίς χρέωση, το οποίο καλύπτει 

αγορές που έχουν πραγματοποιηθεί με την κάρτα στην Ελλάδα, έως του ποσού 
των Ευρώ 1.000 ανά συναλλαγή με μέγιστο ποσό Ευρώ 2.500 ετησίως. Επιπλέον, 
εφόσον τα αντικείμενα συνοδεύονται από πιστοποιητικά εγγυήσεως, το ποσό 
καλύψεως διπλασιάζεται 

 
 Υπηρεσία Alpha e-statements, για έλεγχο και παρακολούθηση των συναλλαγών 

  
 Υπηρεσία Alpha Secure Web για ευκολία και ασφάλεια κατά την πραγματοποίηση 

συναλλαγών μέσω του διαδικτύου 
 
 Σύνδεση της κάρτας με έως και πέντε (5) λογαριασμούς καταθέσεων της Τραπέζης 

για πραγματοποίηση συναλλαγών στα ATM του δικτύου Alpha Bank 
 

 

 

 

 Αlpha Web Banking για Επιχειρήσεις   

Ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών σας. 

 

Alpha e-Banking 

για Επιχειρήσεις: 

On-line σύστημα τραπεζικών συναλλαγών για: 
 ενημέρωση υπολοίπου και κινήσεων λογαριασμών 

 παρακολούθηση εισπράξεων από πωλήσεις μέσω POS 
 πληρωμές Δημοσίου και εξόφληση λογαριασμών Οργανισμών και Εταιριών 

Κοινής Ωφέλειας 

 μεταφορά ποσών σε λογαριασμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 
 δωρεάν διενέργεια μισθοδοσίας προσωπικού 

Alpha Αlerts: 
  Υπηρεσία δωρεάν ενημερώσεως, μέσω e-mail, για τις κινήσεις των 

λογαριασμών καταθέσεων όψεως. 

 
 
 
 
 
 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEjs7AtYHNAhXHmBoKHX8PDMkQjRwIBw&url=https://www.alpha.gr/&psig=AFQjCNFgUGYnMx5bS_-9a_3fLdI-kL9Y-g&ust=1464684606250872
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B.  ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΡΤΩΝ 

  

 Μy Apha POS  

Η Alpha Bank είναι η μοναδική Τράπεζα στην Ελλάδα που παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα 
να αποδέχονται συναλλαγές με όλες τις κάρτες (πιστωτικές, χρεωστικές, εταιρικές, προπληρωμένες κλπ.) 
από τα μεγαλύτερα διεθνή συστήματα πληρωμών (Visa, MasterCard, UnionPay) εκδόσεως οποιασδήποτε 
τραπέζης και κατ’ αποκλειστικότητα των American Express® και Diners Club. 

1. Διάθεση Συσκευών POS - Χρόνος Διαθέσεως - Απλούστευση Διαδικασίας:  
 
i. Αίτημα του ενδιαφερομένου μέλους στο site myAlphaPOS.gr εφόσον υφίσταται ενεργός λογαριασμός 

στην Τράπεζα. Το τερματικό παραλαμβάνεται εντός τριών εργασίμων ημερών και εντός του ίδιου 
διαστήματος, υπογραφή της συμβάσεως συνεργασίας σε Κατάστημα Alpha Bank. 
 

ii. Σε Κατάστημα Alpha Bank με 20λεπτη διαδικασία και απευθείας παραλαβή του τερματικού, εφόσον 
υπάρχει λογαριασμός. 

 

 
2. Κόστος:  

 
 Παρέχεται χωρίς κόστος εγγραφής ή/και υποστηρίξεως η υπηρεσία εξ' αποστάσεως συναλλαγών My 

Alpha Vpos / Submit για την αποδοχή πληρωμών με κάρτες χωρίς τη φυσική παρουσία του κατόχου της 
κάρτας στο σημείο της συναλλαγής.  

 
Για τη χρήση της υπηρεσίας δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός. Προσφέρεται με ασφαλή σύνδεση στο 
internet και με τη χρήση προσωπικών κωδικών προσβάσεως. Επιπλέον, παρέχεται τεχνική υποστήριξη 
για εύκολη διασύνδεση με την υπηρεσία, όπως επίσης και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρετήσεως 
Πελατών 7ημέρες την εβδομάδα από εξειδικευμένο προσωπικό. Επίσης, στο τέλος της ημέρας παρέχεται η 
δυνατότητα για αυτόματο κλείσιμο «πακέτου» για εύκολη πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό της 

επιχειρήσεως. 
 

 Αγορά τερματικού mobilePOs, ποσού Ευρώ 129 (πλέον Φ.Π.Α.), με  μηνιαίο κόστος       τεχνικής 
υποστηρίξεως Ευρώ 5 (πλέον Φ.Π.Α.) για κάθε ενεργό μήνα Για το 1ο εξάμηνο προκαταβάλλεται το κόστος 
τεχνικής υποστηρίξεως.  

Η εν λόγω συσκευή συνδέεται με το smartphone ή/και το tablet μέσω τεχνολογίας bluetooth. Για τη 

λειτουργία της υπηρεσίας, είναι απαραίτητη η πρόσβαση στο internet. 

 
 Ενσύρματο – Ασύρματο τερματικό 

 Ενσύρματο POS Ασύρματο POS 

Αγορά – ΒΑΣΙΚΟ 

πρόγραμμα 

Ευρώ 149 εφάπαξ & Ευρώ 8,33 / ενεργό 

μήνα* 

Ευρώ 249 εφάπαξ & Ευρώ 13,00 / 

ενεργό μήνα* 

Αγορά – Πρόγραμμα 

ΧΡΗΣΗΣ 
Ευρώ 149 εφάπαξ & Ευρώ 6,10/ μήνα** 

Ευρώ 249 εφάπαξ & Ευρώ 16,20 / 

μήνα** 

Μίσθωση – Βασικό 

Πρόγραμμα 
Ευρώ 9,25 / μήνα*** Ευρώ 16 / μήνα*** 

Όλες οι τιμές είναι πλέον ΦΠΑ 24%  

* Τρίμηνη προκαταβολή. Αφορά στην εγγύηση και τεχνική υποστήριξη. Δικαίωμα εξάντλησης των τριών 
ενεργών μηνών εντός 18μήνου (μικρή συχνότητα χρήσης τερματικού).  
ΕΝΕΡΓΟΣ είναι ο μήνας κατά τον οποίο έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μία συναλλαγή.  

** Εξάμηνη προκαταβολή. Αφορά στην εγγύηση και τεχνική υποστήριξη.  

*** Δωδεκάμηνη προκαταβολή και μετά το 1ο έτος εξάμηνες καταβολές. Δωδεκάμηνη δέσμευση. 

            Η καταβολή των ποσών δύναται να γίνει σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτικές κάρτες Alpha Bank. 
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3. Ποσοστά Προμήθειας: Οι προμήθειες εκκαθαρίσεως συναλλαγών έχουν ως ακολούθως: 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
4.  Διασφάλιση Ιατρικού Απορρήτου:  

 
Σας γνωρίζουμε ότι ο κάτοχος της κάρτας λαμβάνει ενημέρωση στην οποία κάθε συναλλαγή χαρακτηρίζεται 

εκτός των άλλων και από το διακριτικό τίτλο που θέτει η επιχείρηση/επαγγελματίας, κατά την υπογραφή της 

Συμβάσεως. 

Το μέλος του « ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ » δύναται να υποδείξει διακριτικό τίτλο (συνήθως το 

ονοματεπώνυμό του), ο οποίος θα διασφαλίζει όσα από την ιδιότητά του προβλέπονται και ο οποίος θα 

χαρακτηρίζει τη συναλλαγή με τέτοιο τρόπο ώστε αυτή να είναι αναγνωρίσιμη από τον κάτοχο της κάρτας. 

Η Τράπεζα διαθέτει διαδικασίες για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τα οποία τηρεί 

και επεξεργάζεται, στο πλαίσιο της δραστηριότητος της, σε εφαρμογή του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.  

 

Γ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 Σειρά Χρηματοδοτικών Προϊόντων 

Ειδικά σχεδιασμένη σειρά προϊόντων για την κάλυψη του συνολικού φάσματος των χρηματοδοτικών αναγκών των 

επαγγελματιών, όπως για την ανακαίνιση του επαγγελματικού σας χώρου, την αναβάθμιση και απόκτηση 

σύγχρονου επαγγελματικού εξοπλισμού, καθώς και για την κάλυψη αναγκών ρευστότητας. 

 Ενισχυόμενα Αναπτυξιακά Προγράμματα 

H Alpha Bank σε συνεργασία με Κρατικούς και Ευρωπαϊκούς Φορείς, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
μελών σας, σας προσφέρει ευνοϊκούς όρους χρηματοδοτήσεως και προνομιακή τιμολόγηση. 
 

 Leasing  

 

Η Alpha Bank, μέσω της ALPHA Leasing, προσφέρει στα μέλη σας, τη δυνατότητα ανανεώσεως/ανακαινίσεως του 

επαγγελματικού τους χώρου, την αναβάθμιση και απόκτηση σύγχρονου επαγγελματικού εξοπλισμού, μέσω της 

χρηματοδοτικής μισθώσεως (Leasing), αξιοποιώντας: 
 

 Επίτευξη καλύτερων όρων απόκτησης εξοπλισμού 
 Διατήρηση ρευστότητας και αποδέσμευση κεφαλαίων για επενδυτικούς σκοπούς  

 Υψηλό ποσοστό χρηματοδοτήσεως  

 Χρηματοδότηση και του Φ.Π.Α.  

 Σταδιακή αποπληρωμή του Φ.Π.Α. μέσω των μισθωμάτων  

ΚΑΡΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 

0,70% 

 

0,70% 

 
   Εταιρικές Κάρτες & Εκτός E.E. 

1,50% 

 
ALPHA BANK 

2,20% 

  
Άλλων τραπεζών 

2,70% 

 

1,60% 
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 Ευελιξία στην αποπληρωμή, βάσει των ταμειακών αναγκών της εταιρίας   

 Απαλλαγή από εκάστοτε εισφορά Ν.128/75 

Αφορά συμβάσεις 3ετούς κατ’ ελάχιστον διάρκειας, με τη μέγιστη διάρκεια να μην ξεπερνά τα 7 έτη για καινούριο 

μηχανολογικό εξοπλισμό και να καθορίζεται από κοινού με τον πελάτη αναλόγως της ωφέλιμης διάρκειας ζωής 

του παγίου.   

Στη λήξη ή προεξόφληση, το πάγιο μεταβιβάζεται στον μισθωτή, έναντι ενός προσυμφωνημένου, συμβολικού, 

τιμήματος. 

Η αξιολόγηση των αιτημάτων χρηματοδοτήσεως γίνεται σύμφωνα με τα πιστωτικά κριτήρια της Τραπέζης βάσει των οικονομικών στοιχείων του 
πελάτη, πληροφοριακών στοιχείων, στοιχείων πιστωτικής συμπεριφοράς, προσφερομένων εξασφαλίσεων κ.λπ. 
 

 

  Δ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 

Η Alpha Bank σας παρέχει μία σειρά από προθεσμιακές καταθέσεις1. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες: 

 
 
 
 
 
 

Alpha Προθεσμιακή 
με Bonus: 
 

Για πρώτη φορά, μία Προθεσμιακή Κατάθεση σας ανταμείβει διπλά, συνδυάζοντας 
ελκυστικό επιτόκιο και Bonus πόντους. Μία Προθεσμιακή - Διπλό Κέρδος!  
 

 Ελκυστικές αποδόσεις,  

o σταθερές ανά μήνα, για την τρίμηνη διάρκεια 
o σταθερές ανά τρίμηνο, για την εξάμηνη και δωδεκάμηνη διάρκεια 

 Επιλογές, ανάλογα με τη διάρκεια, για έναν (1), τρείς (3), έξι (6) και δώδεκα 
(12) μήνες.  

 Επιλογές, ανάλογα με το διαθέσιμο κεφάλαιο για ποσά από Ευρώ 10.000, 
30.000, 50.000 και 100.000.  

 Καταβολή τόκων κάθε μήνα ή τρίμηνο (ανάλογα με την διάρκεια), στον 
λογαριασμό καταθέσεών σας.  

 Δυνατότητα ολικής αναλήψεως του κεφαλαίου, στην επέτειο του προϊόντος, 
χωρίς επιβάρυνση. 

 Δυνατότητα αυξήσεως κεφαλαίου, με απόδοση πρόσθετων Bonus πόντων. 
 Χιλιάδες Bonus πόντους, διαθέσιμους προς εξαργύρωση, για την κάλυψη των 

καθημερινών σας αναγκών  

o κάθε μήνα, για την τρίμηνη διάρκεια  

o κάθε τρίμηνο, για την εξάμηνη και δωδεκάμηνη διάρκεια  
 
Μπορείτε να εξαργυρώσετε τους Bonus πόντους σας στις συνεργαζόμενες 
επιχειρήσεις σε εκατοντάδες προϊόντα και υπηρεσίες που ανανεώνονται συνεχώς για 
να ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες και επιθυμίες. 
 

Η Προθεσμιακή Κατάθεση “Alpha Προθεσμιακή με Bonus” διατίθεται σε Φυσικά 
και Νομικά Πρόσωπα. 

ALPHA online 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΜΕ 
BONUS  
 

 

 
Nέα Προθεσμιακή Κατάθεση. «Online» έκδοση προϊόντος «Alpha 

Προθεσμιακή με Bonus». 
 

 Προνομιακή απόδοση που διαφοροποιείται αναλόγως της διάρκειας και του 
ποσού που επιλέγει ο Πελάτης. 

 Σημαντικό αριθμό Bonus πόντων, διαθέσιμων προς εξαργύρωση, για την 
κάλυψη καθημερινών αναγκών του Πελάτη. 

 Χαμηλό ελάχιστο κεφάλαιο καταθέσεως, καθώς είναι διαθέσιμη για ποσά 

από Ευρώ 5.000. 

  Μηνιαία καταβολή τόκων και απόδοση Bonus πόντων. 
 Ταχύτητα και ευκολία στη δημιουργία και διαχείριση της Προθεσμιακής 

Καταθέσεως από τον Πελάτη. 
 Ευελιξία, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ρευστότητας, καθώς παρέχεται η 

δυνατότητα άμεσης ρευστοποιήσεως μέσω του Alpha Web Banking για 

Ιδιώτες. 

1 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους, τις ισχύουσες εκδόσεις, τα ελάχιστα ποσά, τις διάρκειες, τους πίνακες επιτοκίων και τη 
Συνολική Ετήσια Πραγματική Απόδοση (ΣΕΠΑ), μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Alpha Bank ή στην Υπηρεσία 
Τηλεφωνικής Εξυπηρετήσεως (210 326 0000 και 801 11 326 0000), καθώς και στο Alpha Web Banking. 

 
 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQvK6h4NjKAhVFOxoKHYpMAtcQjRwIBw&url=https://www.alphabonus.gr/default.asp?pid=11&nid=214&psig=AFQjCNHmJshCXR0aSPtzNKcz-CFkPFoOlw&ust=1454491227545635
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Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΑΣ 

Η Alpha Bank, μεριμνεί και προσφέρει επιπλέον προνόμια και στο Ανθρώπινο Δυναμικό της επιχειρήσεως. 

Alpha Μισθοδοσία: 

 

 

Πλέον το προσωπικό της επιχειρήσεώς σας, μπορεί να απολαμβάνει όλα τα 
προνόμια ενός τρεχούμενου λογαριασμού καταθέσεων και επιπλέον: 
 

- Υψηλότοκο προνομιακό επιτόκιο 

- Δυνατότητα ορίου υπεραναλήψεως με άτοκα τα πρώτα 100 ευρώ 
για κάλυψη έκτακτων ή και απρόβλεπτων μικροαναγκών 

- Τριμηνιαίο εκτοκισμό και καταλογισμό τόκων, ανά ημερολογιακό 
τρίμηνο 

- Δωρεάν το πρώτο καρνέ επιταγών ανά ημερολογιακό έτος 
(κάθε επόμενο με έκπτωση 50% επί του τιμολογίου) 

- Δωρεάν πάγιες εντολές πληρωμής λογαριασμών ΔΕΚΟ 

- Δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα (μέχρι του ποσού των 12.000 
ευρώ) σε πίστωση αποκλειστικά του λογαριασμού μισθοδοσίας 

- Δωρεάν μίσθωση θυρίδας το πρώτο έτος και έκπτωση 50% 
από το δεύτερο έτος στο ισχύον ετήσιο κόστος ενοικιάσεως 

- Μια ολοκληρωμένη σειρά ελκυστικών προνομίων σε όλο το φάσμα 

τραπεζικών προϊόντων.  

 

Alpha Υγεία για Όλους για το 
προσωπικό της επιχειρήσεως: 

 

 

Πρόγραμμα ολοκληρωμένης ιατρικής καλύψεως που φροντίζει την υγεία 
του προσωπικού της επιχειρήσεώς σας μέσω του ευρύτατου δικτύου 
συμβεβλημένων διαγνωστικών κέντρων της “Βιοϊατρική Α.Ε.”, σε 
ιδιαίτερα προνομιακές τιμές. 

 

  

ΣΤ. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 

 Alpha 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 ειδικού 
πακέτου 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 

καθώς και το διαβατήριο για το προνόμια της Υπηρεσίας.  

Διευρυμένη παλέτα επενδυτικών προϊόντων, 16 Κορυφαίων Επενδυτικών Οίκων  

Επιβράβευση με δωρεάν συμμετοχή στο Μεγαλύτερο Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως Bonus  

Αποκλειστική γραμμή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης  

Αποκλειστικά ταμεία συναλλαγών, για κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση  

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. 

 
 

 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-0svwyoHNAhWJ2RoKHfEhCyYQjRwIBw&url=https://www.alpha.gr/&psig=AFQjCNG-_47Y-RQwew9ZTWs3YSCs5kaTAw&ust=1464690339978694
https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiZ7q7-yoHNAhXIPRoKHSNMBA8QjRwIBw&url=https://www.alpha.gr/&bvm=bv.123325700,d.bGg&psig=AFQjCNH8KMxwYC_Q5N4TbtViaHWMvjI78g&ust=1464690373496626
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 Alpha Global Medical Care  

Πρόγραμμα νοσοκομειακής καλύψεως (σε συνεργασία με την AXA Ασφαλιστική 
Α.Ε.) το οποίο καλύπτει όλο το φάσμα των αναγκών του ασφαλιζομένου (πρόληψη, 

έξοδα πριν, κατά και μετά τη νοσηλεία) μέσω μεγάλων, αξιόπιστων και 
εξειδικευμένων νοσηλευτηρίων και ιατρικών κέντρων στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό με ποσοστό καλύψεως:  
 100% σε Ελλάδα, χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Ελβετία.  

 80% στις ΗΠΑ και λοιπές χώρες  
 

Δαπάνες κατά τη νοσηλεία  

Κάλυψη δαπανών: 100% σε Ελλάδα και Ευρώπη, 80% στον υπόλοιπο κόσμο.  

Επιλογή ορίου κάλυψης δαπανών μεταξύ Ευρώ 1.500.000, Ευρώ 600.000, Ευρώ 200.000.  

Επιλογή συμμετοχής στα έξοδα μεταξύ Ευρώ 500 (το οποίο μηδενίζεται με παράλληλη χρήση  

φορέα), Ευρώ 1.500, Ευρώ 5.000, Ευρώ 9.000.  

Επιλογή θέσης νοσηλείας: Lux, A, B ή Γ.  

Αμοιβές ιατρών: Πλήρης κάλυψη.  

 Απευθείας εξόφληση της δαπάνης από την ΑΧΑ Ασφαλιστική, στα συμβεβλημένα νοσηλευτήρια σε Ελλάδα   
και στο δίκτυο νοσηλευτηρίων εξωτερικού.  

Επιπλέον προνόμια στα ειδικά συμβεβλημένα νοσηλευτήρια.  

Πλήρης κάλυψη δαπάνης αποκλειστικής νοσοκόμας ή συνοδού.  

Χειρουργικό επίδομα.  

Επιπλέον οικονομική ενίσχυση σε επείγουσα νοσηλεία στο εξωτερικό.  

 
Δαπάνες πριν ή μετά τη νοσηλεία  

Έξοδα πριν ή μετά τη νοσηλεία.  

Χειρουργικό επίδομα.  

Ενδοσκοπικές και επεμβατικές πράξεις χωρίς νοσηλεία.  

Δεύτερη ιατρική γνωμάτευση.  

Δαπάνες αποκατάστασης μετά από σοβαρά περιστατικά.  

Επείγουσα μεταφορά με το καταλληλότερο μέσο σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού.  

Ταξιδιωτική βοήθεια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού.  

24ωρη Γραμμή Υγείας.  

 
Προαιρετικές παροχές  

Για πληρέστερη κάλυψη, το πρόγραμμα μπορεί να εμπλουτισθεί, με την προσθήκη επιπλέον παροχών όπως:  
Πρωτοβάθμια Περίθαλψη (Alpha Υγεία για Όλους Premium ): Σε συνεργασία με τον Όμιλο “Ιατρικό Αθηνών” 

και τα συνεργαζόμενα με τον Όμιλο διαγνωστικά κέντρα.  

Πρωτοβάθμια Περίθαλψη (Alpha Υγεία για Όλους ): Σε συνεργασία με την Βϊοιατρική και τα συνεργαζόμενα 

με αυτή διαγνωστικά κέντρα.  

Πακέτο ατυχήματος: Κάλυψη ιατροφαρμακευτικών εξόδων από ατύχημα, κεφάλαιο σε περίπτωση απώλειας 

ζωής ή ανικανότητας και βοήθεια στην καθημερινότητα μετά από σοβαρό περιστατικό.  

Κεφάλαιο αποπληρωμής ασφαλίστρων: Λόγω ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια.  

Το πρόγραμμα παρέχει ιδιαίτερα προνομιακή τιμολόγηση και δυνατότητα απευθείας εξόφλησης των 
δαπανών σε όλα τα συμβεβλημένα νοσηλευτήρια στην Ελλάδα και στο δίκτυο συνεργαζόμενων 
νοσηλευτηρίων στο εξωτερικό. 

 Πληρωμή Οφειλών προς το Δημόσιο 

Τώρα, μπορείτε να τακτοποιήσετε τις οφειλές σας προς το Δημόσιο, με όλες τις προσωπικές κάρτες με 
δυνατότητα πιστώσεως εκδόσεως Alpha Bank, με έως 12 άτοκες δόσεις μέσω: 

 Alpha Web Banking  

 Alphaphone Banking  

 Alpha Mobile Banking 

 My Alpha wallet   

 και στα ταμεία των Καταστημάτων Alpha Bank. 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις κάρτες εκδόσεως Alpha Bank, μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω της 
ιστοσελίδας www.alphabankcards.gr. 

http://www.alphabankcards.gr/
https://alphabankintranet.alphasso.gr/katathetikon-ependytikon-proionton/Pages/%ce%91%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac/Alpha-Global-Medical-Care-_-Bancassurance-.aspx
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 Ζ. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡAΣ 

Τα ανωτέρω ισχύουν στον βαθμό που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις απαγορεύσεις ή τους περιορισμούς που έχουν 
θεσπισθεί και για όσο χρονικό διάστημα οι εν λόγω απαγορεύσεις ή περιορισμοί παραμένουν σε ισχύ, στο πλαίσιο 
εφαρμογής των διατάξεων της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου, ως ισχύει, η οποία αφορά την επιβολή 
περιοριστικών μέτρων στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α΄84/18.7.2015). 
 

Η προσφορά έχει ισχύ για σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της. Σε περίπτωση που οι 

συνθήκες της αγοράς διαφοροποιηθούν, η Alpha Bank έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει τους όρους της παρούσας 
προσφοράς, το περιεχόμενο της οποίας παραμένει αυστηρώς εμπιστευτικό.  

Η τελική έγκριση της συνεργασίας με τον  «ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ» ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της 

Τραπέζης. 

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίζουν την παρούσα επιστολή, προκειμένου να ενταχθούν στην προσφορά. 


