
      Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2015 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 

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 

 

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) : 0,85% 

 Κάρτες MasterCard (εκδόσεως Alpha Bank) : 0,85% 

 Κάρτες Visa (εκδόσεως άλλων Τραπεζών) : 0,85% 

 Κάρτες MasterCard (εκδόσεως άλλων Τραπεζών) : 0,85% 

 Κάρτες China Union Pay: 1,70% 

 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 12,000€ (Δώδεκα 

χιλιάδων ευρώ)  ετησίως. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει μηνιαία χρέωση 9,25€ + 

ΦΠΑ (εννέα ευρώ και εικοσιπέντε λεπτά), με εξάμηνη προκαταβολή. 

Όλα τα τερματικά υποστηρίζουν την πραγματοποίηση ανέπαφων συναλλαγών. Η 

προηγμένη τεχνολογία contactless προσφέρει στους πελάτες τη δυνατότητα να 

πραγματοποιούν τις αγορές εύκολα γρήγορα και με ασφάλεια. 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας, μέσω των τερματικών θα έχετε τη δυνατότητα 

πραγματοποίησης συναλλαγών και σε δόσεις. 

 

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 


