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1. Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Η Διεύθυνση Cards & e- Payments της Τράπεζας Πειραιώς κατόπιν διερεύνησης των 

αναγκών των μελών του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ σε θέματα ηλεκτρονικών 

εισπράξεων, είναι στην ευχάριστη θέση να προτείνει τη παρακάτω λύση που κρίνεται ότι θα 

εξυπηρετήσει τα μέλη του συλλόγου με τον πιο αποδοτικό τρόπο για την αποδοχή 

συναλλαγών με κάρτες. 

 

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2.1. Αποδοχή Συναλλαγών 

Η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει στα μέλη του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, την 

δυνατότητα να δέχονται συναλλαγές με κάρτες Visa & Mastercard (χρεωστικές, πιστωτικές 

ή προπληρωμένες) έκδοσης οποιασδήποτε τράπεζας.  

 

2.2      Δυνατότητα Συναλλαγών με Δόσεις  

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας επίσης έχετε τη δυνατότητα πραγματοποίησης 

συναλλαγών έως 12 δόσεις, με την μοναδική δυνατότητα στην Ελληνική αγορά να 

εισπράττετε το πρώτο κλάσμα των δόσεων την επόμενη μέρα από την συναλλαγή.  
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3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

3.1. Τιμολόγηση Υπηρεσιών EFT/POS 

Για κάθε είσπραξη της επιχείρησης που διενεργείται μέσω των EFT/POS, η Τράπεζα 

Πειραιώς θα παρακρατά από το κάθε μέλος του συλλόγου, προμήθεια η οποία ορίζεται ως 

πάγια χρέωση και ποσοστό ανά συναλλαγή αναλόγως του τύπου κάρτας. 

     

 
 

Ποσοστιαία Χρέωση ανά 
συναλλαγή (%) 
 

Κάρτες έκδοσης      

Τράπεζας Πειραιώς & άλλων Τραπεζών 
0,80% 

Εταιρικές Κάρτες έκδοσης      

Τράπεζας Πειραιώς & άλλων Τραπεζών 
1,30% 

Κάρτες UPI                            

(China Union Pay)  
 

1.60% 

Διαχειριστικό Κόστος* € 9 / ΜΗΝΑ 

 

*Η επιχείρηση  υποχρεούται να καταβάλλει στην Τράπεζα το ποσό των Εννέα ευρώ (9€)+ 

Φ.Π.Α, μηνιαίως ως διαχειριστικό κόστος για τη δυνατότητα χρήσης του τερματικού 

αποδοχής καρτών πληρωμής (EFT/POS), ΕΦΟΣΟΝ αυτές είναι λιγότερες των Δώδεκα 

Χιλιάδων ευρώ (12.000€) ανά έτος / ανά μέλος του συλλόγου, τον εκάστοτε αντίστοιχο 

μήνα υπολογισμού της ως άνω αμοιβής. Το διαχειριστικό κόστος θα ξεκινήσει να χρεώνεται 

μετά τον  πρώτο χρόνο.  

  

3.2 Διευκρινίσεις επί των Τιμολογήσεων 

- Στις “Κάρτες έκδοσης Τράπεζας Πειραιώς” συμπεριλαμβάνονται όλες οι πιστωτικές, 

χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες έκδοσης Τράπεζας Πειραιώς και πρώην 

Αγροτικής Τράπεζας, Τράπεζας Κύπρου, Ελληνικής Τράπεζας, CPB, Millennium, 

GENIKI Bank. 

- Οι προμήθειες εφαρμόζονται μόνο ανά ολοκληρωμένη και επιτυχή συναλλαγή. 
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- Η παρούσα οικονομική προσφορά δεσμεύει την Τράπεζα Πειραιώς για εξήντα (60) 

ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσής της.  

- Η τράπεζα διατηρεί την ευχέρεια να απορρίψει οποιοδήποτε μέλος (του ΙΑΤΡΙΚΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) κρίνει η ίδια ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις  για την 

εγκατάσταση  της υπηρεσίας 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η διαδικασία υλοποίησης περιλαμβάνει τα εξής βασικά διαδοχικά βήματα: 

- Κατάθεση σχετικού αιτήματος συνεργασίας για την χορήγηση τερματικού αποδοχής 

καρτών (EFT/POS) στο κατάστημα συνεργασίας με την επισήμανση ότι η αιτούσα 

επιχείρηση ανήκει στον ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. 

- Επεξεργασία Αιτήματος και τελική απάντηση 

- Εγκατάσταση τερματικού 

O χρόνος υλοποίησης δεν ξεπερνά τις 15 ημέρες εφόσον υπογραφούν οι σχετικές 

συμβάσεις συνεργασίας και έχουν τακτοποιηθεί όλες οι πιθανές εκκρεμότητες. 

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Για τυχόν διευκρινήσεις ή περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόταση, 

μπορείτε να επικοινωνείτε με: 

Αλεξοπούλου Κατερίνα 

Officer , Merchant Services  
Cards & e- Payments  
 

 
 
Λ.Συγγρού 87, 117 45  Αθήνα 
Τ: 210 7765201 (Ε: 85201), F: 216 4001533 
alexopoulouka@piraeusbank.gr 
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