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Προς τα Μέλη   

«Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων» (Π.Ο.Ξ)  

 

H Alpha Bank, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του τουριστικού κλάδου παραμένει δίπλα στις Μικρές Επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον εν λόγω κλάδο και συνεχίζει να τις στηρίζει ενεργά.  

Στο πλαίσιο αυτό και προσδοκώντας σε μία μακροχρόνια και αμοιβαία επωφελή συνεργασία, σας προσφέρουμε το 
Πρόγραμμα προϊόντων και υπηρεσιών "Alpha Τουριστική Επιχειρηματικότητα" για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών των μελών σας. 

 

 Α.  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

 

 Προνομιακός Επιχειρηματικός Λογαριασμός «Alpha Έξυπνη Διαχείριση» 

Για τα μέλη σας 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 την πιο έξυπνη λύση! 

ΠΑΡΟΧΕΣ 

Επιταγές: 

 

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».  

Πληρωμές: 

 

 Εξαίρεση από την επιβάρυνση χρεώσεων συναλλαγών οι κινήσεις 

(πιστώσεις, χρεώσεις) που πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού «Alpha 
Έξυπνη Διαχείριση».   

 ΔΩΡΕΑΝ εξυπηρέτηση πληρωμών υποχρεώσεων μέσω Εναλλακτικών 
Δικτύων. 

Θυρίδα 

Θησαυροφυλακίου: 

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

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 11 
105 59 ΑΘΗΝΑΙ 
 

ΤΗΛ. : +30 210 326 4951 
FAX  : +30 210 326 4996 

E-mail: SmallBusinessBanking@alpha.gr 
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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  
o 2.000 Bonus πόντοι δώρο με την πρώτη συναλλαγή σε επιχείρηση Bonus 

 

 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 

 
 Δυνατότητα εκδόσεως έως 50 καρτών 

 
 Δυνατότητα εκδόσεως χωρίς ετήσια συνδρομή για το πρώτο έτος.   

 

 

 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. 

Alpha Mass 

Payments 

 Δυνατότητα πραγματοποιήσεως εντολών συγκεντρωτικά, όπως μισθοδοσία 

προσωπικού και πληρωμές προμηθευτών, μέσω Internet.   

 
 
 

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. 

 

Τιμολογιακή Πολιτική Διαθέσεως Συσκευών POS: 

 Ενσύρματο τερματικό με κόστος αγοράς Ευρώ 119 (πλέον Φ.Π.Α.) περιλαμβανομένης αποστολής, 
τηλεφωνικής ενεργοποίησης και υποστήριξης καθημερινώς 24 ώρες το 24ωρο. 
 

 Εναλλακτικά προσφέρεται το ενσύρματο τερματικό με μηνιαίο μίσθωμα Ευρώ 9,25 (πλέον Φ.Π.Α.) με 
12μηνη προκαταβολή και μετά το 1ο έτος 6μηνη καταβολή, που περιλαμβάνει αποστολή, ενεργοποίηση, 
άμεση και πλήρη τεχνική υποστήριξη, τηλεφωνική εξυπηρέτηση καθημερινώς 24 ώρες το 24ωρο. 

 

 Ασύρματο τερματικό POS με εφάπαξ χρέωση Ευρώ 231 (πλέον Φ.Π.Α.), που περιλαμβάνει: αποστολή, 
τηλεφωνική ενεργοποίηση και υποστήριξη καθημερινώς 24 ώρες το 24ωρο. 
 

 Μίσθωση ασύρματου τερματικού με μηνιαίο μίσθωμα Ευρώ 16,00 (πλέον Φ.Π.Α.) με 12μηνη 
προκαταβολή και μετά το 1ο έτος 6μηνες καταβολές, που περιλαμβάνει αποστολή, ενεργοποίηση, άμεση 
και πλήρη τεχνική υποστήριξη, τηλεφωνική εξυπηρέτηση καθημερινώς 24 ώρες το 24ωρο.  
 
Η καταβολή του ποσού αγοράς και του 12μηνου ποσού μισθώσεως, δύναται να γίνει σε έως 12 άτοκες 

δόσεις με πιστωτικές κάρτες Alpha Bank. 

 

Προμήθειες εκκαθαρίσεως συναλλαγών: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Τα ανωτέρω ισχύουν για νέες συμβάσεις συνεργασίας έως 30.09.2017 και λαμβανομένης υπ’ όψιν της 

εξατομικευμένης τιμολόγησης σε σχέση με τη συνολική συνεργασία με την Τράπεζα. 

ΚΑΡΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 

0,70% 

 

0,70% 

 
   Εταιρικές και Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάρτες 

1,50% 

 Εκδόσεως Alpha Bank 

2,20% 

  Εκδόσεως Alpha Bank 
2,20% 

  
Λοιπών τραπεζών 

2,80% 

 

1,80% 
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Σημειώνεται ότι, η Alpha Bank διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει όποιο αίτημα δεν πληροί τις προϋποθέσεις    
παροχής της υπηρεσίας.  

 

     Επιβράβευση Bonus και στην επιχείρηση! 
 

Το My Alpha POS είναι το μοναδικό τερματικό που επιβραβεύει και τον επιχειρηματία με Bonus πόντους, 

ανάλογα με το ύψος των συναλλαγών που πραγματοποιούνται σε αυτό. Μέσω του My Alpha POS, έχετε τη 

μοναδική δυνατότητα να επιβραβεύεστε: 

 και από τις συναλλαγές της εταιρικής κάρτας σας Enter Bonus Business American Express 
 και από το ύψος των συναλλαγών που πραγματοποιούν οι πελάτες στο τερματικό της επιχειρήσεώς. 

 

Συλλογή Bonus πόντων από την αποδοχή καρτών στο My Alpha POS 

 

    

Παράδειγμα Επιβραβεύσεως Επιχειρήσεως με Bonus πόντους 

Έστω επιχείρηση η οποία διενεργεί τζίρο μέσω του My Alpha POS ύψους Ευρώ 85.000 σε ετήσια βάση, εκ των 

οποίων Ευρώ  50.000 μέσω καρτών Visa/MasterCard και Ευρώ 35.000 μέσω καρτών ΑΜΕRICAN EXPRESS / 

DINERS / Discover. 

Συλλογή Πόντων 
από το My Alpha 
POS 

50.000 Bonus Πόντους συνολικά στην  εταιρική χρεωστική κάρτα Enter Bonus 
Business American Express, ως εξής: 

 10.000 Bonus Πόντους από τις συναλλαγές μέσω Visa/MasterCard  
 35.000 Bonus Πόντους από τις συναλλαγές μέσω American 

Express/DINERS/Discover 

 5.000 Bonus Πόντους καλωσορίσματος  
 

Προτάσεις* 

Εξαργυρώσεως 
πόντων 

 2 εισιτήρια εξωτερικού μετ’ επιστροφής σε επιλεγμένους 

προορισμούς (π.χ. Μιλάνο, Μαδρίτη κ.α.)  
 Επιστροφή ΦΠΑ 24% στην αγορά καυσίμων από πρατήρια ΒP 

 

      
Καθώς και σε πολλές άλλες προτάσεις εξαργυρώσεως του Προγράμματος Bonus σε εκατοντάδες προιόντα & 

υπηρεσίες όπως: είδη καθημερινής χρήσεως, προϊόντα κινητής τηλεφωνίας, είδη ενδύσεως και είδη σπιτιού, 

ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, προσωπικά είδη, ασφάλειες καθώς & εκπτώσεις στα χιλιάδες συνεργαζόμενα 

καταστήματα του Προγράμματος. Μάθετε περισσότερα στο http://www.alphabonus.gr  

 

Επιπλέον Προνόμια Συνεργασίας με την Alpha Bank: 

 Ασφαλείς συναλλαγές Chip & Pin 

 Τεχνολογία Ανέπαφων (contactless) Συναλλαγών για μεγαλύτερη ευκολία και ταχύτητα 

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

 

 Υπηρεσία Άμεσης Μετατροπής Νομίσματος (DCC), η οποία παρέχει τη δυνατότητα χρεώσεως της 

συναλλαγής στο νόμισμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός της κάρτας Visa και Mastercard.  

Για συναλλαγές με κάρτες εκτός Ευρώ, οι οποίες πραγματοποιούνται στο νόμισμα της κάρτας, 

επιστρέφεται 0,90% ανά συναλλαγή.  

 

 Υπηρεσία Alpha e-statements Επιχειρήσεων 

 

 
 

 
 
 
 

http://www.alphabonus.gr/
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Γ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ 

 Εγγυοδοτικά Προγράμματα                  

 Cosme LGF & Innovfin SME Guarantee Facility                      

Σε συνεργασία με τo Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (Ε.Τα.Ε.) η Τράπεζα  προσφέρει την ευκαιρία σε επιχειρήσεις  

να αποκτήσουν πρόσβαση σε τραπεζικά κεφάλαια με παροχή μειωμένων εξασφαλίσεων, λόγω της παρεχόμενης 

εγγυήσεως του Ε.Τα.Ε., που ανέρχεται σε ποσοστό 50% επί έκαστης χρηματοδοτήσεως. 

Η επιλέξιμη επιχείρηση δύναται να λάβει: 

 Μακροπρόθεσμη χορήγηση για την κάλυψη δαπανών αποκτήσεως παγίων περιουσιακών στοιχείων. 

 Μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση Κεφαλαίου Κινήσεως ειδικού σκοπού για την κάλυψη αναγκών 
επιχειρηματικής αναπτύξεως. 

 Βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση για την κάλυψη αυτοτελών επιχειρηματικών αναγκών που σχετίζονται 

με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλωμα της επιχειρήσεως.   

 

Με ευνοϊκούς όρους τιμολογήσεως και ανταγωνιστικό επιτόκιο ανάλογα με τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις. 

 

 Μy Alpha POS Credit Line  

Ευέλικτος Λογαριασμός Κεφαλαίου Κινήσεως για τις επιχειρήσεις  που θα επιλέξουν την Alpha Bank 
για την εκκαθάριση των συναλλαγών τους μέσω των τερματικών My Alpha POS.  

Μέσω του My Alpha POS Credit Line, εξασφαλίζουμε στα μέλη σας:  

 Άμεση ρευστότητα για την πλήρη κάλυψη των καθημερινών συναλλαγών του Φαρμακείου και την 
αντιμετώπιση των λειτουργικών του εξόδων 

 Έλεγχο και περιορισμό του χρηματοοικονομικού κόστους καθώς το προϊόν παρέχεται με 
ανταγωνιστικούς όρους χρηματοδοτήσεως 

 Ευκολότερη ανακύκληση του κεφαλαίου κινήσεως μέσω της αποπληρωμής του από τις πιστώσεις 
των συναλλαγών των καρτών   
 

Ύψος 

Χρηματοδοτήσεως: 

 Από € 10.000 και ανάλογα με το ύψος των συναλλαγών που διενεργούνται 

μέσω του My Alpha POS τερματικού. 

Επιτόκιο:  

Πλέον εισφοράς του Ν. 128/75, ήτοι 

0,60% 

 Euribor πλέον περιθωρίου έως 7,60% 
 

 Ελάχιστο Δανειστικό Επιτόκιο (ΕΔΕ) πλέον περιθωρίου έως 3,00% 

Εφάπαξ Δαπάνη 
Αξιολογήσεως Αιτήματος 
Δανειοδοτήσεως: 

Δυνατότητα εκπτώσεως έως 20% επί των Εξόδων Αξιολογήσεως Αιτήματος   
 

 
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. 
 
 

 Εγγυητικές Επιστολές  

Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών με προνομιακή τιμολόγηση .   
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  Δ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 

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

Προθεσμιακή 
Κατάθεση 2 
εβδομάδων:    

 
Ελκυστικές αποδόσεις και ευελιξία! 
Για εσάς που επιθυμείτε να απολαμβάνετε υψηλές αποδόσεις στα ταμειακά σας 
διαθέσιμα, η Alpha Bank σας προσφέρει την προθεσμιακή κατάθεση 2 εβδομάδων 

με προνομιακή τιμολόγηση. 
 
Ταυτόχρονα εξασφαλίζετε ευελιξία στις επενδυτικές σας επιλογές, καθώς σε 
περίπτωση πρόωρης ανάληψης ποσού άνω των Ευρώ 5.000, δεν υφίσταται τιμή 
προεξόφλησης εφόσον έχετε ενημερώσει την Τράπεζα μία εργάσιμη ημέρα πριν. 
 

 
 
 
 
 
 

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. 

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. 

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

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 

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=&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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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 με επιπλέον εκπτώσεις: 
 
  5%, από 3 έως 10 ασφαλισμένα μέλη 

 10%, από 11 έως 20 ασφαλισμένα μέλη 
 15%, από 21 ασφαλισμένα μέλη και άνω 

 

  

ΣΤ. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 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.  

 

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
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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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 9 άτοκες δόσεις μέσω: 
 

 Alpha Web Banking  

 Alphaphone Banking  

 Alpha Mobile Banking 

 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. 

 

 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 ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της Τραπέζης. 

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

http://www.alphabankcards.gr/

