
www.atticabank.gr

Σε περισσότερα από 80 σημεία σε όλη την Ελλάδα

210 -3669000 
801-11- 500900

Eπιπλέον παροχές
Εξόφληση εισφορών ΤΣΜΕΔΕ µε πάγιες εντολές
Δωρεάν εξόφληση λογαριασµών ΔΕΗ, ΟΤΕ, 
ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ µε πάγιες εντολές
Πληρωµή οφειλών ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΦΠΑ
Δωρεάν συναλλαγές µέσω e-banking

Στην Attica Bank πιστεύουµε πως µαζί µπορούµε 
να βρούµε τις λύσεις που απαιτούν οι προσωπι-
κές σας ανάγκες. Γιατί µαζί, είµαστε πιο ισχυροί.

Κινηθείτε µε άνεση και µάθετε περισσότερες 
πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά και τη 
διαθεσιµότητα των Προϊόντων ΕΤΑΑ – 
ΤΣΜΕΔΕ, επιλέγοντας τον τρόπο που σας 
διευκολύνει: επισκεφθείτε ένα από τα Κατα-
στήµατά µας, καλέστε το τηλεφωνικό κέντρο 
της Attica Bank στα τηλέφωνα 210 3669000 ή 
801 11 500 900 ή επισκεφθείτε µας στο 
www.atticabank.gr
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Σχεδιάστε 
τις κινήσεις σας μαζί μας.

•
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•
•

Προϊόντα Μελών E.T.A.A.

attica Προϊόντα Μελών 
Τ.Ε.Ε. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.



ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 
attica Technocard Visa
Με ιδιαίτερα προνοµιακό επιτόκιο και χωρίς ετήσια 
έξοδα διαχείρισης εφ' όρου ζωής του λογαριασµού.
Eιδικά για τις attica Technocard Visa, ισχύει επιστροφή 
1% επί του ποσού των συναλλαγών (µε πίστωση του 
λογαριασµού ανά 2 µήνες), εφόσον στο χρονικό, αυτό, 
διάστηµα οι συναλλαγές υπερβαίνουν τα €750. 
Το µέγιστο ετήσιο ποσό επιστροφής ανέρχεται σε €250.

Σε ποιους απευθύνεται;
Σε όλα τα µέλη και τους εργαζοµένους στο ΤΕΕ καθώς και 
στους ασφαλισµένους και εργαζοµένους στο ΕΤΑΑ – 
ΤΣΜΕΔΕ.
 

Τι σας προσφέρουµε;

ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Η Attica Bank διαθέτει τα παρακάτω προϊόντα, µε επιτό-
κια αυξηµένα σε σχέση µε τα ισχύοντα:
Λογαριασµός Ταµιευτηρίου
«attica Υπερταµιευτήριο»
Έντοκος Λογαριασµός Όψεως Κλιµακούµενου Επιτοκίου
Τρεχούµενος Λογαριασµός Αυξηµένου Επιτοκίου

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Ανοιχτό Δάνειο ή Τοκοχρεολυτικό 
Δάνειο Κυµαινόµενου Επιτοκίου
Με προνοµιακό επιτόκιο και ελάχιστο ποσό δανείου 
από €1.500.

Στην Attica Bank σχεδιάζουµε το 
συµφέρον σας µε επαγγελµατική 
ακρίβεια, σαν να είµαστε εσείς. 
Γι’ αυτό σας προσφέρουµε 
προϊόντα που καλύπτουν τις
ανάγκες σας και κινούν µε 
δύναµη και ασφάλεια 
τα προσωπικά και επαγγελµατικά 
σας σχέδια. Ανακαλύψτε ένα ή 
περισσότερα από αυτά και 
επωφεληθείτε από εξελιγµένες 
υπηρεσίες και σηµαντικά 
προνόµια.

4907 4907

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Στεγαστικό Δάνειο ή Επαγγελµατικό Δάνειο 
Σταθερού Επιτοκίου 
Με επιτόκιο µειωµένο κατά 0,25 µονάδες από το 
αντίστοιχο επιτόκιο που προσφέρει η Attica Bank για 
Στεγαστικό Δάνειο σταθερού επιτοκίου για τρία έτη 
και έκπτωση 30% στα έξοδα διαχείρισης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι οφειλέτες επιβαρύνονται και µε την εκάστοτε 
προβλεπόµενη εισφορά του Ν.128/75 υπέρ του Δηµοσίου.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ & ΜΕΛΩΝ ΤΕΕ
Με τη νέα υπηρεσία, οι µηχανικοί-µέλη του ΤΕΕ, 
καθώς και οι µηχανικοί ασφαλισµένοι στο ΕΤΑΑ – 
ΤΣΜΕΔΕ, µπορούν να εξοφλούν τις τρέχουσες 
εισφορές τους, καθώς και τις ρυθµισµένες οφειλές 
τους, µέσω προγράµµατος 5, 12 ή 24 άτοκων 
δόσεων, ανάλογα µε την κατηγορία ασφαλιστικής 
οφειλής που επιθυµούν να αποπληρώσουν.
Η Attica Bank προσφέρει την ειδική πιστωτική 
κάρτα αποπληρωµής εισφορών µε ένα από τα 
χαµηλότερα επιτόκια της αγοράς, καθώς όταν ο 
κάτοχος αποπληρώσει το σύνολο της µηνιαίας 
οφειλής του απολαµβάνει επιτόκιο 0%, ενώ η 
διάρκεια ισχύος της κάρτας ανέρχεται στα 5 έτη.
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