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Σε περισσότερα από 70 σημεία σε όλη την Ελλάδα Ευέλικτη προθεσμιακή κατάθεση
με την οποία χτίζεις το κέρδος σου!

attica Flex Profit



Σκέφτεστε  έναν προθεσµιακό λογαριασµό που µπορεί
να προσαρµόζεται στις δικές σας δυνατότητες, ώστε
να σας προσφέρει το µέγιστο δυνατό κέρδος;

Η Attica Bank, γνωρίζοντας τις ανάγκες σας, δηµιούρ-
γησε το attica Flex Profit, µία ευέλικτη προθεσµιακή 
κατάθεση που σας δίνει τη δυνατότητα αύξησης του 
κεφαλαίου σας και σας επιβραβεύει γι’ αυτό.

Τι είναι 
το attica Flex Profit

Είναι µια προθεσµιακή κατάθεση σε ευρώ που µεγαλώνει την
αξία των χρηµάτων σας, χωρίς ρίσκο. 

Πώς λειτουργεί
το attica Flex Profit

Καταθέτετε σε ένα προθεσµιακό λογαριασµό συγκεκριµένο 
ποσό χρηµάτων για προκαθορισµένη χρονική περίοδο και µε 
προσυµφωνηµένο επιτόκιο το οποίο µπορεί να αυξηθεί υπό 
προϋποθέσεις.

Είναι µία κατάθεση µηνιαίας, 2-µηνιαίας ή 3-µηνιαίας διάρκειας 
µε προνοµιακό επιτόκιο που µπορεί να φτάσει έως 1,60%.

Οι τόκοι αποδίδονται στη λήξη της κατάθεσης. 

Πλεονεκτήµατα
του attica Flex Profit

Τι πρέπει να γνωρίζετε
για το attica Flex Profit

Στην Attica Bank βρίσκουµε µαζί τις λύσεις για κάθε σας
ανάγκη. Γιατί µαζί, είµαστε πιο ισχυροί.

Μάθετε περισσότερα για τη νέα προθεσµιακή κατάθε-
ση attica Flex Profit: 

- σε οποιοδήποτε κατάστηµά µας 

- στο τηλέφωνο 210-3669000 

- στο www.atticabank.gr

Υψηλά Επιτόκια

Ευελιξία λόγω δυνατότητας αύξησης κεφαλαίου, όσες 
φορές επιθυµείτε µε µία µεταβολή ηµερησίως

Δυνατότητα Επιβράβευσης επιτοκίου σε αύξηση 
κεφαλαίου

Επιλογή Διάρκειας προθεσµιακής κατάθεσης: 1 µήνας, 
2 ή 3 µήνες

Το ελάχιστο ποσό κατάθεσης ανέρχεται σε 50.000 ευρώ 
και αφορά σε νέα κεφάλαια

Δυνατότητα αύξησης του κεφαλαίου µε ελάχιστο ποσό τα 
1.000 ευρώ και µέγιστο το ποσό που αντιστοιχεί στο 100% 
του αρχικού κεφαλαίου

Τα επιτόκια είναι µικτά, ετησιοποιηµένα

Οι τόκοι καταθέσεων υπόκεινται σε φορολογία 15% σύµφω-
να µε την ισχύουσα Ελληνική φορολογική νοµοθεσία

Επιτρέπεται πρόωρη ολική εξόφληση του κεφαλαίου

Το προϊόν παρέχεται υπό τους περιορισµούς που τίθενται 
από το εκάστοτε ισχύον νοµοκανονιστικό πλαίσιο, ιδίως 
κατά τη διάρκεια ισχύος των επιβαλλόµενων περιορι-
σµών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls)


