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ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 
ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ΣΑΣ 
ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΑΚΟΒΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ

801-11- 500900 
210-366-9000

www.atticabank.gr

Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

801-11- 500900 
210-366-9000



Ποια είναι 
τα γενικά χαρακτηριστικά
της νέας υπηρεσίας;
Η Υπηρεσία Έγκαιρης Ειδοποίησης Κακόβουλης 
Χρήσης αποτελεί ένα σύστηµα ελέγχου των συναλ- 
λαγών που πραγµατοποιούνται µε τις πιστωτικές και 
προπληρωµένες κάρτες της Attica Bank σε όλο τον 
κόσµο. Σκοπός του συστήµατος είναι η προστασία των 
κατόχων από δόλια χρήση της κάρτας τους από τρίτους, 
ώστε να αποφευχθούν κρούσµατα κακόβουλης χρήσης. 
Με την αξιοποίηση εξελιγµένων συστηµάτων ανίχνευσης, 
όταν διαπιστωθούν ασυνήθιστες συναλλαγές που αποκλί-
νουν σηµαντικά από τη συνήθη συναλλακτική συµπεριφο-
ρά σας, ενεργοποιούνται οι µηχανισµοί προειδοποίησης 
και υποδεικνύεται η ανάγκη επιβεβαίωσης της γνησιότη-
τας της συναλλαγής.

Ποια είναι η διαδικασία
που ακολουθείται σε περίπτωση 
ενδείξεων κακόβουλης χρήσης;
Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι Εκπρόσωποι της Υπηρεσί-
ας θα προβούν σε τηλεφωνική επικοινωνία µαζί 
σας (η υπηρεσία λειτουργεί από τις 8:00 έως τις 21.00, 
365 ηµέρες το χρόνο), για να πιστοποιήσουν τη γνησιότη-
τα και την αυθεντικότητα της συναλλαγής. Εάν δεν 
καταφέρουν να επικοινωνήσουν µαζί σας, για τη δική σας 
ασφάλεια και µέχρι να επιβεβαιωθεί ότι η συναλλαγή δεν 
συνιστά κρούσµα απάτης, πιθανόν να αναστείλουν 
προσωρινά τη δυνατότητα συναλλαγών της κάρτας, ώστε 
να µην επεκταθεί το φαινόµενο εις βάρος σας.
Με αυτό τον τρόπο και βάσει της διεθνούς πρακτικής σε 
θέµατα ασφάλειας χρήσης καρτών, µειώνονται αισθητά οι 
πιθανότητες κακόβουλης χρήσης των στοιχείων της 
κάρτας σας από τρίτους και µπορείτε να κάνετε τις 
συναλλαγές σας µε µεγαλύτερη ασφάλεια.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, εάν έχουν αλλάξει τα 
στοιχεία επικοινωνίας σας (σταθερό ή κινητό τηλέφωνο), 
παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε στο τηλέφωνο 
210 366 9000, καθηµερινές 08.00 - 21.00 και Σάββατο 
10.00 - 18.00.

Τώρα, µε την Υπηρεσία Έγκαιρης Ειδοποίησης 
Κακόβουλης Χρήσης έχετε έναν ακόµα ασφαλή 
λόγο να προτιµάτε τις κάρτες της Attica Bank για τις 
συναλλαγές σας!

H Attica Bank, 
µε γνώµονα την ασφάλεια 
και την προστασία στις 
συναλλαγές σας µε τις 
πιστωτικές της κάρτες, 
εγκαινιάζει µία νέα υπηρεσία 
που σας ειδοποιεί έγκαιρα 
σε περίπτωση ενδείξεων 
κακόβουλης χρήσης. 
Η υπηρεσία αυτή έχει 
αναπτυχθεί σε συνεργασία 
µε το Διεθνή Όµιλο Alaric, 
που ειδικεύεται στη 
δηµιουργία συστηµάτων 
ασφαλείας για 
Χρηµατοπιστωτικούς 
Οργανισµούς 
σε όλο τον κόσµο.

Ποιους προστατεύει
η νέα υπηρεσία;
Όλους τους κατόχους πιστωτικών (credit) και προ- 
πληρωµένων (Gift) καρτών VISA της Attica Bank.


