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Οκτώβριος 2022  

 
 

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την αντικατάσταση της χρεωστικής κάρτας 

Attica Debit Mastercard με τη χρεωστική κάρτα Attica Debit Visa (ιδιωτών) 

 
1. Γιατί θα λάβω νέα κάρτα; / Γιατί ακυρώνεται η Mastercard κάρτα μου; 

Γιατί η Τράπεζα, στο πλαίσιο της απόφασής της για την αποκλειστική της συνεργασία 
με τον Οργανισμό Visa, πρόκειται να αντικαταστήσει όλες τις κάρτες Mastercard. 
 

2. Υπάρχει  κόστος αρχικής έκδοσης ή ετήσιας χρήσης της Attica Debit Visa; 
Όχι. Η κάρτα παρέχεται ανέξοδα κατά την αρχική έκδοση και δεν έχει ετήσια συνδρομή. 
 

3. Πώς θα παραλάβω την Attica Debit Visa; 
Η κάρτα και το ΡΙΝ θα αποσταλούν σε χωριστούς φακέλους μέσω ταχυδρομείου (η 
κάρτα με απλό ταχυδρομείο και το ΡΙΝ με συστημένη επιστολή), στη διεύθυνση που 
έχετε δηλώσει στην Τράπεζα. 
 

4. Πώς θα ενεργοποιήσω την Attica Debit Visa; 
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την Attica Debit Visa στα ΑΤΜ του δικτύου της Attica 
Bank αφού παραλάβετε το ΡΙΝ σας ή καλώντας στα τηλέφωνα 210 3669000 & 210 
3669600. 
 

5. Τι θα γίνει η Attica Debit Mastercard που χρησιμοποιώ; 
Οι Attica Debit Mastercard θα λειτουργούν έως 28/02/2023. 
 

6. Τι θα γίνουν οι λογαριασμοί που έχω συνδέσει με την Attica Debit Mastercard; 
Θα μεταφερθούν αυτόματα στην Attica Debit Visa. 
 

7. Πώς θα συνδέσω επιπλέον λογαριασμούς στην Attica Debit Visa; 
Μέσω e-banking, εφόσον έχετε κωδικούς πρόσβασης, ή με αίτηση σε οποιοδήποτε 
Κατάστημα της Attica Bank. 
 

8. Πώς θα ορίσω διαφορετικό λογαριασμό ως κύριο στην Attica Debit Visa; 
Μέσω e-banking, εφόσον έχετε κωδικούς πρόσβασης, ή με αίτηση σε οποιοδήποτε 
Κατάστημα της Attica Bank. 
 

9. Είμαι κάτοχος Attica Debit Mastercard & Attica Debit Visa. Θα λάβω νέα κάρτα; 
Τι θα γίνει με τους λογαριασμούς που έχω συνδεδεμένους στην Attica Debit 
Mastercard; 
Εάν είστε ήδη κάτοχος Attica Debit Visa ΔΕΝ θα λάβετε νέα κάρτα. Η Attica Debit 
Mastercard θα παύσει να ισχύει και θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο την Attica 
Debit Visa, στην οποία θα μεταφερθούν αυτόματα οι λογαριασμοί που έχετε έως τώρα 
συνδεδεμένους στην Attica Debit Mastercard. 
 

10. Στην Attica Debit Mastercard έχω δηλωμένο διαφορετικό κύριο λογαριασμό από 
την Attica Debit Visa. Ποιος θα γίνει κύριος στην Attica Debit Visa; 
Κύριος θα παραμείνει ο λογαριασμός της Attica Debit Visa. Σε περίπτωση που 
επιθυμείτε, μπορείτε να τον διαφοροποιήσετε μέσω e-banking, εφόσον έχετε κωδικούς 
πρόσβασης, ή με αίτημα σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Attica Bank. 
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11. Είμαι ήδη κάτοχος Attica Debit Visa. Θα λάβω και δεύτερη κάρτα; 
Όχι. Στην υφιστάμενη κάρτα σας θα μεταφερθούν αυτόματα οι λογαριασμοί που έχετε 
έως τώρα συνδεδεμένους στην Attica Debit Mastercard. 
 

12. Έχω πολλές Attica Debit Visa. Σε ποια θα μεταφερθούν οι λογαριασμοί της/των 
Mastercard; 
Θα μεταφερθούν σε αυτήν που έχει εκδοθεί πιο πρόσφατα (έχει τη μεταγενέστερη 
ημερομηνία λήξης). 

 
13. Θα τροποποιηθούν τα όρια αγορών και αναλήψεων που έχω στην Attica Debit 

Mastercard; 
Τα όρια αγορών και αναλήψεων παραμένουν τα ίδια, για τους πελάτες που θα 
παραλάβουν νέα κάρτα Attica Debit Visa. Για όσους πελάτες έχουν ήδη Attica Debit 
Visa θα ισχύουν τα υφιστάμενα όριά της. 
 

14. Τι πρέπει να κάνω με τις ηλεκτρονικές πληρωμές, στις οποίες έχω καταχωρίσει 
και αποθηκεύσει τον αριθμό της Attica Debit Mastercard; 
Θα πρέπει να καταχωρίσετε τον αριθμό της νέας ή της υφιστάμενης κάρτας σας Attica 
Debit Visa.  
 

15. Αλλάζει κάτι στη Σύμβαση;  
Εξακολουθούν να ισχύουν η Προσυμβατική Ενημέρωσή σας και οι Όροι Σύμβασης 
Χορήγησης και Χρήσης Χρεωστικής Κάρτας που έχετε υπογράψει, οι οποίοι 
βρίσκονται διαρκώς αναρτημένοι, όπως κάθε φορά επικαιροποιούνται, στον 
διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας https://www.atticabank.gr/el/individuals/cards/debit-
cards. 

 

16. Αλλάζει κάτι στα χαρακτηριστικά/Υπηρεσίες που είχα στην Attica Debit 
Mastercard; 

  Τα χαρακτηριστικά παραμένουν ίδια και οι Υπηρεσίες: 

 Attica Debit Card Alerts 

 Ισχυρής Ταυτοποίησης Πελάτη (3D Secure) 

 Έγκαιρης Ειδοποίησης Κακόβουλης Χρήσης 
συνεχίζουν να παρέχονται και στην Attica Debit Visa. 

 
H μόνη διαφοροποίηση είναι ότι ισχύει προμήθεια 2,50% επί του ποσού της 
συναλλαγής για συναλλαγές σε ξένο νόμισμα. Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά 
πατώντας στο παρακάτω link: Attica Bank - Συναλλαγές με Κάρτες σε Συνάλλαγμα  

 
17. Τι χρειάζεται για την Ισχυρή Ταυτοποίηση Πελάτη στις ηλεκτρονικές συναλλαγές 

με την Attica Debit Visa; 
Σε περίπτωση που η Attica Debit Mastercard αντικατασταθεί με την Attica Debit Visa, 
τότε κατά την 1η συναλλαγή, εφόσον λάβετε Κωδικό μιας Χρήσης (SMS OTP), θα 
πρέπει στο πεδίο «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ» να καταχωρίσετε τον ΑΦΜ σας, τον 
οποίο στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να αλλάξετε με έναν νέο κωδικό, που θα πρέπει να 
απομνημονεύσετε και να τον χρησιμοποιείτε εφεξής στις ηλεκτρονικές σας 
συναλλαγές. Αν έχετε ήδη Attica Debit Visa και δεν έχετε πραγματοποιήσει με αυτήν 
καμία ηλεκτρονική συναλλαγή έως τώρα, θα πρέπει να ακολουθήσετε την παραπάνω 
διαδικασία. 
Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται εφόσον η εκτέλεση της συναλλαγής εγκρίνεται μέσω 
PUSH NOTIFICATION. 
 

https://www.atticabank.gr/el/individuals/cards/debit-cards
https://www.atticabank.gr/el/individuals/cards/debit-cards
https://www.atticabank.gr/el/individuals/cards/synallages-me-kartes-se-synallagma
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18. Δεν ενδιαφέρομαι για το νέο προϊόν και θέλω να εξακολουθήσω να 
χρησιμοποιώ την Attica Debit Mastercard που έχω στην κατοχή μου. 
Το προϊόν Attica Debit Mastercard θα λειτουργεί έως 28/02/2023 το μέγιστο. Σε 
περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη χρήση της νέας κάρτας Attica Debit Visa μπορείτε 
να μην την ενεργοποιήσετε και να μας ενημερώσετε σχετικά είτε στο Τηλεφωνικό 
Κέντρο, είτε αποστέλλοντας email στο info@atticabank.gr είτε μέσω Καταστήματος της 
Τράπεζας 
 

19. Δεν έχω παραλάβει την Attica Debit Visa. Τι πρέπει να κάνω?  
Μπορείτε να δηλώσετε τη μη παραλαβή καλώντας στο Τηλεφωνικό Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Πελατών της Τράπεζας (210 3669000 ή 210 3669600).  
 

20. Η Attica Debit Mastercard μέχρι πότε θα εξακολουθεί να ισχύει; 
Η Attica Debit Mastercard θα λειτουργεί έως 28/02/2023 το μέγιστο ή μέχρι να 
παραλάβετε και να ενεργοποιήσετε την Attica Debit Visa. 

mailto:info@atticabank.gr

