
 

 

Αγαπητέ Πελάτη, 
 
Η Τράπεζα, στο πλαίσιο της αποκλειστικής της συνεργασίας με τον Οργανισμό Visa, 
πρόκειται να καταργήσει οριστικά τις χρεωστικές κάρτες Attica Debit 
Mastercard, διατηρώντας μόνο το προϊόν Attica Debit Visa. 
Σε περίπτωση που δεν είστε ως τώρα κάτοχος Attica Debit Visa, στο προσεχές 
διάστημα θα σας αποσταλεί ανέξοδα η χρεωστική κάρτα Attica Debit Visa σε 
αντικατάσταση της καταργούμενης. 
Με την ενεργοποίηση της χρεωστικής κάρτας που θα λάβετε, η Attica Debit 
Mastercard που έχετε στην κατοχή σας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και θα πρέπει 
μόνο να μεριμνήσετε για την επικαιροποίηση των στοιχείων της Attica Debit Visa σε 
τυχόν πάγιες εντολές, καθώς οι συνδεδεμένοι καταθετικοί λογαριασμοί σας θα 
μεταφερθούν αυτόματα σε αυτήν. 
Εφόσον επιθυμείτε, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κάρτα σας Attica Debit Visa 
ανέπαφης τεχνολογίας (contactless) στα ΑΤΜ του δικτύου της Attica Bank, αφού 
παραλάβετε το ΡΙΝ σας, ή καλώντας στα τηλέφωνα 210-3669000 & 210-3669600.  
Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε οποτεδήποτε να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα 
διενέργειας ανέπαφων συναλλαγών (contactless), σε οποιοδήποτε ATM της Τράπεζας 
ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες. Στην περίπτωση αυτή, η κάρτα θα λειτουργεί με 
τη χρήση του PIN σας. Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι στην κάρτα Attica Debit Visa 
δεν υπάρχει δυνατότητα τήρησης ιστορικού συναλλαγών σας στο chip αυτής. 
 
Η χρήση της κάρτας Attica Debit Visa σας δίνει τη δυνατότητα να απολαύσετε τα 
προνόμια και τις υπηρεσίες που σας προσφέρει: 
 Attica Debit Card Alerts 
 Ισχυρής Ταυτοποίησης Πελάτη (3D Secure) 
 Έγκαιρης Ειδοποίησης Κακόβουλης Χρήσης 

 
Σας ενημερώνουμε ότι εξακολουθούν να ισχύουν η Προσυμβατική Ενημέρωσή σας 
και οι Όροι Σύμβασης Χορήγησης και Χρήσης Χρεωστικής Κάρτας που έχετε 
υπογράψει. Οι όροι αυτοί βρίσκονται διαρκώς αναρτημένοι, όπως κάθε φορά 
επικαιροποιούνται, στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας (www.atticabank.gr).  
 
Αν είστε ήδη κάτοχος Attica Debit Visa δεν θα σας αποσταλεί κάρτα. Για τη δική σας 
διευκόλυνση, μόλις παύσει οριστικά η λειτουργία των καρτών Attica Debit 
Mastercard, οι συνδεδεμένοι καταθετικοί λογαριασμοί σας θα μεταφερθούν αυτόματα 
στην Attica Debit Visa σας και εσείς θα πρέπει μόνο να μεριμνήσετε για την 
επικαιροποίηση των στοιχείων της κάρτας σας σε τυχόν πάγιες εντολές που είχατε 
στην Attica Debit Mastercard. 
 
Εφόσον δεν επιθυμείτε τη χρήση της κάρτας που θα λάβετε, μπορείτε να μην την 
ενεργοποιήσετε. 

http://www.atticabank.gr/


 

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή/και για την επεξεργασία των προσωπικών 
σας δεδομένων και τα σχετικά δικαιώματά σας ενημερωθείτε στο www.atticabank.gr 
ή καλέστε στο Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Τράπεζας 
(2103669000 & 210 3669600). 
 
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συνδρομή. 
 
Με εκτίμηση, 
ATTICA BANK 
 

http://www.atticabank.gr/

