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Xρεωστική Κάρτα

attica Debit me
MasterCard
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ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Mετρητά... με κάρτα!

ATTICA BANK S.A.

ATTICA BANK S.A.



Στην Αttica Bank, κάθε 

τραπεζικό προϊόν σχεδιάζεται 

για να προσφέρει την ασφάλεια 

που απαιτεί η κάθε σας κίνηση. 

Γι' αυτό και η νέα χρεωστική 

κάρτα Debit me MASTERCARD

της Attica Bank παρέχει 

καθημερινά ασφάλεια, 

ταχύτητα και αξιοπιστία

σε κάθε σας κίνηση,

εντός και εκτός Ελλάδας.

Τι είναι 
η attica Debit me
Η attica Debit me είναι η νέα χρεωστική κάρτα της Attica Bank, 
η οποία συνδέεται με τον καταθετικό σας λογαριασμό, εξασφα-
λίζοντάς σας τη δυνατότητα να κάνετε τις συναλλαγές σας 
χωρίς τη χρήση μετρητών σε όλα τα εμπορικά καταστήματα τα 
οποία δέχονται χρεωστικές κάρτες MASTERCARD.

Γιατί να επιλέξετε
την attica Debit me
Χρησιμοποιώντας τη χρεωστική σας κάρτα, εξασφαλίζετε 
την προστασία που παρέχουν οι «έξυπνες» κάρτες οι οποίες 
διαθέτουν την τεχνολογία “Chip & PIN”. Για τη χρήση της 
κάρτας, απαιτείται η εισαγωγή του προσωπικού σας κωδικού 
PIN τόσο στις αγορές όσο και στην ανάληψη μετρητών από 
ΑΤΜ. Με αυτό τον τρόπο, η επαλήθευση των στοιχείων σας 
γίνεται ηλεκτρονικά χωρίς να απαιτείται η υπογραφή σας ή η 
προσκόμιση δελτίου ταυτότητας ή κάποιου άλλου επίσημου 
εγγράφου. 
Αντικαθιστώντας τη χρήση μετρητών με τη χρήση της 
χρεωστικής σας κάρτας, περιορίζετε στο βαθμό που
εσείς επιθυμείτε τον κίνδυνο απώλειας ή κλοπής του 
πορτοφολιού σας.
Με τη χρεωστική κάρτα attica Debit me της Attica Bank, οι 
διαθέσιμες επιλογές σας στους τρόπους αγορών πολλαπλασι-
άζονται. Γιατί τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα 
σας και για συναλλαγές μέσω Internet. Με μοναδική ευκολία, 
αξεπέραστη ταχύτητα και πάντα με την κορυφαία ασφάλεια 
που υπογράφει η Attica Bank.
Επιπλέον, μπορείτε να πραγματοποιείτε αγορές από όλες τις 
επιχειρήσεις με το σήμα MASTERCARD σε όλο τον κόσμο και 
αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ του Δικτύου της Attica Bank, 
καθώς και από ΑΤΜ με το σήμα MASTERCARD όλων των 
τραπεζών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η attica Debit me, 
σας παρέχεται χωρίς ετήσια συνδρομή, ενώ δεν επιβαρύνεται 
με χρεωστικούς τόκους.

Πώς λειτουργεί
η attica Debit me
Η χρεωστική κάρτα attica Debit me είναι συνδεδεμένη με τον 
καταθετικό λογαριασμό που τηρείτε στην Attica Bank. 
Πρακτικά, η σύνδεση αυτή σας εξασφαλίζει ότι το όριο των 
συναλλαγών που μπορείτε να διενεργήσετε με την κάρτα 
σας, εξαντλείται στο ποσό το οποίο έχετε διαθέσιμο στο 
λογαριασμό αυτό. Ουσιαστικά ορίζετε εσείς το όριο των 
συναλλαγών σας και εξασφαλίζετε τον απόλυτο έλεγχο των 
εξόδων σας.

Ενημερωθείτε 
για τις κινήσεις 
της δικής σας attica Debit me
Μέσω των ΑΤΜ του δικτύου των καταστημάτων 
της Attica Bank 
Μέσω της υπηρεσίας e-banking της Attica Bank
Μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Attica Bank στο   
τηλέφωνο 210 366 9000 ή 801 11 500 900. 

Πρόσθετη ασφάλεια
στις συναλλαγές σας με την 
attica Debit me
Oι συναλλαγές που πραγματοποιείτε με την attica Debit me 
συμμετέχουν σε ένα σύστημα ελέγχου συναλλαγών, που 
αναπτύχθηκε ειδικά για εσάς και την ασφάλειά σας, την 
Υπηρεσία Έγκαιρης Ειδοποίησης Κακόβουλης Χρήσης.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί συναλλαγή που αποκλίνει 
από τα δεδομένα που έχουμε θέσει στο σύστημα ελέγχου, 
ενεργοποιούνται οι μηχανισμοί προειδοποίησης και 
υποδεικνύεται η ανάγκη επιβεβαίωσης της γνησιότητας της 
συναλλαγής.
Ενημερωθείτε πληρέστερα για την υπηρεσία από το δίκτυο 
καταστημάτων της Τράπεζας ή από το τηλεφωνικό μας 
κέντρο 210 366 9000 ή 801 11 500 900 και φροντίστε να 
ανανεώνετε τα στοιχεία επικοινωνίας στην Τράπεζα ώστε οι 
εκπρόσωποι της υπηρεσίας να μπορούν να έρχονται άμεσα σε 
επαφή μαζί σας όταν χρειάζεται, για τη δική σας προστασία.

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

Κινηθείτε με άνεση και μάθετε περισσότερες πληροφορίες 
για τα χαρακτηριστικά και τις διαδικασίες απόκτησης της 
attica Debit me, επιλέγοντας τον τρόπο που σας διευκολύνει: 
επισκεφθείτε ένα από τα καταστήματά μας, καλέστε το 
τηλεφωνικό κέντρο της Attica Bank στα τηλέφωνα 
210 366 9000  ή 801 11 500 900 ή  επισκεφθείτε μας στο 
www.atticabank.gr  
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