Διπλασιάστε την απόδοσή σας
με double profit!
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Κερδίστε διπλά με την
προθεσμιακή κατάθεση attica double profit
που διπλασιάζει τους τόκους σας!

Διάρκεια 3 ή 6 μήνες
Μηνιαία καταβολή τόκων
Ελάχιστο ποσό κατάθεσης €20.000
Διπλασιασμός των τόκων με τη διακράτηση του κεφαλαίου
μέχρι τη λήξη της προθεσμιακής
*Οι τόκοι των καταθέσεων υπόκεινται σε φορολογία 15%, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία

Σε περισσότερα από 70 σημεία σε όλη την Ελλάδα

Οι προσωπικές ή οικογενειακές µας ανάγκες,
µας οδηγούν συχνά στην επιθυµία για τη δηµιουργία
µιας προθεσµιακής κατάθεσης η οποία θα µας
εξασφαλίσει σίγουρα κέρδη στο µέλλον.
Για το σκοπό αυτό, η Attica Bank προσφέρει
το attica double profit, την προθεσµιακή κατάθεση
που καλύπτει την ανάγκη µας για αληθινά υψηλές
αποδόσεις, µε ιδιαίτερα ελκυστικό επιτόκιο! Έτσι,
µε την Attica Bank βγαίνουµε διπλά κερδισµένοι!

Τι είναι

το attica double profit
Το attica double profit είναι προθεσµιακή κατάθεση σε
ευρώ, 3-µηνης ή 6-µηνης διάρκειας, µε µηνιαία καταβολή
τόκων και σταθερό ετήσιο επιτόκιο 0,70% και 0,80%
αντίστοιχα. Αν το κεφάλαιο της προθεσµιακής κατάθεσης
διακρατηθεί µέχρι τη λήξη της, η απόδοση διπλασιάζεται
στο 1,40% και 1,60% αντίστοιχα.

Πώς λειτουργεί
το attica double profit

• Με την προθεσµιακή κατάθεση attica double profit
οι τόκοι αποδίδονται ανά µήνα αυτόµατα στον
συνδεδεµένο καταθετικό λογαριασµό σας. Έτσι,
απολαµβάνετε το όφελος της υψηλής απόδοσης,
ενώ παράλληλα χρησιµοποιείτε τους µηνιαίους
τόκους ως ένα επιπλέον εισόδηµα
• Οι τόκοι διπλασιάζονται εφόσον δεν πραγµατοποιηθεί
πρόωρη εξόφληση και διακρατηθεί το κεφάλαιο της
προθεσµιακής µέχρι τη λήξη της. Μετά το πέρας
της συνολικής διάρκειας της προθεσµιακής
κατάθεσης, το κεφάλαιο πιστώνεται στο
συνδεδεµένο λογαριασµό σας
• Σας δίνει τη δυνατότητα να προεξοφλείτε την
προθεσµιακή σας κατάθεση ολικά σε κάθε µηνιαία
επέτειο της κατάθεσης χωρίς καµία επιβάρυνση

Πλεονεκτήµατα
attica double profit

• Υψηλό επιτόκιο
• Διπλασιασµός απόδοσης µε τη διακράτηση
του κεφαλαίου µέχρι τη λήξη της προθεσµιακής
• Δυνατότητα κατάθεσης 3-µηνης ή 6-µηνης διάρκειας
• Προγραµµατισµός διαθεσίµων µέσω µηνιαίας
πληρωµής τόκων
• Δυνατότητα ολικής προεξόφλησης σε κάθε
µηνιαία επέτειο χωρίς καµία επιβάρυνση

Τι πρέπει να γνωρίζετε
για το attica double profit

• Το ελάχιστο ποσό κατάθεσης ανέρχεται
σε €20.000 και αφορά σε νέα κεφάλαια
• Επιτρέπεται µόνο πρόωρη ολική εξόφληση
• Τα επιτόκια που αναφέρονται είναι µικτά, ετήσια,
ενώ οι τόκοι των καταθέσεων υπόκεινται σε φορολογία
15% σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική
φορολογική νοµοθεσία

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Το άνοιγµα και η λειτουργία της προθεσµιακής κατάθεσης
τελεί υπό περιορισµούς και προϋποθέσεις της ΠΝΠ της
18.07.2015, όπως εκάστοτε ισχύει.

Στην Attica Bank πιστεύουµε πως µαζί µπορούµε να
βρούµε τις λύσεις που απαιτούν οι προσωπικές σας
ανάγκες. Γιατί µαζί, είµαστε πιο ισχυροί.
Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το attica double
profit. Επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήµατά µας
ή καλέστε το τηλεφωνικό κέντρο της Attica Bank
στο τηλέφωνο 210 3669000 ή επισκεφθείτε µας στο
www.atticabank.gr.

