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Προστασία 
Οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε με την attica Prepaid 
Card Visa 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 3669000 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.

Ενημέρωση
των κινήσεών σας
Μπορείτε να ενημερώνεστε αναλυτικά για τα στοιχεία των 
συναλλαγών σας με ενημερωτικό statement που μπορείτε να 
λαμβάνετε στην ταχυδρομική διεύθυνση που θα υποδείξετε 
στην Τράπεζα. Επίσης, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να 
ενημερώνεστε για το διαθέσιμο ποσό αγορών που έχει η 
κάρτα σας, στο μηχανογραφικό τηλεφωνικό κέντρο 
εξυπηρέτησης καρτών στο τηλέφωνο 210 3397167.

Διάρκεια 
χρήσης της κάρτας
Η προπληρωμένη κάρτα attica Prepaid Card Visa έχει 
διάρκεια 5 χρόνια από την ημέρα της έκδοσής της. Μέσα σε 
αυτό το διάστημα, μπορείτε να την επαναφορτίσετε όσες 
φορές θέλετε! Για διευκόλυνσή σας, η ημερομηνία λήξης της 
κάρτας (μήνας/έτος) τυπώνεται στην α’ όψη της κάρτας κατά 
την έκδοσή της, για να σας θυμίζει μέχρι πότε η κάρτα σας θα 
είναι ενεργή.

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 
την προπληρωμένη κάρτα attica Prepaid Card Visa, 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 ή  σ τ ο  
www.attica-prepaidcards.gr

Ευελιξία
Το όριο της κάρτας σας προσδιορίζεται από εσάς κάθε φορά που 
το επιθυμείτε, αναλόγως του ύψους των συναλλαγών που θέλετε 
να κάνετε! Απλώς επαναφορτίστε την κάρτα σας μέσα στα όρια 
του επιτρεπτού ποσού φόρτισης (από 30 έως 3.000 Ευρώ) και 
καθορίστε εσείς το όριο που θα έχει η κάρτα σας! Φορτίστε τώρα 
την κάρτα σας, μέσω της υπηρεσίας e-banking της Attica Bank, 
εντελώς δωρεάν!

Ευκολία
Με την προπληρωμένη κάρτα attica Prepaid Card Visa μπορείτε 
να κάνετε οποιαδήποτε αγορά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 
σε όλα τα εμπορικά σημεία που δέχονται κάρτες VISA, καθώς και 
οποιαδήποτε συναλλαγή στο Internet. Επίσης, μαζί με την κάρτα, 
σας παραδίδεται προσωπικός αριθμός PIN (Personal 
Identification Number), με τον οποίο μπορείτε να κάνετε ανάληψη 
μετρητών από το διαθέσιμο ποσό της κάρτας σας οποιαδήποτε 
στιγμή το χρειαστείτε, σε όλα τα ΑΤΜ Τραπεζών παγκοσμίως.  
Η ανάληψη μετρητών στο δίκτυο ΑΤΜ της Attica Bank είναι 
δωρεάν.

Ασφάλεια
Με την προπληρωμένη κάρτα attica Prepaid Card Visa 
νιώθετε απόλυτα ασφαλείς, αφού το ύψος των συναλλαγών 
μέσω της κάρτας δεν μπορεί να ξεπεράσει το όριο που 
εσείς έχετε θέσει. Έτσι, γνωρίζετε εκ των προτέρων μέχρι 
πού φτάνει το συνολικό όριο με το οποίο η κάρτα σας έχει 
τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί, εφόσον εσείς οι ίδιοι το 
ορίζετε!
Με την τεχνολογία Chip & PIN, όταν χρησιμοποιείτε την 
κάρτα σας στα φυσικά σημεία πώλησης, η επαλήθευση των 
στοιχείων σας θα γίνεται μέσω πληκτρολόγησης του 
τετραψήφιου κωδικού PIN που θα έχετε για την κάρτα σας 
και θα χρησιμοποιείται αντί της υπογραφής σας στο απόκομμα 
της συναλλαγής του τερματικού POS, όπως κάνατε μέχρι 
σήμερα. Έτσι είστε πιο σίγουροι από ποτέ για την ασφάλεια 
των συναλλαγών σας!
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www.atticabank.gr
www.attica-prepaidcards.gr

Σε περισσότερα από 80 σημεία σε όλη την Ελλάδα

210-3669000
801-11- 500900 

Κάντε την κάρτα
σας μοναδική
Μπορείτε να έχετε το προσωπικό σας μήνυμα στην κάρτα, για 
να την ξεχωρίζετε για τη χρήση της ή και για να την κάνετε ακόμα 
πιο προσωπική. Μαζί με το όνομά σας, που αποτυπώνεται στην 
κάρτα, η attica Prepaid Card Visa θα είναι το πιο προσωπικό 
σας εργαλείο στο πορτοφόλι σας! Η κάρτα είναι διαθέσιμη σε 
2 διαφορετικά σχέδια, ανδρικό και γυναικείο! 

Πώς μπορείτε 
να αποκτήσετε μια attica Prepaid Card Visa
Η κάρτα εκδίδεται σε οποιοδήποτε κατάστημα της Attica Bank, 
αφού συμπληρώσετε τη σχετική αίτηση έκδοσής της με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι όροι χρήσης είναι αναρτημένοι 
στο νέο site μας www.attica-prepaidcards.gr
Επισκεφθείτε το και ενημερωθείτε πληρέστερα για τον τρόπο 
λειτουργίας της κάρτας attica Prepaid Card Visa αλλά και για ό,τι 
σας προσφέρει.

Για ασφαλείς ηλεκτρονικές αγορές
Προπληρωμένη Κάρτα 

attica Prepaid Card Visa



Με την attica Prepaid Card Visa 
με τεχνολογία Chip & PIN, 
μπορείτε να κάνετε τις 
ηλεκτρονικές αγορές σας 
με ασφάλεια και να έχετε τον 
απόλυτο έλεγχο στο όριο 
των δαπανών σας!
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