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Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαγνώστε
τις καλύτερες λύσεις για εσάς.

Στην Attica Bank, η πολύχρονη
εµπειρία και σχέση εµπιστοσύνης
που έχουµε αναπτύξει µε εσάς,
τους επαγγελµατίες της υγείας,
µας εµπνέει για το σχεδιασµό
ειδικών τραπεζικών προϊόντων,
που καλύπτουν τις ανάγκες σας
και κινούν µε δύναµη
και ασφάλεια τα προσωπικά
και επαγγελµατικά σας σχέδια.
Ανακαλύψτε ένα ή περισσότερα
από αυτά και επωφεληθείτε
από εξελιγµένες υπηρεσίες
και σηµαντικά προνόµια.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
attica MD Card Visa

Με ιδιαίτερα προνοµιακό επιτόκιο και χωρίς ετήσια έξοδα
διαχείρισης εφ' όρου ζωής του λογαριασµού.
Ειδικά για τις attica MD Card Visa ισχύει επιστροφή 1% επί
του ποσού των συναλλαγών (µε πίστωση του λογαριασµού ανά 2 µήνες), εφόσον στο χρονικό αυτό διάστηµα οι
συναλλαγές υπερβαίνουν τα €750. Το µέγιστο ετήσιο
ποσό επιστροφής ανέρχεται σε €250.

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Στεγαστικό Δάνειο ή Επαγγελµατικό Δάνειο
Σταθερού Επιτοκίου
Με επιτόκιο µειωµένο κατά 0,25 µονάδες από το αντίστοιχο επιτόκιο που προσφέρει η Attica Bank για Στεγαστικό
Δάνειο σταθερού επιτοκίου για τρία έτη και έκπτωση 30%
στα έξοδα διαχείρισης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι οφειλέτες επιβαρύνονται και µε την εκάστοτε προβλεπόµενη εισφορά του Ν.128/75 υπέρ του Δηµοσίου.

Σε ποιους απευθύνεται;
Σε όλα τα µέλη ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ.

Τι σας προσφέρουµε;
ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
•
•
•

Η Attica Bank διαθέτει τα παρακάτω προϊόντα, µε επιτόκια
αυξηµένα σε σχέση µε τα ισχύοντα:
Λογαριασµό Ταµιευτηρίου
Έντοκο Λογαριασµό Όψεως Κλιµακούµενου Επιτοκίου
Τρεχούµενο Λογαριασµό Αυξηµένου Επιτοκίου
«attica Υπερταµιευτήριο»

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ανοιχτό Δάνειο ή Τοκοχρεολυτικό Δάνειο
Κυµαινόµενου Επιτοκίου
Με προνοµιακό επιτόκιο και ελάχιστο ποσό δανείου
από €1.500.

Eπιπλέον παροχές
• Εξόφληση εισφορών ΤΣΑΥ ελευθέρων επαγγελµατιών
χωρίς προµήθεια
• Δωρεάν εξόφληση λογαριασµών ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ µε πάγιες εντολές
• Πληρωµή οφειλών ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΦΠΑ
• Δωρεάν συναλλαγές µέσω e-banking
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 τη διαθεσιµότητα των Προϊόντων ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ, διαλέγοντας τον τρόπο που σας
διευκολύνει: επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήµατά µας,
καλέστε το τηλεφωνικό κέντρο της Attica Bank στα
τηλέφωνα 210 3669000 ή 801 11 500 900 ή επισκεφθείτε µας στο www.atticabank.gr

