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Σε περισσότερα από 70 σημεία σε όλη την Ελλάδα

attica Early Profit

Όφελος από την αρχή!
Με την προθεσμιακή κατάθεση

attica Early Profit



Πώς λειτουργεί
το attica Early Profit

Η προθεσµιακή κατάθεση είναι µία µορφή επένδυσης 
που µεγαλώνει την αξία των χρηµάτων σας, χωρίς ρίσκο. Σε 
έναν προθεσµιακό λογαριασµό καταθέτετε συγκεκριµένο 
ποσό χρηµάτων για προκαθορισµένη χρονική περίοδο και µε 
προσυµφωνηµένο επιτόκιο. Η απόδοση των τόκων γίνεται 
στην έναρξη της κατάθεσης.

Επιτρέπεται µόνο πρόωρη ολική εξόφληση του κεφαλαίου 
µετά από έγκριση της Τράπεζας και σύµφωνα µε τις εκάστοτε 
υφιστάµενες νοµοκανονιστικές διατάξεις.

Γιατί σας συµφέρει  
το attica Early Profit

• Mε την έναρξη της κατάθεσης σας αποδίδονται όλοι  
 οι τόκοι προκαταβολικά

• Εάν επενδύσετε τους τόκους της κατάθεσής σας αυξάνετε  
 τη συνολική απόδοση των χρηµάτων σας

• Εξασφαλίζετε προνοµιακό επιτόκιο 1,60% για 6µηνη     
   προθεσµιακή κατάθεση µε ελάχιστο ποσό κατάθεσης   
   €20.000

• Το επιτόκιο που αναφέρεται είναι µικτό ετησιοποιηµένο.  
 Οι τόκοι των καταθέσεων υπόκεινται σε φορολογία 15%  
   σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική φορολογική   
 νοµοθεσία

• Το προϊόν παρέχεται υπό τους περιορισµούς που τίθενται  
  από το εκάστοτε ισχύον νοµοκανονιστικό πλαίσιο, ιδίως   
   κατά τη διάρκεια ισχύος των επιβαλλόµενων περιορισµών   
   στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls)

Τι είναι 
το attica Early Profit

To attica Early Profit είναι µία προθεσµιακή κατάθεση 
σε ευρώ 6µηνης διάρκειας, µε προνοµιακό επιτόκιο 1,60% και 
προκαταβολή των τόκων στην έναρξη της κατάθεσης, η 
οποία σας δίνει τη δυνατότητα για µεγαλύτερη απόδοση των 
χρηµάτων σας. 

To attica Early Profit αφορά σε νέα κεφάλαια.

Οι προσωπικές ή οικογενειακές µας ανάγκες, µας 
οδηγούν συχνά στην επιθυµία για τη δηµιουργία µιας 
προθεσµιακής κατάθεσης η οποία θα µας εξασφα-
λίσει οφέλη από την αρχή. 

Για το σκοπό αυτό, η Attica Bank δηµιούργησε το 
attica Early Profit, µια 6µηνη προθεσµιακή κατάθεση 
που καλύπτει την ανάγκη µας για αληθινά υψηλές 
αποδόσεις, µε ιδιαίτερα ελκυστικό επιτόκιο και µας 
αποδίδει το σύνολο των τόκων προκαταβολικά! 

Στην Attica Bank κάνουµε τα λόγια µας πράξη και στις 
προθεσµιακές καταθέσεις.

Μάθετε περισσότερα για τη νέα προθεσµιακή κατάθε-
ση attica Early Profit: 
- σε οποιοδήποτε κατάστηµά µας 
- στο τηλέφωνο 210-3669000 
- στο www.atticabank.gr


