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Αξιότιµοι πελάτες, αγαπητά στελέχη,
σας καλωσορίζω στο νέο φιλόδοξο εγχείρηµα της Τράπεζάς µας.

Η Attica Bank µεθοδικά υλοποιεί την νέα στρατηγική της, που πρώτο στόχο
έχει την καλύτερη εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των πελατών,
ώστε να διευκολύνει τις αποφάσεις τους.
Το µηνιαίο Newsletter αποτελεί εργαλείο ενηµέρωσής σας, µε όλα τα νέα
και τις εξελίξεις της Τράπεζας. Το Attica Economic Review την φροντίδα του οποίου
έχει το ΙΟΒΕ, αποτελεί την σύνοψη των τελευταίων οικονοµικών εξελίξεων στην χώρα και διεθνώς.
Ελπίζουµε ότι θα σας είναι χρήσιµο στην κατανόηση του διαρκώς µεταβαλλόµενου οικονοµικού
περιβάλλοντος, καθώς και ότι θα εκτιµήσετε και θα στηρίξετε αυτήν την προσπάθειά µας,
ενδεικτική των αλλαγών της Attica Bank.
Τα σχόλιά σας και οι ιδέες σας είναι καλοδεχούµενα.

Η Attica Bank, στα πλαίσια της ενίσχυσης των εταιρικών κοινωνικών της σχέσεων
και της αναβάθµισης της επικοινωνιακής της πολιτικής, εγκαινιάζει από σήµερα
έναν νέο δίαυλο επικοινωνίας µαζί σας.

Καλή ανάγνωση

Από σήµερα και κάθε µήνα, θα σας αποστέλλεται ένα ενηµερωτικό newsletter,
σε συνεργασία µε τη συντακτική οµάδα, που έχει συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό,
µε ευθύνη της Υποδιεύθυνσης Εταιρικής Επικοινωνίας και της Υποδιεύθυνσης Στρατηγικού
Σχεδιασµού, η οποία είναι αρµόδια για το µηναίο οικονοµικό δελτίο.
Στις σελίδες του θα καταγράφονται οι σηµαντικότερες δραστηριότητες της Τράπεζας, είτε αυτές
αφορούν σε προϊόντα, είτε σε υπηρεσίες, είτε σε ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ενώ
παράλληλα µέσω επώνυµων άρθρων ή συνεντεύξεων στελεχών της, θα υπάρχει αναλυτικότερη
παρουσίασή τους από τους εκάστοτε καθ’ ύλην αρµόδιους.
Επιπλέον παρουσιάζονται τα κυριότερα διεθνή και εγχώρια οικονοµικά γεγονότα,
µε ευθύνη του ΙΟΒΕ, ούτως ώστε να έχουµε όλοι µας µία σφαιρική ενηµέρωση
για τις κυριότερες εξελίξεις, όσες έχουν ήδη καταγραφεί και αυτές που αναµένονται
στο αµέσως προσεχές διάστηµα.
Με την ελπίδα αυτή η νέα προσπάθεια να αποτελέσει ένα ουσιαστικό βήµα επικοινωνίας
και ενηµέρωσης, σας καλωσορίζω και πάλι και σας προτρέπω και να τη στηρίξετε,
ώστε να εξελιχθεί σε έναν µόνιµο «οδηγό δηµοσιότητας» των ενεργειών και αποφάσεων
της Tράπεζας, συµβάλλοντας στη συνολική προσπάθεια ανάπτυξής της και ανάδειξής της
σε σηµαντικό µοχλό στήριξης της ελληνικής οικονοµίας, των επιχειρήσεων,
των επαγγελµατιών και φυσικά των µετόχων της.

ΣΧΕ∆ΙΑ

Ένα επιχειρησιακό σχέδιο
για µια νέα εποχή
Καθ΄όλη τη διάρκεια της πανδηµίας, η Attica Bank επιβεβαίωσε τη δέσµευσή της στις προτεραιότητες
του στρατηγικού της σχεδιασµού για την τριετία 2020-2022 και προχώρησε στην υπογραφή συµφωνίας
ανάθεσης της διαχείρισης χαρτοφυλακίου µη εξυπηρετούµενων δανείων ύψους €435 εκατ. σε εταιρεία
διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Η συµφωνία αποτελεί µέρος του Επιχειρησιακού
Σχεδίου της Τράπεζας για την καλύτερη διαχείριση και εν τέλει περαιτέρω µείωση των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων, σε συνέχεια των δύο τιτλοποιήσεων, που έχουν ήδη ολοκληρωθεί επιτυχώς. Επιπλέον,
θα επιτρέψει στην Τράπεζα να επικεντρωθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη των τραπεζικών δραστηριοτήτων της,
µε έµφαση στη διοχέτευση ρευστότητας και στη στήριξη της επιχειρηµατικότητας στην ελληνική αγορά
στην παρούσα οικονοµική συγκυρία.
Στο πλαίσιο αυτό και επενδύοντας στην ανάπτυξη της πελατοκεντρικής της επιχειρηµατικής στρατηγικής,
προχώρησε στην ανανέωση και την ενδυνάµωση της ηγετικής της οµάδας, εντάσσοντας σε αυτή τρία
καταξιωµένα στελέχη της τραπεζικής αγοράς.Πρόκειται για τον κ. Αθανάσιο Ψύλλο, Chief Corporate
Officer, τον κ. Παναγιώτη ∆ιβριώτη, Chief Retail Officer και την κ. Έφη Πρεσβεία, Chief Technology
and Operating Officer.
Ένα ακόµη σηµαντικό βήµα προς την υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου,που θα βοηθήσει σηµαντικά
στην επίτευξη των στόχων κερδοφορίας, που έχει θέσει η Τράπεζα, αποτέλεσε και η ολοκλήρωση
της διαδικασίας πώλησης της θυγατρικής εταιρείας, Attica Wealth Management. Με την πώληση
των θυγατρικών εταιρειών Attica Wealth Management, Attica Ventures και Attica Finance, η Attica Bank
συνεχίζει την υλοποίηση του αρχικού επιχειρηµατικού σχεδίου της, µε επανεξέταση των συµµετοχών της
και επικέντρωση των δραστηριοτήτων της σε καθαρά τραπεζικές εργασίες. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται
και η πώληση της θυγατρικής Attica Properties, όπου η σχετική διαδικασία αναµένεται να ολοκληρωθεί
έως τα τέλη Ιουνίου 2020.

Στις αρχές του 2020 µπήκε επίσης σε εφαρµογή η δεκαετής συµφωνία αποκλειστικής
συνεργασίας µεταξύ της Attica Bank, της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας Ασφαλιστικών
Πρακτορεύσεων Attica ΒΑNCASSURANCE AGENCY και του ΟΜΙΛΟΥ INTERAMERICAN,
η οποία προβλέπει την παροχή, αποκλειστικά για τους πελάτες της Τράπεζας και ενός ευρύτερου
πελατολογίου, ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών των τριών εταιρειών
του ΟΜΙΛΟΥ INTERAMERICAN ΖΩΗΣ, ΖΗΜΙΩΝ και ΒΟΗΘΕΙΑΣ.
Η συµφωνία αυτή επιτρέπει στον ΟΜΙΛΟ Attica Bank:

• να θέσει τις βάσεις για να διαµορφώσει ένα ισχυρό σύστηµα παροχής
ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών
και
• να αυξήσει σηµαντικά τη διείσδυσή του στην ασφαλιστική αγορά, µε καινοτόµα προϊόντα

και υπηρεσίες, διαµορφωµένα ειδικά για τις ανάγκες της πελατείας του από τον ηγετικό
διεθνώς ΟΜΙΛΟ INTERAMERICAN, µέλος του Οµίλου ACHMEA.
Τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες θα είναι διαθέσιµα όχι µόνο µέσω του ∆ικτύου Καταστηµάτων Λιανικής
Τραπεζικής και τους Relationship Managers Επιχειρήσεων, αλλά και µέσα από στρατηγικές
συνεργασίες και νέες ψηφιακές πλατφόρµες και εφαρµογές, που θα αναπτυχθούν για αυτό το σκοπό
από την Τράπεζα και τη θυγατρική της. Η Attica Bank θα συνεχίσει την υλοποίηση του σχεδίου της,
εντείνοντας τις προσπάθειές της, στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδίου.
Το επιχειρησιακό σχέδιο ανοίγει τον δρόµο για ένα κερδοφόρο οργανισµό, που θα διαδραµατίσει
έναν ουσιαστικό ρόλο στην χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων και των επαγγελµατιών.

ΑΣΦΑΛΕΙA

#ΜΕΝΟΥΜΕΑΣΦΑΛΕΙΣ
Στην Attica Bank, η υγεία και η ασφάλεια
των εργαζοµένων και των πελατών µας
αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.
Aπό την αρχή της πανδηµίας εφαρµόσαµε αυστηρά
µέτρα πρόληψης και προστασίας, στους χώρους
των καταστηµάτων µας και στα κτίρια της ∆ιοίκησης.
Τώρα, που περνάµε στο επόµενο στάδιο
αντιµετώπισης του Covid-19, συνεχίζουµε
τη δράση µας εξίσου εντατικά, τηρώντας
απαρέγκλιτα όσα έχουν οριστεί, βάσει των οδηγιών
του Εθνικού Οργανισµού ∆ηµόσιας Υγείας (Ε.Ο.∆.Υ.)
Ενδεικτικά αναφέρουµε τα ακόλουθα µέτρα πρόληψης
και προστασίας που εφαρµόζουµε:

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK
• Συνεχίζεται σε καθηµερινή βάση η εντατική καθαριότητα σε όλους τους χώρους
των καταστηµάτων και γίνονται περιοδικά απολυµάνσεις µε αντιµικροβιακά
απολυµαντικά, ενώ παράλληλα διατίθεται αντισηπτικό υγρό για συνεχή χρήση
τόσο από τους εργαζόµενους, όσο και από τους πελάτες.
• Σε όλα τα καταστήµατα έχει αναρτηθεί ενηµερωτικό υλικό µε τις οδηγίες προστασίας
και υγιεινής του Ε.Ο.∆.Υ.
• Τηρείται αυστηρός έλεγχος της ροής των πελατών, που εισέρχονται στα καταστήµατα
και της παραµονής τους εντός καταστηµάτων για τις συναλλαγές τους, µε βασικό
στόχο την αποφυγή συνωστισµού εντός των χώρων των καταστηµάτων,
την τήρηση επαρκών αποστάσεων των παρευρισκόµενων εντός αυτών και τη µείωση
κατά δύναµη του χρόνου παραµονής ανά πελάτη στο ελάχιστο δυνατό για
την ολοκλήρωση των συναλλαγών στο κατάστηµα.

ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Όλοι οι πελάτες της Attica Bank µπορούν εναλλακτικά να εξυπηρετηθούν
για τις συναλλαγές τους µέσω:
• Του Call Center της Attica Bank, στα τηλέφωνα
210-3669000, 210-3669600, 801-11-50090.
• Της υπηρεσίας attica e-banking στο https://ebanking.atticabank.gr,
το οποίο ενεργοποιείται, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστηµα.
• Της εφαρµογής attica mobile banking.
• Σε περισσότερα από 1.000 ATM πανελλαδικά, µε δωρεάν συναλλαγές, στο δίκτυο
της Attica Bank, των συνεταιριστικών Τραπεζών και των ATM της Euronet Ελλάδος.
• Εκτελώντας ανέπαφα τις συναλλαγές τους χρησιµοποιώντας τις πιστωτικές και
χρεωστικές κάρτες της Attica Bank αντίστοιχης τεχνολογίας, ώστε να περιοριστεί
η χρήση των µετρητών.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ATTICA BANK
Έχοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια των εργαζοµένων µας και των οικογενειών τους
και τηρώντας απαρέγκλιτα την υποχρέωση για την αποφυγή της διάδοσης του Covid-19,
εφαρµόσαµε πολύ γρήγορα και συνεχίζουµε να εφαρµόζουµε διαδικασίες, που επιτρέπουν
την οµαλή, αποδοτική και αποτελεσµατική εξ αποστάσεως συνεργασία όλων µας.
Επιπλέον, για όλους τους εργαζόµενους στην Attica Bank:
• Έχει τεθεί σε λειτουργία η τηλεφωνική γραµµή υποστήριξης Help Line Covid-19,
στην οποία µπορούν να απευθύνονται προκειµένου να ενηµερώνονται για τρόπους
πρόληψης και προστασίας και να λαµβάνουν συµβουλές από τους ειδικούς
Συµβούλους ∆ηµόσιας Υγείας.
• Εκτελείται σε τακτική βάση προληπτική απολύµανση στα κτίρια ∆ιοίκησης
και τα καταστήµατα της Τράπεζας.
• Παρέχεται αντισηπτικό υγρό για συνεχή χρήση σε όλους τους χώρους της Τράπεζας
• ∆ίνεται έµφαση στην εφαρµογή των οδηγιών του Ε.Ο.∆.Υ. σχετικά µε την προφύλαξη
και την τήρηση των αποστάσεων µεταξύ των εργαζοµένων, ενώ ακολουθείται
συγκεκριµένο πρωτόκολλο σε περίπτωση που κάποιος εργαζόµενος εµφανίσει
συµπτώµατα του ιού. Ξεχωριστή µέριµνα λαµβάνεται για τους εργαζόµενους
που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες, ενώ σε ευρεία κλίµακα εφαρµόζεται
και η δυνατότητα εργασίας από το σπίτι (τηλεργασία).
• Έχουν δοθεί αυστηρές εντολές για την αποφυγή επαγγελµατικών και προσωπικών
ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδας, καθώς και την αποφυγή επισκέψεων
συνεργατών, οργάνωσης πολυπληθών συναντήσεων και την αντικατάστασή τους
µε τηλεφωνικές κλήσεις ή βιντεοδιασκέψεις.

Η Attica Bank µε απόλυτη υπευθυνότητα και συνέπεια συνεχίζει να στηρίζει
τις δράσεις της στο πλαίσιο της συλλογικής προσπάθειας για τον περιορισµό
της εξάπλωσης του ιού Covid-19. ∆εσµευόµαστε ότι θα καταβάλλουµε πάντα
τη µέγιστη δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση όλων εσάς, των πελατών µας.

Όλοι εµείς στην Attica Bank, συνεχίζουµε τις προσπάθειές µας
για να παραµείνουµε ΟΛΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ.

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Η Attica Bank
δίπλα στον επιχειρηµατικό κόσµο της χώρας
H Attica Bank αντιλαµβανόµενη την οικονοµική αφυδάτωση του επιχειρείν, που πλήττεται
από τα µέτρα αντιµετώπισης της πανδηµίας, αξιοποιεί τα χρηµατοδοτικά εργαλεία της
Αναπτυξιακής Τράπεζας για τις επιχειρήσεις (δάνεια µε επιδότηση επιτοκίου µέσω του ΤΕΠΙΧ
ΙΙ, Ταµείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19), καθώς και τις όποιες δυνατότητες έχουν
οι ίδιες, προκειµένου να στηριχθούν στην πράξη η ελληνική οικονοµία, οι επιχειρήσεις
και οι εργαζόµενοι.
Συνέντευξη του κου Αθανασίου Ψύλλου, Chief Corporate Officer
και µέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Attica Bank
Ο κος Ψύλλος ξεκίνησε την Τραπεζική του σταδιοδροµία το 1996 στη Citibank Ν.Α.
και το 2003 µετακινήθηκε στην Τράπεζα Πειραιώς, όπου ανέλαβε σειρά διοικητικών
θέσεων µέχρι τον Ιανουάριο του 2020. Πριν την ενασχόλησή του µε τη Tραπεζική,
είχε εργασθεί στη ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού. Είναι πτυχιούχος του University
of Indianapolis (Μ.Β.Α.)και του University of Portsmouth (Β.Α. In Business Management.
--- Η πανδηµία του κορωνοϊού ανέτρεψε τους σχεδιασµούς κάθε µεγέθους επιχειρήσεων.
Η Attica Bank µε ποιο τρόπο στάθηκε αλληλέγγυα και αρωγός τους όλο αυτό το κρίσιµο
διάστηµα;
Η Attica Bank, στο µέτρο και στο βαθµό που της αναλογεί, έχει σταθεί µε κάθε πρόσφορο
τρόπο δίπλα στις επιχειρήσεις, από το ξέσπασµα της πανδηµίας του Covid-19 µέχρι και
σήµερα, αναλαµβάνοντας πρωτοβουλίες και επιλέγοντας συγκεκριµένες δράσεις, τις
οποίες θα πυκνώσει το αµέσως επόµενο διάστηµα, καθώς άνοιξαν οι περισσότερες
επιχειρήσεις.
Ειδικότερα η Attica Bank, από την έναρξη της εξάπλωσης του κορωνοϊού,
προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:
Ως ένα πρώτο βήµα, επικοινώνησε, µέσω των Μονάδων Επιχειρηµατικής Τραπεζικής,
µε όλους τους πελάτες της προκειµένου να διαπιστωθεί η κατάσταση στην οποία
βρίσκονται οι επιχειρήσεις και να προσφέρει τις πρώτες άµεσες λύσεις.
Ως µία άµεση ενέργεια ελάφρυνσης και ουσιαστικής βοήθειας, η Τράπεζά µας
προχώρησε στη συνέχεια σε µετάθεση της εκτοκιστικής περιόδου ή και δόσεων κεφαλαίου,
σε συνεννόηση και κατόπιν σχετικών αιτηµάτων των πελατών µας, µετά και τη σχετική
αξιολόγησή τους.
Παράλληλα, δόθηκε δυνατότητα παράτασης της διάρκειας Εγγυητικών Επιστολών
πληττόµενων επιχειρήσεων κατά ένα τρίµηνο, µε δυνατότητα επιπλέον ενός τριµήνου.
Ενηµέρωσε έγκαιρα τους πελάτες της για τη ∆ιαχείριση Επιταγών Πληττόµενων
Επιχειρήσεων, σύµφωνα µε την ΠΝΠ 75/30.03.2020, που προβλέπει τη µετάθεση
εµφάνισης / πληρωµής κατά 75 ηµέρες των επιταγών από 31/3/2020 έως 31/5/2020.
Συµµετείχε ενεργά στις διαβουλεύσεις για την κατάρτιση του προγράµµατος επιδότησης
τόκων υφιστάµενων δανείων µικροµεσαίων επιχειρήσεων τριών (3) µηνών του Υπουργείου
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, το οποίο και επιµελώς υλοποιεί.
Συµµετέχει στο Εγγυοδοτικό Πρόγραµµα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
για την κάλυψη των αυξηµένων αναγκών ρευστότητας των επιχειρήσεων, λόγω της επιδηµίας
του COViD-19 και υποδέχεται τις αιτήσεις των επιχειρήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρµα
του προγράµµατος.
Η Αttica Bank παράλληλα µε τη συµµετοχή της στη ∆ράση «Επιχειρηµατική
Χρηµατοδότηση» του ΤΕΠΙΧ ΙΙ στηρίζει τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις, που επιθυµούν
να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια ή/και να καλύψουν τις ανάγκες τους
σε κεφάλαιο κίνησης. Αξιοποιώντας το πρόγραµµα της επιδότησης του επιτοκίου
για δύο (2) χρόνια του ΤΕΠΙΧ ΙΙ καλύπτει τις αυξηµένες ανάγκες ρευστότητας των ΜΜΕ,
που επλήγησαν από την έξαρση του κορωνοϊού. Σηµειώνουµε ότι η Τράπεζα έχει δεχτεί
και αξιολογεί περισσότερες από 1500 αιτήσεις συνολικού ποσού € 200 εκατοµµυρίων.

----Υπάρχει πρόνοια και πρόγραµµα για τις πολύ µικρές επιχειρήσεις;
Επιπλέον, πέραν των δράσεων εξ αιτίας του κορωνοϊού, αναµένεται να υλοποιηθεί
το πρόγραµµα “EaSi Microfinance Guarantee” σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Επενδύσεων (EiF), συνολικού προϋπολογισµού 5 εκατ. ευρώ και µέγιστο ποσό δανείου
ανά επιχείρηση 25.000 ευρώ και αφορά κυρίως αυτοαπασχολούµενους και πολύ µικρές
επιχειρήσεις.
---- Ποιες επιπλέον δράσεις αναλαµβάνει η τράπεζα, προκειµένου να σταθεί µε
στοχευµένο τρόπο δίπλα σε επιχειρήσεις συγκεκριµένων κλάδων;
Στα πλαίσια του Αναθεωρηµένου Προϋπολογισµού και µε σκοπό την προώθηση
της επιχειρηµατικότητας, η Επιχειρηµατική Τραπεζική της Attica Bank προτίθεται
να προωθήσει τις παρακάτω δράσεις:

• Χρηµατοδότηση νέων έργων ΑΠΕ

Αναµένεται στο εγγύς µέλλον η αδειοδότηση εκατοντάδων φωτοβολταϊκών σταθµών
(100-500kw) αλλά και µεγαλύτερων έργων, τόσο σε φωτοβολταϊκά, όσο και στις υπόλοιπες
τεχνολογίες ΑΠΕ. Κατά προέκταση, τα έργα αυτά θα αναζητήσουν χρηµατοδότηση
τους επόµενους µήνες και η Τράπεζά µας θα είναι παρούσα µε αυξηµένη διάθεση
και ευελιξία για χρηµατοδότηση των συγκεκριµένων επενδύσεων. Σηµειώνεται ότι
οι επενδύσεις αυτές καλύπτουν τον όποιο δανεισµό από τις ροές εσόδων του ∆ιαχειριστή ΑΠΕ.

•

Χρηµατοδότηση εταιρειών περιβαλλοντικής αναβάθµισης
Πέρα από τις χρηµατοδοτήσεις νέων έργων ΑΠΕ, η Attica Bank έχει επιλέξει να στηρίξει
την χρηµατοδότηση επενδύσεων σε λοιπούς τοµείς της «Πράσινης Επιχειρηµατικότητας»,
όπως τη διαχείριση αποβλήτων και υδάτων, την ανακύκλωση και την µείωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώµατος των επιχειρήσεων µέσω ενεργειακής αναβάθµισης.

•

Χρηµατοδότηση υγιών επιχειρήσεων του κλάδου τροφίµων και ποτών
Ο κλάδος είναι ένας από τους πιο δυναµικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς της
ελληνικής οικονοµίας και στα χρόνια της ύφεσης δεν έπαψε να επενδύει, να καινοτοµεί
και να αναπτύσσει παρουσία στις µεγαλύτερες αγορές του κόσµου, αυξάνοντας την αξία
των εξαγωγών του.

• Φαρµακοβιοµηχανία

Η Ελληνική Φαρµακοβιοµηχανία συµβάλλει σηµαντικά στην ανάπτυξη της Εθνικής
Οικονοµίας. Η συµβολή του κλάδου στο ΑΕΠ της χώρας φτάνει στα €2,8 δισ. σε ετήσια
βάση. Είναι από τους ελάχιστους εναποµείναντες παραγωγικούς θύλακες της χώρας µε
εκατοµµύρια επενδύσεων τα τελευταία χρόνια και εξαγωγές σε περισσότερες από 85
χώρες.
Η Attica Bank, η Τράπεζα των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, αναγνωρίζοντας το δυσχερές
περιβάλλον µέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται σήµερα οι Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις,
καθώς και τις ιδιαιτερότητές τους και έχοντας αναπτύξει µαζί τους µακροχρόνιες σχέσεις
εµπιστοσύνης, στηρίζει έµπρακτα την προσπάθειά τους να παραµείνουν ανταγωνιστικές
και να αναπτυχθούν περισσότερο.
Τέλος θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η Attica Bank εδώ και αρκετά χρόνια έχει ανοίξει
καινούργιους δρόµους στην ανάπτυξη των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, µε αποτέλεσµα
να δηµιουργήσει ισχυρά ερείσµατα στο χώρο αυτό, στηρίζοντας την προσπάθεια πολλών
επιτυχηµένων σήµερα εταιρειών, σε όλους τους κλάδους της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Κεφάλαιο Κίνησης µε την Εγγύηση
του Ταµείου Εγγυοδοσίας
Επιχειρήσεων Covid-19
από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
Η Attica Bank, συµµετέχει στο Ταµείο Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
(ΕΑΤ) για τη στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδηµίας του Covid-19.
Το Ταµείο Εγγυοδοσίας Covid-19 λειτουργεί ως χρηµατοοικονοµικό εργαλείο, µέσω
του οποίου παρέχεται εγγύηση σε πιστωτικά ιδρύµατα για τη χορήγηση δανείων προς
επιχειρήσεις µε εγγύηση σε ποσοστό 80% από την ΕΑΤ. Συστάθηκε µε κεφάλαια
του Ελληνικού ∆ηµοσίου και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης µέσω
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηµατικότητα και
Καινοτοµία 2014-2020» µε διαχειριστή την ΕΑΤ ΑΕ.
∆ικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα, σε όλους τους
κλάδους της οικονοµίας οι οποίες είναι πιστοληπτικά αποδεκτές, δεν έχουν δάνεια σε
καθυστέρηση µεγαλύτερη του τριµήνου και επιπλέον δεν εκκρεµεί σε βάρος τους εντολή
ανάκτησης προηγούµενης παράνοµης και ασύµβατης κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης
ΕΕ ή ∆ΕΕ.
Τα δάνεια αφορούν σε ΝΕΕΣ χρηµατοδοτήσεις για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο
κίνησης και έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

•∆άνεια τακτής λήξης τα οποία θα χορηγηθούν µέχρι την 31.12.2020.
•Ανώτατο ποσό ∆ανείου:
1. το 25% του συνολικού Κύκλου Εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019

ή
2. το διπλάσιο του ετήσιου µισθολογικού κόστους της Επιχείρησης για το 2019

ή
3. µετά από τεκµηρίωση και βάσει αιτιολόγησης του σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες
ρευστότητας του δικαιούχου, το ποσό του δανείου µπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω
ορίων για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας, για τους επόµενους 18 µήνες
για τον αυτοαπασχολούµενο και τη µικροµεσαία Επιχείρηση και για τους επόµενους
12 µήνες για τη µεγάλη επιχείρηση.

•Εξόφληση από 2 µέχρι 5 έτη µε δυνατότητα περιόδου χάριτος µέχρι 12 µήνες.
•Προνοµιακό επιτόκιο

Οι εγγυήσεις του Ταµείου Εγγυοδοσίας παρέχονται µε προµήθεια εγγυοδοσίας, η οποία
κυµαίνεται από 0,25% µέχρι και 2%, ανάλογα µε τη διάρκεια της χρηµατοδότησης και
το µέγεθος της επιχείρησης, επιδοτούµενη ανάλογα µε τη δραστηριότητα της επιχείρησης
και µέχρι του ποσού των €800.000.
Η αίτηση δανειοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας
https://www.ependyseis.gr/mis και ακολούθως ο πελάτης προσέρχεται
στην Τράπεζα για την προσκόµιση των απαιτούµενων δικαιολογητικών.
H Attica Bank προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους να την επιλέξουν ως την Τράπεζα
από την οποία επιθυµούν να χρηµατοδοτηθούν
Για αναλυτικές πληροφορίες επί των λεπτοµερών όρων, απευθυνθείτε
στο δίκτυο καταστηµάτων της Attica, στα τηλέφωνα 210-3669000 & 210-36696000
καθώς και στο www.atticabank.gr

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

#Μένουν
στοδρόμο
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ATTICA BANK

Ο φιλανθρωπικός οργανισµός ΑΠΟΣΤΟΛΗ, µέσω του προγράµµατος
Αποστολή για τους άστεγους, προσφέρει καθηµερινά συσσίτια,
σε εκατοντάδες πολίτες της χώρας, για τους οποίους, η ανεύρεση τροφής,
τη δεδοµένη χρονική στιγµή είναι δύσκολη.
Η «συµµαχία» της Attica Bank µε την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, µε σκοπό
την ουσιαστική αλλά και έµπρακτη ένδειξη προσφοράς και αλληλεγγύης
έναντι σε ευπαθείς κοινωνικά οµάδες, επισφραγίστηκε µε συνάντηση
η οποία πραγµατοποιήθηκε τις ηµέρες του Πάσχα, στα γραφεία της
Αρχιεπισκοπής, παρουσία του Μακαριώτατου Αρχιεπίσκοπου Αθηνών
κ. Ιερώνυµου, του Προέδρου ∆.Σ. κ. Κώστα Μητρόπουλου,
του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου κ. Θεόδωρου Πανταλάκη και του Γενικού
∆ιευθυντή της «Αποστολής» κ. Κωστή ∆ήµτσα.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους µε τον προκαθήµενο της Εκκλησίας,
τόσο ο κ. Μητρόπουλος όσο και ο κ. Πανταλάκης, συζήτησαν την επιτακτική
ανάγκη στήριξης των άστεγων συµπολιτών µας, που χρειάζονται διέξοδο
και συµπαράσταση από όλους µας.

Ο ειδικός λογαριασµός που τηρείται στην Attica Bank σε συνεργασία
µε την Ιερά Αρχιεπισκοπή και την ΑΠΟΣΤΟΛΗ είναι:

GR4301608870000000085164881
ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ
Η Attica Bank, σε µια δύσκολη για όλους εποχή, λόγω της αυξηµένης
διασποράς του ιού COVID-19, έχει προχωρήσει σε µια σηµαντική ενέργεια
συνεισφοράς και αλληλεγγύης.
Στο πλαίσιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στηρίζει το κοινωφελές έργο
της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και τον φιλανθρωπικό οργανισµό ΑΠΟΣΤΟΛΗ,
µέσω του προγράµµατος Αποστολή για τους άστεγους.
Για το λόγο αυτό έχει ανοίξει έναν ειδικό λογαριασµό, στον οποίο κάθε πολίτης
µπορεί να καταθέσει το ποσό που επιθυµεί, για την άµεση στήριξη των συµπολιτών
µας, που ζουν κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, εξαιτίας της πανδηµίας.

Στον συγκεκριµένο τραπεζικό λογαριασµό, µε τη συµµετοχή συµπολιτών µας,
των µελών του ∆.Σ. και εργαζοµένων στην Attica Bank, έχει ήδη συγκεντρωθεί
ένα σηµαντικό χρηµατικό ποσό, το οποίο θα διατεθεί για το πρόγραµµα στήριξης
αστέγων της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ.
Η ενέργεια υποστηρίχθηκε µέσω διαφηµιστικής καµπάνιας η οποία προβλήθηκε
στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στο Facebook και στο YouTube, στο οποίο είχε
περισσότερα από 800Κ Views!

Απόσπασµα µπορείτε να δείτε στο:
https://www.youtube.com/watch?v=yFoRaLAb2M0

∆είτε όλη την ανάλυση εδώ.

https://www.atticabank.gr/el/investors/investor-financial-results/oikonomikes-analyseis?folder=2020%255Cmonthly_economic_report

