
ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA BANK 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 

1. Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα: 

Α) Πιστωτικός φορέας:  

 

 

Β) Επικοινωνία: 

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, Ομήρου 23, Τ.Κ. 106 72, Αθήνα, 

Διεύθυνση Ιστότοπου: www.atticabank.gr 

Τηλ.: 210-3669000, 210-3669600 

E-mail: customer@atticabank.gr 

2. Περιγραφή βασικών χαρακτηριστικών του προϊόντος: 

Α) Τύπος Προϊόντος: Προπληρωμένη Κάρτα 

Β) Όροι που διέπουν τη χρήση 
της: 

H προπληρωμένη Κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί:  

(α) για την εξόφληση του αντιτίμου των νόμιμων συναλλαγών σε εμπορικές 

επιχειρήσεις στο εσωτερικό ή το εξωτερικό με το σήμα Visa (παρ. 4.2.1.), 

(β) για συναλλαγές από απόσταση (ηλεκτρονική, τηλεφωνική, ταχυδρομική 

παραγγελία στο εσωτερικό ή το εξωτερικό ή μέσω διαδικτύου) (παρ. 4.3.1.-

4.3.3.), 

(γ) για την πραγματοποίηση αναλήψεων μετρητών ή/και τη διενέργεια 

τραπεζικών συναλλαγών στα ΑΤΜs του δικτύου της Attica Bank ή/και 

άλλων τραπεζών, σύμφωνα με τις ενδείξεις που εκάστοτε εμφανίζονται 

στις οθόνες τους (παρ. 4.5-4.7.). 

Γ) Όρια Φόρτισης:   Ελάχιστο Όριο Φόρτισης: 30,00 € 

 Μέγιστο Όριο Φόρτισης:    3.000,00 € 

Δ) Διάρκεια ισχύος Κάρτας - 
ανανέωση (άρθρο 1.3): 

Η διάρκεια ισχύος της κάρτας είναι μέχρι το τέλος του μήνα του έτους που 

αναγράφεται στην εμπρόσθια όψη της. Το πλαστικό της κάρτας ισχύει για 

πέντε (5) έτη. Με τη λήξη ισχύος της Kάρτας αυτή δεν ανανεώνεται. 

Ε) Δυνατότητα Διενέργειας 
Ανέπαφων (Contactless) 
Συναλλαγών (άρθρο 4.2.3): 

To όριο κάθε μεμονωμένης Ανέπαφης Συναλλαγής, πέραν του οποίου 

απαιτείται η πληκτρολόγηση του PIN του Κατόχου για την έγκριση και 

ολοκλήρωσή της, ανέρχεται σε Ευρώ 25. Το ποσό αυτό δύναται να αυξάνεται, 

μειώνεται ή/και να μηδενίζεται βάσει της εκάστοτε επιχειρηματικής πολιτικής 

της Τράπεζας ή/και των Διεθνών Οργανισμών Καρτών ή για λόγους 

ασφάλειας, προστασίας και εξαιτίας αντισυμβατικής τυχόν συμπεριφοράς του 

Κατόχου. Το ως άνω τιθέμενο όριο τίθεται για την ασφάλεια των συναλλαγών. 

ΣΤ) Αποστολή Προσωπικού 
Μυστικού Αριθμού Αναγνώρισης 
(PIN) (άρθρο 2.1): 

Η παραλαβή του Μυστικού Αριθμού Αναγνώρισης (PIN) από τον Κάτοχο, 
για τη χρήση της Κάρτας γίνεται είτε ταχυδρομικά, με ειδικό φάκελο στη 
διεύθυνση του Κατόχου, είτε με οποιανδήποτε άλλο ασφαλή τρόπο κατά 
την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας. 

3. Έξοδα-Επιβαρύνσεις 

Α1) Έξοδα 1ης φόρτισης: 

 

A2) Έξοδα επαναφόρτισης: 

Για ποσό φόρτισης από 30-200€:      Πάγιο 3,00 € 
Για ποσό φόρτισης από 201-500€:    Πάγιο 5,00 € 
Για ποσό φόρτισης από 501-3.000€: Πάγιο 9,00 € 

Για ποσό επαναφόρτισης από 30-200€:      Πάγιο 1,00 € 
Για ποσό επαναφόρτισης από 201-500€:    Πάγιο 2,00 € 
Για ποσό επαναφόρτισης από 501-3.000€: Πάγιο 4,00 € 
 

http://www.atticabank.gr/
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Β) Έξοδα επανέκδοσης και 

χορήγησης νέας Κάρτας (παρ. 

3.4): 

 

3,00 € 

Γ) Έξοδα επανέκδοσης και 

χορήγησης νέου PIN (παρ. 3.4). 

 

Δεν υφίστανται επί του παρόντος 

Δ) Έξοδα Ανάληψης μετρητών 

από ΑΤΜ και ταμεία άλλης 

Τράπεζας (άρθρο 4.6): 

i. Από ATM άλλων Τραπεζών (ΔΙΑΣΝΕΤ): 1,00 € 
ii. Από ΑΤΜ άλλων Τραπεζών εντός Ευρωζώνης: 1,00 €  
iii. Από ΑΤΜ άλλων Τραπεζών εκτός Ευρωζώνης: 1,00 $ 
 
Πλέον τυχόν πρόσθετων χρεώσεων του παρόχου που ανήκει το ΑΤΜ ή του 
φορέα που μεσολαβεί για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.  
 
*Η Τράπεζα δικαιούται να αναπροσαρμόζει τα παραπάνω έξοδα σε κάθε 
περίπτωση αναπροσαρμογής τους από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες. Σε 
όλες τις περιπτώσεις ο Κάτοχος ενημερώνεται για τα έξοδα αυτά από τα 
ΑΤΜs των τρίτων Τραπεζών, πριν από την πραγματοποίηση της 
συναλλαγής. 
 

Ε) Έξοδα 

επανέκδοσης/επαναποστολής 

Μηναίων Εκκαθαριστικών 

Σημειωμάτων (παρ. 6.2.3.): 

0,10 € ανά σελίδα 
 

ΣΤ) Κόστος ειδοποίησης Κατόχου 

για ασυνήθεις κινήσεις Κάρτας 

(παρ. 1.8.): 

 
Δεν υφίσταται επί του παρόντος 
 

Ζ) Επιβάρυνση για τη μετατροπή 

συναλλαγών εξωτερικού σε Ευρώ 

(παρ. 5.1):  

Οι χρεώσεις των συναλλαγών που γίνονται σε νόμισμα διαφορετικό του 
Ευρώ θα μετατρέπονται σε Ευρώ με την τιμή που ορίζεται από τη 
διατραπεζική τιμή της χώρας συναλλαγής, κατά την ημέρα επεξεργασίας 
τους από τον Οργανισμό (VISA), πλέον των σχετικών εξόδων, που χρεώνει 
ο τελευταίος για τις πράξεις μετατροπής συναλλάγματος στην αλλοδαπή, 
καθώς και του σχετικού λειτουργικού κόστους της Τράπεζας για τη 
συνολική διαχείριση και παρακολούθηση της συναλλαγής, που ανέρχονται 
συνολικά σε 2,50% επί του ποσού εκάστης συναλλαγής για τις κάρτες 
VISA. Η Τράπεζα δύναται να προβαίνει σε αναπροσαρμογή της εν λόγω 
χρέωσης, συνυπολογίζοντας κάθε φορά το εκάστοτε κόστος εκκαθάρισης 
του Οργανισμού, το οποίο μπορεί να μεταβληθεί.  
 
Σε κάθε περίπτωση συναλλαγής σε συνάλλαγμα, ο Κάτοχος ενημερώνεται 
από τα αντίγραφα Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Κάρτας στα οποία 
αναφέρεται το ποσό της συναλλαγής σε συνάλλαγμα και σε ευρώ, ώστε να 
προκύπτει η συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε. 

Η) Ευθύνη Κατόχου για 
συναλλαγές που έγιναν με χρήση 
της απωλεσθείσας ή κλαπείσας 
Κάρτας ή του διαρρεύσαντος PIN 
(παρ. 3.2.): 
 

50 € 

4. Άλλες σημαντικές νομικές πτυχές: 

Α) Δικαίωμα υπαναχώρησης 

(παρ. 10.11.): 

Παρέχεται στον Κάτοχο δικαίωμα υπαναχώρησης εντός δέκα τεσσάρων 
(14) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Β) Εξωδικαστικοί φορείς επίλυσης 
διαφορών (παρ. 11.3): 

Αρμόδια αρχή για την εξωδικαστική διαχείριση καταγγελιών είναι η Γενική 

Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου 



Οικονομίας και Ανάπτυξης Πλατεία Κάνιγγος, 101 81, Αθήνα 

(http://www.1520.gov.gr/epikoinonia), ο Συνήγορος του Καταναλωτή, 

Λεωφόρος Αλεξάνδρας, αρ. 144, 114 71, Αθήνα (www.synigoroskatanaloti.gr), ο 

Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής – Αστική Μη Κερδοσκοπική 

Εταιρεία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών» (ΕΧΜ-ΕΕΕΔ) οδός 

Μασσαλίας 1, 106 80 Αθήναι (www.hobis.gr) και οι Επιτροπές Φιλικού 

Διακανονισμού που προβλέπονται στο άρθρο 11 του Ν.2251/1994, όπως 

εκάστοτε ισχύει. 

Γ) Αντίγραφο σύμβασης: Η Attica Bank παρέχει στον Κάτοχο, μετά την υπογραφή της σύμβασης, 
δωρεάν και οποτεδήποτε, αντίγραφο σύμβασης, ύστερα από σχετικό 
αίτημά του. 

 
 
Η παρούσα προσυμβατική ενημέρωση, εφόσον καταρτισθεί σύμβαση για την παροχή του 
προϊόντος, επισυνάπτεται σε αυτή ως Προσάρτημα και αποτελεί με αυτή ενιαίο όλο.  
 
 
 
 


