
Πλεονεκτήµατα

Λειτουργικότητα & χρηστικότητα 

Δείτε με μια ματιά τα προϊόντα του χαρτοφυλακίου 
σας μέσα από την συνολική εικόνα που σας προ- 
σφέρουν οι υπηρεσίες attica e-banking και attica 
mobile και διαχειριστείτε τις καθημερινές σας 
συναλλαγές με πραγματική ευκολία.

Πληροφορίες Αφορολόγητου 

Μέσα από το attica e-banking και attica mobile, 
μπορείτε να πληροφορηθείτε για το «Ποσό Αφορο- 
λογήτου» που «χτίζετε» μέσω των συναλλαγών σας, 
δηλαδή για το ποσό των δαπανών που πραγμα- 
τοποιήσατε με χρήση των ηλεκτρονικών μέσων 
πληρωμής από οποιοδήποτε κανάλι της Τράπεζας 
και οι οποίες προσμετρώνται στο αφορολόγητο 
ποσό των εισοδημάτων σας.

Θυρίδα µηνυµάτων

Χρησιμοποιήστε τις νέες ψηφιακές μας υπηρεσίες 
για να επικοινωνήσετε με την Τράπεζα μέσω 
ανταλλαγής ασφαλών προσωπικών μηνυμάτων για 
πολλαπλές θεματικές περιοχές.

Μέγιστη Ασφάλεια

Στις υπηρεσίες attica e-banking και attica mobile, 
δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφάλεια, με 
χρήση προηγμένων και εξειδικευμένων μεθόδων 
διασφάλισης του απόρρητου και απαραβίαστου 
των συναλλαγών σας.

Νέα υπηρεσία attica mobile

Το attica mobile είναι η νέα εφαρμογή της Attica 
Bank για κινητό τηλέφωνο ή tablet, το οποίο σας 
δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε και να δια- 
χειρίζεστε τους λογαριασμούς σας από όπου και 
εάν βρίσκεστε, ενώ πραγματοποιείτε τις συναλ- 
λαγές σας, μέσω πληθώρας επιλογών, όλο το        
24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα εύκολα, γρήγορα 
και με ασφάλεια.
             
Κατεβάστε την εφαρμογή     
 

Βήµατα εγγραφής

Για να εγγραφείτε στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες 
της Attica Bank, πρέπει να τηρείτε τουλάχιστον έναν 
λογαριασμό σε αυτή.
Επισκεφθείτε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας 
και παραλάβετε άμεσα τους Κωδικούς Πρόσβασής 
σας, μέσω μηνύματος στο κινητό σας τηλέφωνο και 
μέσω email στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας 
ταχυδρομείου. 
Στην Attica Bank πιστεύουμε πως μαζί μπορούμε να 
βρούμε τις λύσεις που απαιτούν οι προσωπικές σας 
ανάγκες. 

Γιατί μαζί, είμαστε πιο ισχυροί!

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες 
για τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες 
attica e-banking και attica mobile
της Attica Bank:

• Σε οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου μας

• Στο τηλέφωνο 210-3669000

• Στο email: info@atticabank.gr

• Στο www.atticabank.gr

Τώρα, η Tράπεζά σας
στη συσκευή σας.
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attica digital 



Συναλλαγές που µπορείτε να 
πραγµατοποιήσετε µέσω των νέων 
ψηφιακών υπηρεσιών attica e-banking 
και attica mobile

• Μεταφορές χρημάτων μεταξύ των    
 λογαριασμών σας & λογαριασμούς τρίτων της 
 Attica Bank

• Μεταφορές χρημάτων μέσω ΔΙΑΣ σε άλλες 
 τράπεζες του εσωτερικού ή του εξωτερικού

• Δημιουργία Πάγιων Εντολών & πληρωμή 
 λογαριασμών σε Οργανισμούς/Εταιρείες 
 Κοινής ωφέλειας

• Ρύθμιση για μεμονωμένες ή 
 επαναλαμβανόμενες μεταφορές χρημάτων ή 
 πληρωμές λογαριασμών

• Φόρτιση προπληρωμένης κάρτας σας
 της Attica Bank

• Πληρωμή πιστωτικών καρτών της Attica Bank 
 & άλλων Τραπεζών

• Προσθήκη προτύπων για όλες τις 
 προσφερόμενες συναλλαγές μεταφοράς 
 χρημάτων και πληρωμής λογαριασμών

• Δημιουργία φιλικών ονομασιών 
 για λογαριασμούς και κάρτες

• Ειδοποιήσεις για τις εγχρήματες συναλλαγές 
 που πραγματοποιείτε

• Πληροφορίες για τις δαπάνες μείωσης 
 φόρου

• Ορισμός διαφορετικών ημερήσιων ορίων 
 για όλες τις συναλλαγές 

• Ιστορικό των ενεργειών σας κατά τη χρήση 
 των υπηρεσιών

• Συναλλαγματικές ισοτιμίες

• Πληροφορίες και πλοήγηση προς τα σημεία   
 εξυπηρέτησης της Attica Bank. 

Ένας νέος, ψηφιακός κόσµος στο 
laptop, στο tablet και στο κινητό σας,
από την Attica Bank

Η Attica Bank εκσυγχρονίζεται και βρίσκεται δίπλα 
σας με μοναδικό στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου 
υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό, δημιουργήσαμε μια 
νέα γενιά ψηφιακών υπηρεσιών, την attica Digital 
που είναι πλήρως αναβαθμισμένη, ασφαλής, σύγ- 
χρονη και φιλική στη χρήση. Αποτελείται από δύο 
επιμέρους ψηφιακές υπηρεσίες, το attica e-banking 
και το attica mobile, με στόχο τη συνεχή διευ- 
κόλυνση και την online κάλυψη των καθημερινών 
τραπεζικών σας συναλλαγών. 

attica e-banking

H Attica Bank στον browser του υπολογιστή, 
του smartphone ή του tablet σας 

Πραγματοποιήστε τις συναλλαγές σας, με ταχύτητα 
και ασφάλεια από οποιοδήποτε σημείο έχετε σύν- 
δεση στο Ιnternet, με μηδενικές ή πολύ χαμηλές 
χρεώσεις όλο το 24ωρο.

attica mobile 

To νέο app για ασφαλείς και γρήγορες τραπεζικές 
συναλλαγές από το smartphone ή το tablet σας

Με ένα άγγιγμα στο smartphone ή το tablet σας, 
κάντε τις συναλλαγές σας, άμεσα και με ασφάλεια, 
όπου και εάν βρίσκεστε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, 
ακόμα και εν κινήσει.

Νέες δυνατότητες για µεγαλύτερη 
ευελιξία

Με τη χρήση των νέων ψηφιακών υπηρεσιών 
attica e-banking και attica mobile από την Attica 
Bank, εξασφαλίζετε:

• Εύκολη και γρήγορη πρόσβαση, με χρήση 
 κωδικών ή PIN εισόδου, ή απλώς με χρήση του 
 δακτυλικού σας αποτυπώματος 

• 24/7 πρόσβαση στους λογαριασμούς σας 
 και τα στοιχεία του χαρτοφυλακίου σας

• Ευκολία, ταχύτητα και έλεγχο στην ενημέρωση 
 και στην πραγματοποίηση των τραπεζικών σας  
 συναλλαγών

• Υψηλή ασφάλεια μέσω αναγνωρισμένων   
 πρωτοκόλλων και πρακτικών ασφάλειας 
 ψηφιακής τραπεζικής

• Διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών 
 και τραπεζικών σας δεδομένων.

attica digital 


