
 

 

 

 
 

Η Τράπεζα 

 

Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες που 

διέπουν τη λειτουργία της από την ίδρυσή της έως σήμερα. Πρωταρχικός μας στόχος είναι η 

αξιοπιστία, η συνέπεια και η ταχύτητα στην τραπεζική εξυπηρέτηση. Καθημερινό μας μέλημα η 

συνεχής ποιοτική και ποσοτική βελτίωση του επιπέδου των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, η 

σύγχρονη και υπεύθυνη αντιμετώπιση όλων των τραπεζικών αναγκών των πελατών μας. 

 

Ο Όμιλος Alpha Bank είναι ένας από τους μεγαλύτερους Ομίλους του χρηματοοικονομικού 

τομέα στην Ελλάδα. Προσφέρει ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικών προϊόντων 

και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της λιανικής τραπεζικής, της τραπεζικής μεσαίων και 

μεγάλων επιχειρήσεων, της διαχειρίσεως κεφαλαίων και private banking, της διανομής 

ασφαλιστικών προϊόντων, της επενδυτικής τραπεζικής, των χρηματιστηριακών εργασιών και της 

διαχειρίσεως ακίνητης περιουσίας. 

 

Μητρική Εταιρία και βασική Τράπεζα του Ομίλου είναι η Alpha Bank, η οποία ιδρύθηκε το 1879 

από τον Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο. Η Alpha Bank, Τράπεζα εμπιστοσύνης και σταθερό σημείο 

αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, διαθέτει έναν από τους υψηλότερους δείκτες 

κεφαλαιακής επάρκειας στην Ευρώπη. 

 

Περαιτέρω η Alpha Bank ενισχύοντας τη στρατηγική της θέση στην Ελλάδα προχώρησε: 

 

 Την 28 Ιουνίου 2013 στην ολοκλήρωση της νομικής συγχώνευσης, δι' απορροφήσεως της 

Εμπορικής Τραπέζης.  

 Την 30 Σεπτεμβρίου 2014, στην ολοκλήρωση της εξαγοράς των εργασιών Λιανικής 

Τραπεζικής της Citibank, συμπεριλαμβανομένου του Diners Club στην Ελλάδα, 

εμπλουτίζοντας τις προσφερόμενες υπηρεσίες της σε Πελάτες υψηλής οικονομικής 

επιφάνειας.  

 

 

ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΟΟΡΡΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  

ΕΕΠΠΙΙΤΤΟΟΚΚΙΙΟΟ  ΣΣΕΕ  ΛΛΟΟΓΓΑΑΡΡΙΙΑΑΣΣΜΜΟΟ  ΟΟΨΨΕΕΩΩΣΣ    

 

Για την αποτελεσματικότερη οικονομική διαχείριση των διαθεσίμων του Φαρμακευτικού 

Συλλόγου Σερρών, προσφέρεται στον λογαριασμό Όψεως που θα τηρείται στην Alpha Bank 

και σε νόμισμα ευρώ, σταθερό πιστωτικό επιτόκιο 0,90% με χρονική διάρκεια ισχύος για ένα 

(1) έτος. 

 

Το προσφερόμενο επιτόκιο, μετά το πέρας του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, θα 

επαναπροσδιορίζεται από τα μέρη, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα χρηματοοικονομικά 

κριτήρια. 

 

Το επιτόκιο εφαρμόζεται σε ολόκληρο το υπόλοιπο του λογαριασμού και οι τόκοι υπολογίζονται 

και αποδίδονται κάθε εξάμηνο και ειδικότερα την 30.6 και 31.12 εκάστου έτους με βάση έτος 360 

ημερών. Οι τόκοι επί των καταθέσεων υπόκεινται σε φορολόγηση σύμφωνα με την εκάστοτε 

κείμενη νομοθεσία. 
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ΧΧΟΟΡΡΗΗΓΓΗΗΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΡΡΝΝΕΕ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΑΑΓΓΩΩΝΝ  ––  ΛΛΟΟΙΙΠΠΕΕΣΣ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΑΑΓΓΩΩΝΝ  

 

Παρέχεται η δυνατότητα χορηγήσεως καρνέ επιταγών στο λογαριασμό Όψεως με βάση τις 

ανάγκες του Φαρμακευτικού Συλλόγου Σερρών, ως κάτωθι.  

 

Χορήγηση Καρνέ Επιταγών  

(ανά φύλλο επιταγής)  

ΙΣΧΥΟΝ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ     

−  παραγγελία μέσω Καταστήματος € 1,50 

- Δωρεάν τα 2 πρώτα καρνέ (25 

φύλλων) ανά έτος και  

- 50% έκπτωση για κάθε επόμενο επί 

του τιμολογίου της Τραπέζης 

Λοιπές Υπηρεσίες Επιταγών  

(ανά επιταγή) 

ΙΣΧΥΟΝ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ    

 (Έκπτωση 100%)            

−  Ακύρωση επιταγής εκδόσεως 

Πελάτη μας 
Πάγιο € 2,5 Ανέξοδα 

 

ΠΠΙΙΣΣΤΤΩΩΣΣΗΗ  ΛΛΟΟΓΓΑΑΡΡΙΙΑΑΣΣΜΜΩΩΝΝ    ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΟΟΚΚΟΟΦΦΟΟΡΡΟΟΣΣ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟΜΜΗΗΝΝΙΙΑΑ  ((VVAALLEEUURR))  

 

Η πίστωση του λογαριασμού του Φαρμακευτικού Συλλόγου Σερρών, αναλόγως του τρόπου 

διενέργειας αυτής, προσφέρεται ως ακολούθως: 

 

► Πίστωση λογαριασμού με προϊόν επιταγών: ανέξοδα 

► Πίστωση λογαριασμού με μετρητά: ανέξοδα.  

► Πίστωση λογαριασμού με χρέωση λογαριασμού που τηρείται στην Alpha Bank: ανέξοδα 

► Πίστωση λογαριασμού με εξόφληση εισερχόμενης εντολής πληρωμής σε Ευρώ: ανέξοδα, 

αναλυτικότερα:  

 

Εξόφληση Εισερχόμενων εντολών 

πληρωμής σε Ευρώ: 
ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ        

Έκπτωση 100% 

•      Έως & € 12.500 Πάγιο € 3 Ανέξοδα  

•      Από € 12.500,01 έως & € 50.000 Πάγιο € 5 Ανέξοδα  

•      Από € 50.000,01 και άνω Πάγιο € 8 Ανέξοδα  

 

Η τοκοφόρος ημερομηνία (valeur), αναλόγως του τρόπου πιστώσεως των λογαριασμών, 

προσφέρεται ως ακολούθως: 

► Πίστωση λογαριασμών με κατάθεση προϊόντος επιταγών: 

 Επιταγή της Alpha Bank (Ιδιωτική ή Τραπεζική):  

- valeur αυθημερόν εάν ο πιστούμενος λογαριασμός είναι άτοκος. 

- valeur μια (1) εργάσιμη εάν ο πιστούμενος λογαριασμός είναι έντοκος 

 

 Επιταγής που σύρεται σε βάρος άλλης τράπεζας εσωτερικού που λειτουργεί στην ίδια ή 

άλλη πόλη ή επιταγή της Τράπεζας της Ελλάδος, μέσω ΔΗΣΣΕ ή Φυσικής Διακίνησης: 

− ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ: valeur  μια (1) εργάσιμη 

− ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ     : valeur τρεις (3) εργάσιμες 

► Πίστωση λογαριασμών με προϊόν κατάθεσης μετρητών:  

- valeur αυθημερόν εάν ο πιστούμενος λογαριασμός είναι άτοκος. 

- valeur μια (1) εργάσιμη εάν ο πιστούμενος λογαριασμός είναι έντοκος 
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► Πίστωση λογαριασμών με προϊόν κατάθεσης από χρέωση λογαριασμού που τηρείται στην 

Alpha Bank:  valeur αυθημερόν.  

► Πίστωση λογαριασμών με προϊόν εισερχόμενων εμβασμάτων: valeur αυθημερόν. 

  

ΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΜΜΕΕΣΣ  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΣΣΕΕΩΩΝΝ    

 
► Πληρωμή Βεβαιωμένων Οφειλών Δ.Ο.Υ (Φόρος Εισοδήματος, ΕΝ. Φ.Ι.Α. κ.λπ.) μέσω της 

ηλεκτρονικής υπηρεσίας “Alpha Web Banking”, δωρεάν.  
 

► Πληρωμές προς Τρίτους με Κατάθεση σε λογαριασμούς που τηρούνται στην Alpha Bank, 

μέσω Καταστήματος ή μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Τραπέζης (Alpha Web 

Banking) για μεμονωμένες πληρωμές, προσφέρεται χωρίς καμία χρέωση εκατέρωθεν. 

 

► Με έκδοση Τραπεζικής Επιταγής σε Ευρώ, προσφέρεται ως κάτωθι:  

− Σε διαταγή του Δημοσίου (π.χ. Ν.Π.Δ.Δ., Δ.Ο.Υ), της Τραπέζης της Ελλάδος, ΙΚΑ, 

ΟΑΕΕ: ανέξοδα. 

− Σε διαταγή του Ιδίου:  ανέξοδα.                           
 

► Με έκδοση Ιδιωτικής Επιταγής, προσφέρεται ανέξοδα (χορήγηση καρνέ επιταγών)                    

  

 Με έκδοση εντολής πληρωμής προς άλλη τράπεζα: 

 

► Μεμονωμένες εντολές πληρωμής με έκδοση εντολής προς άλλη τράπεζα μέσω του 

γκισέ του Καταστήματος συνεργασίας, προσφέρεται ως κατωτέρω: 

 
ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ  

ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Εντός Ευρωπαϊκής 

Ενώσεως/Ε.Ο.Χ.. 

Μέσω Καταστήματος 

% 

Προμήθειαας 

Ελάχιστο 

Ποσό 

Μέγιστο 

Ποσό 

% 

Προμήθειας 

Ελάχιστο 

Ποσό 

Μέγιστο 

Ποσό 

Με προδιαγραφές SEPA   

Ποσό < €5.000 Πάγιο € 12 Πάγιο € 8 

€5.000,01 - €50.000 0,15% € 15 € 75 0,075% € 10 € 38 

Εκτός προδιαγραφών SEPA 

Ποσό < €5.000 Πάγιο € 19 Πάγιο € 10 

€5.000,01 - €50.000 0,20% € 20 € 100 0,10% € 12 € 50 

 

* Ως συναλλαγή προδιαγραφών SEPA χαρακτηρίζεται κάθε συναλλαγή ηλεκτρονικής 

μεταφοράς πιστώσεων, εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η οποία υλοποιείται εφόσον 

πληρούνται όλες οι πιο κάτω προϋποθέσεις: 

− η χώρα προορισμού ανήκει στον SEPA 

− δεν υφίσταται περιορισμός όσον αφορά το ύψος του ποσού της εντολής πληρωμής 

− ύπαρξη επωνυμίας εντολέα και IBAN εντολέα 

− ύπαρξη επωνυμίας δικαιούχου και IBAN δικαιούχου 

− ύπαρξη BIC της τραπέζης του δικαιούχου 

− νόμισμα είναι το Ευρώ 

− υποχρεωτική απουσία ειδικών οδηγιών 

− υποχρεωτική επιλογή επιβαρύνσεως εξόδων ‘SHA’ (Share) 

Σημείωση: Οι ως άνω αναφερόμενες υπηρεσίες πληρωμών εξυπηρετούνται υπό προϋποθέσεις μέσα στο 

πλαίσιο των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. 
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► Μεμονωμένες εντολές πληρωμής με έκδοση εντολής προς άλλη τράπεζα μέσω του 

συστήματος “Alpha Web Banking” , προσφέρεται με έκπτωση 50%, αναλυτικότερα: 

 

 

Σημείωση: Οι ως άνω αναφερόμενες υπηρεσίες πληρωμών εξυπηρετούνται υπό προϋποθέσεις 

μέσα στο πλαίσιο των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. 

 

ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ                              

Μέσω  Alpha Web Banking : 

(μόνο εντός Ελλάδος) 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 50% 

ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΤΟΣ Ε.Ε. / Ε.Ο.Χ.               

Έως & Ευρώ 5.000 Πάγιο € 1 Πάγιο € 0,50 

Από 5.000,01 έως & Ευρώ 50.000 Πάγιο € 3 Πάγιο € 1,50 

Από Ευρώ 50.000,01 έως & Ευρώ 

150.000 (μόνον εντός Ελλάδος).  
Πάγιο € 5 Πάγιο € 2,50 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Εντολές προς τράπεζες εξωτερικού διενεργούνται για ποσά έως Ευρώ 50.000 και με επιλογή εξόδων “SHA”.   

 Εντολές με επιλογή Εξόδων “OUR” διενεργούνται μόνο εντός Ελλάδος και τα έξοδα της τραπέζης του δικαιούχου 

συμπεριλαμβάνονται  στην τιμολόγηση, ώστε ο δικαιούχος να λαμβάνει το ποσό του εμβάσματος στο ακέραιο. 

 Εντολές με μετατροπή συναλλάγματος διενεργούνται για ποσά έως του ισοτίμου των USD 15.000. Σε περίπτωση 

εντολής σε Συνάλλαγμα από λογαριασμό σε ίδιο νόμισμα, το ανώτατο όριο ποσού είναι έως του ισοτίμου των Ευρώ 

50.000. 

 Σε κάθε περίπτωση που πραγματοποιείται μετατροπή συναλλάγματος εισπράττεται επιπλέον των κατά περίπτωση 

προβλεπόμενων προμηθειών: 0,1% με ελάχιστο €7 και μέγιστο €30. 


