Προνόµια Σχεδίου Alpha Μισθοδοσία
1. Λογαριασµός Alpha Μισθοδοσία
• Ελκυστικά πιστωτικά επιτόκια
• ∆ωρεάν παροχή χρεωστικής κάρτας Alpha Bank Enter Mastercard/ Alpha Bank Gold Enter Mastercard
• ∆ωρεάν αναλήψεις µε τη χρεωστική κάρτα Alpha Bank Enter Mastercard από όλες τις ΑΤΜ Alpha Bank
καθώς και της JCC στην Κύπρο
• ∆υνατότητα παραχώρησης ορίου υπερανάληψης ή/ και σε πιστωτική κάρτα, στο πλαίσιο των εκάστοτε
πιστωτικών κριτηρίων της Τραπέζης
• ∆ωρεάν έξοδα συνοµολόγησης σε περίπτωση σύναψης συµφωνίας για παραχώρηση ορίου υπερανάληψης
• Ανταγωνιστικό χρεωστικό επιτόκιο σε όριο υπερανάληψης στον λογαριασµό Alpha Μισθοδοσία (όπου
εφαρµόζεται)
• ∆ωρεάν έκδοση του πρώτου βιβλιαρίου επιταγών κατόπιν αιτήµατος
• ∆ωρεάν καταχώρηση πάγιων τραπεζικών εντολών (standing orders) µε το άνοιγµα του λογαριασµού
(δεν χρεώνεται κόστος καταχώρησης και χαρτόσηµο). Ο πελάτης δικαιούται να καταχωρήσει δωρεάν
µέχρι 3 πάγιες τραπεζικές εντολές
• ∆ωρεάν σύνδεση µε την υπηρεσία Alpha Express Banking
2. ∆ώρο Καλωσορίσµατος
• 13.000 µίλια σε 12 µήνες (αρχικό δώρο 5.000 µίλια µε το άνοιγµα της πιστωτικής κάρτας Aegean Visa
και κατόπιν 2.000 µίλια κάθε τρεις µήνες) για τον πρώτο χρόνο
ή
• €120/ σε 12 µήνες (€30 δώρο κάθε τρεις µήνες για τον πρώτο χρόνο) και τα οποία θα πιστώνονται
στον λογαριασµό µισθοδοσίας
3. Προσωπικά ∆άνεια
• Χωρίς έξοδα συνοµολόγησης
• ∆υνατότητα πρόωρης εξόφλησης χωρίς επιβάρυνση
4. Πιστωτικές Κάρτες
• ∆ωρεάν ετήσια συνδροµή για το πρώτο έτος για όλες τις πιστωτικές κάρτες Alpha Bank
5. Στεγαστικά ∆άνεια
• 10% έκπτωση στα έξοδα στεγαστικού δανείου
• ∆υνατότητα πρόωρης εξόφλησης χωρίς επιβάρυνση
6. Πρόσθετα Προνόµια
• ∆ωρεάν µίσθωση µικρής θυρίδας το πρώτο έτος και 50% έκπτωση για τα επόµενα έτη

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
•
•
•

Κατά τα λοιπά, ισχύει το Τιµολόγιο Προµηθειών της Τραπέζης, το οποίο βρίσκεται αναρτηµένο στον ιστότοπο της Τραπέζης
(www.alphabank.com.cy) και διαθέσιµο στο ∆ίκτυο των Καταστηµάτων της, ως αυτό εκάστοτε ισχύει.
Το παρόν έντυπο Προνόµια Σχεδίου Alpha Μισθοδοσία διέπεται από τους όρους του Σχεδίου Alpha Μισθοδοσία της Τραπέζης και
υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση.
Πριν από κάθε συναλλαγή σας, συνιστάται να ενηµερώνεστε για το εκάστοτε ισχύον περιεχόµενο του παρόντος εντύπου Προνόµια
Σχεδίου Alpha Μισθοδοσία από τα Καταστήµατα της Τραπέζης και από τον ιστότοπο της Τραπέζης (www.alphabank.com.cy).

