
 

 
 
 

 
 
 

Η Alpha Bank σάς προσφέρει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα “Alpha Μισθοδοσία” με μοναδικά 
προνόμια για τη μισθοδοσία σας. Παρακάτω παρατίθενται τα κυριότερα σημεία της προσφοράς: 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
Μέσω της Alpha Bank μπορείτε να πραγματοποιήσετε την καταβολή της μισθοδοσίας της εταιρίας σας 
με δύο διαφορετικούς τρόπους. Προετοιμάζετε αρχείο μισθοδοσίας (βάσει προδιαγραφών που παρέχει 
η Τράπεζα) και το αποστέλλετε στην Τράπεζα:  

1. είτε μέσω του Alpha Web Banking, άμεσα (online - real time) ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, 
2. είτε μέσω της Υπηρεσίας Alpha Mass Payments, αυθημερόν ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία.  

 
Με τον δίαυλο της «αποκλειστικής» συνεργασίας με την Alpha Bank, μόνον οι συγκεκριμένοι 
εργαζόμενοι θα απολαμβάνουν τα προνόμια που παρέχει ο νέος τρεχούμενος λογαριασμός ”Alpha 
Μισθοδοσία”. Σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρονικής πιστώσεως του λογαριασμού μισθοδοσίας επί έξι 
συνεχείς μήνες, ο λογαριασμός αυτομάτως θα εκτοκίζεται με τα ισχύοντα επιτόκια του Ταμιευτηρίου της 
Alpha Bank.  
 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ “Alpha Μισθοδοσία” 
 
Λογαριασμός μισθοδοσίας με προνομιακό κλιμακούμενο επιτόκιο. Το υπόλοιπο του λογαριασμού  
τοκίζεται στο σύνολό του σύμφωνα με το επιτόκιο της κλίμακας, στην οποία εμπίπτει. Η παρούσα 
προνομιακή τιμολόγηση ισχύει για έναν τραπεζικό λογαριασμό ανά πρόσωπο. Τα ισχύοντα επιτόκια του 
λογαριασμού Alpha Μισθοδοσία έχουν ως ακολούθως: 
 
 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 

Ευρώ 0 - 3.000 1,00% 

Ευρώ 3.000,01 και άνω 0,10% 

 
  
Επίσης ο λογαριασμός Alpha Μισθοδοσία παρέχει: 

 Άνοιγμα λογαριασμού χωρίς υποχρέωση καταθέσεως ελάχιστου ποσού. 

 Αυθημερόν διαθεσιμότητα του ποσού της μισθοδοσίας. 

 Τριμηνιαίος εκτοκισμός και καταβολή των τόκων. 

 Δωρεάν χρεωστική κάρτα (Alpha Bank Enter Visa ή Mastercard) για συναλλαγές στα ΑΤΜ και 
αγορές ή αναλήψεις μετρητών, σε όλο τον κόσμο. 

 Δωρεάν ένα καρνέ επιταγών των δέκα φύλλων ετησίως (τα επιπλέον με έκπτωση 50% επί του 
ισχύοντος Τιμολογίου). 

 Δωρεάν πάγιες εντολές  

 Έκπτωση 50% επί του ισχύοντος Τιμολογίου στο ετήσιο μίσθωμα θυρίδας θησαυροφυλακίου 
(για τα μεγέθη θυρίδας: «πολύ μικρή», «μικρή», «μεσαία», «μεγάλη») 

 Δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα σε πίστωση αποκλειστικά του λογαριασμού Alpha Μισθοδοσία. 
 
 
Σημείωση: 
Οι παροχές-προνόμια τίθενται σε ισχύ μετά την πρώτη ηλεκτρονική πίστωση της μισθοδοσίας και 
ισχύουν για όσο διάστημα η μισθοδοσία του κατόχου-μισθωτού πραγματοποιείται από την Τράπεζα. Σε 
περίπτωση διακοπής ηλεκτρονικής πιστώσεως του λογαριασμού μισθοδοσίας επί έξι συνεχείς μήνες, ο 
λογαριασμός αυτομάτως θα εκτοκίζεται με τα ισχύοντα επιτόκια του Ταμιευτηρίου της Alpha Bank.  
 
Κάθε μεταβολή των κυμαινόμενων επιτοκίων γνωστοποιείται από την Τράπεζα στους Πελάτες και στο κοινό διά του 
Τύπου και αναρτάται στα Καταστήματα, καθώς και στον ιστότοπο της Τραπέζης. 

Προνόμια Προγράμματος “Alpha Μισθοδοσία” 



 
 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ BONUS  
Για την άνετη και γρήγορη πραγματοποίηση καθημερινών αγορών, επιλέξαμε πιστωτικές κάρτες 
διεθνούς αποδοχής, όπως Alpha Bank Bonus VISA, Alpha Bank Bonus MasterCard και Alpha Bank 
Bonus American Express που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα επιβραβεύσεως Bonus και παρέχουν τα 
εξής προνόμια: 

 Χωρίς συνδρομή για πάντα και δωρεάν 2 πρόσθετες κάρτες. 

 Μείωση επιτοκίου κατά μία (1) μονάδα από το τρέχον επιτόκιο καρτών για αγορές.  

 Ειδικά για τους νέους μισθοδοτούμενους ισχύει προσφορά «καλωσορίσματος» 
επιπλέον 2.000 bonus πόντων για όλες τις παραπάνω πιστωτικές κάρτες. 

 
 
 
 
ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ENTER BONUS AMERICAN EXPRESS  
Η Enter Bonus American Express είναι χρεωστική κάρτα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις 
καθημερινές σας αγορές, αντί για μετρητά, προσφέροντας επιπρόσθετα πολλαπλά προνόμια. 

 Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επιβραβεύσεων Συναλλαγών Bonus 
1€ = 4 Bonus Πόντοι  Στους Μεγάλους Συνεργάτες 
1€ = 2 Bonus Πόντοι  Στις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις 
1€ = 1 Bonus Πόντος Στις υπόλοιπες Επιχειρήσεις. 

 3.000 Bonus πόντοι δώρο με την έκδοση της κάρτας.  

 2.000 Bonus πόντοι δώρο στην πρώτη σας αγορά σε συνεργαζόμενη επιχείρηση. 

 Αγορές σε χιλιάδες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, το εξωτερικό και το διαδίκτυο, με χρέωση του 
τραπεζικού λογαριασμού σε Ευρώ, χωρίς επιβάρυνση τόκων, ενώ το ποσό της αγοράς 
αφαιρείται από τον τραπεζικό λογαριασμό μετά την πάροδο 15 ημερών (διάστημα κατά το 
οποίο το ποσό παραμένει δεσμευμένο αλλά εξακολουθεί να τοκίζεται). 

 Πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό από όλα τα ΑΤΜ της Alpha Bank και του 
διατραπεζικού συστήματος συναλλαγών ΔΙΑΣ στην Ελλάδα, αλλά και τα ΑΤΜ με το σήμα 
American Express στο εξωτερικό, ώστε να μη χρειάζεται να αναζητήσει συνάλλαγμα ο Πελάτης 
πριν ταξιδέψει.  

 Σύνδεση της κάρτας με έως και 5 τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων, για συναλλαγές 
μέσω του δικτύου ATM της Alpha Bank. 

 Δυνατότητα επιλογής ημερήσιου ορίου αγορών και αναλήψεως μετρητών που εξυπηρετεί 
τις ανάγκες του Πελάτη.  

 Αγορές σε χιλιάδες επιχειρήσεις με το σήμα American Express® 

 Ολοκληρωμένο πρόγραμμα προστασίας αγορών & διπλασιασμού εγγυήσεως χωρίς 
χρέωση. 

 Τεχνολογία contactless για εύκολες, γρήγορες και απόλυτα ασφαλείς συναλλαγές. Οι 
συναλλαγές πραγματοποιούνται σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, χωρίς να απαιτείται η εισαγωγή της 
κάρτας στο τερματικό. Οι αγορές άνω των 25 Ευρώ πραγματοποιούνται επίσης ανέπαφα με 
την πληκτρολόγηση του τετραψήφιου Προσωπικού Μυστικού Αριθμού (ΡΙΝ) κάθε φορά που θα 
σας ζητηθεί, χωρίς να χρειαστεί να υπογράφει ο Πελάτης τη σχετική απόδειξη. 

 Υπηρεσία Alpha Alerts, χωρίς χρέωση για ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο μέσω SMS ή 
και email, μετά από κάθε αγορά σε οποιαδήποτε επιχείρηση, καθώς και για αναλήψεις 
μετρητών (cash advance) στην Ελλάδα, το εξωτερικό και το διαδίκτυο.   

 Υπηρεσία Alpha e-statements, για έλεγχο και παρακολούθηση των συναλλαγών. 

 Υπηρεσία Alpha Secure Web για ασφαλείς συναλλαγές στο διαδίκτυο.  

 Όλα τα ανωτέρω προνόμια προσφέρονται με ετήσια συνδρομή Ευρώ 10. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ALPHA E-BANKING 
  
Η Αlpha Bank με τις υπηρεσίες Alpha e-Banking  σας δίνει τη δυνατότητα να  ενημερώνεστε αναλυτικά 
για τα τραπεζικά σας προϊόντα, και να πραγματοποιείτε μία πληθώρα συναλλαγών, με ασφάλεια και 
ταχύτητα, από τον  υπολογιστή, το tablet ή το κινητό σας τηλέφωνο.   

 Ενημερωθείτε για τα υπόλοιπα και τις κινήσεις των λογαριασμών, καρτών, δανείων ή των 

επενδυτικών  προϊόντων που διαθέτετε στην Alpha Bank, μέσα από διαδραστικά γραφήματα 

και λίστες προϊόντων. 

 Μεταφέρετε χρήματα μεταξύ λογαριασμών της Alpha Bank αλλά και σε λογαριασμούς άλλων 

τραπεζών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Καθορίστε τα ατομικά σας όρια,  ζητήσετε τη διενέργεια 

μεταφορών σε μελλοντική ημερομηνία, ή ανατρέξετε στο ιστορικό σας, οποιαδήποτε στιγμή .  

 Πληρώστε τις  οφειλές καρτών οποιασδήποτε Τράπεζας, δανείων της Alpha Bank, οργανισμών 

(Δημοσίου, Ταμείων, Ενέργειας, Ύδρευσης) και πληθώρας εταιριών (Τηλεφωνίας, Internet, 

Ασφαλιστικές, άλλες). Επιπλέον, μπορείτε να ανατρέξετε οποιαδήποτε στιγμή στις πληρωμές 

που έχετε διενεργήσει, και να επανεκτυπώσετε το αποδεικτικό συναλλαγής. 

 Αποκτήστε τραπεζικά προϊόντα, όπως προθεσμιακές καταθέσεις 

Η Yπηρεσία Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 210 326 0000 αλλά και το ενημερωτικό site,   
www.alpha.gr/e-banking βρίσκονται στη διάθεσή σας για να σας παρέχουν υποστήριξη και 
καθοδήγηση. 

 

ALPHA ΕΠΙΠΛΕΟΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ALPHA ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 
 

Δυνατότητα χορηγήσεως ορίου υπεραναλήψεως (Overdraft) μέχρι το ύψος ενός καθαρού μηνιαίου 
μισθού, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 ύψος ορίου από Ευρώ 900 μέχρι Ευρώ 3.000  

 προνομιακό επιτόκιο, αναλυτικά: 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ* 

              Ευρώ 0- 100 0,00% 

              Ευρώ 100 -  3,000 11,25% 

 
*Πλέον 0,6% εισφοράς Ν.128/75 και μετά τα πρώτα 100 Ευρώ 

 
Μοναδικό Προνόμιο: Άτοκη υπερανάληψη για τα πρώτα Ευρώ 100, για κάλυψη εκτάκτων 
μικροαναγκών. 
 
*Για κατόχους καταθετικού λογαριασμού ''Alpha Μισθοδοσία'' το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (Σ.Ε.Π. Ε.) 
για ποσό αναλήψεως Ευρώ 280 για χρονικό διάστημα  δέκα (10) ημερών διαμορφώνεται σε 11,85%. 

 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 
Για την κάλυψη προσωπικών σας αναγκών παρέχεται το τοκοχρεωλυτικό δάνειο Alpha X 12, το ύψος 
του οποίου ανέρχεται έως και το 12πλάσιο του μηνιαίου εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτές 
υπηρεσίες, με ελάχιστο ποσό Ευρώ 1.500 και μέγιστο Ευρώ 30.000.  
Το “Alpha X 12” διατίθεται με προνομιακή τιμολόγηση: επιτόκιο 11,75% , σταθερό για όλη την 
διάρκεια του δανείου, πλέον εισφοράς του Ν.128/75.  
Ισχύουν μειωμένα έξοδα επεξεργασίας αιτήματος τα οποία ανέρχονται σε Ευρώ 50.  
 
Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβαρύνσεως (ΣΕΠΠΕ) 12,80% για δάνειο Ευρώ 6.000, 
διάρκειας 60 μηνών και έξοδα επεξεργασίας αιτήματος Ευρώ 50 (συμπ. εισφοράς Ν.128/75, 0,6%). 

 



 
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 
Μοναδική ευελιξία μέσα από μία πλήρη σειρά στεγαστικών προϊόντων με διάρκεια αποπληρωμής έως 
40 έτη, και δυνατότητες επιλογής είδους επιτοκίου και χαμηλής εκκινήσεως κατά την έναρξη του 
δανείου. 
 

Αναλυτικά: 

 Έκπτωση 50% στην εφάπαξ Δαπάνη Εξετάσεως Αιτήματος Δανειοδοτήσεως. 

 Μείωση 0,15 στα περιθώρια του κυμαινομένου επιτοκίου στο στεγαστικό πρόγραμμα Alpha 
Euro Rate. 

 Χωρίς είσπραξη αμοιβών/δαπανών δανείου στη μεταφορά-εξαγορά στεγαστικού δανείου από 
άλλη τράπεζα. 

 Ευελιξία στην αποπληρωμή με δυνατότητα αλλαγής διάρκειας αναβολής πληρωμών και μείωση ή 
αύξηση της δόσης. 

 Έως 100.000 Bonus πόντοι σε κάθε νέο στεγαστικό δάνειο (για κάθε € 1 δανείου αποδίδεται 1 
Bonus πόντος, με μέγιστο τους 100.000 Bonus πόντους ανά δανειακή σύμβαση)  

Σημείωση 
Η ανωτέρω προνομιακή τιμολόγηση ισχύει για την ημερομηνία που φέρει η παρούσα επιστολή και για όλο εφεξής το 
διάστημα, για το οποίο η Τράπεζα δεν έχει προβεί σε αλλαγή του Τιμολογίου της. Κάθε μεταβολή του 
Τιμολογίου δημοσιεύεται στον ημερήσιο πολιτικό ή οικονομικό Τύπο και στην επίσημη ιστοσελίδα της Τραπέζης.  
Σε κάθε περίπτωση, θα μπορείτε να ενημερώνεσθε για τις τυχόν αλλαγές από το Κατάστημα εξυπηρετήσεως Alpha 
Bank ή από το  τηλεφωνικό κέντρο της Τραπέζης στο 210 326 0000. 

 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ  
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ALPHA GLOBAL MEDICAL CARE 
Η Τράπεζα, ανταποκρινόμενη στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των Πελατών της για την προστασία 
της υγείας τους, δημιούργησε σε συνεργασία με την AXA Ασφαλιστική Α.Ε. το πρόγραμμα "Alpha 
Global Medical Care". Πρόκειται για ένα  ολοκληρωμένο και ευέλικτο πρόγραμμα υγείας που «χτίζεται» 
εξατομικευμένα για τον κάθε πελάτη σύμφωνα με τις ανάγκες του αλλά και την οικονομική του 
δυνατότητα καλύπτοντας όλο το φάσμα των αναγκών του (πρόληψη, έξοδα πριν, κατά και μετά τη 
νοσηλεία) μέσω μεγάλων, αξιόπιστων και εξειδικευμένων νοσηλευτηρίων και ιατρικών κέντρων καθώς 
και υψηλής ποιότητας ιατρικών υπηρεσιών. 
 
Δαπάνες κατά τη νοσηλεία 

 Κάλυψη δαπανών: 100% Ελλάδα και Ευρώπη, 80% στον υπόλοιπο κόσμο. 

 Επιλογή ορίου κάλυψης δαπανών μεταξύ 1.500.000 ευρώ, 600.000 ευρώ, 200.000 ευρώ. 

 Επιλογή συμμετοχής στα έξοδα μεταξύ 500 ευρώ (το οποίο μηδενίζεται με παράλληλη χρήση 
φορέα), 1.500 ευρώ, 5.000 ευρώ, 9.000 ευρώ. 

 Επιλογή θέσης νοσηλείας: Lux, A, B ή Γ. 

 Αμοιβές ιατρών: Πλήρης κάλυψη. 

 Απευθείας εξόφληση της δαπάνης από την ΑΧΑ Ασφαλιστική, στα συμβεβλημένα 
νοσηλευτήρια σε Ελλάδα και στο δίκτυο νοσηλευτηρίων εξωτερικού. 

 Επιπλέον προνόμια στα ειδικά συμβεβλημένα νοσηλευτήρια. 

 Πλήρης κάλυψη δαπάνης αποκλειστικής νοσοκόμου ή συνοδού. 

 Χειρουργικό επίδομα. 

 Επιπλέον οικονομική ενίσχυση σε επείγουσα νοσηλεία στο εξωτερικό. 
 

 

Δαπάνες πριν ή μετά τη νοσηλεία 

 Έξοδα πριν ή μετά τη νοσηλεία. 

 Χειρουργικό επίδομα. 

 Ενδοσκοπικές και επεμβατικές πράξεις χωρίς νοσηλεία. 

 Δεύτερη ιατρική γνωμάτευση. 

 Δαπάνες αποκατάστασης μετά από σοβαρά περιστατικά. 

 Επείγουσα μεταφορά με το καταλληλότερο μέσο σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού. 

 Ταξιδιωτική βοήθεια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού. 

 24ωρη Γραμμή Υγείας. 
 

 



 
Προαιρετικές παροχές 
Για πληρέστερη κάλυψη, το πρόγραμμα μπορεί να εμπλουτισθεί, με την προσθήκη επιπλέον παροχών 
όπως: 

 Πρωτοβάθμια Περίθαλψη (Alpha Υγεία για Όλους Premium ): Σε συνεργασία με τον Όμιλο 
“Ιατρικό Αθηνών” και τα συνεργαζόμενα με τον Όμιλο διαγνωστικά κέντρα. 

 Πρωτοβάθμια Περίθαλψη (Alpha Υγεία για Όλους ): Σε συνεργασία με την Βιοιατρική και τα 
συνεργαζόμενα με αυτή διαγνωστικά κέντρα. 

 Πακέτο ατυχήματος: Κάλυψη ιατροφαρμακευτικών εξόδων από ατύχημα, κεφάλαιο σε 
περίπτωση απώλειας ζωής ή ανικανότητας και βοήθεια στην καθημερινότητα μετά από σοβαρό 
περιστατικό. 

 Κεφάλαιο αποπληρωμής ασφαλίστρων: Λόγω ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια. 
Το νέο πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους Πελάτες της Τραπέζης οι οποίοι είναι ηλικίας από 18 
ετών έως 65 ετών. 
Μοναδικό Προνόμιο 

Έκπτωση 3% επί του ασφαλίστρου. 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
Η Alpha Bank σε συνεργασία με την AXA Ασφαλιστική σάς προσφέρει ολοκληρωμένη κάλυψη για την 
κατοικία σας μέσα από τα 3 προγράμματα «ALPHA HOME INSURANCE»:  
Alpha Home Insurance Superior, Alpha Home Insurance Plus και Alpha Home Insurance Basic. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Ι.Χ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ – “Alpha Safe Auto”  
Η Alpha Bank σε συνεργασία με την ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. δημιούργησαν ένα νέο πρόγραμμα 
ασφάλισης Ι.Χ. αυτοκινήτων αποκλειστικά για τους Πελάτες της Τραπέζης, το “Alpha Safe Auto”. 
 
Το “Alpha Safe Auto” προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου σε προνομιακή 
τιμή, με την αξιοπιστία της Τραπέζης και την εμπειρία ενός παγκόσμιου ασφαλιστικού ομίλου. Μπορείτε 
να επιλέξετε ανάμεσα σε τρία πακέτα ασφάλισης ανάλογα με τις ανάγκες σας και τις οικονομικές σας 
δυνατότητες. Όλα τα προγράμματα περιλαμβάνουν τις υποχρεωτικές από τον νόμο καλύψεις για τα 
κεφάλαια καλύψεων που ορίζει η εκάστοτε νομοθεσία. Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά στους 
Πελάτες της Τραπέζης, Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, ιδιοκτήτες επιβατικού ιδιωτικής χρήσης 
οχήματος, δικαιούχους σε τραπεζικό λογαριασμό είτε κατόχους πιστωτικής κάρτας εκδόσεως της 
Τραπέζης, που κατέχουν άδεια οδήγησης για περισσότερα από 2 χρόνια και έχουν ολοκληρώσει το 23 
έτος της ηλικίας τους. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ -  “Alpha Σχέδιο Ζωής” 
Η Alpha Bank σε συνεργασία με την AlphaLife Ασφαλιστική σάς παρέχουν ένα πρόγραμμα δημιουργίας 
κεφαλαίου που σας προσφέρει εγγυημένη απόδοση και δυνατότητα πρόσθετου επενδυτικού κέρδους 
για να καλύψετε τα μελλοντικά σας σχέδια. Το πρόγραμμα σας βοηθά να εξασφαλίσετε μέσο-
μακροπρόθεσμα ένα εγγυημένο κεφάλαιο, το οποίο μπορείτε να αξιοποιήσετε: 

 ως συμπληρωματικό εισόδημα κατά την περίοδο συνταξιοδοτήσεώς σας,  

 ως εφάπαξ κεφαλαίο για την κάλυψη προσωπικών σας αναγκών,  

 ως εφάπαξ κεφάλαιο για την κάλυψη του κόστους σπουδών ή της ενάρξεως της 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας ενός παιδιού,  

 ως συμπληρωματικό εισόδημα για το παιδί κατά την περίοδο σπουδών του. 
. 

Μοναδικό Προνόμιο 

Εξασφαλίστε το εγγυημένο κεφάλαιο ή τη σύνταξη που επιθυμείτε επιλέγοντας το ποσό, τη διάρκεια, και 
τη συχνότητα καταβολών, σύμφωνα με τις δυνατότητές σας και κερδίστε έκπτωση 15% στο ποσό 
αποταμιεύσεως για το πρώτο έτος, η οποία προσφέρεται αποκλειστικά με το πρόγραμμα “Alpha 
Μισθοδοσία”. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ - “Alpha Υγεία Για Όλους” 

H Alpha Bank σε συνεργασία με την AXA Ασφαλιστική Α.Ε. δημιούργησε το Πρόγραμμα 

ολοκληρωμένης ιατρικής καλύψεως "Alpha Υγεία Για Όλους" που φροντίζει την υγεία σας, με 

ολοκληρωμένες παροχές προλήψεως και διαγνώσεως για ενήλικες και παιδιά μέσω του ευρύτατου 

δικτυού συμβεβλημένων διαγνωστικών κέντρων της Βιοϊατρική Α.Ε., σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές.Το 

Πρόγραμμα "Alpha Υγεία Για Όλους" σας προσφέρει με Ευρώ 52 για ενήλικες και Ευρώ 78 για παιδιά 

τις παρακάτω παροχές: 



 
 

  «Alpha Υγεία για Όλους» για ενήλικες «Alpha Υγεία για Όλους» για παιδιά 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΣΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΚΕΝΤΡΑ 

Δωρεάν 
Παροχές  
 

 Δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος 

υγείας (check-up).  

 Δωρεάν απεριόριστες 

προγραμματισμένες επισκέψεις σε 

ιατρούς των ειδικοτήτων Παθολόγου, 

Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού και Χειρουργού 

στα εξωτερικά ιατρεία των κλινικών της 

Βιοϊατρική Α.Ε. στην Αθήνα, στη 

Θεσσαλονίκη και στον Πειραιά. 

 Δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος 

υγείας (check-up).  

 Δωρεάν μία επίσκεψη ετησίως σε 

παιδίατρο για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων του check-up και για τις 

αναγκαίες ιατρικές συμβουλές. Η κάλυψη 

αφορά δίκτυο παιδιάτρων σε όλη την 

Ελλάδα.  

 

Εξετάσεις μέσω 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Κάλυψη του συνολικού κόστους συμμετοχής 15% για διαγνωστικές εξετάσεις που θα 
διενεργούνται μέσω του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με έγκυρο παραπεμπτικό ηλεκτρονικής συνταγογραφήσεως. 

Εκπτώσεις επί 
του εκάστοτε 
ισχύοντος 
ιδιωτικού 
τιμοκαταλόγου 
της Βιοϊατρική 
Α.Ε. 
 

 Έκπτωση 70% σε διαγνωστικές εξετάσεις 

με ανώτατο ετήσιο όριο καλύψεως τα Ευρώ 

1.500. 

 Έκπτωση 30% σε διαγνωστικές εξετάσεις 

πέραν του ετήσιου ορίου καλύψεως των 

Ευρώ 1.500. 

 Έκπτωση 50% σε οδοντιατρικές εργασίες 

που πραγματοποιούνται στα συμβεβλημένα 

με τη Βιοϊατρική Α.Ε. οδοντιατρεία.  

 Έκπτωση 75% σε διαγνωστικές εξετάσεις 

με ανώτατο ετήσιο όριο καλύψεως τα Ευρώ 

1.500. 

 Έκπτωση 30% σε διαγνωστικές εξετάσεις 

πέραν του ετήσιου ορίου καλύψεως των 

Ευρώ 1.500. 

 Έκπτωση 50% σε οδοντιατρικές 

εργασίες, παιδοδοντίας και ορθοδοντικής 

που πραγματοποιούνται στα συμβεβλημένα 

με τη Βιοϊατρική Α.Ε. οδοντιατρεία.  

 Ετήσιος προσχολικός έλεγχος (εξέταση σε 

καρδιολόγο, παθολόγο και δερματολόγο και 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αν 

χρειασθεί) με συνολικό κόστος Ευρώ 60. 

 Σημαντικές εκπτώσεις σε εξειδικευμένες 

εξετάσεις και ειδικά προγράμματα 

προληπτικού ελέγχου 

Ιατρική Μέριμνα 
 

 Ιατρικές επισκέψεις στους 

συμβεβλημένους με την Βιοϊατρική Α.Ε. 

ιατρούς, στο ιατρείο ή κατ’ οίκον, στην 

τιμή των Ευρώ 30 και Ευρώ 60 αντιστοίχως, 

μόνο για το λεκανοπέδιο της Αττικής και 

τη Θεσσαλονίκη. 

 Ιατρικές επισκέψεις στους 

συμβεβλημένους με την Βιοϊατρική Α.Ε. 

ιατρούς, στο ιατρείο ή κατ’ οίκον, στην 

τιμή των Ευρώ 20 και Ευρώ 60 αντιστοίχως 

για τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος 

(εκτός λεκανοπεδίου Αττικής και 

Θεσσαλονίκης). 

 Απεριόριστες προγραμματισμένες 

ιατρικές επισκέψεις σε δίκτυο παιδιάτρων 

σε όλη την Ελλάδα, με χρέωση Ευρώ 20 

ανά επίσκεψη. 

 Απεριόριστες κατ’ οίκον επισκέψεις 

παιδιάτρων στην Αττική και στη 

Θεσσαλονίκη, σε περίπτωση 

αντιμετωπίσεως επείγοντος περιστατικού και 

αδυναμίας μετακινήσεως του ασθενή, με 

προσωπική συμμετοχή του ασφαλισμένου, 

με τις κατωτέρω τιμές: 

 Επίσκεψη κατ’ οίκον: Ευρώ 50 

 Επίσκεψη κατ’ οίκον εκτός ωραρίου και 

κατά τις αργίες: Ευρώ 70  

 

 



 
 

 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ALPHA 1Ι2Ι3 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ 
Αποταμιευτικός λογαριασμός καταθέσεων για παιδιά και εφήβους. Αποτελεί την καλύτερη 
εναλλακτική δώρου για το παιδί (για γιορτές, γενέθλια, Πάσχα, Χριστούγεννα κ.ά.) λειτουργώντας ως 
‘κουμπαράς’, ενώ ταυτόχρονα, εκπαιδεύει και εξοικειώνει και το ίδιο το παιδί με την αποταμίευση με 
ευχάριστο τρόπο, μέσω της διαδικασίας της επιβραβεύσεως. 
Ο λογαριασμός καταθέσεων Alpha 1Ι2Ι3 προσφέρει: 

 Ελκυστικό ανταγωνιστικό επιτόκιο: 

Παιδιά Έφηβοι Επιτόκιο 

Έως Ευρώ 500 Έως Ευρώ 750 0,15% 

Ευρώ 500,01 έως 5.000 Ευρώ 750,01 έως 7.500 0,25% 

Άνω των Ευρώ 5.000 Άνω των Ευρώ 7.500 1,00% 

 

 Δώρο καλωσορίσματος στη Σειρά με το άνοιγμα του λογαριασμού (παιδικό βιβλίο που 
αναφέρεται στην έννοια της αποταμίευσης για τα παιδιά, €15 αρχική κατάθεση στον λογαριασμό για 
τους εφήβους). 

 Δώρο επιβραβεύσεως για την αποταμιευτική προσπάθεια του παιδιού. Προσφέρονται  δώρα 
(βιβλία, παιχνίδια κ.ά.) κατά τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας του λογαριασμού για τη 
συγκέντρωση συγκεκριμένου υπολοίπου (πρώτο έτος: €450, δεύτερο έτος €800, τρίτο έτος: €1200). 

 Κάρτα μέλους προκειμένου να συμμετάσχουν τα παιδιά σε εκδηλώσεις ψυχαγωγικού και 
εκπαιδευτικού χαρακτήρα (π.χ. κληρώσεις για δωρεάν εισιτήρια σε θέατρα, εκπτώσεις στα εισιτήρια 
ποιοτικών παραστάσεων κ.ά.). 

 


