
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                  Αθήνα, 13/03/2017 
 
 
 
 
 
 
 
Προς  το: Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων   
 
 
 

 

Υπόψη κου Προέδρου,  Βουγιούκα Γεώργιου 
 
 
 
Κύριε Πρόεδρε,  
 
 
Σε συνέχεια   της πρόσφατης  επικοινωνίας  μας, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε και εγγράφως την επιθυμία 
της Τράπεζας Πειραιώς για τη διεύρυνση της συνεργασίας μας και στους τομείς της οικονομικής 
δραστηριότητας για τα μέλη του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων.  
 
Όπως γνωρίζετε, σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά σε όρους μεριδίων 
αγοράς δανείων και καταθέσεων, ενώ αποτελεί τράπεζα πρώτης επιλογής για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα και 
μία από τις κυριότερες τράπεζες συνεργασίας για τους ιδιώτες. 
 
Οι 5,8 εκατ. πελάτες μας απολαμβάνουν υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και ευρύ φάσμα προϊόντων μέσα από 
το μεγαλύτερο τραπεζικό δίκτυο: 649 Καταστήματα, 1.889 ΑΤΜs και 565 μηχανήματα easypay της Τράπεζας 
Πειραιώς σε όλους τους νομούς της χώρας. Επιπλέον, όλοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν, με 
απλότητα, χρηστικότητα και ασφάλεια, την πολυβραβευμένη winbank για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές τους. 
 
Η πρόταση συνεργασίας μας, που πιστεύουμε ότι εξυπηρετεί κατά τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες των μελών 
σας, περιλαμβάνει: 
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Η Προτεινόμενη Συνεργασία 
 
Η Διεύθυνση Cards & e-Payments της Τράπεζας Πειραιώς κατόπιν διερεύνησης των αναγκών του Πανελλήνιου 
Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ) σε θέματα ηλεκτρονικών εισπράξεων, είναι στην 
ευχάριστη θέση να προτείνει τη παρακάτω λύση που κρίνεται ότι θα εξυπηρετήσουμε με τον πιο αποδοτικό 
τρόπο για την αποδοχή συναλλαγών με κάρτες. 
 
Αναλυτική Παρουσίαση της Συνεργασίας 
 
Αποδοχή Συναλλαγών 
Η Τράπεζα Πειραιώς  παρέχει στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ), τη 
δυνατότητα να δέχονται συναλλαγές με κάρτες Visa & MasterCard (χρεωστικές, πιστωτικές ή προπληρωμένες) 
έκδοσης οποιασδήποτε τράπεζας. 
 
Δυνατότητα Συναλλαγών με Δόσεις 
Στα πλαίσια της συνεργασίας μας επίσης έχετε τη δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών έως  6 δόσεις, με 
την μοναδική δυνατότητα στην Ελληνική αγορά να εισπράττετε το πρώτο κλάσμα των δόσεων την επόμενη 
μέρα από την συναλλαγή. 
 
Τιμολόγηση Υπηρεσιών EFT/POS 
 
Για κάθε είσπραξη της επιχείρησης που διενεργείται μέσω των EFT/POS, η Τράπεζα Πειραιώς θα παρακρατά, 
προμήθεια η οποία ορίζεται ως ποσοστό ανά συναλλαγή . 
 
 
Αναλυτικά 
 
 

Επιλογή Α . Δωρεάν χορήγηση τερματικού το πρώτο χρόνο 

 

 
Ποσοστιαία Χρέωση ανά συναλλαγή 

(%) 
 

Κάρτες έκδοσης             

   και   της 

Τράπεζας Πειραιώς & των άλλων Τραπεζών 

1,10% 

Εταιρικες Κάρτες έκδοσης  

Τράπεζας Πειραιώς & άλλων Τραπεζών 
1,30% 

CHINA UNION PAY (CHUP)  
1,60% 

 

 

1. Υπηρεσίες Αποδοχής Συναλλαγών με Κάρτες Πληρωμών  

http://www.visa.gr/
http://www.visa.gr/
https://en.wikipedia.org/wiki/File:UnionPay_logo.svg
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Μετά το τέλος του πρώτου χρόνου, η Επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλλει στην Τράπεζα το ποσό των επτά 
ευρώ (7,5 €) + Φ.Π.Α, μηνιαίως ως διαχειριστικό κόστος για τη δυνατότητα χρήσης του ενσύρματου τερματικού 
αποδοχής καρτών πληρωμής (EFT/POS), εφόσον οι συναλλαγές του πρώτου χρόνου είναι χαμηλότερες των 
Δεκαπέντε Χιλιάδων ευρώ (15.000€). 

 

Επιλογή B. Εφάπαξ Τέλος Ενεργοποίησης Τερματικού 

 

Σε περίπτωση που η Επιχείρηση επιλέξει την καταβολή εφάπαξ τέλους ενεργοποίησης για ενσύρματο 
τερματικό (κόστους 99€ + ΦΠΑ), η τιμολόγηση διαμορφώνεται ως εξής: 

  

 
Ποσοστιαία Χρέωση ανά συναλλαγή 

(%) 
 

Κάρτες έκδοσης             

   και   της 

Τράπεζας Πειραιώς & των άλλων Τραπεζών 

0,90% 

Εταιρικες Κάρτες έκδοσης  

Τράπεζας Πειραιώς & άλλων Τραπεζών 
1,30% 

CHINA UNION PAY (CHUP)  
1,60% 

 

Διευκρινίσεις επί των Τιμολογήσεων 
 

 Οι προμήθειες εφαρμόζονται ανά ολοκληρωμένη και επιτυχή συναλλαγή. 

 Η παρούσα οικονομοτεχνική  προσφορά δεσμεύει την Τράπεζα Πειραιώς για δυο (2) μήνες  από την 

ημερομηνία κατάθεσής της.  

 Η συγκεκριμένη προσφορά, εφόσον γίνει αποδεκτή, θα ισχύει για αιτήσεις που θα γίνουν μέσα δώδεκα  

(12) μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της παρούσας ανεξαρτήτως την ημερομηνίας αποδοχής 

αυτής.  

 Η τράπεζα διατηρεί την ευχέρεια της απόρριψης  της αίτησης,  εφόσον κρίνει η ίδια ότι δεν πληρούνται 

οι προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση και εγκατάσταση  της υπηρεσίας EFT/POS.  

 Η τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει την συγκεκριμένη προσφορά σε οποιαδήποτε χρονικό 

διάστημα για σοβαρό λόγο και εφόσον κρίνει ότι δεν ανταποκρίνεται στις εκάστοτε οικονομικές 

συνθήκες της  Χώρας μας και της αγοράς. 

http://www.visa.gr/
http://www.visa.gr/
https://en.wikipedia.org/wiki/File:UnionPay_logo.svg
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Διαδικασία και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 
 
Η διαδικασία υλοποίησης περιλαμβάνει τα εξής βασικά διαδοχικά βήματα: 
 

1. Αποδοχή της πρότασης   
2. Κατάθεση σχετικού αιτήματος συνεργασίας για την χορήγηση τερματικού αποδοχής καρτών (EFT/POS) 

στο κατάστημα συνεργασίας. 
3. Επεξεργασία Αιτήματος και τελική απάντηση 
4. Εγκατάσταση τερματικού 

 
O χρόνος υλοποίησης δεν ξεπερνά τις 15 ημέρες εφόσον υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις συνεργασίας και 
έχουν τακτοποιηθεί όλες οι πιθανές εκκρεμότητες. 
 
 
 
 
 
 
Για τις καθημερινές συναλλαγές και τη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων των μελών σας, η Τράπεζα 
Πειραιώς διαθέτει λογαριασμούς ανάλογα με τον τύπο της κάθε επιχείρησης. 
 

 Εμπορικός Λογαριασμός  
 Όψεως  Εταιρειών 

 
 

 
 

 

 
Τα αιτήματα των μελών σας όπου αφορούν σε προγράμματα προνομιακών επιτοκίων πχ συνεργασία με ΕΤΕπ , 
ΕΤΕΑΝ κλπ., θα εξετάζονται από την Τράπεζα  κατά προτεραιότητα. 
 
Για τη χρηματοδότηση των αναγκών ρευστότητας (εκτάκτων, εποχιακών και τακτικών) των μελών του 
Συνδέσμου, η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει τις ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις: 
 

 Κεφάλαιο Κίνησης  
 Αναπτυξιακά Δάνεια  
 Δάνεια Στέγης & Εξοπλισμού  
 Leasing  
 Green Δάνεια 

 
 
 

 

Πειραιώς Γραφείο 

Ασφάλεια του Γραφείου σας για κτίριο ή και περιεχόμενο σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία ERGO. 
Αποτελεσματική κάλυψη έναντι όλων των σημαντικών κινδύνων στους οποίους εκτίθεται το γραφείο σας 
(πυρκαγιά, κεραυνό, σεισμό) με ιδιαίτερα προσιτό κόστος. Προσφέρονται βασικές και προαιρετικές καλύψεις 
που συνδυάζονται σε 2 ασφαλιστικά πακέτα. Μπορείτε να επιλέξετε το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες, στις 
προτιμήσεις και στον προϋπολογισμό σας. Σε όλα τα πακέτα μπορείτε να προσθέσετε την κάλυψη σεισμού.  

Με την ταυτόχρονη αγορά ενός προγράμματος Πειραιώς Γραφείο & Ασφάλισης Αυτοκινήτου επωφελείστε από 
την πολλαπλή έκπτωση (15%) κερδίζοντας έως και 75€ ετησίως. 

3. Πιστωτικά Προϊόντα 

4.  Τραπεζοασφαλιστικά Προϊόντα 
 

2. Καταθετικοί Λογαριασμοί 
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Αστική ευθύνη Ιατρών  

Το πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης  Ιατρών, παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρεία INTERAMERICAN και 
απευθύνεται σε κάθε Ιατρού  που επιθυμεί  ολοκληρωμένη κάλυψη κατά την εκτέλεση των εργασιών του. 

Το πρόγραμμα καλύπτει εσάς και τα πρόσωπα που έχετε στην υπηρεσία σας για λάθη που τυχόν συμβούν κατά 
την άσκηση των καθηκόντων σας, οφειλόμενα σε λάθος, παραλείψεις ή αμέλεια. 

Έχετε τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τρία πακέτα ασφάλισης ανάλογα τις ανάγκες, τον προϋπολογισμό 
και τη ειδικότητά σας. 

Ασφάλιση ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αυτοκίνητο 
 
Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία ERGO προσφέρει αξιόπιστες ασφαλιστικές 
λύσεις για το όχημά σας, με ουσιαστικές παροχές και έξυπνους συνδυασμούς καλύψεων.  
Επιλέξτε ένα από τα διαθέσιμα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που προσφέρει η Ασφαλιστική  Εταιρεία 
ERGO και εξασφαλίστε: 
 

 σημαντική μείωση του κόστους  της ασφάλισης αυτοκινήτου, επωφελούμενοι από τις εκπτώσεις που 
προσφέρονται  από την ασφαλιστική εταιρεία ERGO 

 μοναδικά προνόμια από την κάλυψη της Φροντίδας Ατυχήματος,  που περιλαμβάνεται δωρεάν σε όλα 
τα πακέτα του Πειραιώς Αυτοκίνητο 

 δυνατότητα εξόφλησης έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις χρησιμοποιώντας για την πληρωμή του 
συμβολαίου σας με πιστωτική κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς  

άμεση και χωρίς  χρονοβόρες διαδικασίες αποζημίωση 

 

 

 

 

5.1. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στα μέλη του Συνδέσμου 

Στο πλαίσιο της παρούσας, Ο Όμιλος Πειραιώς θα ενημερώνει κατά καιρούς και θα πληροφορεί τα μέλη τoυ 
Συνδέσμου , με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα , για τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και 
προγραμμάτων καθώς και για κάθε προϊόν που συμβάλει στη στήριξη των επιχειρήσεων και στη χρήση νέων 
τεχνολογιών , στο πεδίο των συναλλαγών, υπό την προϋπόθεση της τήρησης όλων των προβλεπόμενων στις 
διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

5.2. Υπηρεσίες Κίνησης Κεφαλαίων 

Ειδικά για τα μέλη του ΠΑΣΙΔΙΚ , η Τράπεζα δύναται να προσφέρει 50% έκπτωση στην προμήθεια 
εισερχομένων εμβασμάτων καθώς και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα εφόσον αυτά διενεργούνται 
μέσω της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank 

5.3. Μισθοδοσία  

 Η Τράπεζα Πειραιώς αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της πίστωσης της μισθοδοσίας των υπαλλήλων της    
επιχείρησής σας μέσα από τον τρεχούμενο λογαριασμό μισθοδοσίας Πειραιώς Αποδοχών. Εφαρμόζοντας μια 
απλή διαδικασία παραγωγής του ηλεκτρονικού αρχείου με τα στοιχεία της μισθοδοσίας, δρομολογείτε την 

5. Λοιπές Τραπεζικές Υπηρεσίες  

http://www.piraeusbank.gr/el/Idiwtes/Katatheseis/Trapezikoi-Logariasmoi/Logariasmos-Misthodosias-Piraeus-Apodoxon
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πληρωμή της μισθοδοσίας του προσωπικού σας με συντομία και ασφάλεια. Επιπλέον, το προσωπικό σας 
απολαμβάνει όλα τα προνόμια του λογαριασμού μισθοδοσίας Πειραιώς Αποδοχών.  
 
 

 
Ποιες επιχειρήσεις εξυπηρετεί 

Η Υπηρεσία Μισθοδοσίας Επιχειρήσεων εξυπηρετεί όλες τις επιχειρήσεις, από ιδιωτικές εταιρείες μέχρι 
δημόσιους οργανισμούς. 
 

Πλεονεκτήματα για την επιχείρηση 

 Μείωση του λειτουργικού σας κόστους  

 Ικανοποίηση του προσωπικού σας μέσω των παροχών του λογαριασμού “Πειραιώς Αποδοχών” 

 Υποστήριξη στην παραγωγή του αρχείου μισθοδοσίας μέσα από απλές και σαφείς οδηγίες που 
δίδονται από το κατάστημα συνεργασίας σας ή τη winbank 

 Συμπληρωματικές υπηρεσίες, όπως Έντοκος Λογαριασμός Ταμειακής Διαχείρισης, Πληρωμές σε 
Τρίτους, winbank Internet Business 

  

Πλεονεκτήματα για τους υπαλλήλους σας 

 Προνομιακή τιμολόγηση σε τραπεζικά προϊόντα και συναλλαγές, όπως πιστωτική κάρτα, στεγαστικά 
και καταναλωτικά δάνεια, πρόγραμμα μεταφοράς υπολοίπου, εξόφληση λογαριασμών και δυνατότητα 
υπερανάληψης 

 Ευνοϊκοί όροι για αποταμιευτικά, επενδυτικά και ασφαλιστικά προγράμματα 

Τα εξειδικευμένα στελέχη όλων των καταστημάτων της Τράπεζας θα είναι στη διάθεση των μελών σας για 
να ενημερωθούν λεπτομερώς τόσο για τα προνόμια και τις παροχές που προσφέρει σήμερα ο 
μισθοδοτικός λογαριασμός «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ» όσο και για τις σχετικές διαδικασίες. 

5.4. Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Τραπεζικής 

Η υπηρεσία «winbank internet business», σχεδιασμένη ειδικά για να προσφέρει ευελιξία και 
αποτελεσματικότητα σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις, προσφέρει 24ωρη πρόσβαση από παντού, ταχύτητα, 
αξιοπιστία και μειωμένο κόστος για την εξυπηρέτηση  των τραπεζικών συναλλαγών. 
 
 

Τραπεζικές Συναλλαγές 
 

 Μεταφορές χρημάτων μεταξύ των λογαριασμών τους 
 Μεταφορές χρημάτων σε άλλες τράπεζες Ελλάδος ή εξωτερικού 
 Ενημέρωση για όλες τις κινήσεις όλων των λογαριασμών τους 
 Ανάλυση του υπολοίπου κάθε λογαριασμού 
 Παρακολούθηση on-line όλων των συναλλαγών που έχουν πραγματοποιήσει μέσω winbankinternet. 
 Παρακολούθηση κινήσεων business χρεωστικών καρτών  
 Παραγγελία μπλοκ επιταγών 
 Ανάκληση επιταγής ή μπλοκ επιταγών 
 Αίτηση για έκδοση και αποστολή παλαιοτέρων κινήσεων των λογαριασμών (ταχυδρομικά και με e-mail) 
 Εμφάνιση των στοιχείων και της κατάστασης των μεταχρονολογημένων επιταγών πελατείας (έκδοσης 

Τράπεζας Πειραιώς ή άλλων Τραπεζών ) που έχουν κατατεθεί στην Τράπεζα Πειραιώς ως ενέχυρο ή 
προς είσπραξη 

 Εμφάνιση ενημερωτικών καταστάσεων συναλλαγών καρτών μέσω POS (POS statements) 
 Υποστήριξη αποστολής αναλυτικών κινήσεων μέσω POS με e-mail (προγραμματισμένη ή εφ’ άπαξ) 
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Πληρωμές 
 

 Πληρωμή ΦΠΑ για έναν ή περισσότερους ΑΦΜ 
 Εξόφληση εργοδοτικών εισφορών ΙΚΑ 
 Εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών ΟΑΕΕ 
 Πληρωμή Προμηθευτών ή Συνεργατών , που τηρούν λογαριασμό στην Τράπεζά μας, τη στιγμή που 

εκτελείται η συναλλαγή ή σε μελλοντική ημερομηνία 
 Μαζικές πληρωμές Προμηθευτών ή του Προσωπικού τους, που τηρούν λογαριασμό στην Τράπεζά μας, 

με αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου μέσω winbank internet 
 Εξόφληση λογαριασμών ΔΕΚΟ (ΔΕΗ,ΟΤΕ), κινητής τηλεφωνίας μέσω παγίων εντολών 
 Πληρωμή Πιστωτικής Κάρτας της Τράπεζάς μας ή άλλων Τραπεζών 
 Αποθήκευση των τακτικών πληρωμών, ώστε να  επαναλαμβάνονται με το πάτημα ενός κουμπιού. 
 Πληροφόρηση για το ιστορικό όλων των πληρωμών 

 
Όλα τα παραπάνω λειτουργούν με απόλυτη ασφάλεια για τις συναλλαγές με δυνατότητα του επιθυμητού 
επίπεδου ασφάλειας  καθορίζοντας: 
 

 Πολλαπλούς χρήστες (εκπροσώπους) 
 Διαφορετικά δικαιώματα ανά χρήστη στη χρήση του winbank internet 
 Διαφορετικό χρηματικό όριο για κάθε επιτρεπτή συναλλαγή σε κάθε χρήστη 
 Διπλές υπογραφές για κάθε συναλλαγή 

 
Συνεργασία με την AVIS 
 
Ειδικές τιμές σε leasing στόλου αυτοκινήτων σε συνεργασία με την AVIS (http://www.avis.gr) 

 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση ή πληροφορία, προσδοκώντας στη 
διεύρυνση μιας επωφελούς και αμοιβαία αποδοτικής συνεργασίας. 
 
Τα προσφερόμενα από την Τράπεζα προϊόντα και υπηρεσίες παρέχονται υπό τους περιορισμούς που τίθενται 
από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και ιδίως κατά τη διάρκεια ισχύος των 
επιβαλλόμενων ελέγχων κίνησης κεφαλαίων (capital controls). 
 
 
Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 
ΤΡΑΠΕΖΑ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε 
 

http://www.avis.gr/

