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  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ALPHA BANK EUROBANK 

1 ΕΝΤΟΚΟΙ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΟΨΕΩΣ 

α.Οι λογαριασμοί όψεως θα 
εκτοκίζονται με επιτόκιο 0,80% 
σταθερό για (3 έτη), 
χωρίς έξοδα κίνησης και 
διατήρησης 
β.Η ενημέρωση των 
λογαριασμών θα γίνεται  
Μέσω Internet, 
Mε extrait 
Με statement 
γ. Χορηγείται ανέξοδα η 
αρίθμηση για τις μηχανογραφη- 
μένες  επιταγές 
δ.Valeur  επιταγών αυθημερόν 
ε.Αγορά επιταγών ανέξοδα 
στ.Kατάθεση μετρητών με Valeur 
αυθημερόν και τοκοφορία την 
ημέρα της κατάθεσης 
(overnight)   
ζ.Δωρεάν  αυτόματη εξόφληση 
λογαριασμών 
 

α.Επιτόκιο 
λογαριασμών Όψεως, 
σταθερό πιστωτικό 
0,70% με χρονική 
διάρκεια (3) ετών. Θα 
τηρούνται χωρίς 
έξοδα κίνησης και 
διατήρησης 
β. Η ενημέρωση για το 
υπόλοιπο των 
λογαριασμών και για 
όλες τις κινήσεις – 
 Μέσω της 
ηλεκτρονικής 
υπηρεσίας MyAlpha 
Web,  
Με αποστολή 
αντιγράφου κίνησης 
λογαριασμού. 
γ. Παρέχεται δωρεάν 
καρνέ επιταγών  
δ.Εξόφληση 
λογαριασμών μέσω 
πάγιας εντολής 

α.Επιτόκιο  λογαριασμών όψεως,0,70% για 2 
πρώτα έτη και 0,50% για το τρίτο έτος 
χωρίς έξοδα κίνησης ,χωρίς έξοδα διατήρησης 
β. Δωρεάν ενημέρωση σε φυσική και ηλεκτρονική 
μορφή (extrait,e-statements,αποστολή 
συγκεντρωτικών στοιχείων στα τέλος του μήνα) 
γ.Χορήγηση απλών και μηχανογραφημένων 
επιταγών ανέξοδα 
Υπηρεσία διαχείρισης ρευστότητας (Κεντρική 
παρακολούθηση των λογαριασμών του ΔΣΑ στην 
Εurobank, Αυτοματοποιημένη συγκέντρωση 
υπολοίπων cash pooling ) 
δ.Κατάθεση τραπεζικών και ιδιωτικών επιταγών 
χωρίς προμήθεια .Μηδενικά  έξοδα ακύρωσης 
επιταγών. 
ε.Δωρεάν  εξόφληση λογαριασμών  

2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 

Για τοποθετήσεις διαθεσίμων 
από 1 ημέρα έως 12 μήνες 
επιτόκιο 0,70 % 
 

Επιτόκιο σε 
λογαριασμούς 
προθεσμιακής 
κατάθεσης 
Από € 200.000 και 
άνω ενδεικτική τιμή 
 0.30% για μια 
μέρα 0.70% για μια 
‘εως δώδεκα μέρες 

Βραχυπρόθεσμες καταθέσεις  0,45  για μια μέρα  
και 0,55 για μια εβδομάδα  
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3. ΕΝΤΟΛΕΣ 
ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

α. Οι αποδόσεις του Δ.Σ.Α. προς 
τα Ασφαλιστικά Ταμεία και το 
Ελληνικό Δημόσιο  
χωρίς κόστος για το Δ.Σ.Α. 
β. Οι πληρωμές τρίτων, χωρίς 
κόστος για το Δ.Σ.Α. 
γ. Οι πληρωμές για τη CCBE, , 
χωρίς κόστος για το Δ.Σ.Α 
δ. Χορήγηση εταιρικής κάρτας 
χωρίς κόστος στο Δ.Σ.Α.  
ε. Δημιουργία συστήματος 
συναλλαγών με ταυτότητα 
πληρωμής  
Oλες οι ηλεκτρονικές πληρωμές 
για τον ΔΣΑ χωρίς έξοδα 
στ.Υπηρεσία e-PPS  για μαζικές 
πληρωμές  ανέξοδα  

α. Οι αποδόσεις του 
Δ.Σ.Α. προς τα 
Ασφαλιστικά Ταμεία 
και το Ελληνικό 
Δημόσιο χωρίς κόστος 
β. Οι πληρωμές 
τρίτων θα 
διενεργούνται 
ανέξοδα 
γ. Οι πληρωμές για τις 
αποστολές. στη CCBE, 
θα διενεργούνται 
ανέξοδα.  
β. Για την ταυτότητα 
οφειλής  
μέσω  dias credit 
transfer  με χρέωση 
ευρώ 0,04 /ανά 
συναλλαγή πλέον φπα 
24% και χρέωση του 
λογαριασμού του 
πληρωτή   

α.Οι πληρωμές εντός Eurobank διατίθενται 
ανέξοδα. 
β.Οι πληρωμές σε άλλες Τράπεζες εσωτερικού 
διατίθενται ως εξής: Μέχρι € 12.500 EUR 0,60/ 
συναλλαγή 
Από € 12.501 - € 50.000 EUR 1,20 / συναλλαγή 
Από € 50.001 - € 150.000 EUR 2,50 / συναλλαγή 
Άνω των € 150.001 EUR 5,00 / συναλλαγή 
γ.Υπηρεσία Mass Payments (μαζικές πληρωμές 
μέσω e- Banking)  
Η υπηρεσία Mass payments  είναι διαθέσιμη 
μέσω e-banking και θα διατεθεί στον ΔΣΑ χωρίς 
κόστος για πληρωμές  σε λογαριασμούς τρίτων σε 
ευρώ προς άλλη τράπεζα  εσωτερικού 

4. ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΕΣ a.Το συνολικό κόστος ( 
παραλαβή και ασφαλιστική 
κάλυψη ) θα βαρύνει την 
Τράπεζα 
b.Παρέχεται η δυνατότητα 
υπηρεσίας BANK IN OFFICE 
(Καταθέσεις on line όλο το 
24ωρο)  

α.Το κόστος 
(παραλαβή και 
ασφαλιστική κάλυψη )  
είναι μηδενικό  
β. Για την 
εγκατάσταση  
έξυπνου 
χρηματοκιβωτίου 
Κόστος: 
Κεντρικό Ταμείο 
μηνιαίο μίσθωμα  485 
ευρώ   

a..Παρέχεται η υπηρεσία η 
cash express (συλλογή,μεταφορά,καταμέτρηση 
των μετρητών  μέσω εταιρείας 
χρηματαποστολών με πίστωση απευθείας στον 
τραπεζικό λογαριασμό ) 
Η υπηρεσία cash express μπορεί να παρασχεθεί 
με την χρήση «έξυπνων κουτιών» σε τοποθεσίες 
που αμοιβαία θα συμφωνηθούν. 
Παροχή της Corporate Deposit Card που 
ενδείκνυται για συχνές και μικρών ποσών 
καταθέσεις.  
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Δικαστήρια μηνιαίο 
μίσθωμα 
395 ευρώ 

b.Η Τράπεζα, Θα παρέχει την δωρεάν διάθεση των 
έξη χρηματαποστολών κατόπιν ελέγχου των 
χώρων. Εναλλακτικά θα παράσχει την 
εγκατάσταση έξυπνων κουτιών σε χώρους που θα 
συμφωνηθούν. Η   ασφάλιση των χρημάτων θα 
εκκινεί από την παραλαβή τους από το ταμείο του 
Συλλόγου. 
 
 

5. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

Η έκδοση των εγγυητικών 
επιστολών θα διενεργείται  
ανέξοδα 

Εφόσον το αίτημα για 
έκδοση εγγυητικής 
επιστολής, εγκριθεί 
παρέχεται έκπτωση 
70% επί των 
προμηθειών του 
τιμολογίου της 
Τραπέζης 

Μέχρι €50.000 ετησίως, ανεξαρτήτως τεμαχίων, 
χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις και με μηδενική 
προμήθεια. H υπέρβαση του  ετήσιου ορίου  των 
€50.000, θα υπόκειται σε διαδικασία 
αξιολόγησης ενώ η σχετική προμήθεια θα 
καθορίζεται κατά περίπτωση. 

6. CO -BRANDED  
Χρεωστικές κάρτες 

a.Οι κάρτες δεν επιβαρύνονται 
με ετήσια συνδρομή ή έξοδα 
έκδοσης, επανέκδοσης & 
ανανέωσης. 
b. Έκδοση co-branded 
χρεωστικών καρτών και στους 
νέους δικηγόρους ανέξοδα  
c.Οι κάτοχοι των co-branded 
μπορούν να διενεργούν 
αναλήψεις, καταθέσεις και 
ερωτήσεις υπολοίπου στα ΑΤΜ 
της Τράπεζας Πειραιώς, δωρεάν. 
d. Οι  κάτοχοι  co-branded για τις 
συναλλαγές τους στα ΑΤΜ 
άλλων τραπεζών  θα χρεώνονται 
για αναλήψεις με χρέωση € 0,60 

Για όλα τα μέλη του 
ΔΣ Αθηνών 
παρέχονται: 
Χρεωστικές κάρτες 
Enter Bonus Visa ή 
Mastercard χωρίς 
χρέωση ετήσιας 
συνδρομής για 2 έτη  
Προνόμια: Συλλογή ή 
εξαργύρωση bonus 
πόντων, υπηρεσία 
Alpha alerts δωρεάν, 
υπηρεσία e- 
statements 
Η co-Branded κάρτα 
θα εκδοθεί χωρίς 

Μαζικό άνοιγμα λογαριασμών 
Ενημέρωση μελών 
H Eurobank,  θα δημιουργήσει ένα προνομιακό 
πακέτο προϊόντων και υπηρεσιών για τους 
λογαριασμούς των μελών του ΔΣΑ, που θα  
ανανεώνεται στα πλαίσια της πολιτικής της. 
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ανά συναλλαγή και ερωτήσεις 
υπολοίπου ανέξοδα. 
Η εταιρική Business debit  κάρτα 
δεν βαρύνεται με έξοδα 
έκδοσης ή ετήσια συνδρομή. ή  
έξοδα επανέκδοσης ήι 
ανανέωσης. 
 

επιβάρυνση και 
έξοδα ανανέωσης  
Οι κάτοχοι θα 
μπορούν να ενεργούν 
αναλήψεις και 
ερωτήσεις από ΑΤΜ 
της Τραπέζης χωρίς 
έξοδα.  
H τράπεζα θα εκδώσει  
εταιρικές χρεωστικές 
κάρτες χωρίς έξοδα 
 

7 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

Τα υφιστάμενα 45τερματικά 
καθώς και αυτά που θα 
τοποθετηθούν στο μέλλον, 
εκτελούν συναλλαγές (co- 
branded χρεωστικές, πιστωτικές, 
προπληρωμένες), χωρίς κόστος 
για το Δ.Σ.Α. ή το Δικηγόρο.  
Oι Δικηγόροι/μέλη του Δ.Σ.Α. 
έχουν τη δυνατότητα πληρωμής 
του γραμματίου προκαταβολής 
και μέσω του ηλεκτρονικού 
portal χωρίς κόστος για το Δ.Σ.Α. 
ή το Δικηγόρο 

Δωρεάν διάθεση 45 
ενσύρματων 
τερματικών POS 
Χρέωση ως 
εξής:Κάρτες Visa – 
MasterCard ιδιωτών : 
0,50% 
• Κάρτες Visa – 
MasterCard εταιρικές 
: 1.50% 
• Κάρτες Diners 
Ελληνικές : 1.90% 
• Κάρτες Diners 
International : 2.70% 
• Κάρτες CUP : 1.60% 
• Κάρτες American 
Express international : 
2.50%" 
Η Τράπεζα θα 
προσφέρει ανέξοδα 
την εγκατάσταση και 
λειτουργία της 

Για την είσπραξη γραμματίων εισφορών θα 
τοποθετηθούν 45 τερματικά POS. 
Εγκατάσταση 45 τερματικών  POS  
(χωρίς κόστος εγκατάστασης , λειτουργίας και 
συντήρησης ) με 5 εξ αυτών ασύρματα σε χώρους 
που θα υποδείξει ο ΔΣΑ, στα οποία οι συναλλαγές 
με χρεωστικές/πιστωτικές  κάρτες έκδοσης  
EUROBANK  καθώς και κάρτες άλλων τραπεζών θα 
γίνονται με μηδενική προμήθεια  εκκαθάρισης 
συναλλαγών για τον Σύλλογο  
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Υπηρεσίας Alpha e-
commerce, για την 
αποδοχή πληρωμών 
με κάρτες μέσω της 
Ηλεκτρονικής Πύλης 
του Δ.Σ. Αθηνών. 
 

8     ΠΛΗΡΩΜΗ 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑ 
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣΑ ΚΑΙ 
ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΥ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΝΕΩΝ 
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 

Η  εκτέλεση των πληρωμών, θα 
πραγματοποιείται άμεσα και 
ανέξοδα τόσο για το Δ.Σ.Α. όσο 
και για το δικαιούχο. 
 

Η πληρωμή των 
μερισμάτων 
πραγματοποιείται με 
πίστωση του ποσού 
του μερίσματος  
Η Τράπεζα θα προβεί 
στην απαιτούμενη 
μηχανογραφική 
ανάπτυξη, υπό 
προϋποθέσειs  

Η πληρωμή των μερισμάτων και του 
διανεμητικού λογαριασμού, θα 
πραγματοποιείται χωρίς κόστος, 

9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ  ΜΕΛΗ 
ΔΣΑ 

α.Προσφέρεται λογαριασμός 
«ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ», με: 
Επιτόκιο  
από € 0,01 έως € 3.000 1,00% 
άνω των € 3.000  0,01% 
 Co – Branded Χρεωστική Κάρτα 
(με το λογότυπο) 
Πρόσβαση στους συνδεδεμένους 
λογαριασμούς με δωρεάν 
αναλήψεις, καταθέσεις και 
ερωτήσεις υπολοίπου,  
Συναλλαγές στα ΑΤΜ των άλλων 
τραπεζών με χρέωση € 0,60 για 
αναλήψεις και δωρεάν ερώτηση 
υπολοίπου. 
β. Χορήγηση ορίου 
υπερανάληψης ποσού έως € 

a.Παροχή τερματικών 
εκκαθάρισης 
συναλλαγών POS 
προς τα μέλη του 
Συλλόγου 
Ενσύρματο τερματικό 
POS με εφάπαξ 
χρέωση Ευρώ 149 
(πλέον Φ.Π.Α.) και 
κόστος Ευρώ 36,60 
(πλέον Φ.Π.Α.) το 
εξάμηνο. 
Εναλλακτικά, 
προσφέρεται με 
μηνιαίο μίσθωμα 
Ευρώ 9,25 (πλέον 
ΦΠΑ) με 12μηνη 

α.Προσωπικό δάνειο χωρίς εξασφάλιση με 
επιτόκιο μειωμένο από  το εκάστοτε ισχύον υπό 
προϋποθέσεις. 
β.Στεγαστικά προγράμματα  (έκπτωση κατά 50% 
στο κυμαινόμενο επιτόκιο προγραμμάτων και 50% 
έκπτωση στα έξοδα δανείου) Πράσινα δάνεια 
κατοικίας  
γ.Πρόγραμμα συγκεντρωσης ενήμερων οφειλών  
(επιτόκιο 9,9%, μείωση μηνιαίων καταβολών έως 
και 60%, έκπτωση στα έξοδα κατά 50%) 
δ. Παροχή POS dial up με  99€ + έξοδα μηνιαίας 
συντήρησης 6,10€ (οι τιμές δεν 
συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α) με  

Προμήθεια εκκαθάρισης  
συναλλαγών   

0,70% για κάρτες Eurobank και άλλων 
τραπεζών εντός ΕΟΧ και 
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1.500 με κυμαινόμενο επιτόκιο, 
11,10%. γ.Ανοικτό Προσωπικό 
Δάνειο 
Επιτόκιο (κλιμακούμενο) 
€1.500 - €3.000 
14,50% 
€3.001 - €6.000 
13,75% 
€6.001 - €12.000 
13,25% 
€12.001 - €20.000 
12,25% 
δ.Καταναλωτικό δάνειο με  
τιμολόγηση: 
- σταθερού επιτοκίου  σήμερα 
τελικό επιτόκιο από 10,20% έως 
12,50% 
- κυμαινόμενου επιτοκίου  
σήμερα τελικό επιτόκιο από 
8,95% έως 11,55% 
ε.Δάνειο Μεταφοράς 
Υπολοίπων (συγκέντρωση 
οφειλών) με κυμαινόμενο ή 
σταθερό επιτόκιο 
στ.Καταναλωτικό Δάνειο για 
νέους Δικηγόρους 
Κυμαινομένου επιτοκίου  σήμερα 
τελικό επιτόκιο από 6,95% έως 
9,55% 
ζ.Στεγαστικά Δάνεια 
κυμαινόμενου επιτοκίου με βάση 
το Euribor 1Mμε τιμολόγηση με 
εύρος από περίπου 3% έως 4+% 
κατά περίπτωση. 

προκαταβολή και 
μετά το 1ο έτος 6μηνη 
καταβολή 
b.Προνομιακός 
Επιχειρηματικός 
Λογαριασμός «Alpha 
Έξυπνη Διαχείριση» 
Επιταγές (έκδοση 
πρώτου καρνέ 
επιταγών δωρεάν υπό 
προϋποθέσεις)  
Εμβάσματα (δωρεάν 
εισερχομενα 
εμβάσματα υπό 
προϋποθέσεις)  
Πληρωμές  (δωρεάν 
πληρωμή 
βεβαιωμένων 
οφειλών ) 
Eταιρική χρεωστική 
κάρτα (ετήσια 
συνδρομή 12 Ευρώ / 
ανά κάρτα στελέχους).  
c. Προθεσμιακές 
καταθέσεις, 
d.Πρόγραμμα 
νοσοκομειακής 
καλύψεως (σε 
συνεργασία με την 
AXA Ασφαλιστική Α.Ε.) 
e.Χορήγηση 
καταναλωτικού 
δανείου  με επιτόκιο 
9,90%, σταθερό για 

1,50% για εταιρικές κάρτες & εκτός ΕΟΧ 
ε.Χρηματοδοτικές λύσεις για τις επαγγελματικές  
ανάγκες των μελών του ΔΣΑ. 
στ.Ασφαλιστικά προγράμματα EUROLIFE for you 
ζ.Υπηρεσία τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 
EUROPHONE BANKING 
η.Υπηρεσία Personal Banking 
θ.Η τράπεζα θα δημιουργήσει  ένα πακέτο 
προϊόντων  και υπηρεσιών για τους λογαριασμούς 
των μελών του ΔΣΑ 
ι.Τα μέλη θα πραγματοποιούν μέσω 
εναλλακτικών δικτύων δωρεάν πληρωμές 
«δημοφιλών λογαριασμών»( ΔΕΚΟ, 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΏΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ,ΑΣΦΑΛΕΙΏΝ , 
ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ» 
κ.Προνομιακά ασφαλιστικά προγράμματα 
eurolife For  you. 
Πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου  
Πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας 
Πρόγραμμα ασφάλισης ζωής 
Πρόγραμμα Bussiness care Βασικό 
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ζ 1.Στεγαστικά δάνεια για 
επαγγελματική στέγη  με βάση 
το EURIBOR 1M  με τιμολόγηση  
μειωμένη κατά 0,30% από την 
εκάστοτε προσωποποιημένη 
τιμολόγηση   
 
η.Πιστωτικές Κάρτες Τράπεζας 
Πειραιώς 
Visa Classic, Visa Gold και 
MasterCard, με  
επιτόκιο αγορών, 11%, 
Μηδενική ετήσια συνδρομή και  
δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση 
και εταιρικές πιστωτικές κάρτες 
επιτόκιο 11% και μηδενική 
ετήσια συνδρομή 
ζ1.Δωρεάν συμμετοχή σε 
πρόγραμμα  Ιατρικών παροχών 
σε συνεργασία με τον όμιλο 
Ιατρικού Αθηνών 
θ.Εγκατάσταση pos EFT/POS στα 
γραφεία των δικηγόρων 
με τιμολόγηση, ήτοι: 
Κάρτες (ιδιωτών) έκδοσης VISA & 
MasterCard 
0,70% 
Κάρτες (εταιρικές) έκδοσης VISA 
& MasterCard 
1,90% 
Το μέλος του Δ.Σ.Α. που έχει 
εγκατεστημένο POS από την 
Πειραιώς θα καταβάλλει στην 
Τράπεζα το ποσό των Επτά ευρώ 

όλη την διάρκεια του 
δανείου, 
f. Χορήγηση 
στεγαστικού δανείου 
με μειωμένο 
περιθώριο 
κυμαινομένου 
επιτοκίου κατά 0,15% 
και έκπτωση 50% στην 
εφάπαξ δαπάνη 
εξετάσεως αιτήματος 
δανειοδοτήσεως € 
215. 
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(7€) + ΦΠΑ, μηνιαίως ως 
διαχειριστικό κόστος για την  
χρήση του (EFT/POS), εφόσον 
αυτές είναι λιγότερες των εννέα 
χιλιάδων ευρώ (9.000€) ανά έτος 
/ ανά μέλος,  
ι.Εξόφληση ασφαλιστικών 
εισφορών Δικηγόρων/μελών 
Δ.Σ.Α. & Ετήσια συνδρομή στο 
Δ.Σ.Α. 
Οι δικηγόροι / μέλη του Δ.Σ.Α. θα 
εξοφλούν τις ασφαλιστικές τους 
εισφορές (ΕΦΚΑ – ΕΤΕΑΕΠ) μέσω 
winbank κάνοντας χρήση της 
πιστωτικής κάρτας (Visa ή 
Master) έκδοσης Τράπεζας 
Πειραιώς που ήδη έχουν ή θα 
αποκτήσουν κατόπιν αιτήματος 
τους, μέχρι του ορίου των € 
4.000 και έως 12 άτοκες δόσεις. 
κ.Ενημερωτικό Φυλλάδιο 
λ.Δωρεάν για δικηγόρους μέσω 
winbank  πληρωμές δημοσίου 
,κτηματολογίου,και Τελών 
κυκλοφορίας, εξόφληση 
λογαριασμών ΔΕΗ,ΟΤΕ, 
ΕΥΔΑΠ,και κινητή τηλεφωνία  
 

10. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ  ΜΕΛΗ 
ΔΣΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ 

α.Ηλεκτρονικές Συναλλαγές 
μέσω του Portal με κάρτες 
Έκδοσης Τράπεζας Πειραιώς 
Χρέωση 
€ 0,00, με κάρτες  

α.Προσφέρει ανέξοδα 
την Υπηρεσία Alpha e-
commerce, για την 
αποδοχή πληρωμών  

α.Για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές των μελών του 
ΔΣΑ (πληρωμή παραβόλων, οφειλών που 
αφορούν σε δικαστικά έξοδα κλπ),θα 
αναπτυχθούν ψηφιακές υποδομές. Διαθέσιμη η 
υπηρεσία 3Dsecure. 
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Έκδοσης Άλλων Τραπεζών 
Χρέωση 
€ 0,00 
β. Υπηρεσία  PAYCENTER-One 
click pay 
γ.Μέσω της πλατφόρμας της 
rAPIdLINK η τράπεζα διαθέτει 
όλα τα APIs που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα πρότυπα της 
PSD2. 

H τιμολόγηση για την 
εκκαθάριση 
συναλλαγών:  
• Κάρτες Visa – 
MasterCard ιδιωτών : 
0.60% 
• Κάρτες Visa – 
MasterCard εταιρικές 
: 1.50% 
• Κάρτες Diners 
Ελληνικές : 1.90% 
• Κάρτες Diners 
International : 2.70% 
• Κάρτες CUP : 1.60% 
• Κάρτες American 
Express international : 
2.50%” 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑ ΠΤΩΣΗ 
:αναφέρει ότι η τελική 
διασύνδεση και 
διαθεσιμότητα των 
ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών, άπτεται 
αποκλειστικά και 
μόνον στο 
διαχειριστή της 
Ηλεκτρονικής Πύλης 
του Δ.Σ. Αθηνών 
 

Β .Η εκτέλεση των ηλεκτρονικών συναλλαγών 
των μελών του ΔΣΑ  μέσω  του  Online portal της 
Ολομέλειας με χρεωστικές /πιστωτικές κάρτες  
EUROBANK, καθώς και κάρτες άλλων τραπεζών, 
χωρίς  προμήθεια εκκαθάρισης συναλλαγών  για 
τον Σύλλογο   
γ.Πληρωμή γραμματίων  των δικηγόρων προς το 
Σύλλογο με δωρεάν χρέωση  λογαριασμού τους 
στην EUROBANK, με χρήση κλήσης ΑPI από το 
portal ΔΣΑ  
δ.Η Τράπεζα θα αναπτύξει mobile app για τον 
ΔΣΑ δωρεάν.    
ε.Συνδρομητικό πρόγραμμα «e- Συναλλαγές» 
Ισχύει με μηνιαία συνδρομή €5.(Δωρεάν έκδοση 
καρνέ επιταγών, Πληρωμές μεταφορές χρημάτων, 
πληρωμές πιστωτικών καρτών, πληρωμές 
λογαριασμών, Πάγια εντολή αποστολής 
εμβάσματος ) 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 
αναφέρει ότι η Τράπεζα θα διαμορφώσει για το 
ΔΣΑ την Ομάδα Έργου, απαρτιζόμενη από 
έμπειρα στελέχη της, με την οποία θα έχει ο ΔΣΑ 
άμεση επικοινωνία κατά την διάρκεια της 
ανάπτυξης και παράδοσής του.  
Η Τράπεζα θα διασφαλίσει ότι οι ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες προς τα μέλη του ΔΣΑ θα είναι 
διαθέσιμες στην έναρξη ισχύος της Σύμβασης 
όπως αμοιβαία θα συμφωνηθεί.  
Η τράπεζα θα αναλάβει το κόστος μετάπτωσης  
μέχρι το ποσό των 25.000 ευρώ. 

11. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΣΑ-
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

. Η πληρωμή της μισθοδοσίας 
των υπαλλήλων του Δ.Σ.Α. θα 
γίνεται σε πίστωση των 

Λογαριασμός 
μισθοδοσίας ALPHA 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΊΑ με 

Προσφορά προγράμματος  «Μισθοδοσία 
ΠΡΟΝΟΜΙΟ» 
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λογαριασμών «ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΑΠΟΔΟΧΩΝ» 
ανέξοδα και με valeur 
αυθημερόν 
Οι υπάλληλοι του Δ.Σ.Α. / 
κάτοχοι του λογαριασμού 
«Πειραιώς Αποδοχών» θα 
απολαμβάνουν ακριβώς τα ίδια 
προνόμια με τους δικηγόρους / 
μέλη του Δ.Σ.Α 

κλιμακούμενο 
επιτόκιο 
προσαυξημένο κατά 
0,20% από το 
εκάστοτε ισχύον  
Δωρεάν χρεωστική 
κάρτα (Alpha Bank 
Enter Visa ή 
Mastercard) για 
συναλλαγές σε ΑΤΜ 
και για αγορές ή 
αναλήψεις μετρητών 
σε όλο τον κόσμο. 
• Δωρεάν 
εισερχόμενα 
εμβάσματα. 
• Δωρεάν πάγιες 
εντολές 
Δωρεάν καρνέ 
επιταγών δέκα 
φύλλων ετησίως  
 

Έντοκος τρεχούμενος λογαριασμός με κλιμακωτό 
επιτόκιο:  
o 0,70% για ποσά από €0 έως €1.000,  
o 0,10% για ποσά από €1.000 έως €5.000,  
o 0,05% για ποσά από €5.000 και άνω. 
Όριο υπερανάληψης έως και 3 μισθούς. 
Προθεσμιακή Κατάθεση με Ευρώ €πιστροφή 
Πρόγραμμα Επιβράβευσης Καρτών 
Προσωπικά δάνεια 
Στεγαστικά προγράμματα 
Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα  «εξασφαλίζω το 
αύριο.» 
Πρόγραμμα Υγείας «Εξασφαλίζω  
Πρόληψη» 

12. ΕΤΗΣΙΑ ΔΩΡΕΑ  Χρηματική δωρεά ποσό των 
δέκα χιλιάδων ευρώ ετησίως (€ 
30.000) για όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης 

Εγκρίνεται η 
δυνατότητα  χορηγίας 
ποσού Ευρώ 
40.000,00ετησίως  για 
τα δύο πρώτα χρόνια 
της σύμβασης  και 0 
ευρώ  για το τρίτο 

Η  Τράπεζα θα ενισχύσει τον ΔΣΑ με ετήσια 
πρόσθετη παροχή καθαρού ποσού €3.750 για 
κάθε κατατεθειμένο μέσο εκατομμύριο σε αυτήν, 
η σταδιακή ισόποση απόδοση του οποίου θα 
γίνεται ανά εξάμηνο.  
Η Τράπεζα δύναται να δωρίσει στο ΔΣΑ, ή σε 
Φορείς της επιλογής του, μεταχειρισμένο 
μηχανογραφικό εξοπλισμό, για τη διευκόλυνση 
λειτουργίας των υπηρεσιών του. ( 50 Η/Υ  ) 
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13. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΜ Σήμερα λειτουργούν 8 ΑΤΜ  
Σε  σύλλογο και  δικαστήρια 
Επιπροσθέτως , σε συνεννόηση 
με την αρμόδια υπηρεσία του 
Δ.Σ.Α. θα εξεταστεί η δυνατότητα 
εγκατάστασης και επιπλέον 
μηχανημάτων  

Η Alpha Bank διαθέτει 
περισσότερα από 8 
ΑΤΜ στα σημεία 
(Ακαδημίας 
56,Ευελπίδων 85, 
Λουκάρεως 14, Λ 
Αλεξάνδρας 158α, 
Λ.Κηφισίας 107). 

Η Τράπεζα στα πλαίσια της πορείας της συνολικής 
συνεργασίας της με τον ΔΣΑ, θα εγκαταστήσει  3 
ΑΤΜ (Χώρος  ΔΣΑ, Ειρηνοδικείο Αθηνών 
,Πρωτοδικείο Αθηνών)  

14. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

α. Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής 
Τραπεζικής 
β.Τραπεζοασφαλιστικά  προϊόντα  
γ.Υπηρεσίες ενημέρωσης μελών 
ΔΣΑ  

 Διαδικασία ένταξης στο διατραπεζικό σύστημα 
εισπράξεων  μέσω των οποίων οι οφειλέτες προς 
τον ΔΣΑ θα μπορούν να πραγματοποιούν τις 
πληρωμές των οφειλών τους.  
Η Εurobank θα αναλάβει τη σχετική διαδικασία 
συντονισμού ένταξης του ΔΣΑ  στο DCT batch  
μέσω της ομάδας Cash management   
Απευθείας διασύνδεση με ΔΙΑΣ  
Το κόστος ανά συναλλαγή θα επιβαρύνει τον  
οφειλέτη το δε κόστος ανά συναλλαγή στα 
κανάλια της EUROBANK θα καθορίζεται σύμφωνα 
με το ισχύον τιμολόγιο της Τράπεζας 
Αμοιβή ΔΙΑΣ 0,04  ευρώ πλέον ΦΠΑ   

Σ  


