
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Αθήνα, 06/04/2017 
 
 
 
 
 
 
 
Προς :  Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας  
 
 
 

 

Υπόψη κου Προέδρου ,  
 
 
 
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 Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 
 
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: 665 Καταστήματα, 1.878ΑΤΜs και 558 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 των Μηχανικών  
που είναι μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 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 στους  Μηχανικούς  που είναι μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας , τη 
δυνατότητα να δέχονται συναλλαγές με κάρτες Visa  & Mastercard (χρεωστικές , πιστωτικές ή προπληρωμένες)  
έκδοσης οποιασδήποτε τράπεζας. 
 
Δυνατότητα Συναλλαγών με Δόσεις 
Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας επίσης έχετε τη δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών έως 12 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 
 

 
Ποσοστιαία Χρέωσηανά συναλλαγή 
(%) 
 

Κάρτες έκδοσης             

   και   της 

Τράπεζας Πειραιώς & των άλλων Τραπεζών 

1,00% 

Εταιρικες Κάρτες έκδοσης  

Τράπεζας Πειραιώς & άλλων Τραπεζών 
1,50% 

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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Τιμολόγηση Τερματικών  

Η χρέωση των ασύρματων τερματικών θα είναι είτε με μηνιαίο διαχειριστικό κόστος 14€ πλέον ΦΠΑ είτε 

εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης 215€ πλέον ΦΠΑ. 

Η  χρέωση των ενσύρματων τερματικών θα είναι  είτε με μηνιαίο διαχειριστικό κόστος 7,5€ πλέον  ΦΠΑ είτε 

εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης 99€ πλέον ΦΠΑ. 

 

 

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 έξι (6) 

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.  

 
 
 
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. 
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Για τις καθημερινές συναλλαγές και τη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων των μελών σας, η Τράπεζα 
Πειραιώς προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λογαριασμών ανάλογα με τον τύπο της κάθε επιχείρησης. 
 
«Εμπορικός Λογαριασμός» ο οποίος απευθύνεται σε Ατομικές Επιχειρήσεις και Ελεύθερους Επαγγελματίες και 
παρέχει για εσάς: 
 
 

 Δωρεάν έκδοση χρεωστικής κάρτας  Visa Debit 
 Δυνατότητα έκδοσης βιβλιαρίου επιταγών 
 Δυνατότητα χορήγησης ορίου υπερανάληψης 
 Δωρεάν ενημέρωση για τις κινήσεις του λογαριασμού με αποστολή τριμηνιαίου αντιγράφου 

κίνησης λογαριασμού ή μέσω χρήσης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τραπεζικής    
 
 
 

 
 

 

 
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 Σωματείου, 
η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει τις ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις : 

Α. Πειραιώς Green Επιχειρείν  

   Χρηματοδότηση επιλέξιμων δαπανών ενεργειακής αναβάθμισης επαγγελματικών και εμπορικών χώρων σε 
ανάγκες που αφορούν τις κάτωθι εργασίες και εξοπλισμό. 
  

 Ενεργειακή αναβάθμιση μηχανολογικών συστημάτων (θέρμανση, ψύξη, κλιματισμού) με νέα 
υψηλότερης απόδοσης 

 Συσκευές ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α 
 Κουφώματα, σταθερά και κινητά σκίαστρα  
 Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενου συστήματος φωτισμού 
 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για αυτοπαραγωγή με συμψηφισμό ενέργειας (net metering) 

 
Οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης οφείλουν να επιτυγχάνουν εξοικονόμηση ενέργειας με ικανοποιητική 
οικονομική ανταποδοτικότητα, η οποία θα απεικονίζεται μέσω σχετικής μελέτης ενεργειακής αναβάθμισης και 
θα αξιολογούνται. Σε περίπτωση που ο πελάτης το επιθυμεί, μπορεί να αναλάβει τη μελέτη ενεργειακής 
αναβάθμισης του ακινήτου, η θυγατρική εταιρία του Ομίλου «Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας- Εξέλιξη», 
με σκοπό την άρτια αποτύπωση και προτεραιοποίηση των δράσεων εξοικονόμησης.   
  
  

 Ύψος δανείου έως €200.000 
 Διάρκεια  

 Για ποσά έως €20.000: 3 χρόνια. 

 Για μεγαλύτερα ποσά και έως €200.000: έως 7 έτη 
 Αποπληρωμή με ισόποσες μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές ή χρεωλυτικές δόσεις 

3. Πιστωτικά Προϊόντα 

2. Καταθετικοί Λογαριασμοί 

http://www.excelixi.org/el/Consulting/Green-Services
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 Περίοδος χάριτος έως 6 μήνες (κατά την περίοδο χάριτος θα καταβάλλονται  μόνο οι τόκοι) 
 Επιτόκιο  
 το εκάστοτε Βασικό Επιτόκιο Μεσομακροπρόθεσμων Χορηγήσεων της Τράπεζας Πειραιώς – Β.Ε.Μ.Χ. 

(σήμερα 9,20%) με μειωμένο περιθώριο έως -1% και για περιπτώσεις πελατών με πολύ καλή 
πιστοληπτική ικανότητα, αρνητικό περιθώριο έως και -2% πλέον εισφοράς του Ν. 128/75 

 Έκπτωση 50% στην εφάπαξ δαπάνη εξέτασης αιτήματος 
 

B. Πειραιώς Επιχειρείν Κεφάλαιο Κίνησης 

Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για κεφάλαιο κίνησης με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

 Ύψος ορίου από € 15.000 (ανάλογα με τον κύκλο εργασιών και το συναλλακτικό κύκλωμα του 
αιτούμενου) 

 Διάρκεια μέχρι 3 χρόνια 
 Ανανέωση ορίου ανά δωδεκάμηνο 
 Περίοδος χάριτος μέχρι 1 χρόνο (κατά την περίοδο χάριτος θα καταβάλλονται  μόνο οι τόκοι) 
 Αποπληρωμή με ισόποσες μηνιαίες ή 3μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές ή χρεωλυτικές δόσεις 
 Πρόωρη καταβολή χωρίς ποινή. Το ποσό της πρόωρης καταβολής δεν επαναχορηγείται 
 Επιτόκιο  
 το εκάστοτε Βασικό Επιτόκιο Βραχυπρόθεσμων Χορηγήσεων/Κεφάλαιο Κίνησης της Τράπεζας Πειραιώς 

– Β.Ε.Χ. (σήμερα 8,25%) με μηδενικό περιθώριο, και για περιπτώσεις πελατών με πολύ καλή 
πιστοληπτική ικανότητα, αρνητικό περιθώριο κατά 0,50%, πλέον εισφοράς του Ν. 128/75 

 Έκπτωση 50% στη δαπάνη εξέτασης αιτήματος 
 
 
 
 
 
 

 

Πειραιώς Μικροί Εμπορικοί Κίνδυνοι 
 Ασφάλεια Επιχείρησης για κτίριο ή και περιεχόμενο σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία ERGO. 
Αποτελεσματική κάλυψη έναντι όλων των σημαντικών κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η Επιχείρηση 
σας (πυρκαγιά, κεραυνό, σεισμό) με ιδιαίτερα προσιτό κόστος. Προσφέρει 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 Μικροί Εμπορικοί Κίνδυνοι & Ασφάλισης   
Αυτοκινήτου επωφελείστε από την πολλαπλή έκπτωση στην ασφάλιση αυτοκινήτου (15%) κερδίζοντας 
έως και 75€ ετησίως. 

 
Πειραιώς Αστική Ευθύνη Επιχειρήσεων 
Πρόγραμμα σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία ERGO, με το οποίο καλύπτεται η εκ του νόμου 
επαγγελματική αστική ευθύνη σας και των υπαλλήλων σας, για ζημιές (Σωματικές βλάβες/Θάνατο ή/και 
Υλικές Ζημιές) που τυχόν προκληθούν σε Τρίτους, συμπεριλαμβανομένης της τροφικής δηλητηρίασης, της 
ηθικής βλάβης και της ψυχικής οδύνης, από τη χρήση και λειτουργία των χώρων και εγκαταστάσεων της 
Επιχείρησης, οφειλόμενες σε υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη και των προσώπων που έχει αυτός στην υπηρεσία 
του. Επιπλέον προαιρετικά μπορείτε να προσθέσετε την κάλυψη της Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης για την 
προστασία των υπαλλήλων σας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στο χώρο εργασίας τους. Μπορείτε 
να επιλέξετε το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες και στον προϋπολογισμό σας 
 
 

 

4.  Τραπεζοασφαλιστικά Προϊόντα 
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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 Επιμελητηρίου 

Στο πλαίσιο της παρούσας, Ο Όμιλος Πειραιώς θα ενημερώνει κατά καιρούς και θα πληροφορεί τα μέλη τoυ 
Σωματείου , 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 προβλεπομένων 
στις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

5.2. Υπηρεσίες Κίνησης Κεφαλαίων 

Ειδικά για τα μέλη του Επιμελητηρίου, 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  

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 winbank internet. 
 Παρακολούθηση κινήσεων business χρεωστικών καρτών  
 Παραγγελία μπλοκ επιταγών 

5. Λοιπές Τραπεζικές Υπηρεσίες  
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 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) 

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/

