ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΑΠΟ ΤΗΝ ATTICA BANK

Αξιότιμοι Κύριοι,

Η Attica Bank έχει καθιερωθεί στην αγορά ως μια εξειδικευμένη και ευέλικτη
Τράπεζα. Η τεχνογνωσία, η εξειδίκευση, το ανθρώπινο δυναμικό και η συνεπής σχέση
με τους πελάτες της αποτελούν τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Η Attica Bank
στοχεύοντας στη δημιουργία πιστής πελατειακής βάσης έχει δώσει βαρύνουσα σημασία στην
άριστη εξυπηρέτηση των πελατών και κύριο μέλημα της είναι η συνεχής ποιοτική και ποσοτική
βελτίωση του επιπέδου των προϊόντων και υπηρεσιών, η σύγχρονη και υπεύθυνη αντιμετώπιση
όλων των τραπεζικών αναγκών των πελατών της.
Ανταποκρινόμενοι στις υπ' αριθ. 152740/8-5-2015 & 152813/8-5-2015 επιστολές σας, και με
δεδομένη την πολύχρονη και ουσιαστική σχέση του Ε.Τ.Α.Α. με τη Τράπεζά μας, υποβάλλουμε
την πρόθεσή μας για την εξυπηρέτηση εξόφλησης, είτε τακτικών, είτε ρυθμιζόμενων
ασφαλιστικών οφειλών του συνόλου των ασφαλισμένων του Ε.Τ.Α.Α. (ΤΣΜΕΔΕ - ΤΣΑΥ - ΤΑΝ ΤΥΠΔΑ - ΤΥΔΕ - ΤΎΔΠ - ΤΑΣ - ΤΠΕΔΕ) μέσω πιστωτικών καρτών με σύστημα διευκόλυνσης
ανάλογο της εξόφλησης οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο (Δ.Ο,Υ.).
Συγκεκριμένα,
Α. Εφάπαξ εξόφληση ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών
Δυνατότητα εξόφλησης της συνολικής ρυθμισμένη οφειλής ασφαλιστικών εισφορών εφάπαξ
κάνοντας χρήση των ευνοϊκών όρων της ρύθμισης για τα ποσοστά έκπτωσης με χρέωση
πιστωτικών καρτών AΤΤΙCA CARD VISA, και δυνατότητα προγράμματος; αποπληρωμής έως 24
άτοκες δόσεις.
Β. Πληρωμή δόσης ρύθμισης.

Δυνατότητα εξόφλησης, μεμονωμένων δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών ασφαλιστικών
εισφορών,
κάνοντας χρήση των ευνοϊκών όρων της συνολικής ρύθμισης (μέχρι 100 δόσεις) με χρέωση
πιστωτικών καρτών AΤΤΙCA CARD VISA, και δυνατότητα προγράμματος αποπληρωμής
εως 5 άτοκες δόσεις.
Γ. Πληρωμή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών (6μηνο ειδοποιητήριο)
Δυνατότητα εξόφλησης των τρεχουσών εξάμηνων ασφαλιστικών εισφορών με χρέωση
πιστωτικών καρτών ATTCA CARD VISA, και δυνατότητα προγράμματος αποπληρωμής έως; 12
άτοκες δόσεις.

Δ. Πιστωτική κάρτα ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Δυνατότητα έκδοσης ειδικής πιστωτικής κάρτας για την εξόφληση, είτε εφάπαξ της ρυθμισμένης
οφειλής,
είτε πληρωμής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών ανά εξάμηνο με δυνατότητα
προγράμματος
αποπληρωμής έως 24 ή 12 ή 5 δόσεις, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

