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Alpha Προθεσµιακή µε Μίλια

Alpha Term Deposit with Miles

Μία προθεσµιακή κατάθεση µε διπλό όφελος!

A term deposit with double benefit!

H Alpha Bank σας προσφέρει την προθεσµιακή κατάθεση Alpha Προθεσµιακή µε
Μίλια η οποία σας παρέχει διπλό όφελος:
• Ανταγωνιστικό επιτόκιο
• Χιλιάδες µίλια για ταξίδια µε την Aegean Visa

Alpha Bank offers you the term deposit Alpha Term Deposit with Miles which
offers you double benefit:
• Attractive interest rate
• Miles for travelling with Aegean Visa

Πρόκειται για δωδεκάµηνη προθεσµιακή κατάθεση, µε τριµηνιαία αυτόµατη
ανανέωση και δικαίωµα ολικής ανάληψης χωρίς χρέωση στη λήξη κάθε τριµηνιαίας
περιόδου. Η κατάθεση είναι συνδεδεµένη µε την πιστωτική κάρτα Aegean Visa και
σας επιβραβεύει µε Μίλια, τα οποία µπορείτε να εξαργυρώσετε σε ταξίδια καθώς και
άλλες υπηρεσίες σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Πιστότητας Miles+Bonus της Aegean.
Η καταβολή των τόκων γίνεται στη λήξη κάθε τριµηνιαίας περιόδου σε συνδεδεµένο
λογαριασµό. Τα µίλια που αναλογούν στο κεφάλαιο της προθεσµιακής κατάθεσης
αποδίδονται ανά τρίµηνο στη συνδεδεµένη κάρτα Aegean Visa και δεν λήγουν ποτέ.

Alpha Term Deposit with Miles has a total duration of 12 months with quarterly
automatic renewal and the right of full sum withdrawal at the end of every quarter
at no charge. The term deposit is connected to Aegean Visa credit card and
rewards you with Miles that can be redeemed for airline tickets as well as other
services as part of the Aegean Miles+Bonus Programme. Interest is paid in a
connected account at the end of each quarter. The miles that correspond to the
initial capital of the term deposit are attributed quarterly to the connected Aegean
Visa credit card and never expire.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήµατα της Alpha
Bank ή το www.alphabank.com.cy.

For further information visit any Alpha Bank Branch or our website
www.alphabank.com.cy.

Ελάχιστο ποσό κατάθεσης €15.000. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα να αποσύρει ή να
τροποποιήσει το προϊόν ανά πάσα στιγµή.

Minimum deposit amount €15.000. The Bank reserves the right to withdraw or amend its
product at any moment.

Ηµέρα Εθελοντισµού Οµίλου Alpha Bank

€200 έκπτωση (ανά καµπίνα)

€200 discount (per cabin)

• Για τις κρουαζιέρες µε την Norwegian Cruise Line
και Costa Cruises για τους µήνες Ιούνιο και Ιούλιο
• Ισχύει για κρατήσεις µέχρι 30/06/2016
• Κρατήσεις µόνο µέσω του γραφείου
Let’s Go Cruises - 22716390
• Για περισσότερες πληροφορίες: www.letsgotours.com

• For cruise packages with Norwegian Cruise Line and
Costa Cruises for June and July
• Valid for bookings made until 30/06/2016
• Reservations only through
Let’s Go Cruises office - 22716390
• For more information: www.letsgotours.com

Τα πλοία της Norwegian Cruise Line και Costa Cruises
προσφέρουν αρκετές επιλογές διαµονής και
ψυχαγωγίας, καθώς και δραστηριότητες για όλη την
οικογένεια.

The ships of Norwegian Cruise Line and Costa Cruises
offer many choices for accommodation and
entertainment, as well as several activities for the
whole family.

Με µεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε και εφέτος από
την Alpha Bank η “ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK”, ο ετήσιος θεσµός που
καθιερώθηκε τα τελευταία έτη σε όλες τις χώρες
όπου έχει παρουσία ο Όµιλος Alpha Bank, στο πλαίσιο
του Προγράµµατος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Συγκεκριµένα, µεταξύ 18 και 20 Μαΐου 2016, οµάδες
εθελοντών από το Προσωπικό της Τραπέζης
φιλοξένησαν παιδιά από παιδικές στέγες και ιδρύµατα
σε εστιατόρια και παιδότοπους, σε όλες τις επαρχίες,
για φαγητό και παιχνίδι προσφέροντάς τους
παράλληλα δώρα, εκ µέρους της Τραπέζης.
Η ανταπόκριση και συµµετοχή του Προσωπικού της
Τραπέζης αντικατοπτρίζει την κοινωνική ευθύνη που
εφαρµόζεται στον Όµιλο, προάγοντας την οµαδικότητα
και τη συνεργασία.

Σηµ.: Οι πιο πάνω προσφορές ισχύουν για ΟΛΟΥΣ τους κατόχους Καρτών Alpha Bank και δεν συνδυάζονται µε οποιαδήποτε άλλη προσφορά
ή έκπτωση παρέχουν οι Κάρτες Alpha Bank ή το Let’s Go Cruises. / Note: The above offers are valid for ALL Alpha Bank Card holders and
cannot be combined with any other offer or discount offered by Alpha Bank Cards or Let’s go Cruises.

Πρόγραµµα Χρηµατοδοτήσεως
σε συνεργασία µε την ΕΤΕπ

Funding Programme
in collaboration with the EIB

Επιχειρείς; Μαζί σου!

Together we move your business forward!

Η Alpha Bank στηρίζει τις αναπτυξιακές προσπάθειες
των Κυπριακών Επιχειρήσεων. Παράλληλα, προωθεί
και υποστηρίζει την απασχόληση νέων καθώς και την
ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηµατικότητας. Στο
πλαίσιο αυτό υπέγραψε συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), για την εισαγωγή ενός
Προγράµµατος Χρηµατοδοτήσεως µε ευνοϊκούς όρους:

Alpha Bank supports Cypriot Companies in their effort to
develop with consistency and reliability. At the same
time, it promotes and supports the employment of young
people and the development of youth entrepreneurship.
The Bank has signed an agreement with the European
Investment Bank (EIB), to offer a new funding Programme
under favourable conditions:

• Ευνοϊκό Επιτόκιο

• Favorable interest rate

• Μεγάλη Διάρκεια

• Long term duration

• Περίοδος Χάριτος

• Grace period option

Το Πρόγραµµα αφορά στη χρηµατοδότηση των επενδυτικών
σχεδίων και αναγκών των Κυπριακών Επιχειρήσεων που
είναι εγγεγραµµένες και δραστηριοποιούνται στην Κύπρο
στους τοµείς της βιοµηχανίας, του τουρισµού και των
υπηρεσιών. Επιλέξιµες είναι επιχειρήσεις που εργοδοτούν
έως 3.000 υπαλλήλους.

The Programme is addressed to Cypriot Companies
which are registered and operate in Cyprus, in the
sectors of manufacture, tourism and services, for the
financing of their investment plans as well as their
working capital requirements. Eligible are the
companies which employ up to 3.000 employees.

Όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για την επιλογή
των επιχειρήσεων, στο www.alphabank.com.cy.

Terms and conditions that apply for the selection of
businesses can be found at www.alphabank.com.cy.

Alpha Bank Group Volunteer Day
Alpha Bank organized once again this year, with great
success, the “ALPHA BANK GROUP VOLUNTEER
DAY” which was established in all countries where
the Group has presence, as part of its Corporate
Social Responsibility Policy.
Specifically, from 18 to 20 May 2016, groups of staff
volunteers hosted children from children shelters and
other institutions all over Cyprus. The volunteers
accompanied the children for food and play in
restaurants and playgrounds, offering them also
presents, on behalf of the Bank.
The response and participation of Alpha Bank Staff
reflects the social responsibility applied by Alpha
Bank Group, promoting teamwork and cooperation.

BonVoyage!
Κλήρωση Alpha Higher
Η προθεσµιακή κατάθεση
που προνοεί για τις
απρόβλεπτες ανάγκες σας!

The term deposit
which provides for
any unexpected needs!

Η σειρά προθεσµιακών καταθέσεων Alpha Ευελιξία
συνδυάζει αποδόσεις και τη δυνατότητα ελεύθερης
προσβάσεως στα χρήµατά σας. Σας δίνει τη
δυνατότητα να πραγµατοποιήσετε έως και δύο
αναλήψεις χωρίς καµία επιβάρυνση, συνολικού ύψους
έως 20% του αρχικού σας κεφαλαίου, οποιαδήποτε
στιγµή το επιθυµήσετε κατά τη διάρκεια της κατάθεσης.

The Alpha Flexibility range of term deposit
products combines attractive returns and the
option of free access to your money. It gives you
the option to perform up to two withdrawals
without any charge, up to a total of 20% of the
initial capital, whenever you wish throughout the
duration of the deposit.

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις της προθεσµιακής
κατάθεσης επισκεφθείτε το www.alphabank.com.cy.

For the terms and conditions of the term deposit visit
www.alphabank.com.cy.

Η πρώτη κλήρωση για το έτος 2016, στο πλαίσιο του
Προγράµµατος Alpha Higher, πραγµατοποιήθηκε δίνοντας
την ευκαιρία σε 25 τυχερούς να κερδίσουν ΔΩΡΕΑΝ
αεροπορικά εισιτήρια στην Αθήνα µε την Aegean.

Alpha Higher Draw
The first draw for the Alpha Higher Programme for 2016
took place, giving the opportunity to 25 lucky card holders
to win FREE airline tickets to Athens with Aegean.

Περισσότερες πληροφορίες / Further information

22888888
www.alphabank.com.cy

