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ΟΡΟΙ Σχεδίου Alpha Μισθοδοσία – Φυσικό Πρόσωπο 

 
To σχέδιο Alpha Μισθοδοσία (το «Σχέδιο») προσφέρεται από την Alpha Bank Cyprus Ltd (εφεξής 
η «Τράπεζα») σε ιδιώτες πελάτες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Το Σχέδιο αφορά ένα 
πακέτο ωφελημάτων και προνομίων τα οποία ισχύουν με την κατάθεση της μισθοδοσίας του 
πελάτη στην Τράπεζα. 
 
Τα προνόμια του Σχεδίου περιέχονται στους παρόντες όρους, καθώς επίσης και στον ιστότοπο 
της Τράπεζας (www.alphabank.com.cy). 
 
 
Α. Βασικοί Όροι 
 
1. Με την υπογραφή των παρόντων όρων, ο πελάτης εντάσσεται στο Σχέδιο και η Τράπεζα 

παρέχει σε αυτόν προνόμια σε τραπεζικές υπηρεσίες καθώς και σε τραπεζικά προϊόντα, που 
διατίθενται και / ή θα διατίθενται στο μέλλον από, ή μέσω της Τραπέζης, σύμφωνα με τους 
παρόντες όρους 
 

2. Η ένταξη και η παραμονή πελάτη στο Σχέδιο προϋποθέτει να πληρούνται τα ακόλουθα 
κριτήρια: 
i. Άνοιγμα λογαριασμού Alpha Μισθοδοσία, σύμφωνα με τους εκάστοτε όρους και 

προϋποθέσεις της Τραπέζης. 
ii. Καταβολή μισθοδοσίας σε μηνιαία βάση στο λογαριασμό Alpha Μισθοδοσία. 
iii. Υποβολή αιτήματος για χορήγηση πιστωτικής κάρτας.  
 

3. Διευκρινίζεται ότι το Σχέδιο δεν προσφέρεται: 
i. Σε κοινούς λογαριασμούς Alpha Μισθοδοσίας (οι οποίοι τηρούνται στο όνομα 

περισσοτέρων του ενός κατόχου). 
ii. Σε περιπτώσεις μεταφοράς του ποσού μισθοδοσίας σε άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα.  

 
4. Με την ένταξη στο Σχέδιο ο πελάτης επωφελείται των αναφερόμενων στο συνημμένο 

Παράρτημα προνομίων συμπεριλαμβανομένου και του δώρου καλωσορίσματος, το οποίο 
καταβάλλεται κάτω από τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που καταγράφονται στην ενότητα Β 
πιο κάτω. 
 

5. Η Τράπεζα τηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ανά πάσα 
στιγμή:  
i. Τα κριτήρια εντάξεως και παραμονής των πελατών της στο Σχέδιο,  
ii. Τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τραπεζικής φύσεως που υπάγονται και συνδέονται με το 

Σχέδιο και 
iii. Τα προνόμια που εντάσσονται στο Σχέδιο 
 
Η τυχόν αναθεώρηση των υπό (i), (ii) και (iii) στοιχείων, καθώς και η ημερομηνία έναρξης 
ισχύος τους, θα κοινοποιείται από την Τράπεζα στους πελάτες που έχουν ενταχθεί στο 
Σχέδιο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με αποστολή έντυπης επιστολής ή με μήνυμα 
SMS ή μέσω του Alpha Express Banking ή με οποιοδήποτε άλλο, κατ’ επιλογήν της 
Τραπέζης, σταθερό μέσο και/ή μέσω της ιστοσελίδας της (www.alphabank.com.cy). Σε κάθε 
περίπτωση, ο πελάτης δύναται να ενημερώνεται για τα εκάστοτε ισχύοντα κριτήρια εντάξεως 
και παραμονής στο Σχέδιο καθώς και για τα εκάστοτε ισχύοντα χαρακτηριστικά, προνόμια, 
όρους και προϋποθέσεις του Σχεδίου και από τα Καταστήματα της Τραπέζης. Ο πελάτης 
δικαιούται να μην αποδεχθεί τις άνω μεταβολές, ειδοποιώντας εγγράφως την Τράπεζα το 
αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους, οπότε απεντάσσεται από το Σχέδιο, 
επερχομένων των συνεπειών που αναφέρονται κατωτέρω στον όρο 8 άλλως θεωρείται ότι 
αποδέχεται τις μεταβολές αυτές. 
 

6. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να καταργεί οποτεδήποτε, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, 
ολικώς ή μερικώς το Σχέδιο, ειδοποιώντας τον πελάτη τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από 
την κατάργηση του Σχεδίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με αποστολή έντυπης 
επιστολής ή με μήνυμα SMS ή με οποιοδήποτε άλλο, κατ’ επιλογήν της Τραπέζης, σταθερό 
μέσο και/ή μέσω της ιστοσελίδας της (www.alphabank.com.cy). 
 

http://www.alphabank.com.cy/
http://www.alphabank.com.cy/
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7. Η Τράπεζα αξιολογεί περιοδικά τη σχέση της με τον πελάτη καθώς και το κατά πόσον 
εξακολουθεί να πληροί τα εκάστοτε ισχύοντα κριτήρια εντάξεως και παραμονής στο Σχέδιο. 
Στην περίπτωση που o πελάτης παύσει οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο να πληροί 
τα εκάστοτε ισχύοντα κριτήρια, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απεντάξει τον πελάτη από 
το Σχέδιο, ενημερώνοντάς τον σχετικά, με έναν από τους προαναφερόμενους, στον όρο 6 
ανωτέρω, τρόπους. 
 

8. Σε περίπτωση απεντάξεως του πελάτη από το Σχέδιο ή καταργήσεως του Σχεδίου από την 
Τράπεζα, τότε διακόπτεται εκ μέρους της Τραπέζης η παροχή του Σχεδίου προς τον πελάτη 
και συνακόλουθα παύουν να ισχύουν τα πάσης φύσεως προνόμια του Σχεδίου, για 
οποιεσδήποτε μεταγενέστερες συναλλαγές του πελάτη, ενώ ό,τι αναλογεί στον πελάτη μέχρι 
εκείνη την ημερομηνία θα χορηγείται κανονικά. 
 

9. Η Τράπεζα δύναται να ενημερώνει ή να ειδοποιεί τον πελάτη για κάθε θέμα σχετικό με το 
Σχέδιο που του έχει παραχωρηθεί, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με την αποστολή 
έντυπης επιστολής ή με μήνυμα SMS ή μέσω του Alpha Express Banking, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση ή τη διεύθυνση κατοικίας ή στον αριθμό τηλεφώνου, αντιστοίχως, που 
αναγράφονται στη σχετική αίτηση παροχής λογαριασμού/αίτηση ΑΕΒ, εκτός εάν ο πελάτης 
ειδοποιήσει εγγράφως την Τράπεζα για την αλλαγή των εν λόγω διευθύνσεών του, άλλως ο 
πελάτης δεν μπορεί να προβάλει οποιαδήποτε σχετική ένσταση ή με οποιοδήποτε άλλο 
πρόσφορο, κατά την κρίση της, μέσο.  
 

10. Η τυχόν ολική ή μερική ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων εκ των παρόντων όρων δεν 
επηρεάζει το κύρος ή την ισχύ των υπολοίπων. Η παράλειψη ή καθυστέρηση ασκήσεως από 
την Τράπεζα οποιουδήποτε δικαιώματός της δεν θα μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση 
ως παραίτηση από αυτό. 

 
 
Β. Δώρο Καλωσορίσματος 
 
 
1. Μέσω του Σχεδίου Alpha Μισθοδοσία o πελάτης επωφελείται δώρο καλωσορίσματος 

αποκλειστικά για τους δώδεκα (12) πρώτους μήνες ένταξης του σε αυτό, το οποίο 
καταβάλλεται σε τριμηνιαία βάση, νοουμένου ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 
i. Επιτυχής πίστωση της μισθοδοσίας του πελάτη στο λογαριασμό Alpha Μισθοδοσία.  
ii. Μηνιαία καταβολή της μισθοδοσίας στο λογαριασμό Alpha Μισθοδοσία, με δυνατότητα 

μη καταβολής ενός μηνός ανά τρίμηνο.  
iii. Τήρηση ενεργής εντολής άμεσης χρέωσης στο λογαριασμό Alpha Μισθοδοσία. 
 

2. Το δώρο καλωσορίσματος αποδίδεται ως μετρητά στο λογαριασμό Alpha Μισθοδοσία, ως 
αυτά καθορίζονται στο συνημμένο Παράρτημα.  
 
Σημειώνεται ότι, η Τράπεζα δύναται ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει το δώρο 
καλωσορίσματος, είτε για ομάδα πελατών, είτε για το σύνολο των πελατών, κατόπιν 
ενημέρωσής τους με έναν από τους προαναφερόμενους, στον όρο 6 ανωτέρω, τρόπους. 
 

3. Διαδικασία Καταβολής Δώρου Καλωσορίσματος 
 
i. Η έναρξη της διαδικασίας καταβολής του δώρου καλωσορίσματος, διενεργείται ένα μήνα 

μετά την πρώτη επιτυχή πίστωση της μισθοδοσίας του πελάτη στο λογαριασμό Alpha 
Μισθοδοσία. 
 
 

ii. Το δώρο καλωσορίσματος θα καταβάλλεται ανά τρίμηνο στο λογαριασμό Alpha 
Μισθοδοσία του πελάτη. 

 
 
 

4. Σε περίπτωση που υφιστάμενος πελάτης επωφελείται ήδη το δώρο καλωσορίσματος του 
Alpha Μισθοδοσία και ο εργοδότης του συνάψει  συμφωνία με την Τράπεζα για παροχή 
διαφορετικού δώρου καλωσορίσματος, τότε ο εν λόγω πελάτης θα αρχίσει να λαμβάνει το 
δώρο καλωσορίσματος που θα προβλέπεται στη συμφωνία μεταξύ του εργοδότη του και της 
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Τράπεζας. Το νέο δώρο καλωσορίσματος θα συνεχίσει να καταβάλλεται στον πελάτη, 
αναλογικά, μέχρι τη λήξη της επιτρεπόμενης περιόδου καταβολής του.  
 

5. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ή να τροποποιήσει το Σχέδιο ανά πάσα 
στιγμή. 

 
 
 
 
Αποδέχομαι τα ανωτέρω. 
 
 

Ο/Η πελάτης 

 

Ημερομηνία  

 

ALPHA BANK CYPRUS LTD 

 

 …………………………… 

 

      

 

 …………………………… 
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Παράρτημα 
Προνόμια Σχεδίου Alpha Μισθοδοσία 

 

1. Λογαριασμός Alpha Μισθοδοσία: 
 

 Ελκυστικά πιστωτικά επιτόκια 
 Παροχή χρεωστικής κάρτας Alpha Bank Enter MasterCard/Alpha Bank Gold Enter Mastercard 
 Δωρεάν αναλήψεις με τη χρεωστική κάρτα Alpha Bank Enter Mastercard από όλες τις ΑΤΜ 

Alpha Bank καθώς και της JCC στην Κύπρο 
 Δυνατότητα παραχώρησης ορίου υπερανάληψης ή/και σε πιστωτική κάρτα, στο πλαίσιο των 

εκάστοτε πιστωτικών κριτηρίων της Τραπέζης  
 Δωρεάν έξοδα συνομολόγησης σε περίπτωση σύναψης συμφωνίας για παραχώρηση ορίου 

υπερανάληψης 
 Ανταγωνιστικό χρεωστικό επιτόκιο σε όριο υπερανάληψης στο λογαριασμό Alpha Μισθοδοσία 

(όπου εφαρμόζεται).  
 Δωρεάν έκδοση του πρώτου βιβλιαρίου επιταγών κατόπιν αιτήματος 
 Δωρεάν καταχώρηση πάγιων τραπεζικών εντολών (standing orders) με το άνοιγμα του 

λογαριασμού (δεν χρεώνεται κόστος καταχώρησης και χαρτόσημο). Ο πελάτης δικαιούται να 
καταχωρήσει δωρεάν μέχρι 3 πάγιες τραπεζικές εντολές. 

 Δωρεάν σύνδεση με την υπηρεσία Alpha Express Banking 

2. Δώρο Καλωσορίσματος 
 

 €120 \ σε 12 μήνες (€30 δώρο κάθε τρεις μήνες για τον πρώτο χρόνο) και τα οποία θα 
πιστώνονται στο λογαριασμό μισθοδοσίας 

3. Προσωπικά Δάνεια 
 

 Χωρίς έξοδα συνομολόγησης 
 Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης χωρίς επιβάρυνση  

4. Πιστωτικές Κάρτες 
 

 Δωρεάν ετήσια συνδρομή για το 1ο έτος για όλες τις πιστωτικές κάρτες Alpha Bank. 

5. Στεγαστικά Δάνεια 
 

 10% έκπτωση στα έξοδα στεγαστικού δανείου  
 Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης χωρίς επιβάρυνση  

6. Πρόσθετα Προνόμια 
 

 Δωρεάν μίσθωση μικρής θυρίδας το 1ο έτος και 50% έκπτωση για τα επόμενα έτη 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

 
 Κατά τα λοιπά, ισχύει το Τιμολόγιο Προμηθειών της Τραπέζης, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στον 

ιστότοπο της Τραπέζης (www.alphabank.com.cy) και διαθέσιμο στο Δίκτυο των Καταστημάτων της, ως 

αυτό εκάστοτε ισχύει. 

 Το παρόν έντυπο Προνόμια Σχεδίου Alpha Μισθοδοσία διέπεται από τους όρους του Σχεδίου Alpha 

Μισθοδοσία της Τραπέζης και υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση.  

 Πριν από κάθε συναλλαγή σας, συνιστάται να ενημερώνεστε για το εκάστοτε ισχύον περιεχόμενο του 

παρόντος εντύπου Προνόμια Σχεδίου Alpha Μισθοδοσία από τα Καταστήματα της Τραπέζης και από τον 

ιστότοπο της Τραπέζης (www.alphabank.com.cy). 

http://www.alphabank.com.cy/
http://www.alphabank.com.cy/

