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1. Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Η Διεύθυνση Cards & E-payments της Τράπεζας Πειραιώς κατόπιν διερεύνησης των αναγκών 

του Πανελληνίου Συλλόγου  Φυσικοθεραπευτών σε θέματα ηλεκτρονικών εισπράξεων, είναι 

στην ευχάριστη θέση να προτείνει τη παρακάτω λύση που κρίνεται ότι θα εξυπηρετήσει τους 

πελάτες του, με τον πιο αποδοτικό τρόπο για την αποδοχή συναλλαγών με κάρτες. 

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2.1. Αποδοχή Συναλλαγών 

Η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών, την δυνατότητα 

να δέχονται συναλλαγές με κάρτες Visa & Mastercard (χρεωστικές, πιστωτικές ή 

προπληρωμένες) έκδοσης οποιασδήποτε τράπεζας μέσω τερματικών ΕFΤ /POS ή GPRS. 

 

 

2.2 Δυνατότητα Συναλλαγών με Δόσεις 

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας επίσης έχετε τη δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών 

έως 6 δόσεις, με την μοναδική δυνατότητα στην Ελληνική αγορά να εισπράττετε το πρώτο 

κλάσμα των δόσεων την επόμενη μέρα από την συναλλαγή. 

 

 

3.ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 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 αναλόγως του τύπου 

κάρτας. 
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3.1 Αναλυτικά  

 

 
Ποσοστιαία Χρέωση ανά 
συναλλαγή (%) 
 

Κάρτες έκδοσης             

   και   της 

Τράπεζας Πειραιώς & των άλλων 
Τραπεζών 

0,80% 

Εταιρικες Κάρτες έκδοσης

 

Τράπεζας Πειραιώς & άλλων 
Τραπεζών 

1,30% 

CHINA UNION PAY (CHUP)

 

1,60% 

 

 

3.2 Τιμολόγηση Τερματικών  

 

Δωρεάν Εγκατάσταση Τερματικού ΕFT/POS (ενσύρματο)  για τον 1ο χρόνο. 

Δυνατότητα επέκτασης της δωρεάν παροχής πλέον του έτους εφόσον ο ελάχιστος 

ετήσιος όγκος εκκαθάρισης συναλλαγών είναι €12.000,00. 

Εφόσον η επιχείρηση δε πραγματοποιήσει το πρώτο χρόνο τζίρο μεγαλύτερο των  

12.000€ υποχρεούται να καταβάλλει στην Τράπεζα το ποσό των εννέα (9) ευρώ πλέον 

ΦΠΑ μηνιαίως.   

 

http://www.visa.gr/
http://www.visa.gr/
https://en.wikipedia.org/wiki/File:UnionPay_logo.svg
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3.3 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 σε οκτώ (8) 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.  

 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

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. 


