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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ

ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Έκπτωση 20% επί των ετήσιων διαχειριστικών εξόδων και με προνομιακό επιτόκιο
για επιχειρήσεις της Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Business Banking.

Πριμοδότηση ασφαλίστρων κάλυψης επιχειρηματικών κινδύνων:

o Alpha Ασφάλιση Επιχειρηματία: Έως την 30.06.2023, παρέχεται επιπρόσθετη έκπτωση
10% επί των ετήσιων διαχειριστικών του πιστωτικού ορίου, με σκοπό την πριμοδότηση για
την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου που καλύπτει την άμεση εξόφληση του
πιστωτικού ορίου και την αποτροπή του κινδύνου απώλειας (οικογενειακών) περιουσιακών
στοιχείων του επιχειρηματία/εγγυητή, σε περίπτωση επέλευσης έκτακτου σοβαρού
γεγονότος από ατύχημα ή ασθένεια.

o Business4all: Έως την 30.06.2023, παρέχεται επιπρόσθετη έκπτωση 10% επί των ετήσιων
διαχειριστικών του πιστωτικού ορίου, με σκοπό την πριμοδότηση για την έκδοση
ασφαλιστηρίου συμβολαίου που παρέχει κάλυψη 360ο σε ένα μόνο συμβόλαιο (ασφάλιση
περιουσίας, απώλεια κερδών, κάλυψη προσωπικού ατυχήματος επιχειρηματία &
εργαζομένων, γενική και εργοδοτική αστική ευθύνη).

Εταιρική χρεωστική κάρτα “Gold Enter Bonus Business Mastercard”, με δωρεάν συνδρομή για
επιχειρήσεις της Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Business Banking. Απευθυνθείτε στον
Επιχειρηματικό Σύμβουλο του Καταστήματος συνεργασίας, για να ενημερωθείτε για τα
αποκλειστικά προνόμια της Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Business Banking.



2

Δωρεάν συνδρομή για 6 μήνες απόκτησης του Nexi SoftPOS

Το Nexi Soft POS είναι κάτι παραπάνω από ένα POS. Δεχτείτε ανέπαφες πληρωμές στο Android smartphone ή tablet σας, εύκολα
και γρήγορα, όπου κι αν βρίσκετε. Το Nexi Soft POS μετατρέπει το κινητό σας ή tablet σε τερματικό POS χωρίς την ανάγκη για
επιπρόσθετο εξοπλισμό. Μπείτε τώρα κι εσείς στην νέα εποχή ψηφιακών πληρωμών και αποκτήστε το Nexi Soft POS με τους
6 πρώτους μήνες συνδρομής εντελώς ΔΩΡΕΑΝ. Η προσφορά ισχύει για αιτήματα χρηματοδότησης μέσω του Alpha Ρευστότητα
POS που θα υποβληθούν μέχρι και 30.06.2023.
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Προνομιακή τιμολόγηση συναλλαγών μέσω “e-commerce”, “Vpos” & “Pay by link”

Με την υπηρεσία Nexi e-Commerce, οι πελάτες σας ολοκληρώνουν άμεσα τις αγορές τους από το
ηλεκτρονικό σας κατάστημα, αξιοποιώντας τις σύγχρονες δυνατότητες ηλεκτρονικών πληρωμών.

Επωφεληθείτε από την προνομιακή τιμολόγηση έως και 20% επί του αρχικού τιμοκαταλόγου και
μεγιστοποιείστε την ικανοποίηση των πελατών από το ηλεκτρονικό σας κατάστημα. Η προσφορά
ισχύει για αιτήματα χρηματοδότησης μέσω του Alpha Ρευστότητα POS που θα υποβληθούν μέχρι και
30.06.2023.


