
Αποκτήστε τον πλήρη
έλεγχο στις τραπεζικές
σας συναλλαγές.

winbank
alerts



Στο Personal Banking φροντίζουµε ώστε να πραγµατοποιείτε 
τις συναλλαγές σας γρήγορα και µε ασφάλεια. Γι’ αυτό το 
λόγο σχεδιάσαµε το πακέτο winbank alerts Personal Banking, 
ώστε να ενηµερώνεστε αµέσως για κάθε σας τραπεζική 
συναλλαγή µέσω SMS και e-mail, όπου κι αν βρίσκεστε. 

Επιλέγοντας το προνοµιακό πακέτο winbank alerts Personal Banking 
µπορείτε να παρακολουθείτε και να διατηρείτε τον έλεγχο συναλλαγών, 
όπως:

Το ειδικά διαµορφωµένο πακέτο winbank alerts Personal Banking 
περιλαµβάνει απεριόριστα SMS και e-mail και προσφέρεται 
σε προνοµιακή τιµή €21,00/έτος, δηλαδή €1,75/µήνα σε περίπτωση 
ετήσιας συνδροµής.* 

* Στην τιµή του ετήσιου πακέτου περιλαµβάνονται 2 µήνες δωρεάν χρήσης.
   Η χρέωση ανέρχεται σε €2,10/µήνα σε περίπτωση µηνιαίας συνδροµής.

• Κινήσεις των λογαριασµών σας
 π.χ. αναλήψεις, καταθέσεις, εµβάσµατα κ.τ.λ.

• Συναλλαγές των πιστωτικών, χρεωστικών και 
 προπληρωµένων καρτών σας.

• Συναλλαγές του χρηµατιστηριακού σας χαρτοφυλακίου
 π.χ. αγοραπωλησίες, αποτίµηση χαρτοφυλακίου,  

 αποστολή πινακιδίων.



Για ακόµη καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση, σας δίνουµε τη 
δυνατότητα να καθορίσετε εσείς οι ίδιοι το πώς θα ενηµερώνεστε.

Μπορείτε να ρυθµίσετε:
• τις ώρες ενηµέρωσης
• τους τηλεφωνικούς αριθµούς όπου θα αποστέλλονται τα SMS
• τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όπου θα αποστέλλονται τα e-mail
• τα όρια των συναλλαγών κ.ά. 

Επιπλέον, εάν είστε εγγεγραµµένος στην υπηρεσία winbank, µπορείτε να 
επιλέξετε ηλεκτρονικά το πακέτο που επιθυµείτε.

Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει επιπλέον συνδροµητικά πακέτα winbank 
alerts για να καλύψει κάθε είδους ανάγκη.
Συγκεκριµένα:

** Στο Mini Βασικό πακέτο παρέχεται δυνατότητα ενηµέρωσης µέσω επιπλέον SMS
 µε χρέωση €0,18 ανά ειδοποίηση. 
*** Στην τιµή του ετήσιου πακέτου περιλαµβάνονται 2 µήνες δωρεάν χρήσης.

Οι τιµές περιλαµβάνουν ΦΠΑ 23%.
Η υπηρεσία παρέχεται υπό τις ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις
στην κίνηση κεφαλαίων. 

Εναλλακτικά διαθέσιµα πακέτα winbank alerts

€2,10/µήνα €21,00***/έτος
(€1,75/µήνα)

Απεριόριστα
SMS & e-mail

Ειδοποιήσεις 
• Λογαριασµών 
• Καρτών
• Χρηµατιστηρίου

Personal Banking     
(SMS & e-mail)

Όνοµα πακέτου

Mini Βασικό
(SMS & e-mail)

Ειδοποιήσεις 
• Λογαριασµών

5 SMS/µήνα**
60 SMS/έτος**
Απεριόριστα
e-mail

€0,60/µήνα

€2,40/µήνα
€24,00***/έτος

(€2,00/µήνα)

€6,00***/έτος
(€0,50/µήνα)

Παροχές   Συνδροµή

Απεριόριστα
SMS & e-mail

Ειδοποιήσεις
• Λογαριασµών
• Καρτών
• Εντολών Πληρωµής
• Χρηµατιστηρίου

Πλήρες
(SMS & e-mail)

Μηνιαία & ετήσια συνδροµητικά πακέτα ιδιωτών µέσω SMS & e-mail

∆ωρεάν 
e-mail 
λογαριασµών

Ειδοποιήσεις 
• Λογαριασµών

Απεριόριστα 
e-mail ∆ωρεάν
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