
ATTICA BANK 
Νέα Προσφορά για μέλη ΤΜΕΔΕ, καθώς και τον τρόπο που μπορείτε ως μηχανικοί – 
συντονιστές έργου (Ιδιώτες και Εταιρείες), να αναλάβετε εργολαβικά την ενεργειακή 
αναβάθμιση των κατοικιών, μέσω νέου Προγράμματος «Εξοικονομώ Αυτονομώ 2020» του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
 
1. Έκδοση Πιστωτικής Κάρτας Attica VISA GOLD: 

• με ιδιαίτερα Προνομιακό Επιτόκιο για τις Αγορές, Αναλήψεις και την Πληρωμή των 
Εισφορών σας, 

• Δωρεάν Ετήσια Συνδρομή για πάντα και 

• Ειδική εγκριτική διαδικασία* για όσους δεν είναι ήδη κάτοχοι πιστωτικών καρτών 
Attica Bank. 

 
Επίσης, μπορείτε να επωφεληθείτε από την παροχή ιδιαίτερα ανταγωνιστικών προϊόντων 
Ασφάλισης Αυτοκινήτου και Κατοικίας με ειδικές εκπτώσεις** που προσφέρει η Attica Bank 
με την αξιοπιστία της INTERAMERICAN. 
 
(*) Προκαθορισμένο Πιστωτικό όριο 2.000€ αποκλειστικά για τα μέλη ΤΜΕΔΕ. Σε περίπτωση που επιθυμείτε 
πιστωτικό όριο μεγαλύτερο του προκαθορισμένου ακολουθείται η προβλεπόμενη εγκριτική διαδικασία της 
Τράπεζας. 
(**) Έκπτωση 5% για πάντα στις ήδη ανταγωνιστικές τιμές ασφάλισης των προϊόντων 
Anytime/INTERAMERICAN. 

 

Με την επίδειξη της επιστολή αυτής και του Αριθμού Μητρώου ΤΜΕΔΕ, μπορείτε να 
μεταβείτε σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Attica Bank ή να καλέσετε στα τηλέφωνα 210-
3669000 και 210-3669600 για να ενημερωθείτε σχετικά με τα προνομιακά προϊόντα της 
Τράπεζας, αποκλειστικά για εσάς. 

 
 
 
2. Συμμετοχή στο πρόγραμμα “Εξοικονομώ Αυτονομώ” 
Η Attica Bank για την ενίσχυση και υποστήριξη των εργασιών, στους μηχανικούς 
συντονιστές έργου, προσφέρει: 
 

• Αμοιβή, €100 ανά πελάτη (Ιδιώτη/Ωφελούμενο του Προγράμματος) που θα 
συστήσετε στην Τράπεζα και ο οποίος θα λάβει δάνειο από την Τράπεζα, μέσω του 
προγράμματος. 

• Ειδικό Χρηματοδοτικό εργαλείο (αλληλόχρεος λογαριασμός κεφαλαίου κίνησης), 
με προνομιακή τιμολόγηση, το οποίο χρηματοδοτεί το 100% του ποσού της 
εγκεκριμένης επιχορήγησης του Ιδιώτη/Ωφελούμενου που θα ενταχθεί στο 
πρόγραμμα μέσω της Attica Bank. 

 
Με τον τρόπο αυτό, καλύπτεται το χρηματοδοτικό κενό που δημιουργείται από την έναρξη 
των εργασιών μέχρι την τελική καταβολή της επιχορήγησης, το οποίο καλείσθε να 
καλύψετε συνήθως με δικά σας κεφάλαια. 
 
Αναλυτική ενημέρωση μπορείτε να λάβετε στο www.exoikonomo.atticabank.gr , καθώς 
και σε όλα τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας της Attica Bank. 


