Αριθµός Αίτησης:...................................

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
ATTICA PREPAID CARD VISA

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ AITOYNTOΣ KAΡΤΑΣ

5. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Επώνυµο: …………………...................................................................................

α. Attica Bank - Κατ/µα: …...................................................................................

Όνοµα ……………..........................................................................................……

β. Άλλη Τράπεζα: ……………………………………………………………………...

Πατρώνυµο/όνοµα συζύγου: …………………………………………………………

Είδος συνεργασίας:

Ηλικία: ……... Επάγγελµα: ……………………………….......................................
∆/νση κατοικίας – οδός /αριθµός: ………………………………………....................

Στεγαστικά ∆άνεια

Επιχειρηµατικά ∆άνεια

Καταθέσεις

Καταναλωτικά ∆άνεια

Πιστωτικές Κάρτες

Άλλο

.……………………………………... Πόλη: ……….................................................
Τ.Κ.: ………………...... Τηλ. Επικοινωνίας: …………………….............................
∆/νση εργασίας – οδός / αριθµός: ……………………………………........................
………………………………………………………. Πόλη: …………...…….............
Τ.Κ.: ………………...... Τηλ. Επικοινωνίας: …………………….............................
e-mail: ……………….........................................................................................…
Φύλο: Α

Θ

Αρ. κινητού τηλεφώνου: ………………………………………....

(Συµπληρώστε το ονοµατεπώνυµο µε λατινικούς χαρακτήρες)
Επώνυµο: …………………...................................................................................
Όνοµα ……………..........................................................................................……
Aντίκλητος: ....................................................………………................................

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΡΤΑΣ
Ποσό: ……………….............................................................................................
Σχέδιο Κάρτας:
feather

Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους (Ν.2472/1997) που
περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση ή θα περιέλθουν με οποιονδήποτε τρόπο στο μέλλον
στην Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και εφόσον δεν έχει σημειωθεί η αρνητική
επιλογή στο τέλος του κειμένου αυτού, ο Αιτών αποδέχεται ρητώς το εξής: 1) η Attica Bank
Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία έχει δικαίωμα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων,
όπως ενδεικτικά των στοιχείων ταυτότητας, επαγγελματικών και οικονομικών πληροφοριών,
με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής τους σχέσης. 2) Η
Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη να διαβιβάζει τα προσωπικά
δεδομένα σε συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις που βρίσκονται σε χώρες εντός ή εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε εταιρείες προς τις οποίες έχει αναθέσει μερικά ή ολικά
την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, εφόσον τούτο επιβάλλεται από λόγους
λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής τους σχέσης ή για
στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους. 3) Τα προσωπικά δεδομένα επιτρέπεται να
ανακοινώνονται προς τρίτους, όπως ενδεικτικά τα διατραπεζικά συστήματα συναλλαγών ή
αρχεία πληροφοριών, με σκοπό την προστασία των συναλλαγών και των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και τη διαφημιστική προβολή των
χρηματοοικονομικών προϊόντων της Attica Bank Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας ή
συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, την έρευνα της αγοράς ή άλλη παρόμοια
δραστηριότητα. Επιπρόσθετα, εφόσον επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο, τα
προσωπικά δεδομένα ανακοινώνονται προς δημόσιες εποπτικές ή φορολογικές αρχές. 4)
Εφόσον δεν λάβει ειδική αντίθετη εντολή τους, η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία
έχει δικαίωμα χρήσης των προσωπικών δεδομένων, πλην των ευαίσθητων, με σκοπό την
προώθηση από απόσταση των δικών της χρηματοοικονομικών προϊόντων ή και των
προϊόντων / υπηρεσιών τρίτων επιχειρήσεων. 5) Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα
διατηρηθεί και μετά τη λήξη της συναλλακτικής τους σχέσης, για όσο χρονικό διάστημα
απαιτεί, ο νόμος ή η σύμβαση. Επίσης δηλώνουν ότι έχουν ενημερωθεί για το δικαίωμα
πρόσβασης τους στα προσωπικά δεδομένα και αντίρρησης, τα οποία θα ασκούνται
οποτεδήποτε σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο.
ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ

pen

Πόλη: …………………………………. Ηµεροµηνία: ………/……………/…………….

………………………………………………………………..
(υπογραφή αιτούντος)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
3. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
Reference No : ……………………………………………………………………........
Κατάστηµα Τράπεζας

Courier

Κωδικός Aιτούντος: …..................…………………………………………….……...

Συστηµένο

Source Code:
Τύπος κάρτας:

4. ΜΑΘΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΑΠΟ:
Κατάστηµα Τράπεζας

Έντυπο στο λογαριασµό της κάρτας σας

∆ιάρκεια ισχύος:

Site Τράπεζας

Φίλο / Συγγενή

Μορφή Αιτούντος:

Περιοδικά

Ράδιο

TV

Outdoor

Ποσό:

Αποστολή κάρτας:

Internet

Άλλο

Κωδικός Επαγγέλµατος:

Αιτούντος:

Υπογραφές Καταστήµατος

………………………..

……………………..

.........………………

