
 
 

υναλλαγζσ winbank 
 

 Σασ ενθμερώνουμε ότι δεν είναι διακζςιμθ θ ςυναλλαγι Άνοιγμα Λογαριαςμοφ. 

 
 

υναλλαγζσ με χρήςη Χρεωςτικϊν, Πιςτωτικϊν & Προπληρωμζνων Καρτϊν 
 

Ακολουκεί ςυνοπτικόσ πίνακασ που περιγράφει τισ Επιτρεπόμενεσ Συναλλαγζσ με χριςθ Χρεωςτικών, 
Πιςτωτικών και Προπλθρωμζνων καρτών: 
 

Ελλάδα Εξωτερικό

ΝΑΙ

 ζωσ € 420 / εβδομάδα*

ΟΧΙ

** Τα ιςχφοντα όρια αγορϊν των καρτϊν δεν ζχουν επθρεαςτεί από τθν Πράξθ 

Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (ΠΝΠ).

***  - Στισ αγορζσ με φυςικι παρουςία ςτο εξωτερικό εξαιροφνται ςυναλλαγζσ ςε 

κατθγορίεσ εμπόρων που ςχετίηονται με διακίνθςθ χρθμάτων όπωσ: Securities-

Brokers/Dealers, Gambling Transactions, Money Transfer κ.λπ. 

        - Συναλλαγζσ ςε φυςικά καταςτιματα ςτθν Ελλάδα που ςυνεργάηονται με τράπεηεσ 

του εξωτερικοφ για τθ διεκπεραίωςθ τουσ, δεν γίνονται αποδεκτζσ.                      

*Το όριο ανάλθψθσ μετρθτϊν των €420 ορίηεται ανά 

πρόςωπο και μπορεί να αναλθφκεί ολικά ι τμθματικά 

οποτεδιποτε μζςα ςτθν εβδομάδα, ακόμα και από τθν 1θ 

θμζρα.

Για τον υπολογιςμό του εβδομαδιαίου (από Σάββατο 00:01 

ζωσ Παραςκευι μεςάνυχτα) ορίου ανάλθψθσ, λαμβάνονται 

υπόψθ οι ςυναλλαγζσ ανάλθψθσ μετρθτϊν που 

πραγματοποίθςε ο πελάτθσ ςτα ταμεία των καταςτθμάτων 

και ςτα ATMs.

ΣΡΑΠΕΖΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩ

• επιτρζπονται οι ςυναλλαγζσ ςτα 

e-shops που ςυνεργάηονται με τράπεηα ςτθν Ελλάδα.

• επιτρζπονται οι ςυναλλαγζσ ςτα e-shops 

εξωτερικοφ εκτόσ των κάτωκι κατθγοριών:   

- είδθ ζνδυςθσ και υπόδθςθσ

- οικιακόσ εξοπλιςμόσ

- θλεκτρονικά είδθ / εξοπλιςμόσ

- καλλυντικά

- οικονομικζσ υπθρεςίεσ (μεταφορά χρθμάτων ςτο  

εξωτερικό)

- ζργα τζχνθσ, δθμοπραςίεσ, ενεχυροδανειςτιρια, 

ςυλλογζσ γραμματοςιμων / νομιςμάτων

- τυχερά παιχνίδια, ςτοιχθματικζσ εταιρείεσ και video 

games

- κοςμθματοπωλεία, καταςτιματα ρολογιών και 

αςθμικών

- υπθρεςίεσ telemarketing

- φιλανκρωπικζσ οργανώςεισ

- υπθρεςίεσ γνωριμιών 

- υπθρεςίεσ εςτίαςθσ

                          

Εξωτερικό

Χρεωςτικζσ 

Κάρτεσ

με φυςική παρουςία 

Προπληρωμζνεσ 

Κάρτεσ

Αγορζσ ** 

Πιςτωτικζσ 

Κάρτεσ
ΝΑΙ***

Ανάληψη Μετρητϊν μζςω ΑΣΜ

μζςω internet/τηλεφϊνουΕλλάδα

 
 
Πρόςκετα υπενκυμίηεται ότι επιτρζπονται και οι ακόλουκεσ ςυναλλαγζσ: 
 

 Έκδοςθ Χρεωςτικισ και Προπλθρωμζνθσ κάρτασ 

 Αίτθςθ για ζκδοςθ Πιςτωτικισ κάρτασ 

 Φόρτιςθ και ολικι εκφόρτιςθ Προπλθρωμζνθσ κάρτασ από/ςε κατακετικό λογαριαςμό. Eιδικά για τισ 
virtual κάρτεσ winbank WEBUY & Πειραιώσ Business Prepaid επιτρζπεται και θ μερικι εκφόρτιςθ. 

 
 

Τελευταία ενημέρωση: 19 Ιανουαρίου 2016 


