ΠΕΙΡΑΙΩΣ PHARMACY 360
Περιγραφή
Tο Πειραιώς Pharmacy 360O είναι ένα πακέτο προϊόντων και υπηρεσιών, που δημιουργήθηκε μετά από ειδική
έρευνα και μελέτη του κλάδου και έχει στόχο την ολιστική κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών των
Φαρμακοποιών.

Παρεχόμενα Προϊόντα & Υπηρεσίες
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Λογαριασμός όψεως
Προνομιακό κλιμακούμενο επιτόκιο στον λογαριασμό όψεως της επιχείρησης (υφιστάμενος όψεως εταιρειών ή
εμπορικός λογαριασμός) σύμφωνα με τα κάτωθι:
 0,00% για ποσά από €0,01- € 15.000
 0,10% για ποσά από € 15.000,01 και άνω
Σημειώνεται ότι σε λογαριασμούς όψεως (εκτός των εμπορικών) εφαρμόζονται «Έξοδα Διαχείρισης» σύμφωνα με
το ισχύον Τιμολόγιο Προμηθειών & Τοκοφόρων Ημερομηνιών της Τράπεζας.
Συναλλαγές
 Δωρεάν τα Εισερχόμενα Εμβάσματα (STP και NON STP σε Ευρώ)
 Δωρεάν Επεξεργασία Επιταγών Έκδοσης Πελατών- Ιδιωτών & Ατομικών Επιχειρήσεων
 Δωρεάν Ακύρωση Επιταγών
 Δωρεάν η έκδοση Τραπεζικών Επιταγών σε διαταγή του ιδίου ή σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου
 Δωρεάν οι μεταφορές πίστωσης σε λογαριασμούς εντός Τράπεζας Πειραιώς
Πρόσβαση στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank για :
 Πραγματοποίηση συναλλαγών με χαμηλότερα ή χωρίς έξοδα
 Εύκολη διαχείριση μαζικών πληρωμών προς τους προμηθευτές και συνεργάτες σας
 Αποστολή αναλυτικών κινήσεων POS με email
Υπηρεσίες Πληρωμών με αποδοχή καρτών
 Δυνατότητα αποδοχής συναλλαγών με κάρτες Visa & Mastercard έκδοσης οποιασδήποτε Τράπεζας μέσω
POS
 Δυνατότητα αποδοχής συναλλαγών με κάρτες Visa & Mastercard έκδοσης οποιασδήποτε Τράπεζας μέσω
του web site της επιχείρησης, εκμεταλλευόμενοι τις υποδομές του ePos Paycenter (για e-shops).
 Δυνατότητα αποδοχής συναλλαγών στα POS, με κάρτες ξένου νομίσματος με μηδενική προμήθεια μέσω
της Υπηρεσίας Μετατροπής Νομίσματος (DCC)
 Δυνατότητα συναλλαγών έως 12 δόσεις, με την ευχέρεια είσπραξης του πρώτου κλάσματος των δόσεων
την επόμενη μέρα από την συναλλαγή
Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω προτεινόμενες υπηρεσίες μπορούν να υλοποιηθούν μεμονωμένα ή συνδυαστικά.
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Τιμολόγηση Υπηρεσιών


Τιμολόγηση Υπηρεσίας POS Paycenter
Για κάθε είσπραξη της Επιχείρησης που διενεργείται μέσω του POS Paycenter, η Τράπεζα Πειραιώς θα παρακρατά
από την Επιχείρηση προμήθεια η οποία ορίζεται ως ποσοστό προμήθειας ανά συναλλαγή, όπως εμφανίζεται στον
παρακάτω πίνακα:
Υπηρεσίες εκκαθάρισης
Οργανισμός
Ποσοστό (%)
Εφάπαξ χρέωση
συναλλαγών
Τύπος κάρτας
Κάρτας
ανά συναλλαγή
ανά συναλλαγή
(με κάρτα πληρωμής)
DEBIT

Εισπράξεις με χρήση πιστωτικής,
χρεωστικής ή προπληρωμένης
κάρτας
Υπηρεσία Μετατροπής
Νομίσματος (Dynamic Currency
Conversion)

CREDIT
BUSINESS

1,50%

ALL

0%

ALL

1,60%

DCC

Εισπράξεις με χρήση κάρτας China
UnionPay



0,70%

-

-

Κόστος Υπηρεσίας POS ανά τύπο συσκευής*

Είδος Τερματικού
Ενσύρματο
Ασύρματο WiFi
Ασύρματο GPRS
* Πλέον ΦΠΑ 24%

Εφάπαξ Τέλος Ενεργοποίησης &
Μηνιαίο Διαχειριστικό Κόστος
99€ & 3€/μήνα
166€ & 4€/μήνα
166€ & 7€/μήνα

Ή Μηνιαίο Διαχειριστικό Κόστος
5,5€/μήνα
8,5€/μήνα
11,5€/μήνα

Το πρώτο ενσύρματο τερματικό δίνεται δωρεάν (χωρίς εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης και μηνιαίο διαχειριστικό
κόστος) για τον πρώτο χρόνο. Εφόσον όμως η Επιχείρηση πραγματοποιήσει συναλλαγές λιγότερες των 9.000€ το
πρώτο έτος, τότε για το δεύτερο χρόνο θα υφίσταται μηνιαίο διαχειριστικό κόστος 9€+ Φ.Π.Α. για τη δυνατότητα
χρήσης του τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμής (POS).
Πέραν του πρώτου ενσύρματου τερματικού, τα υπόλοιπα καθώς και οι άλλοι τύποι τερματικών χρεώνονται κόστος
υπηρεσίας βάσει του ανωτέρω πίνακα.
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Τιμολόγηση Υπηρεσίας - ePOS Paycenter

Για κάθε είσπραξη της Επιχείρησης που διενεργείται μέσω του ePOS Paycenter, η Τράπεζα Πειραιώς θα παρακρατά
από την Επιχείρηση προμήθεια η οποία ορίζεται ως ποσοστό προμήθειας ανά συναλλαγή, όπως εμφανίζεται στον
παρακάτω πίνακα:
Υπηρεσίες εκκαθάρισης
συναλλαγών
(με κάρτα πληρωμής)

Οργανισμός
Κάρτας

Τύπος
κάρτας

Εισπράξεις με χρήση πιστωτικής,
χρεωστικής ή προπληρωμένης
κάρτας που έχει εκδοθεί σε χώρα
εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου

Ποσοστό (%) ανά
συναλλαγή

Εφάπαξ
χρέωση ανά
συναλλαγή

DEBIT
CREDIT

Εισπράξεις με χρήση πιστωτικής,
χρεωστικής ή προπληρωμένης
κάρτας που έχει εκδοθεί σε χώρα
εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου

0,70%
-

BUSINESS

1,50%

ALL

1,70%

-

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Δυνατότητα χρηματοδότησης της Επιχείρησης μέσα από ευέλικτα χρηματοδοτικά προϊόντα για τα Φαρμακεία:
Χρηματοδοτικά εργαλεία:


COSME Πειραιώς Επιχειρείν Ανοικτό POS»
Χρηματοδότηση για την κάλυψη επαναλαμβανόμενων αναγκών ρευστότητας έναντι μελλοντικών
απαιτήσεων από πωλήσεις μέσω POS με επιτόκιο:
 Έως €40.000 : Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων (ΒΕΧ)
 Άνω των €40.000: Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων (ΒΕΧ) πλέον περιθωρίου από -2% έως 0% (ανάλογα
με τις εξασφαλίσεις)
Δε δύναται να υποβληθούν αιτήματα με Συνδυαστικές Εξασφαλίσεις (π.χ. προσημείωση και ενεχυρίαση
μετρητών)



«Πειραιώς Επιχειρείν Στέγης & Εξοπλισμού προς Φαρμακοποιούς»
Δυνατότητα χρηματοδότησης επιχειρηματικής στέγης και επενδυτικών δαπανών σε επιχειρήσεις –
φαρμακοποιούς, και συγκεκριμένα για :

Αγορά έτοιμης ή υπό ανέγερση επιχειρηματικής στέγης
4

ΠΕΙΡΑΙΩΣ PHARMACY 360



Αποπεράτωση επιχειρηματικής στέγης
Ανακαίνιση επιχειρηματικής στέγης (βελτιώσεις – προσθήκες – επισκευές)

 Από €10.000 : Euribor 1M πλέον περιθωρίου από +4% ανάλογα τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις
 «Ανοικτό κεφάλαιο κίνησης μέσω Α.Α.Λ. για την πληρωμή τιμολογίων

Α.Α.Λ. αποκλειστικού σκοπού για την πληρωμή τιμολογίων Φαρμακαποθηκών με τα εξής χαρακτηριστικά:
 Από €10.000 έως €20.000 : Προνομιακό Επιτόκιο Χορηγήσεων (ΠΕΧ) πλέον περιθωρίου -1%
Επιτόκιο υπερημερίας 2,5% πλέον του συμβατικού επιτοκίου.
Το ΒΕΧ (Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων) και το ΠΕΧ (Προνομιακό Επιτόκιο Χορηγήσεων) γνωστοποιούνται από
την Τράπεζα και δημοσιεύονται στον τύπο.
Ο Πιστούχος επιβαρύνεται επίσης με την Εισφορά του Ν. 128/75, σήμερα 0,60%
Για λοιπά έξοδα και επιβαρύνσεις σύμφωνα με το τιμολόγιο προμηθειών και εξόδων.

*Η παρούσα χρηματοδότηση είναι δυνατή χάρη στην Εγγύηση που παρέχεται από το COSME και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (“ΕΤΣΕ”) που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την
Ευρώπη. Ο σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλει στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση παραγωγικών
επενδύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξασφαλίσει αυξημένη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ
Η Τράπεζα Πειραιώς, ως Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής κορυφαίων ασφαλιστικών εταιρειών, σας προτείνει
μοναδικές ασφαλιστικές λύσεις τόσο για το φαρμακείο σας όσο και για την Αστική Ευθύνη που απορρέει από την
επαγγελματική σας δραστηριότητα.
Μy Business Liability Φαρμακοποιού
Το πρόγραμμα καλύπτει εσάς και τα πρόσωπα που έχετε στην υπηρεσία σας για λάθη παραλείψεις ή αμέλεια που
τυχόν συμβούν κατά την άσκηση των καθηκόντων σας και προκαλέσουν θάνατο ή σωματικές βλάβες σε Τρίτο.
Συγκεκριμένα καλύπτονται:
 Πράξεις ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση ιατρικών συνταγών, παρασκευής ιδιοσκευασμάτων με ιατρική
συνταγή.
 Τυχόν λάθη στη παροχή πρώτων βοηθειών
My Business (Ασφάλεια Περιουσίας)
Το πρόγραμμα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του Φαρμακείου σας, με αποτελεσματική κάλυψη έναντι
σημαντικών κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένο, όπως πυρκαγιά, σεισμό, καιρικά φαινόμενα, κλοπή,
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κάλυψη συνταγών κλπ.
My Business Liability (Αστική Ευθύνη Επαγγελματικού Χώρου)
Πρόγραμμα με το οποίο καλύπτεται η εκ του νόμου Επαγγελματική Αστική Ευθύνη σας και των υπαλλήλων σας, για
ζημιές (Σωματικές βλάβες/Θάνατο ή/και Υλικές Ζημιές) που τυχόν προκληθούν σε Τρίτους, από τη χρήση και
λειτουργία των χώρων του Φαρμακείου.
Συνδυάστε τα δύο ή και τα τρία προϊόντα ERGO για την επιχείρησή σας και επωφεληθείτε από μειωμένες τιμές
στα ασφάλιστρα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Επιχειρήσεις – πελάτες που επιθυμούν ενημέρωση και συμβουλευτική αναφορικά με χρηματοδοτικά
προγράμματα, εργαλεία και λύσεις, μπορούν να απευθυνθούν σε 350 εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη του
Δικτύου Καταστημάτων, που θα τους πληροφορήσουν και καθοδηγήσουν κατάλληλα.

Κριτήρια συμμετοχής
Κριτήρια ένταξης
Κατά την ένταξη ο πελάτης πρέπει να διαθέτει συνολικά:
 Λογαριασμό όψεως ή Εμπορικό λογαριασμό
 Winbank
 Χρεωστική Κάρτα (για Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα)
 Σύμβαση acquiring (POS/ePOS)με την Τράπεζα
Κριτήρια απαλλαγής ετήσιας συνδρομής
Πρέπει να ισχύουν σωρευτικά τα κάτωθι:
1. Εν ισχύ (ανοιχτά) τα 4 προϊόντα ένταξης
2. Κριτήρια συναλλακτικής σχέσης:
a. 12.000€ ελάχιστος τζίρος POS
b. 70.000€ ετήσιες πιστώσεις στους λογαριασμούς όψεως και εμπορικό, που μπορούν αθροιστικά να
προέρχονται από (α) συναλλαγές καρτών από POS (β) εισερχόμενα εμβάσματα και
(γ) μεταφορές εντός Τραπέζης από τρίτους
Σε κάθε ετήσια επέτειο από την ημερομηνία ένταξης στο Πειραιώς Pharmacy 360O, και σε περίπτωση που δεν
τηρούνται τα ανωτέρω, θα χρεώνεται ετήσια συνδρομή ύψους €48 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).
Δυνατότητα αποχώρησης από το Πειραιώς Pharmacy 360O χωρίς τη χρέωση της ετήσιας συνδρομής εφόσον η
αποχώρηση πραγματοποιηθεί εντός 3 μηνών από την ένταξη. Σε περίπτωση αποχώρησης μετά το πέρας του
πρώτου τριμήνου από την ημερομηνία ένταξης, θα λαμβάνεται η ετήσια συνδρομή αναλογικά, σύμφωνα με τον
μήνα αποχώρησης.
Το νέο ΠΕΙΡΑΙΩΣ PHARMACY 360° είναι διαθέσιμο σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως
Φαρμακοποιοί. Τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του ΠΕΙΡΑΙΩΣ PHARMACY 360° καθώς και ειδικές
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τιμολογήσεις, όπου αυτές υπάρχουν, δύναται να αναθεωρούνται κατά την κρίση της Τράπεζας
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