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ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ - ΜΕΛΗ ΤΟΥ Φ.Σ.Α.
«POS”

Όπως γνωρίζετε το 2015, είχαμε επικοινωνία με τις τράπεζες ώστε να έχουμε προσφορά για
την χρήση τερματικών Αποδοχής καρτών (POS). Την προσφορά των τραπεζών, τις είχαμε
δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του συλλόγου μας (www.fsa.gr).
Επειδή πέρασε αρκετός καιρός, ζητήσαμε από τις τράπεζες
επικαιροποιημένες και πιο συμφέρουσες για τα μέλη μας προσφορές.

να

μας

στείλουν

Απευθυνθήκαμε στις τράπεζες : ΕΘΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, EUROBANK, ALPHA BANK, ATTICA
Μέχρι σήμερα μας έχουν απαντήσει μόνο η Εθνική, Πειραιώς και EUROBANK.
Στην ιστοσελίδα του συλλόγου μας, θα βρείτε ανηρτημένες τις επικαιροποιημένες προσφορές
που μας έστειλαν οι τρείς τράπεζες, και για τις τράπεζες ALPHA BANK και ATTICA θα βρείτε
τις παλαιές προσφορές. Σε περίπτωση που ανταποκριθούν, είναι αυτονόητο ότι θα
αναρτήσουμε αμέσως τις προσφορές τους.
Ως έκ τούτου, θα έχετε την ευκαιρία να μελετήσετε τις προσφορές και να επιλέξετε αυτήν που
θεωρείτε πιο συμφέρουσα για το φαρμακείο σας.
Παρακάτω σας παραθέτουμε έναν συνοπτικό πίνακα με τα βασικά χαρακτηριστικά των νέων
προσφορών, αλλά για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως μελετήσετε τις ίδιες τις
προσφορές.

*ακολουθεί συνοπτικός πίνακας

ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ / ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ

ΚΑΡΤΕΣ

0,80%
0,50% (για
συναλλαγές
μικρότερες από
10,00 ευρώ)

ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ : 69 ΕΥΡΩ
(+ΦΠΑ) με μηνιαίο κόστος μίσθωσης
από 6,00 ευρώ έως 20 ευρώ
(+ΦΠΑ)

MASTERCAR
D
VISA
MAESTRO
JCB

Αποδοχή των όρων
Υποβολή αίτησης στο κατάστημα
Άνοιγμα λογαριασμού όψεως
Εγγραφή στο i-banking
Υπογραφή των απαραίτητων
εγγράφων
Έγκριση της συνεργασίας

VISA
MASTERCAR
D

Κατάθεση αιτήματος με επισήμανση
ότι ο αιτών είναι μέλος του συλλόγου
Επεξεργασία αιτήματος και τελική
απάντηση
Εγκατάσταση τερματικού
Τήρηση λογαριασμού με διττή
λειτουργία

ΑΓΟΡΑ :
159 – 429 ΕΥΡΩ (+ΦΠΑ)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ *

Σε VISA /
MASTERCARD =
0,80%
UPI (CHINA UNION
PAY) = 1,60%

Δωρεάν χορήγηση ενσύρματου
τερματικού για τον πρώτο χρόνο.
Η χορήγηση άλλου τύπου
τερματικού θα χρεώνεται.

δικαιολογητικά

-----------9 ευρώ / μήνα (εφόσον είναι
λιγότερες των 9.000 ευρώ ανά
έτος)

EUROBANK

Σε VISA /
MASTERCAR =
0,70%
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΕ. =
1,50%

Όσοι απέκτησαν την υπηρεσία το
2016, και δεν κατάφεραν να έχουν
συναλλαγές άνω των 9.000 μέσα
στο 2016, παρατείνεται για ένα
ακόμη έτος, η μη καταβολή
μηνιαίου διαχειριστικού κόστους
9ευρώ.
Δωρεάν εγκατάσταση τερματικών
pos Ethernet για ένα χρόνο
Δωρεάν επέκτασης της δωρεάν
παροχής τερματικού, αν ο τζίρος
υπερβαίνει 15.000 ευρώ

Αν δεν υπάρχει ο τζίρος των 15.000
ευρώ = 9,25 ευρώ μίσθωση ανά
μήνα για Ethernet (ενσύρματο)
&
16ευρώ για ασύρματο
ALPHA BANK
(δεν έχουν
ανταποκριθεί
στο αίτημά
μας)
ATTICA
(δεν έχουν
ανταποκριθεί
στο αίτημά
μας)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Α.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ

