Προσφορά υπηρεσιών μισθοδοσίας “Alpha Μισθοδοσία” μέσω της Alpha Bank

Κυρίες/οι,
Στη βάση της νέας μας συνεργασίας, σάς παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα
υπηρεσιών και προϊόντων μισθοδοσίας, με μοναδικά προνόμια. Κάτωθι, σας αναφέρουμε τα
κυριότερα σημεία της προσφοράς μας αναφορικά με το πρόγραμμα “Alpha Μισθοδοσία”, τα
οποία μπορείτε να επιλέξετε χωρίς κανένα επιπλέον κόστος.
Θα θέλαμε σε αυτό το σημείο να σας ενημερώσουμε ότι τα συγκεκριμένα προνόμια, αφορούν
αποκλειστικά και μόνο το νέο λογαριασμό “Alpha Μισθοδοσία” 2340.
Η διαδικασία διεκπεραιώσεως θα λάβει χώρο στο εργασιακό σας περιβάλλον. Σχετική
ενημέρωση για την ημερομηνία θα λάβετε από την εταιρία σας. Θα θέλαμε να σάς
ενημερώσουμε ότι την ημέρα εκείνη θα πρέπει όλοι να έχετε μαζί σας πρωτότυπο αλλά και
φωτοτυπία του εκκαθαριστικού σας, ενός λογαριασμού ΔΕΚΟ που να δηλώνει την πραγματική
σας διεύθυνση (εφόσον αυτή δεν συμφωνεί με το εκκαθαριστικό σας) καθώς και την ταυτότητά
σας ή του εν ισχύ διαβατηρίου σας (σύμφωνα με τα στοιχεία που έχετε δηλώσει στην εταιρία
σας), για την πιστοποίηση των στοιχείων σας στα αρχεία μας.
Επιπλέον, την ημέρα εκείνη θα έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες της Τραπέζης (για χρήση του λογαριασμού μέσω Internet - Alpha Web Banking και
μέσω Τηλεφώνου - Alphaphone). Για λόγους ασφαλείας, ο μυστικός κωδικός που απαιτείται
για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών σάς αποστέλλεται στην ταχυδρομική σας
διεύθυνσή και ενδέχεται να τον παραλάβετε ΠΡΙΝ από την συνάντησή σας με τον τραπεζικό
μας σύμβουλο στο χώρο εργασίας σας. Σε κάθε περίπτωση η συνδρομή σας θα είναι σε ισχύ
μετά την υπογραφή των σχετικών εντύπων στο χώρο εργασίας σας και εφόσον το επιθυμείτε.
Για όσους διατηρούν ήδη προϊόντα (κάρτες, δάνεια κ.λπ.) με την Alpha Bank και δεν ανήκουν
στο προνομιακό πακέτο του “Alpha Μισθοδοσία”, με την ένταξή τους σε αυτό δεν θα μεταβούν
αυτόματα στα νέα προνόμια, αλλά θα πρέπει να το ζητήσουν από το Κατάστημα με γραπτή
αίτηση.
Για όσους επιθυμούν να προσθέσουν συνδικαιούχο στον νέο τους λογαριασμό, θα πρέπει να
το πραγματοποιήσουν μέσα από το Κατάστημα της Alpha Bank που ανοίχτηκε ο
λογαριασμός.
Για οποιαδήποτε περεταίρω διευκρίνιση σχετικά με τους νέους λογαριασμούς και τα προνόμιά
τους, θα βρίσκονται την ημέρα εκείνη εξειδικευμένοι σύμβουλοι στο χώρο της εταιρίας σας,
οπού θα μπορείτε ατομικά ο καθένας να εξυπηρετηθείτε.
Με εκτίμηση,
ALPHA BANK

