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Καλώς ήρθατε στη Volkswagen Bank!  

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σας ενημερώνουμε ότι, οι μηνιαίες δόσεις του δανείου σας, 

μπορούν να εξοφλούνται με έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής, επιλέγοντας αυτόν που 

σας ταιριάζει. 

 

1. Με Πάγια Εντολή 

 
Η Εξόφληση με Πάγια Εντολή γίνεται αυτόματα κάθε μήνα, με απόλυτη ασφάλεια, ακολουθώντας τα 
επόμενα 3 βήματα μόνο μία φορά , προκειμένου να την ενεργοποιήσετε. 
 

I. Επιλέγετε οποιαδήποτε από τις Συνεργαζόμενες Τράπεζες που αναγράφονται στον πίνακα της 2ης 
σελίδας.   

II. Δηλώνετε στην Τράπεζα της επιλογής σας ότι θέλετε να εξοφλείτε τις δόσεις σας με Πάγια Εντολή 
από το λογαριασμό σας και δίνετε τον «Κωδικό Ανάθεσης Πάγιας Εντολής Σε Τράπεζα», όπως 
αναγράφεται στο Συνολικό Πρόγραμμα Αποπληρωμής. 

 
III. Μετά την ενεργοποίηση της Πάγιας Εντολής, οι δόσεις θα πληρώνονται αυτόματα κάθε μήνα από 

το λογαριασμό σας με δεδομένο ότι διατηρείτε επαρκές υπόλοιπο και σε καμιά περίπτωση 
λιγότερο από το ποσό της εκάστοτε μηνιαίας δόσης για να μπορέσει να εισπραχθεί το ποσό και να 
αποφύγετε επιβαρύνσεις που προκύπτουν σε περίπτωση καθυστερήσεων. 

 

Προσοχή: Σε περίπτωση που η Ημερομηνία Πληρωμής της Δόσης σας συμπέσει με Αργία, η πληρωμή της Δόσης θα λάβει χώρα  την επόμενη εργάσιμη 

μέρα. 

 

2. Εναλλακτικοί Τρόποι Πληρωμής  - Με Κωδικό Πληρωμής σε Τράπεζα 

 
Για την εξόφληση με Κωδικό Πληρωμής σε Τράπεζα : 
 

Δηλώνετε σε οποιαδήποτε από τις Συνεργαζόμενες Τράπεζες, που αναγράφονται στον πίνακα της 
2ης σελίδας τον «Κωδικό Πληρωμής σε Τράπεζα», όπως αναγράφεται στο Συνολικό Πρόγραμμα 
Αποπληρωμής. 
 

 
Σημειώνουμε, ότι οι συνεργαζόμενες Τράπεζες ενδέχεται  επιβάλλουν χρεώσεις που εξαρτώνται μεταξύ άλλων και από τα ως άνω  χρησιμοποιούμενα 
μέσα Εντολών Πληρωμής. Σας προτείνουμε,, για την καλύτερη ενημέρωσή σας, να συμβουλεύεστε τα σχετικά τιμολόγια τραπεζικών εργασιών. Η 
επιπλέον οικονομική χρέωση που αφορά στα διατραπεζικά έξοδα, επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον πελάτη. 
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Πίνακας Συνεργαζόμενων Τραπεζών και αντίστοιχοι τρόποι πληρωμής ανά Τράπεζα 
 

ΜΕΣΑ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

          
 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

ALPHA BANK       

ATTICA BANK       

EUROBANK       

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ      Mob. Banking 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ      Easypay.gr 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ       

ΣΥΝ/ΚΗ ΧΑΝΙΩΝ       

ΣΥΝ/ΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ       

ΣΥΝ/ΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ       

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ       

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ       

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ       

 
  

 
 
 

*Ειδικά για τις συναλλαγές σας στα καταστήματα της Τράπεζας Alpha Bank σε όλη την Ελλάδα, η 
εξόφληση της μηνιαίας δόσης, πραγματοποιείται μέσω της συναλλαγής Κ02 και του αντίστοιχου 
«Κωδικού Πληρωμής σε Τράπεζα». 
 
 

 
 
 
Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας! 

 

Σε κατ/μα με χρέωση 
υφιστάμενου 
λογ/σμού

Σε κατ/μα με 
πληρωμή σε 
μετρητά

Internet 
Banking

Phone 

Banking
Πάγια Εντολή Άλλα Μέσα
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