ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (Ισχύς από 31/12/2018)
ΠΡΟΪΟΝ

ΚΛΙΜΑΚΕΣ

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

ΕΤΗΣΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
μετά από φόρους

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΟΚΙΟ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ / ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΑΠΛΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (5α)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡOΣΩΠΙΚΟΥ(5α,5β)
ΟΨΕΩΣ ΙΔΙΩΤΩΝ (5α,5β)

ΧΩΡΙΣ
ΚΛΙΜΑΚΕΣ
ΧΩΡΙΣ
ΚΛΙΜΑΚΕΣ
ΧΩΡΙΣ
ΚΛΙΜΑΚΕΣ
Από €1 €2.000

0,10%

0,085%

ΕΞΑΜΗΝΟ

-

0,10%

0,085%

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΚΤ(6) + 8,75%

0,10%

0,085%

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΚΤ(6) + 8,75%

0,00%

0,000%

EKT (6) - 0,40%
με ελάχιστο
0,10%

ΜΗΝΑΣ

-

€2.000 και άνω

0,085%

Άτοκος

0,00%

0,000%

ΕΞΑΜΗΝΟ

EKT(6) + 8.75%

ΧΩΡΙΣ
ΚΛΙΜΑΚΕΣ

0,30%

0,25516%

ΕΞΑΜΗΝΟ

EKT(6) + 8.75%

Άτοκος

0,00%

0,000%

ΕΞΑΜΗΝΟ

-

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (5γ)

ΟΨΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΟΨΕΩΣ ΙΔΙΩΤΩΝ «ΑΞΙΑ» (5α,5β)

ΒΑΣΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
(ν. 4465/2017)

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (Ισχύς από 31/12/2018)
ΠΡΟΪΟΝ

ΚΛΙΜΑΚΕΣ

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

ΕΤΗΣΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
μετά από φόρους

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΟΚΙΟ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ / ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Ν2416 / USD (5α,5β)

Όλο το ποσό

ΟΨΕΩΣ USD (5α,5β)

Όλο το ποσό

ΟΨΕΩΣ ΙΔΙΩΤΩΝ «ΑΞΙΑ» (5α,5β)

Όλο το ποσό

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Ν2416 GBP (5α,5β)

Libor O/N (8) 2%
με
ελάχιστο 0,00%
Libor O/N (8) 2%
με
ελάχιστο 0,00%

0,32177%

ΕΞΑΜΗΝΟ

-

0,32177%

ΕΞΑΜΗΝΟ

Libor Ο/Ν (8)+4%

0,70%

0.59589%

ΕΞΑΜΗΝΟ

Libor Ο/Ν (8)+4%

Όλο το ποσό

Libor O/N (8) 1%
με
ελάχιστο 0,00%

0,000%

ΕΞΑΜΗΝΟ

-

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ USD (5γ,5δ)

Όλο το ποσό

FED (7) - 0.30%

1,88611%

ΜΗΝΑΣ

-

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ GBP (5γ,5δ)

Όλο το ποσό

Libor O/N (8) 1% με ελάχιστο
0,00%

0,000%

ΜΗΝΑΣ

-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Προθεσμιακές Καταθέσεις σε USD/EUR, ελάχιστο ποσό κατάθεσης € 2.000 / $2.000, με επιτόκιο και χρονική περίοδο διαπραγματεύσιμα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Οι εκάστοτε φορολογικοί συντελεστές εξαρτώνται κάθε φορά από την ιδιότητα του Πελάτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κάτοικος ή μη κάτοικος Ελλάδος)
και επηρεάζουν το τελικό αποδοτέο ποσό του τόκου. Ενδεικτικά επί του ποσού των τόκων όλων των καταθέσεων των "κατοίκων Ελλάδος" γίνεται
παρακράτηση φόρου 15% υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
2. Στους λογαριασμούς με κλιμακούμενο επιτόκιο, το εκάστοτε επιτόκιο εφαρμόζεται σε ολόκληρο το ποσό.
3. Η Ετήσια Πραγματική Απόδοση (Ε.Π.Α.) υπολογίστηκε με την παραδοχή ότι, για ένα (1) έτος, το ποσό κατάθεσης και το επιτόκιο παραμένουν
αμετάβλητα. Ως αποτέλεσμα, η Ε.Π.Α. απεικονίζεται στους εν λόγω καταθετικούς λογαριασμούς με τα παραπάνω ποσοστά, μετά τη φορολόγηση των
τόκων (15%).Οι περίοδοι ανατοκισμού ανά έτος, είναι 6μηνες, εκτός των λογαριασμών διαχείρισης, που ανατοκίζουν ανά μήνα.
4. Στο χρεωστικό επιτόκιο συμπεριλαμβάνεται εισφορά 0.60% του ν. 128/75.
5. α) Γίνεται 6μηνιαίος εκτοκισμός των πιστωτικών τόκων (30/6 &31/12) με βάση έτος 360 ημερών
β) Γίνεται 6μηνιαίος εκτοκισμός των χρεωστικών τόκων (30/6 &31/12) με βάση έτος 365 ημερών
γ) Γίνεται μηνιαίος εκτοκισμός των πιστωτικών τόκων, με βάση έτος 360 ημερών
δ) Γίνεται μηνιαίος εκτοκισμός των χρεωστικών τόκων, με βάση έτος 365 ημερών
6. Παρεμβατικό επιτόκιο Ε.Κ.Τ. (ECB), είναι το επιτόκιο για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης βραχυπρόθεσμης διάρκειας από την Ευρωπαική
Κεντρική Τράπεζα και το οποίο αναπροσαρμόζεται μετά από απόφαση της ΕΚΤ. Ενδεικτική τιμή 31/12/2018 0,00%.
7. Παρεμβατικό επιτόκιο FED (FED FUNDS TARGET RATE – UPPER BOUND), είναι το Ανώτερο Eπιτόκιο του «Επιτοκιακού Εύρους Στόχου» της FED
για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης βραχυπρόθεσμης διάρκειας και το οποίο αναπροσαρμόζεται μετά από απόφαση της FED. Ενδεικτική τιμή,
31/12/2018 2.50 %.
8. Libor O/N: είναι το μεσοσταθμικό διατραπεζικό Επιτόκιο μέσω του οποίου μεγάλες διεθνείς τράπεζες δανείζουν κεφάλαια μεταξύ τους για διάρκεια μίας
ημέρας. Ενδεικτικά το επιτόκιο αυτό στις 31/12/2018 ήταν USD 2,37825% και GBP 0,67025%.
9. Για τους λογαριασμούς καταθέσεων εκδίδεται αντίγραφο κίνησης λογαριασμού (statement) κατ' ελάχιστον κάθε τρίμηνο.
10. Ως χρονική βάση υπολογισμού των τόκων λαμβάνεται μήνας πραγματικών ημερών 28-31/360 ημέρες (έτος) με εξαίρεση τις προθεσμιακές καταθέσεις
καθώς και λογαριασμούς σε ορισμένα ξένα νομίσματα (π.χ. GBP), ο τόκος των οποίων υπολογίζεται βάσει έτους 365 ημερών.
11. Στις περιπτώσεις πρόωρης μερικής ή ολικής ρευστοποίησης, οι τόκοι υπολογίζονται - μειούμενοι από το αρχικά συμφωνηθέν επιτόκιο της
προθεσμιακής κατάθεσης -σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων. Εφόσον διακοπεί η προθεσμιακή κατάθεση είναι δυνατόν να
επιβληθεί ποινή μείωσης του επιτοκίου.
12. Τα στοιχεία του παρόντος πίνακα επικαιροποιούνται, εφόσον δεν υπάρχουν αλλαγές, κάθε τρίμηνο.

