∆ελτίο Πληροφόρησης περί τελών

Όνοµα του παρόχου λογαριασµού πληρωµών: ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
Όνοµα του λογαριασµού: Ταµιευτηρίου Λογαριασµός Live
Ηµεροµηνία: 09/11/2018

•

•

•

Το παρόν έγγραφο σας ενηµερώνει σχετικά µε τα τέλη χρήσης των κύριων υπηρεσιών που συνδέονται µε
το λογαριασµό πληρωµών. Σας βοηθάει να συγκρίνετε αυτά τα τέλη µε εκείνα άλλων λογαριασµών
πληρωµών.
Μπορεί να ισχύουν, επίσης, τέλη για τη χρήση υπηρεσιών που συνδέονται µε τον λογαριασµό τα οποία δεν
αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. ∆ιατίθενται πλήρεις πληροφορίες στους Γενικούς Όρους Τραπεζικών
Συναλλαγών, στο Τιµολόγιο Τραπεζικών Εργασιών, στην Προσυµβατική Ενηµέρωση του Προϊόντος και
στην Αίτηση Ανοίγµατος Λογαριασµού.
∆ιατίθεται δωρεάν γλωσσάριο των όρων που χρησιµοποιούνται στο παρόν έγγραφο.

Υπηρεσία

Τέλος

Γενικές υπηρεσίες λογαριασµού
Παροχή αντιγράφου κινήσεων λογαριασµού
στη διεύθυνση αλληλογραφίας σε µηνιαία
συχνότητα

Μη διαθέσιµη µε το λογαριασµό υπηρεσία

Παροχή αντιγράφου κινήσεων λογαριασµού
κατόπιν αιτήµατος πελάτη σε τραπεζικό
κατάστηµα

€2,00

€0,20/ αποστολή sms

Υπηρεσία ειδοποιήσεων (Alerts)

Πληρωµές (εξαιρουµένων των καρτών)
Άµεσες Χρεώσεις µε χρέωση λογαριασµού
αναλόγως του Οργανισµού
(Μεµονωµένες ή Επαναλαµβανόµενες-Πάγιες)

€0,00 έως €0,50

Κατάστηµα

Μη διαθέσιµη Υπηρεσία

E-banking

Από €0,00 – Έως €1,00

Πληρωµή οφειλών / λογαριασµών µε χρέωση
λογαριασµού αναλόγως του Οργανισµού
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Κατάστηµα

Μη διαθέσιµη Υπηρεσία

Εξερχόµενη µεταφορά πίστωσης €5.000 εντός
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
E-banking

Κατάστηµα

€1,20

Μη διαθέσιµη Υπηρεσία

Εξερχόµενη µεταφορά πίστωσης €10.000 εντός
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
E-banking

€1,20

Εισερχόµενη µεταφορά πίστωσης €5.000 εντός
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου

€3,50

Εισερχόµενη µεταφορά πίστωσης €10.000
εντός Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου

€3,50

Κάρτες και µετρητά
Ανάληψη µετρητών από λογαριασµό ευρώ σε
νόµισµα ευρώ µε χρήση χρεωστικής κάρτας
από ΑΤΜ άλλου παρόχου υπηρεσιών
πληρωµών (π.χ. τράπεζα) εντός Ευρωζώνης

€150

€1,60

€600

€1,60

€150

€1,58
πλέον τυχόν Εξόδων
Μετατροπής
Συναλλάγµατος

€600

€6,30
πλέον τυχόν Εξόδων
Μετατροπής
Συναλλάγµατος

Ανάληψη µετρητών από λογαριασµό ευρώ σε
ξένο νόµισµα µε χρήση χρεωστικής κάρτας από
ΑΤΜ άλλου παρόχου υπηρεσιών πληρωµών
(π.χ. τράπεζα) εκτός Ευρωζώνης

Πιστωτικές Κάρτες – Συνδροµές

Μη διαθέσιµη µε το λογαριασµό υπηρεσία

Προπληρωµένες Κάρτες

Μη διαθέσιµη µε το λογαριασµό υπηρεσία

Χρεωστικές Κάρτες – Συνδροµές

Μη διαθέσιµη υπηρεσία

Σελ 2 από 4

Πακέτο Υπηρεσιών

Τέλος

e-Συναλλαγές Λογαριασµός LIVE
Περιλαµβάνει πακέτο υπηρεσιών που
αποτελείται από:
- Απεριόριστες Πληρωµές οφειλών /
λογαριασµών από τα εναλλακτικά
δίκτυα
- Απεριόριστες Πληρωµές Πιστωτικών
Καρτών άλλων Τραπεζών από τα
εναλλακτικά δίκτυα
- Απεριόριστα εξερχόµενα εµβάσµατα (µε
χρήση IBAN) σε ευρώ εντός Ελλάδας
(µε ένδειξη SHA) από τα εναλλακτικά
δίκτυα
- Απεριόριστα εισερχόµενα εµβάσµατα
από Τράπεζες της Ελλάδας (µε χρήση
IBAN)
- Απεριόριστες Πάγιες εντολές αποστολής
εµβάσµατος σε ευρώ, εντός Ελλάδας
(µε χρήση ΙΒΑΝ)
- Απεριόριστες πάγιες εντολές οφειλών /
λογαριασµών

Μηνιαία συνδροµή που διαµορφώνεται από τη συνολική
µέση µηνιαία καταθετική / επενδυτική / ασφαλιστική
θέση:
άνω των 3.000€
κάτω των 3.000€

Συνολικό Ετήσιο Κόστος

€0,00 το µήνα
οι υπηρεσίες χρεώνονται
χωριστά σύµφωνα µε το
Τιµολόγιο Τραπεζικών
Εργασιών
€0,00
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Γλωσσάριο τυποποιηµένων όρων
Παράρτηµα του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισµού (ΕΕ) 2018/32 της Επιτροπής της 28ης Σεπτεµβρίου 2017 για τη
συµπλήρωση της οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
Τυποποιηµένοι όροι και οι ορισµοί της Ένωσης σχετικά µε τις υπηρεσίες που συνδέονται µε λογαριασµό
πληρωµών και είναι κοινές στην πλειονότητα τουλάχιστον των κρατών µελών, σύµφωνα µε το άρθρο 3
παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/92/ΕΕ (ν.4465/2017).

Όρος

Ορισµός

Τήρηση του
λογαριασµού

Ο πάροχος του λογαριασµού τηρεί τον λογαριασµό προκειµένου να τον χρησιµοποιεί
ο πελάτης.

Παροχή
χρεωστικής
κάρτας

Ο πάροχος του λογαριασµού παρέχει κάρτα πληρωµών που συνδέεται µε τον
λογαριασµό του πελάτη. Το ποσό για κάθε συναλλαγή που πραγµατοποιείται µε τη
χρήση της κάρτας λαµβάνεται απευθείας και εξολοκλήρου από τον λογαριασµό του
πελάτη.

Παροχή
πιστωτικής
κάρτας

Ο πάροχος του λογαριασµού παρέχει κάρτα πληρωµών που συνδέεται µε τον
λογαριασµό πληρωµών του πελάτη. Το συνολικό ποσό των συναλλαγών που
πραγµατοποιούνται µε τη χρήση της κάρτας κατά τη διάρκεια συµφωνηθείσας περιόδου
λαµβάνεται εν όλω ή εν µέρει από τον λογαριασµό πληρωµών του πελάτη σε
συµφωνηµένη ηµεροµηνία. Η σύµβαση πίστωσης µεταξύ του παρόχου και του πελάτη
προσδιορίζει αν θα χρεώνονται τόκοι στον πελάτη για τον δανεισµό των χρηµάτων.

Υπερανάληψη

Ο πάροχος του λογαριασµού και ο πελάτης συµφωνούν εκ των προτέρων ότι ο πελάτης
µπορεί να δανείζεται χρήµατα όταν δεν υπάρχουν χρήµατα στον λογαριασµό του. Η
συµφωνία καθορίζει το ανώτατο ποσό που µπορεί να χορηγηθεί ως δάνειο, και κατά
πόσον τέλη και τόκοι θα χρεώνονται στον πελάτη.

Μεταφορά
πίστωσης

Ο πάροχος του λογαριασµού µεταφέρει χρήµατα, βάσει εντολής του πελάτη, από τον
λογαριασµό του πελάτη σε άλλο λογαριασµό.

Πάγια εντολή

Ο πάροχος του λογαριασµού πραγµατοποιεί τακτικές µεταφορές, βάσει εντολής του
πελάτη, ενός συγκεκριµένου χρηµατικού ποσού από τον λογαριασµό του πελάτη σε
άλλο λογαριασµό.

Άµεση χρέωση

Ο πελάτης εξουσιοδοτεί άλλο πρόσωπο (τον αποδέκτη) να δώσει εντολή στον πάροχο
του λογαριασµού να µεταφέρει χρήµατα από τον λογαριασµό του πελάτη προς τον εν
λόγω αποδέκτη. Ο πάροχος του λογαριασµού µεταφέρει στη συνέχεια τα χρήµατα στον
αποδέκτη την ηµεροµηνία ή τις ηµεροµηνίες που έχουν συµφωνηθεί από τον πελάτη και
τον αποδέκτη. Το ποσό µπορεί να ποικίλλει.

Ανάληψη
µετρητών

Ο πελάτης αναλαµβάνει µετρητά από τον λογαριασµό του.
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