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ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  
ΠΡΟΪΟΝ: ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ «ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» 

∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ∆ΙΚΤΥΟ EUROBANK ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΟ ΝΕΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ 
ΕUROBANK 

 
A. Χαρακτηριστικά του προϊόντος 

❖ Απλός Καταθετικός – Αποταµιευτικός Λογαριασµός. 

❖ Νόµισµα τήρησης λογαριασµού το ευρώ. 

❖ Άνοιγµα λογαριασµού χωρίς ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης και χωρίς υποχρεωτικές µηνιαίες 
καταβολές. 

❖ ∆ικαιούχος: Φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών. Στην περίπτωση που ανοίγεται µε περισσότερους 
δικαιούχους, ο ένας τουλάχιστον θα πρέπει να έχει συµπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας.  

❖ Επιτόκιο πιστωτικού υπολοίπου – Κλιµακούµενο*: 

❖ Για ποσά από €0,01 έως €500 επιτόκιο 0,10%*** (Σ.Ε.Π.Α.** 0,0850%) 

❖ Για ποσά από €500 έως  €3.000 επιτόκιο 0,30%*** (Σ.Ε.Π.Α.** 0,2553%) 

❖ Για ποσά από €3.000 και άνω επιτόκιο 0,50%*** (Σ.Ε.Π.Α.** 0,4258%) 

(*)Κλιµακούµενο επιτόκιο: επιτόκιο που διαφοροποιείται ανάλογα µε το ύψος της κατάθεσης και 
εφαρµόζεται σε ολόκληρο το ποσό αυτής (**) Η Συνολική Ετήσια Πραγµατική Απόδοση (Σ.Ε.Π.Α.) 
υπολογίσθηκε µε την παραδοχή ότι, για ένα (1) έτος, το ποσό κατάθεσης και το επιτόκιο παραµένουν 
αµετάβλητα και δεν αναλαµβάνονται οι τόκοι µήνα. Σαν αποτέλεσµα, η Σ.Ε.Π.Α. προκύπτει µετά τη 
φορολόγηση των τόκων µε συντελεστή 15% και τον µηνιαίο ανατοκισµό. ***Τα ανωτέρω επιτόκια θα 
ισχύουν τουλάχιστον για το χρονικό διάστηµα από 5/4/2019 µέχρι και 30/06/2020. 

❖ Επιτόκιο χρεωστικού υπολοίπου: 10,6% (συµπεριλαµβανοµένης εισφοράς Ν.128/75). 

❖ Ηµεροµηνία Έναρξης Υπολογισµού Τόκων: Αυθηµερόν µε την κατάθεση. 

❖ Ηµεροµηνία Λήξης Υπολογισµού Τόκων: Η προηγούµενη της ανάληψης ηµέρα. 

❖ Μηνιαίος εκτοκισµός (1η εργάσιµη του επόµενου µήνα). 

❖ Χρονική βάση υπολογισµού των τόκων: Ο λόγος Actual/Έτος 365 ηµερών. Στον αριθµητή λαµβάνονται οι 
πραγµατικές ηµέρες (actual) και στον παρανοµαστή το έτος 365 ηµερών. 

❖ Φόρος επί των τόκων: Από το ποσό των τόκων παρακρατείται φόρος που αποδίδεται στο ∆ηµόσιο, 
σύµφωνα µε την εκάστοτε φορολογική νοµοθεσία. Ο συντελεστής του φόρου ανέρχεται σήµερα στο 15%. 

❖ Το επιτόκιο του λογαριασµού είναι κυµαινόµενο και αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
στους Γενικούς Όρους Συναλλαγών της Τράπεζας, διαθέσιµοι από τα Καταστήµατα της Τράπεζας και από 
το διαδικτυακό της τόπο eurobank.gr. 

❖ Ενηµέρωση κίνησης λογαριασµού µέσω τριµηνιαίας αποστολής αντιγράφου κίνησης λογαριασµού.  

❖ Ο λογαριασµός δεν συνδέεται µε χρεωστική κάρτα 

❖ Ο λογαριασµός δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την διενέργεια πληρωµών παρά µόνο για αναλήψεις 

καταθέσεις και µεταφορές χρηµάτων. 
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B. Επιπλέον χαρακτηριστικά 

 

o Στρογγυλοποίηση και αποταµίευση 

 

❖ Εφόσον ο δικαιούχος του λογαριασµού «AΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» είναι δικαιούχος και σε τουλάχιστον 

έναν ακόµη λογαριασµό τρεχούµενο ή/και ταµιευτηρίου, τον οποίο έχει συνδέσει µε χρεωστική κάρτα που 

έχει εκδοθεί στο όνοµά του, το ποσό κάθε συναλλαγής που πραγµατοποιείται µε τη χρεωστική κάρτα θα 

στρογγυλοποιείται προς τα πάνω στο επόµενο 1 ευρώ και το επιπλέον ποσό της στρογγυλοποίησης θα 

µεταφέρεται αυτόµατα από τον λογαριασµό µε τον οποίο είναι συνδεδεµένη η κάρτα, προς τον λογαριασµό 

«ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ».  

❖ Η στρογγυλοποίηση θα υπολογίζεται για κάθε κίνηση κάθε µέρα και η µεταφορά του συνολικού ποσού θα 

πραγµατοποιείται κάθε τέλος ηµέρας.  

❖ Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στον  λογαριασµό τρεχούµενο ή/και ταµιευτηρίου τον 

οποίο έχει συνδέσει µε χρεωστική κάρτα η µεταφορά του συνολικού ποσού στρογγυλοποίησης δεν θα 

πραγµατοποιείται. 

❖ Η λειτουργικότητα στρογγυλοποίησης θα ενεργοποιηθεί αυτόµατα και χωρίς άλλη ειδοποίηση εκ µέρους 

της Τράπεζας την 15.4.2019.  

❖ Με το άνοιγµα του λογαριασµού «ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ», ο δικαιούχος εξουσιοδοτεί ρητά την 

Τράπεζα να χρεώνει τον λογαριασµό του - που είναι συνδεδεµένος µε τη χρεωστική κάρτα - µε τα ποσά της 

στρογγυλοποίησης και να πιστώνει ισόποσα τον λογαριασµό «ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ», όπως ορίζεται 

παραπάνω. 

 

○ Επιβράβευση συνέπειας 

 

❖ Επιβράβευση µε 10 ευρώ €πιστροφή πίστωσης στη χρεωστική κάρτα του πρώτου δικαιούχου του 

αποταµιευτικού λογαριασµού, εφόσον γίνεται µηνιαία συστηµατική καταβολή κατ’ ελάχιστο 50 ευρώ/ µήνα 

για τους επόµενους 12 µήνες από το µήνα ανοίγµατος του λογαριασµού. 

❖ Τα επιπλέον χαρακτηριστικά δύναται να αυξηθούν, µεταβληθούν ή/ και να καταργηθούν από την τράπεζα 

χωρίς η οποιαδήποτε τέτοια µεταβολή να συνιστά µεταβολή των όρων της σύµβασης του Λογαριασµού. 

❖ Την 30/06/2020 η Τράπεζα θα ενηµερώσει το δικαιούχο µέσω τηλεφώνου ή προσωπικού µηνύµατος στο  

e-Banking του, αν ο λογαριασµός «ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ», θα συνεχίσει να διατίθεται µε τα ανωτέρω 

χαρακτηριστικά ή µέρους αυτών ή αν θα µετατραπεί αυτόµατα σε λογαριασµό «Απλό Ταµιευτήριο 

Statement», ο οποίος θα διέπεται από τους όρους του λογαριασµού αυτού όπως αυτοί θα ισχύουν κατά το 

χρόνο της µετατροπής. Οι ισχύοντες όροι του λογαριασµού «Απλό Ταµιευτήριο Statement» περιέχονται 

στο τιµολόγιο της Τράπεζας, το οποίο αναρτάται στα καταστήµατά της και στο διαδικτυακό της τόπο 

eurobank.gr. 


