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ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

ΠΡΟΪΟΝ: ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ» 

 

 

Χαρακτηριστικά του προϊόντος 

 Απλός Καταθετικός – Τρεχούμενος Λογαριασμός. 

 Νόμισμα τήρησης λογαριασμού το ευρώ. 

 Άνοιγμα λογαριασμού χωρίς ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης. 

 Δικαιούχος: 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: 

Ανεξαρτήτως ποσού επιτόκιο 0,00% (Σ.Ε.Π.Α.* 0,00%) 

 (*) 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 εξαμήνου. Σαν 
αποτέλεσμα, η Σ.Ε.Π.Α. προκύπτει μετά τη φορολόγηση των τόκων με συντελεστή 15% και τον εξαμηνιαίο 
ανατοκισμό. 

 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. 

 Εξαμηνιαίος εκτοκισμός (1 Ιανουαρίου και 1 Ιουλίου κάθε έτους). 

 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 Δημόσιο, 
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. Το εκάστοτε επιτόκιο του λογαριασμού, η έναρξη, η λήξη 
και η χρονική βάση υπολογισμού των τόκων, η ημερομηνία λογισμού τους, η ετήσια απόδοση και το 
χρεωστικό επιτόκιο, αναγράφονται επίσης και στον Πίνακα Επιτοκίων Καταθέσεων που περιέχεται στο 
Τιμολόγιο της Τράπεζας το οποίο αναρτάται στα Καταστήματά της και στο Διαδικτυακό της Τόπο 
eurobank.gr. Στο Τιμολόγιο της Τράπεζας αναγράφονται επίσης οι προμήθειες και τα έξοδα τήρησης 
και κίνησης του Λογαριασμού. 

 Ενημέρωση κίνησης λογαριασμού μέσω τριμηνιαίας αποστολής αντιγράφου κίνησης λογαριασμού.  

 Ο λογαριασμός δύναται να συνδεθεί με χρεωστική κάρτα. 

 Δυνατότητα χορήγησης καρνέ επιταγών, υπό προϋποθέσεις. 

 Δυνατότητα χορήγησης ορίου υπερανάληψης, υπό προϋποθέσεις. 

http://www.eurobank.gr/
http://www.eurobank.gr/

