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ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ «18PLUS»  

  

A. Χαρακτηριστικά του προϊόντος  

 Λογαριασμός καταθέσεων πρώτης ζήτησης.  

 Νόμισμα τήρησης λογαριασμού: ευρώ.  

 Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης: €50.  

 Δικαιούχος: Φυσικά πρόσωπα από 18 ετών μέχρι και τη συμπλήρωση του 27 έτους της ηλικίας τους. 

  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 6μηνιαίο 
ανατοκισμό.   

 Ημερομηνία Έναρξης Υπολογισμού Τόκων: Αυθημερόν με την κατάθεση.  

 Ημερομηνία Λήξης Υπολογισμού Τόκων: Η προηγούμενη της ανάληψης ημέρα.  

 Εκτοκισμός: Κάθε 6-μηνο (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 μηνιαίας αποστολής statement  

 Ο λογαριασμός δύναται να συνδεθεί με χρεωστική κάρτα.  

 Με τη συμπλήρωση του 28ου έτους της ηλικίας του δικαιούχου, ο λογαριασμός «18plus» μετατρέπεται 
αυτόματα σε απλό τρεχούμενο λογαριασμό.  

 

B. Συμμετοχή σε κληρώσεις   

 Ο δικαιούχος ή -σε περίπτωση κοινού λογαριασμού- ο πρώτος κατά σειρά δικαιούχος του 
λογαριασμού, συμμετέχει αυτόματα στην ειδική κλήρωση, η οποία διενεργείται ηλεκτρονικά και  
διοργανώνεται από την Τράπεζα εντός του Οκτωβρίου κάθε έτους στο πλαίσιο της Παγκόσμιας 
Ημέρας Αποταμίευσης (31/10).  Η συμμετοχή γίνεται μέσω του μοναδικού κωδικού πελάτη που έχει 
καταχωρηθεί στο σύστημα της Τράπεζας για κάθε δικαιούχο και – επί κοινού λογαριασμού – για κάθε 
πρώτο δικαιούχο με μία συμμετοχή ανά κωδικό (ανεξάρτητα από το πλήθος των λογαριασμών «18 
Plus» στους οποίους ο πελάτης είναι πρώτος δικαιούχος.  
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 Από την κλήρωση αναδεικνύονται δέκα (10) τυχεροί. Ο πρώτος τυχερός λαμβάνει το ποσό των δέκα 
χιλιάδων (10.000) ευρώ, ενώ οι επόμενοι εννέα (9), το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ έκαστος. Το 
καθαρό ποσό των κερδών πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων.  

 Το δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση θα παύει αμέσως μετά τη συμπλήρωση του 28ου έτους του 
δικαιούχου.   

 Οι δικαιούχοι – νικητές δεν εξαιρούνται από τις επόμενες κληρώσεις.   

 Τα κέρδη των κληρώσεων υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες φορολογικές επιβαρύνσεις. Συνεπώς στο 
λογαριασμό θα πιστώνεται το καθαρό ποσό μετά την παρακράτηση των αναλογούντων φόρων επί 
των κερδών σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.  

 Οι όροι της κλήρωσης αναφέρονται αναλυτικά στο έντυπο «Όροι Κλήρωσης 18Plus», το οποίο 
διατίθεται από τα Καταστήματα της Τράπεζας και αναρτάται και στην ιστοσελίδα της eurobank.gr.  

 Η κλήρωση και το εξ αυτής όφελος δεν αποτελούν υποχρεωτική παροχή της Τράπεζας, παρέχονται εξ 
ελευθεριότητας, και συνεπώς η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα κατάργησης της κλήρωσης, περιορισμού 
της συχνότητας διενέργειας της, μεταβολής του ποσού των κερδών, αύξησης ή μείωσης και εν γένει 
μεταβολής των όρων συμμετοχής και διεξαγωγής της, χωρίς η οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή να 
συνιστά μεταβολή των όρων της σύμβασης του Λογαριασμού. Η Τράπεζα γνωστοποιεί την κατάργηση 
ή μεταβολή μέσω ενημερωτικών εντύπων που θα είναι διαρκώς διαθέσιμα από τα Καταστήματά της ή 
ανακοινώσεων που θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της μαζί με τους νέους κάθε φορά όρους. Η τυχόν 
κατάργηση ή εκάστοτε μεταβολή των όρων της κλήρωσης θα έχει ισχύ από την επόμενη της 
γνωστοποίησης κλήρωση.  

  

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

