ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΡΟΪΟΝ: ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ «ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΩ»
A. Χαρακτηριστικά του προϊόντος
 Απλός Καταθετικός – Αποταμιευτικός Λογαριασμός.
 Νόμισμα τήρησης λογαριασμού το ευρώ.
 Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης: €20.
 Δυνατότητα κατάθεσης οποιουδήποτε ποσού.
 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: Το επιτόκιο του λογαριασμού είναι κυμαινόμενο και
αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους Γενικούς Όρους Συναλλαγών της Τράπεζας,
οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στα Καταστήματα της Τράπεζας και στο διαδικτυακό της τόπο eurobank.gr.
Το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο του λογαριασμού όπως και η πραγματική ετήσια απόδοση αναγράφονται
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 τυχόν έξοδα τήρησης και κίνησης του Λογαριασμού.
 Εκτοκισμός: Την 1η εργάσιμη του επόμενου μήνα.
 Ημερομηνία Έναρξης Υπολογισμού Τόκων: Αυθημερόν με την κατάθεση.
 Ημερομηνία Λήξης Υπολογισμού Τόκων: Η προηγούμενη της ανάληψης ημέρα.
 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%.
 Ενημέρωση κίνησης λογαριασμού μέσω τριμηνιαίας αποστολής αντιγράφου κίνησης λογαριασμού ή
μέσω βιβλιαρίου καταθέσεων.
 Ο λογαριασμός δύναται να συνδεθεί με χρεωστική κάρτα.
B. Επιπλέον προνόμια *
Συμμετοχή σε κλήρωση
 Ο δικαιούχος 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). Από την κλήρωση αναδεικνύονται εκατό (100) τυχεροί, οι οποίοι
κερδίζουν, ως δώρο, την εκ μέρους της Τράπεζας μηνιαία καταβολή στο λογαριασμό του κάθε
τυχερού – δικαιούχου του ποσού των πενήντα (50) ευρώ, για τους επόμενους δώδεκα (12) συνεχείς
μήνες.
 Οι όροι της κλήρωσης αναφέρονται αναλυτικά στο έντυπο «Όροι Κλήρωσης Λογαριασμού
Αποταμιεύω», το οποίο διατίθεται από τα Καταστήματα της Τράπεζας και αναρτάται και στην
ιστοσελίδα της (eurobank.gr).
*Η κλήρωση και το εξ αυτής όφελος παρέχονται εξ ελευθεριότητας, δεν αποτελούν υποχρεωτική παροχή
της Τράπεζας
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