ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΛΑΤΗ
Βασικά Χαρακτηριστικά Λογαριασμού:
Tο Μεγάλο Ταμιευτήριο δίνει αξία στα χρήματα του πελάτη και προσφέρει:
 επιτόκιο από το πρώτο ευρώ (σήμερα, επιτόκιο 0,02%)
 τα χρήματα διαθέσιμα κάθε στιγμή για απεριόριστες καταθέσεις και αναλήψεις
 ανταμοιβή για κάθε νέα κατάθεση με επιτόκιο 0,40%
Επιπλέον το Μεγάλο Ταμιευτήριο ανταμείβει τους πελάτες που αυξάνουν το υπόλοιπο του λογαριασμού τους σε
σχέση με το προηγούμενο έτος, προσφέροντας προνομιακή τιμολόγηση (σήμερα, επιτόκιο 0,40%) στην αύξηση της
αποταμίευσης.
Ο λογαριασμός «Μεγάλο Ταμιευτήριο» λόγω του αποταμιευτικού του χαρακτήρα δέχεται τις εξής χρεωστικές κινήσεις:
ανάληψη μετρητών, έκδοση τραπεζικής επιταγής και εφάπαξ ή περιοδικές μεταφορές πίστωσης.
Πώς λειτουργεί:
Α. Ότ α ν ανοίγει ένας ΝΕΟΣ λογαριασμός Μεγάλου Ταμιευτηρίου:
Βήμα 1: Εφόσον τα χρήματα κατατεθούν στο λογαριασμό μέσα στο έτος θεωρούνται ΝΕΑ Αποταμίευση και
απολαμβάνουν προνομιακό επιτόκιο. Αν κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιηθούν και κάποιες αναλήψεις, τότε
το προνομιακό επιτόκιο υπολογίζεται στο εκάστοτε υπόλοιπο που παραμένει στο λογαριασμό.
Βήμα 2: Με στόχο ο λογαριασμός να συνεχίσει να λαμβάνει προνομιακή απόδοση και το επόμενο έτος, εφόσον
αυξηθούν τα υπόλοιπά του, στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους υπολογίζεται το μέσο ετήσιο υπόλ οιπο του
λογαριασμού. Επομένως κάθε ποσό που θα υπερβαίνει το μέσο υπόλοιπο του προηγούμενου έτους, θα λαμβάνει το
προνομιακό επιτόκιο ως ανταμοιβή.
Β. Όταν αναβαθμιστεί υφιστάμενος λογαριασμός Μεγάλου Ταμιευτηρίου, τότε ακολουθείται το Βήμα 2 από τη
στιγμή της αναβάθμισης του λογαριασμού και υπολογίζεται το μέσο υπόλοιπο του προηγούμενου έτους, ώστε κάθε
ποσό που θα υπερβαίνει το μέσο υπόλοιπο του λογαριασμού κατά το προηγούμενο έτος, να λαμβάνει το προνομιακό
επιτόκιο ως ανταμοιβή.
Αναλυτικά Παραδείγματα
Οι τιμές των επιτοκίων που αναφέρονται στα παραδείγματα ισχύουν σήμ ερα και σε καμία περίπτωση δεν
προεξοφλούν τις τιμές των επιτοκίων που θα ισχύσουν τις επόμενες χρονικές περιόδους.
ΝΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Παράδειγμα 1.
1/3/2018: Άνοιγμα Λογαριασμού «Μεγάλο Ταμιευτήριο» και Κατάθεση Μετρητών €1.000.
Κατά τον πρώτο εκτοκισμό του λογαριασμού την 1/7/2018, θα λάβετε τόκο, που θα ισούται με
€1.000 Χ 0,40% Χ 122 ημέρες (αριθμός ημερών 1/3/2018 - 30/06/2018) / 365 ημέρες.
Εφόσον γίνει ανάληψη των τόκων, κατά το δεύτερο εκτοκισμό του λογαριασμού την 01/01/2019 θα λάβετε τόκο που
θα ισούται: € 1.000 Χ 0,40% Χ 184 / 365.
Το επιτόκιο του λογαριασμού σας για το έτος 2019 θα διαμορφωθεί:
Έως του ποσού των €838 (ΜΥΠΕ) : 0,02% . Για ποσά άνω των €838: 0,40%
Την 1/1/2020 ο υπολογισμός των τόκων θα πραγματοποιηθεί ως ανωτέρω, ενώ το μέσο υπόλοιπο του λογαριασμού και
το επιτόκιο θα επαναπροσδιοριστούν για το νέο ημερολογιακό έτος.
Παράδειγμα 2.
1/10/2018: Άνοιγμα Λογαριασμού «Μεγάλο Ταμιευτήριο» και Κατάθεση Μετρητών €500.
1/11/2018: Αύξηση της αποταμίευσης με κατάθεση επιπλέον €1.500.
Συνολικό υπόλοιπο λογαριασμού την 1/11/2018: €2.000.
1/12/2018: Ανάληψη €200.
Κατά τον πρώτο εκτοκισμό του λογαριασμού την 1/1/2019, θα λάβετε τόκο, που θα ισούται με το άθροισμα:
€500 Χ 0,40% Χ 31 ημέρες (αριθμός ημερών 1/10/2018 - 31/10/2018) / 365 ημέρες +
€2.000 Χ 0,40% Χ 30 ημέρες (αριθμός ημερών 1/11/2018 - 30/11/2018) / 365 ημέρες +
€1.800 Χ 0,40% Χ 31 ημέρες (αριθμός ημερών 1/12/2018 - 31/12/2018) / 365 ημέρες
Το μέσο υπόλοιπο του λογαριασμού που υπολογίζεται την 1/1/2019 για το έτος 2018 (ΜΥΠΕ) ανέρχεται στο ποσό των
€360 (=€500 Χ31 ημέρες + €2.000 Χ 30 ημέρες + €1.800 Χ 31 ημέρες) / 365 ημέρες.
Κατά τον δεύτερο εκτοκισμό του λογαριασμού την 1/7/ 2019, εφόσον την 1/1/2019 έχετε λάβει τους τόκους από τον
λογαριασμό σας, το υπόλοιπο του λογαριασμού σας θα τοκιστεί:
Έως του ποσού των €360 (ΜΥΠΕ) : επιτόκιο 0,02%
Για ποσά άνω των €360 δηλ. για τα υπολειπόμενα €1.440 (=1.800 - 360) : επιτόκιο 0,40%
Την 1/1/2020 ο υπολογισμός των τόκων θα πραγματοποιηθεί ως ανωτέρω, ενώ το μέσο υπόλοιπο του λογαριασμού και
το επιτόκιο θα επαναπροσδιοριστούν για το νέο ημερολογιακό έτος.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΛΑΤΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Παράδειγμα 3.
4/1/2018: Αναβάθμιση Λογαριασμού Μεγάλο Ταμιευτήριο με μέσο υπόλοιπο για το έτος 2017 (ΜΥΠΕ) €1.000.
Το επιτόκιο του λογαριασμού σας για το 2018 καθορίζεται ως εξής:
Έως του ποσού των €1.000 (ΜΥΠΕ) : 0,02% και για ποσά άνω των €1.000: 0,40%.
Εφόσον διατηρήσετε αμετάβλητο το ποσό έως τον πρώτο εκτοκισμό του 201 8 τότε θα λάβετε τόκο που θα ισούται με
1.000 Χ 0,02% Χ 182 ημέρες/365
Στη συνέχεια την ημέρα του εκτοκισμού 1/7/2018 κάνετε ανάληψη όλου του ποσού μαζί με τους τόκους και στη
συνέχεια
Την 1/8/2018 πραγματοποιείτε κατάθεση €3.000
Την 1/9/2018 πραγματοποιείτε κατάθεση €500
Την 1/11/2018 πραγματοποιείτε ανάληψη €200
Την 1/1/2019 θα λάβετε τόκο που θα ισούται
€1.000 Χ 0,02% Χ 153 ημέρες / 365 ημέρες +
€2.000 Χ 0,40% Χ 31 ημέρες / 365 ημέρες +
€2.500 Χ 0,40% Χ 61 ημέρες / 365 ημέρες +
€2.300 Χ 0,40% Χ 61 ημέρες / 365 ημέρες
Το μέσο υπόλοιπο του λογαριασμού για το έτος 2018 (ΜΥΠΕ) υπολογίζεται στο ποσό των €1.887 (=€1.000 Χ 181
ημέρες + €3.000 Χ 31 ημέρες + €3.500 Χ 61 ημέρες+ €3.300 Χ 61 ημέρες) / 365 ημέρες) και το επιτόκιο του
λογαριασμού σας θα επαναπροσδιοριστεί για το νέο ημερολογιακό έτος ως εξής:
Έως του ποσού των €1.887 (ΜΥΠΕ) : επιτόκιο 0,02%
Για ποσά άνω των €1.887: επιτόκιο 0,40%
Κατά τον εκτοκισμό του λογαριασμού την 1/7/2019, εφόσον έχετε λάβει τους τόκους του δεύτερου εξαμήνου του 2018
από τον λογαριασμό σας, και έχετε διατηρήσει το υπόλοιπό του λογαριασμού σας αμετάβλητο, θα λάβετε τόκο, που
θα ισούται με το άθροισμα:
€1.887 Χ 0,02% Χ 181 ημέρες / 365 ημέρες +
€1.413 Χ 0,40% Χ 181 ημέρες / 365 ημέρες

Παράδειγμα 4.
4/1/2018: Αναβάθμιση Λογαριασμού Μεγάλο Ταμιευτήριο με μέσο υπόλοιπο για το έτος 201 7 (ΜΥΠΕ) €1.000.
Το επιτόκιο καθορίζεται ως εξής:
Έως του ποσού των €1.000 (ΜΥΠΕ) : 0,02% και για ποσά άνω των €1.000: 0,40%.
Εφόσον διατηρείτε αμετάβλητο το υπόλοιπό σας όλο το πρώτο εξάμηνο τ ου 2018 θα λάβετε τόκο την 1/7/2018
1.000 Χ 0,02% Χ 181 ημέρες/365. Την ημέρα του εκτοκισμού κάνετε ανάληψη του ποσού των τόκων.
Άρα τα επιτόκια του λογαριασμού σας για το 2018 είναι
Έως του ποσού των €1.000 (ΜΥΠΕ) : 0,02% και για ποσά άνω των €1.000: 0,40%.
Την 1/8/2018 κάνετε κατάθεση μετρητών: 2.000€ (και το νέο υπόλοιπο του λογαριασμού σας είναι €3.000)
Την 1/10/2018 κάνετε ανάληψη ποσού:
500€ (και το νέο υπόλοιπο του λογαριασμού σας είναι €2.500)
Κατά το δεύτερο εκτοκισμό την 1/1/2019 θα λάβετε τόκο που θα ισούται με το άθροισμα:
€1.000 Χ 0,02% Χ 184 ημέρες /365 ημέρες +
€2.000 Χ 0,40% Χ 61 ημέρες/365 +
€1.500 Χ 0,40% Χ 92 ημέρες/365
Το μέσο υπόλοιπο του λογαριασμού σας για το 2019 (ΜΥΠΕ) υπολογίζεται στο ποσό των 1.712€ = (1.000 Χ 212 ημέρες + 3.000 Χ
61 ημέρες +2500 Χ 92 ημέρες)/365 και το επιτόκιο του λογαριασμού σας θα επαναπροσδιοριστεί για το 2019 ως εξής:
Έως του ποσού των 1.712€: 0,02%
Για ποσά άνω των 1.712€: 0,40%
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