ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ «ΜΕΓΑΛΩΝΩ»

Α. Χαρακτηριστικά του προϊόντος
 Απλός Αποταμιευτικός Λογαριασμός.
 Νόμισμα τήρησης του λογαριασμού: ευρώ.
 Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης: € 50.
 Δικαιούχος : Φυσικά πρόσωπα - ανήλικοι από τη γέννησή τους μέχρι τη συμπλήρωση του 17 έτους της
ηλικίας τους. Ο λογαριασμός έχει αποκλειστικό δικαιούχο τον ανήλικο.
 Το άνοιγμα του λογαριασμού μπορεί να πραγματοποιηθεί από τους γονείς του δικαιούχου, τους
συγγενείς ή και τρίτα πρόσωπα.
 Καταθέσεις διενεργούνται από τoυς ασκούντες την γονική μέριμνα ή οποιονδήποτε τρίτο. Αναλήψεις
διενεργούνται μόνο από τους ασκούντες την γονική μέριμνα του ανήλικου δικαιούχου.
 Επιτόκιο πιστωτικού υπολοίπου
Ποσά σε ευρώ
Επιτόκιο
ΣΕΠΑ(*)
50 και άνω
0,30 %
0,2552%
(*) 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.
 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.
 Ο λογαριασμός φέρει βιβλιάριο καταθέσεων και δεν συνδέεται με χρεωστική κάρτα αναλήψεων.
 Με τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του δικαιούχου, ο λογαριασμός «Μεγαλώνω»
μετατρέπεται αυτόματα σε λογαριασμό «18 Plus» και θα διέπεται από τους όρους του λογαριασμού
αυτού, όπως αυτοί θα ισχύουν κατά το χρόνο της μετάπτωσης.

Κωδικός: 2446

Έκδοση: 6.0

Ημερομηνία: 20.03.2020

ISO:

Σελ. 1 / 2

B. Επιπλέον προνόμια:
Συμμετοχή σε κληρώσεις
 Ο ανήλικος δικαιούχος - μέσω μοναδικού κωδικού αριθμού που παράγεται αυτόματα από το σύστημα
της Τράπεζα και αναγράφεται σε ειδική κάρτα - μέλους που εκδίδει η Τράπεζα στο όνομά του κατά το
άνοιγμα του λογαριασμού - συμμετέχει σε κληρώσεις, που πραγματοποιούνται κάθε 6 μήνες, και
συγκεκριμένα κατά την εβδομάδα στην οποία περιλαμβάνεται η τελευταία ημέρα του Ιουνίου και του
Δεκεμβρίου, και συνδέονται με τις κληρώσεις του Λαϊκού Λαχείου. Τυχερός αναδεικνύεται ο
δικαιούχος, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του κωδικού αριθμού του οποίου συμπίπτουν με τα τέσσερα
τελευταία ψηφία του πρώτου αριθμού του Λαϊκού Λαχείου που κληρώνεται την αντίστοιχη εβδομάδα.
Στον τυχερό παρέχεται από την Τράπεζα ποσό που αντιστοιχεί στο 100% του υπολοίπου του
λογαριασμού κατά την ημερομηνία της κλήρωσης, με ανώτατο όριο το ποσό των 50.000 ευρώ.
Επιπλέον, ο ανήλικος δικαιούχος συμμετέχει στην ετήσια κλήρωση που γίνεται την εβδομάδα στην
οποία περιλαμβάνεται η 31/10 κάθε έτους και συνδέεται με την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της
εβδομάδας αυτής. Το ποσό του δώρου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης που
γιορτάζεται στις 31/10, θα ανέρχεται στο 200% του υπολοίπου του λογαριασμού του, με ανώτατο όριο
τις 500.000 ευρώ.
 Το δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση παύει με την ενηλικίωση του δικαιούχου.
 Το καθαρό ποσό των κερδών θα παραμένει δεσμευμένο στο λογαριασμό για πέντε χρόνια, εκτός αν ο
δικαιούχος ενηλικιωθεί πιο νωρίς. 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 Λογαριασμού
Μεγαλώνω», 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.
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