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ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

ΠΡΟΪΟΝ: ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ «ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ» 

 

Χαρακτηριστικά του προϊόντος 

❖ Απλός Καταθετικός – Λογαριασμός Ταμιευτηρίου. 

❖ Δυνατότητα τήρησης λογαριασμού στα κάτωθι νομίσματα: 

• USD – δολάριο ΗΠΑ 

• CHF – φράγκο Ελβετίας 

• GBP – λίρα Αγγλίας 

• AUD – δολάριο Αυστραλίας 

• BGN – λέβα Βουλγαρίας 

• CAD – δολάριο Καναδά 

• CZK – κορώνα Τσεχίας 

• DKK – κορώνα Δανίας 

• HKD – δολάριο Χονγκ Κονγκ 

• HUF – φιορίνι Ουγγαρίας 

• ISK – κορώνα Ισλανδίας 

• JPY – γιεν Ιαπωνίας 

• NOK – κορώνα Νορβηγίας 

• NZD – δολάριο Νέας Ζηλανδίας 

• PLN – ζλότι Πολωνίας 

• RON – λέι Ρουμανίας 

• RSD – δηνάριο Σερβίας 

• RUB – ρούβλι Ρωσίας Δεν διατίθεται προσωρινά 

• SEK – κορώνα Σουηδίας 

• SGD – δολάριο Σιγκαπούρης 

• SKK – κορώνα Σλοβακίας 

• TRY – λίρα Τουρκίας 

• ZAR – ραντ Νοτίου Αφρικής 

 

❖ 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.  

❖ Άνοιγμα λογαριασμού χωρίς ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης. 

❖ Επιτόκιο πιστωτικού υπολοίπου: 

Το επιτόκιο του λογαριασμού εξαρτάται από το νόμισμα.  
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❖ Επιτόκιο χρεωστικού υπολοίπου: Χρεωστικό επιτόκιο ανταποκριτού ανά νόμισμα. 

❖ ΕΟΧ (Ευρωπαϊκές Οικονομικές Χώρες): Βουλγαρία BGN, Δανία DKK, Μεγάλη Βρετανία GBP, 
Νορβηγία NOK, Ουγγαρία HUF, Πολωνία PLN, Ρουμανία RON, Σουηδία SEK, Τσεχία CZK, Ισλανδία 
ISK, Λιχτενστάιν CHF.  

❖ Έναρξη Υπολογισμού Τόκου: (α) Κατάθεση στο ίδιο νόμισμα εντός ΕΟΧ: Αυθημερόν, (β) Κατάθεση στο 
ίδιο νόμισμα εκτός ΕΟΧ: 4 εργάσιμες ημέρες επί κατάθεσης μετρητών, (γ) Κατάθεση σε διαφορετικό 
νόμισμα (εντός / εκτός ΕΟΧ): 4 εργάσιμές ημέρες επί κατάθεσης μετρητών,  

❖ Ημερομηνία Λήξης Υπολογισμού Τόκων: Η προηγούμενη της ανάληψης ημέρα. 

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

❖ Χρονική βάση υπολογισμού των τόκων: : (α) Αριθμός ημερών έτους: 360 Εξαίρεση αποτελούν τα 
νομίσματα GBP, ZAR, SGD, PLN, RUB, όπου η βάση υπολογισμού για το έτος είναι 365 ημέρες. (β) 
Αριθμός ημερών μήνα: 30/31.. 

❖ 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. 
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