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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑ

1°

1.1. Ιστορία του χρήματος

Στις συναλλαγές τους, στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι είχαν καθιερώσει το 

ανταλλακτικό σύστημα, βάσει του οποίου ο παραγωγός ενός προϊόντος αντάλλαζε τα 

επιπλέον προϊόντα, με προϊόντα άλλου παραγωγού και άλλης κατηγορίας. Αργότερα, με 

πρώτους τους Έλληνες ή τους Λύδιους του Κροίσου, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, 

εφευρέθηκε το «Νόμισμα», ως μορφή χρήματος, για τη διευκόλυνση των συναλλαγών.

Το μεσαίωνα εφευρέθηκε το «Χαρτονόμισμα» ή τραπεζογραμμάτιο, το οποίο 

αποτελεί χρεόγραφο, που ενσωματώνει απαίτηση του κομιστή (δηλαδή αυτού που το 

έχει στα χέρια του) έναντι του εκδότη του χαρτονομίσματος (δηλαδή του κράτους). Η 

ευκολία, στις συναλλαγές, που επέφερε η έκδοση τραπεζογραμματίων, από τις 

τράπεζες, καθιέρωσε τα τραπεζογραμμάτια, ως ευρεία και κοινώς αποδεκτή 

συναλλακτική πρακτική.

Τα πρώτα ελληνικά νομίσματα κατασκευάστηκαν, αρχικά, από χαλκό, κατόπιν από 

σίδηρο, επειδή ο χαλκός και ο σίδηρος ήταν τα υλικά, που χρησιμοποιούνταν, για την 

κατασκευή όπλων. Ο Βασιλιάς Φείδων του Άργους, το 700 π.Χ. περίπου, άλλαξε τα 

νομίσματα, από σίδηρο, με νομίσματα, από ασήμι. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, 

αφιέρωσε μερικά, από τα νομίσματα σιδήρου, που έμειναν (που ήταν στην 

πραγματικότητα ράβδοι σιδήρου), στο ναό της Ήρας. Ο βασιλιάς Φείδων έπλασε τα 

ασημένια νομίσματα, στην Αίγινα, στο ναό της θεάς της σοφίας Αφαίας Αθηνάς και 

χάραξε τα νομίσματα, με μια Χελώνα, η οποία χρησιμοποιείται, μέχρι σήμερα, ως 

σύμβολο της κεφαλαιοκρατίας. Τα νομίσματα Χελώνες ήταν το πρώτο μέσο 

ανταλλαγής, που δεν υποστηρίχτηκε, από ένα πραγματικό προϊόν. Έγιναν αποδεκτά, 

ευρέως και χρησιμοποιήθηκαν, ως διεθνές μέσο ανταλλαγής, μέχρι τις ημέρες του 

Πελοποννησιακού Πολέμου, όταν η Αθηναϊκή δραχμή τα αντικατέστησε. Υπάρχουν 

πολλοί άλλοι μύθοι, για τη δημιουργία των νομισμάτων, στην Αρχαία Ελλάδα. Στην 

Ελλάδα, η δραχμή, αποτέλεσε, για αιώνες, νόμισμα του νομισματικού συστήματος του 

αρχαίου ελληνικού κόσμου, αφού αρκετές πόλεις - κράτη εξέδωσαν νομίσματα, με το
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όνομα αυτό, με πιο γνωστά το αργυρό δίδραχμο του Φείδωνα ή το Αθηναϊκό 

τετράδραχμο.

Η δραχμή ως νομισματική μονάδα του σύγχρονου Ελληνικού κράτους 

καθιερώθηκε, την περίοδο αντιβασιλείας του Όθωνα, με το Βασιλικό διάταγμα της 8ης 

Φεβρουάριου 1833, αντικαθιστώντας το φοίνικα, νόμισμα, που προσπάθησε να 

καθιερώσει ο Ιωάννης Καποδίστριας, το 1828 . Η καθιέρωση της δραχμής, το 1833, 

αποτελεί αν όχι αναβίωση του ξεχασμένου μέχρι τότε νομίσματος, ακόμα μια 

προσπάθεια της ελληνικής πολιτείας να συνδέσει το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, με 

τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.

Από το 2001, εθνικό νόμισμα της Ελλάδας είναι το ευρώ, το οποίο αντικατέστησε 

τη δραχμή.

1.2. Η έννοια του χρήματος

Χρήμα είναι οποιοδήποτε εμπορεύσιμο αγαθό ή υπηρεσία που χρησιμοποιείται 

από μια κοινωνία ως υποκατάστατο αξίας, ένα μέσο ανταλλαγής, και μια μονάδα 

υπολογισμού. Δεδομένου ότι οι ανάγκες προκύπτουν φυσικά, οι κοινωνίες δημιουργούν 

ένα συναλλακτικό μέσο όταν δεν υπάρχει κανένα. Σε άλλες περιπτώσεις, μια κεντρική 

αρχή δημιουργεί ένα συναλλακτικό μέσο, αυτή είναι συχνότερα η περίπτωση στις 

σύγχρονες κοινωνίες με τα χαρτονομίσματα.

Η αξία των χρημάτων προκύπτει κατά ένα μέρος από τη χρησιμότητά του ως 

μέσο ανταλλαγής εντούτοις η χρησιμότητά του ως μέσου ανταλλαγής εξαρτάται από 

την αναγνώριση της αγοραστικής του αξίας. Ως εκ τούτου αυτές οι δύο πτυχές των 

χρημάτων είναι αλληλοεξαρτώμενες.

Τα προϊόντα ήταν η πρώτη μορφή χρημάτων που εμφανίστηκαν. Στο πλαίσιο 

ενός συστήματος χρημάτων - προϊόντων, το αντικείμενο που χρησιμοποιείται ως χρήμα 

έχει την αξία έμφυτη. Υιοθετείται συνήθως για να απλοποιήσει τις συναλλαγές σε μια 

οικονομία ανταλλαγής, κατά συνέπεια λειτουργεί πρώτα ως μέσο ανταλλαγής. Αρχίζει 

ως «αποθήκη» αξίας, δεδομένου ότι οι κάτοχοι των φθαρτών αγαθών μπορούν εύκολα 

να τους μετατρέψουν σε ανθεκτικά χρήματα. Στις σύγχρονες οικονομίες, τα χρήματα
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προϊόντων έχουν χρησιμοποιηθεί επίσης ως μονάδα απολογισμού. Τα στηριγμένα σε 

χρυσό νομίσματα είναι μια κοινή μορφή χρημάτων.

Τα χρήματα Fiat (χρήματα εξουσιοδότησης) είναι μια σχετικά σύγχρονη 

εφεύρεση. Μια κεντρική αρχή δημιουργεί ένα νέο αντικείμενο χρημάτων που έχει την 

ελάχιστη εγγενή αξία. Η χρήση του κοινού των χρημάτων υπάρχει μόνο επειδή η 

κεντρική αρχή εξουσιοδοτεί την αποδοχή των χρημάτων κάτω από την ποινική ρήτρα 

του νόμου. Σε περιπτώσεις όπου το κοινό χάνει την πίστη στα χρήματα 

εξουσιοδότησης, υπάρχουν λίγα μια κεντρική αρχή μπορούν να κάνουν για να 

αποτρέψουν την υιοθέτηση άλλων αντικειμένων χρημάτων από την κοινωνία.

1.3. Η εξέλιξη του χρήματος

Η μέθοδος της χρήσης νομισμάτων, ως χρήμα, με βάση την αξία του υλικού από 

το οποίο ήταν φτιαγμένα τελικά εξελίχθη στη μέθοδο του αντιπροσωπευτικού 

χρήματος. Αυτό συνέβη επειδή οι έμποροι χρυσού και αργύρου ή οι τράπεζες άρχισαν 

να εκδίδουν αποδείξεις στους καταθέτες -  εξαργυρώσιμες με χρήματα ουσιαστικής 

αξίας - τα οποία είχαν κατατεθεί. Τελικά, αυτές οι αποδείξεις έγιναν ευρέως αποδεκτές 

ως μέσο πληρωμής και ξεκίνησαν να χρησιμοποιούνται ως χρήμα.

Τα χάρτινα χρήματα ή τραπεζογραμμάτια χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά 

στην Κίνα, κατά τη διάρκεια της Δυναστείας των Σονγκ. Αυτά τα τραπεζογραμμάτια, 

γνωστά ως "Jiaozi" εξελίχθηκαν από χρεόγραφο που είχαν χρησιμοποιηθεί από τον 7ο 

αιώνα μ.Χ., ωστόσο, δεν είχαν σταματήσει τη χρήση των νομισμάτων ουσιαστικής 

αξίας. Στην Ευρώπη τα πρώτα τραπεζογραμμάτια εξεδόθησαν από τη Stockholms 

Banco το 1661 και χρησιμοποιήθηκαν παράλληλα με κέρματα.

Η ευκολία των συναλλαγών που παρείχε η έκδοση των τραπεζογραμματίων από 

τις τράπεζες καθιέρωσε τα χαρτονομίσματα σε ευρεία και κοινώς αποδεκτή 

συναλλακτική πρακτική. Μ’ αυτό το νομισματικό σύστημα, όπου το μέσο συναλλαγής 

είναι χαρτιά, τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε προκαθορισμένες, σταθερές 

ποσότητες χρυσού, αντικαταστάθηκε η χρήση των χρυσών νομισμάτων ως χρήματος 

μεταξύ του 17ου και 19ου αιώνα στην Ευρώπη. Αυτά τα πιστοποιητικά χρυσού 

νομιμοποιήθηκαν ως χρήμα και η ρευστοποίησή τους σε χρυσό αποθαρρύνθηκε. Στις 

αρχές του 20ου αιώνα όλες σχεδόν οι χώρες υιοθέτησαν αυτό το σύστημα όπου για τα
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πιστοποιητικά που εξέδιδαν, υπήρχε προκαθορισμένη ποσότητα χρυσού προς 

εξαργύρωση.

1.4. Αξία του χρήματος

Το σύνολο των χρημάτων, που κυκλοφορεί, σε μια χώρα, έχει επιπτώσεις, 

άμεσα, στον πληθωρισμό και στα επιτόκια. Η συνολική διαθέσιμη ποσότητα χρήματος, 

σε μία οικονομία, για κάθε χρήση, ονομάζεται "χρηματικό απόθεμα" και αποτελείται 

από το σύνολο των χαρτονομισμάτων και κερμάτων, τους λογαριασμούς της κεντρικής 

τράπεζας, τους λογαριασμούς όψεως, τρεχούμενους, ταμιευτηρίου και λογαριασμούς 

εξωτερικού

Προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια και ασφάλεια, στις συναλλαγές (δηλαδή, για 

κάθε χαρτονόμισμα, να υπάρχει αντίκρισμα, δηλαδή εξασφάλιση ότι η απαίτηση μπορεί 

να εκπληρωθεί, άμεσα, τα χαρτονομίσματα τα εκδίδουν, αποκλειστικά, οι Κεντρικές 

Τράπεζες των χωρών. Απαγορεύεται, αυστηρά, η έκδοση χαρτονομισμάτων από άλλες 

τράπεζες ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή από άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 

Επιπλέον, απαγορεύεται, αυστηρά, η παραχάραξη χαρτονομίσματος, δηλαδή η 

παράνομη κατασκευή πλαστού χρήματος, το οποίο, φυσικά, δεν έχει αντίκρισμα, ούτε 

αγοραστική δύναμη.

Η αποδοχή του νομίσματος, που εκδίδεται, σε μία χώρα, είναι αναγκαστική, από 

όλους τους φορείς και συναλλασσόμενους, μέσα σε αυτή τη χώρα, ενώ απαγορεύεται η 

συνύπαρξη άλλων νομισμάτων, στις καθημερινές συναλλαγές. Η διατήρηση άλλων 

νομισμάτων, σε τραπεζικούς λογαριασμούς, δεν απαγορεύεται, εφόσον επιτρέπει 

συναλλαγές, με άλλες χώρες ή πρόκειται, για λογαριασμούς μεταναστών κ.λπ.

Η χρηματική αξία των νομισμάτων προκύπτει, από την αξία του μετάλλου, από 

το οποίο είναι κατασκευασμένα. Έτσι, μία χρυσή λίρα έχει, σαφώς, πολύ μεγαλύτερη 

αξία, από ένα χάλκινο νόμισμα. Η αξία κάθε μετάλλου προκύπτει καθαρά από την 

διαθεσιμότητά του. Έτσι, αν ο χρυσός βρισκόταν σε τεράστιες ποσότητες και παντού 

στον πλανήτη μας, θα είχε πιθανότατα πολύ μικρή αξία.

Η αξία ενός χαρτονομίσματος προκύπτει, από δικαιώματα και απαιτήσεις, 

έναντι τρίτων, που ενσωματώνει. Η αξία του χαρτιού, φυσικά, είναι σχεδόν μηδενική. 

Αρκετές χώρες επιλέγουν να περιορίζουν την κυκλοφορία των νομισμάτων, που είναι 

κατασκευασμένα, από σπάνια μέταλλα. Στην Ελλάδα, αυτό συνέβαινε με το παλαιό
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εικοσάρικο (επί εποχής δραχμής). Το παλαιό εικοσάρικο ήταν κατασκευασμένο, από 

ασήμι, με αποτέλεσμα, η άνοδος της αξίας του μετάλλου να είναι μεγάλη και σε 

συνδυασμό, με την απαξίωση της ονομαστικής αξίας του εικοσάρικου, δηλαδή τις 

είκοσι δραχμές, που οφειλόταν σε παράγοντες, όπως ο πληθωρισμός, να οδηγεί, σε 

δημιουργία συλλογών, από πολλούς Έλληνες. Έτσι, η Τράπεζα της Ελλάδος 

προχώρησε, στην έκδοση του καινούργιου εικοσάρικου και την απόσυρση του παλαιού.

1.5.Λειτουργίες του χρήματος

Οι τέσσερις βασικές λειτουργίες του χρήματος:

• Ως μέτρο υπολογισμού των αξιών και τιμών

• Ως μέσο πληρωμών και συναλλαγών

• Ως μέσο απόθεμα αξίας

• Ως μέσο ή μέτρο μελλοντικών πληρωμών και παροχών

1.5.1. Ως μέτρο υπολογισμού των αξιών και των τιμών

Όταν ρωτάμε ποια είναι η τιμή ενός προϊόντος, είναι αντιληπτό από όλους μας 

ότι εκείνο το οποίο εννοούμε είναι η τιμή του πράγματος εκφρασμένη σε ευρώ.

Σε μια οικονομία αντιπραγματισμού, όλα τα αγαθά θα πρέπει να εκτιμηθούν σε 

σχέση με όλα τα άλλα αγαθά.

Η ύπαρξη μιας κοινής μονάδας μέτρησης απλοποιεί σημαντικά τις τεχνικές της 

τιμολόγησης και τις τεχνικές της λογιστικής. Μια μονάδα μέτρησης είναι ένας τρόπος 

καθορισμού μιας συγκεκριμένης τιμής στα οικονομικά αγαθά και υπηρεσίες. Έτσι, ως 

μονάδα μέτρησης χρησιμοποιείται η νομισματική μονάδα για τον καθορισμό της τιμής 

των αγαθών και υπηρεσιών σε σχέση με τα άλλα αγαθά και υπηρεσίες. Η νομισματική 

μονάδα είναι ο κοινός παρονομαστής ή μέτρο.

17



1.5.2. Ως μέσο πληρωμών και συναλλαγών

Για να πραγματοποιηθεί η ανταλλαγή σε μια εμπράγματη οικονομία, όπου δεν 

υπάρχει χρήμα, πρέπει να υπάρχει εκείνο που οι οικονομολόγοι ονομάζουν διπλή 

σύμπτωση αναγκών δηλαδή οι ανάγκες δύο ατόμων πρέπει να συμπίπτουν.

Το χρήμα αλλάζει όλη αυτή τη κατάσταση, γιατί αποτελεί μια γενικώς 

αποδεκτή αγοραστική δύναμη. Ο καθένας από εμάς εργαζόμαστε για την απόκτηση 

χρήματος και έπειτα χρησιμοποιούμε αυτό το χρήμα για να αγοράσουμε αγαθά και 

υπηρεσίες που παράγει κάποιος άλλος. Στη διαδικασία της επεξεργασίας των αγαθών, 

το χρήμα κάνει δυνατή την εξειδίκευση.

Η εξειδίκευση επιτρέπει στα άτομα να αγοράζουν τα περισσότερα αγαθά από άλλους 

αντί να παράγουν οι ίδιοι τα αγαθά αυτά.

Τα άτομα συνεπώς μπορεί να εξειδικευτούν σε περιοχές όπου έχουν ένα 

συγκριτικό πλεονέκτημα και θα πάρουν χρήμα για τους καρπούς της εργασίας τους.

Το χρήμα αυτό μπορούν μετά να το ανταλλάξουν για τους καρπούς της 

εργασίας των άλλων ατόμων.

Το χρήμα για να εκτελέσει τη λειτουργία του ως μέσο συναλλαγής πρέπει να 

είναι γενικώς αποδεκτό στις συναλλαγές, δηλαδή κατ’ ουσία όλοι σε μια κοινωνία 

πρέπει να είναι πρόθυμοι να το αποδεχθούν ως πληρωμή κατά την αγοραπωλησία των 

αγαθών και υπηρεσιών. Οτιδήποτε γίνεται γενικώς αποδεκτό ως μέσο πληρωμής είναι 

χρήμα.

1.5.3. Ως μέσο απόθεμα αξίας

Η λειτουργία αυτή απορρέει κατά ένα μεγάλο μέρος από τη λειτουργία του ως 

μέσο συναλλαγής, είναι ότι το χρήμα χρησιμεύει ως απόθεμα αξίας.

Το χρήμα λειτουργεί και ως μέσο συναλλαγής κατά τη διάρκεια του χρόνου 

καθώς επίσης και σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του χρόνου.

Έτσι, τα άτομα είναι πρόθυμα να πληρωθούν μόνο μια φορά την εβδομάδα ή μια φορά 

το μήνα γιατί γνωρίζουν ότι το χρήμα το οποίο εισπράττουν σήμερα θα είναι χρήμα και 

στο μέλλον. Δεν υπάρχει ανάγκη, συνεπώς, να δαπανήσουν το χρήμα αμέσως από φόβο 

ότι σύντομα κάτι άλλο θα μπει σε χρήση ως μέσο συναλλαγής. Έτσι, παρέχεται στα
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άτομα η δυνατότητα να αποταμιεύουν από το τρέχον εισόδημα για να το δαπανήσουν 

στο μέλλον.

Η λειτουργία αυτή του χρήματος ως απόθεμα αξίας δεν αποτελεί 

αποκλειστικότητα του χρήματος. Τον ίδιο ρόλο όπως είναι γνωστό, μπορεί να 

διαδραματίσουν και άλλα αγαθά όπως παραδείγματος χάρη, τα ακίνητα περιουσιακά 

στοιχεία, τα κοσμήματα, οι μετοχές, οι ομολογίες κ.ά..

Σε σύγκριση με την ποικιλία αυτή των μέσων αποθέματος αξίας, Το χρήμα 

παρουσιάζει το βασικό πλεονέκτημα της άμεσης ρευστότητας. Μπορεί δηλαδή να 

χρησιμοποιηθεί όποτε χρειάζεται για την αγορά άλλων αγαθών πράγμα που δεν 

συμβαίνει με τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία.

1.5.4. Ως μέσο ή μέτρο μελλοντικών πληρωμών και παροχών

Η λειτουργία αυτή του χρήματος συνεπάγεται τη χρήση του χρήματος ως μέσο 

συναλλαγής καθώς και ως μονάδα μέτρησης.

Οι οφειλές καθορίζονται και εκφράζονται τυπικά σε όρους μιας μονάδας 

μέτρησης και εξοφλούνται με ένα νομισματικό μέσο συναλλαγής. Αυτό είναι σαν να 

πούμε ότι μια οφειλή καθορίζεται και εκφράζεται σε ευρώ και εξοφλείται με νόμισμα.

1.6. Οι ιδιότητές του χρήματος

Το χρήμα έχει τις πέντε ακόλουθες ιδιότητες:

• Φορητότητα

• Ανθεκτικότητα

• Διαιρετότητα

• Τυποποίηση

• Αναγνωρισημότητα
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1.6.1. Φορητότητα

Το χρήμα πρέπει να μεταφέρεται εύκολα από ένα μέρος σε άλλο έτσι ώστε να 

είναι σε θέση κάποιος να πραγματοποιεί αγορές από τόπο σε τόπο. Εάν το χρήμα δεν 

είναι εύκολα φορητό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ευρεία κλίμακα.

1.6.2. Ανθεκτικότητα

Το χρήμα που δεν έχει την ιδιότητα της φυσικής ανθεκτικότητας θα χάσει την 

αξία του ως χρήμα. Επειδή το χρήμα χρησιμοποιείται για τη διενέργεια συναλλαγών και 

επομένως μεταβιβάζεται από χέρι σε χέρι πολλές φορές θα πρέπει να κατασκευάζεται 

από τέτοια ανθεκτική ύλη, ώστε το περιεχόμενο του και κατά συνέπεια η ανταλλακτική 

του αξία να μην επηρεάζεται από τη διάρκεια του χρόνου και από τη συχνότητα της 

χρήσης του.

1.6.3. Διαιρετότητα

Το χρήμα πρέπει να διαιρείται εύκολα σε μικρότερες μονάδες χωρίς βέβαια να 

χάσει καθόλου από την αξία του σαν σύνολο.

Η ιδιότητα αυτή είναι αναγκαία για να πραγματοποιούνται συναλλαγές αγαθών 

μικρότερων μονάδων και αξίας.

Το σημερινό νόμισμα στη χώρα μας, όπως και σε κάθε άλλη χώρα είναι διαιρετό 

σε πολλαπλές μικρότερες μονάδες πράγμα που διευκολύνει τις συναλλαγές σε μεγάλο 

βαθμό γιατί με τη διαιρετότητα σε μικρότερες μονάδες μπορεί να γίνονται συναλλαγές 

σε οποιαδήποτε ποσότητα και αξία.

1.6.4. Τυποποίηση

Το χρήμα για να είναι χρήσιμο θα πρέπει να τυποποιηθεί, οι ίδιες μονάδες του 

πρέπει να είναι ίσης αξίας σε ποιότητα και φυσικώς μη διακρίσιμες δηλαδή πρέπει να 

είναι ομοιογενείς.

Μόνο εάν το χρήμα είναι τυποποιημένο τότε είναι βέβαια τα άτομα τι ακριβώς 

παίρνουν όταν πραγματοποιούν οικονομικές συναλλαγές.
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1.6.5. Αναγνωρισημότητα

Το χρήμα πρέπει να αναγνωρίζεται εύκολα. Εάν δεν αναγνωρίζεται εύκολα, τα 

άτομα θα αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες για να διαπιστώνουν σε κάθε 

συναλλαγή εάν αυτό που παίρνουν είναι γνήσιο χρήμα ή κάποιο κατώτερο στοιχείο.

Στα σύγχρονα έθνη σήμερα, το χρήμα αποτελείται χαρακτηριστικά από 

κέρματα, χαρτονομίσματα και λογαριασμούς όψεως.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Τ ρ α π ε ζ α  Ελ λ ά δ ο ς

2.1. Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα αποτελείται από μία Κεντρική Τράπεζα(την 

Τράπεζα Ελλάδος), 41 εμπορικές τράπεζες, 3 επενδυτικές τράπεζες, 1 ειδικευμένη 

τράπεζα(Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος), 7 τοπικές συνεργαζόμενες τράπεζες, την 

Τράπεζα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και την Τράπεζα Προωθήσεων και Δανείων.

Είκοσι δύο από τις εμπορικές τράπεζες είναι ξένων συμφερόντων 

συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων αμερικανικών τραπεζών. Από τις ελληνικές 

εμπορικές τράπεζες, η μεγαλύτερη είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος που 

διαχειρίζεται περίπου το ένα τρίτο των τραπεζικών δραστηριοτήτων της χώρας.

Η Ελληνική Τραπεζική βιομηχανία έχει ωριμάσει εντυπωσιακά τα τελευταία 

πέντε χρόνια. Η πιστωτική ανάλυση έχει βελτιωθεί, τα επίπεδα πρόνοιας έχουν ανέβει, 

τα συστήματα IT έχουν επιθεωρηθεί λεπτομερώς, οι υπηρεσίες διαδικτυακών 

τραπεζικών συστημάτων έχουν δημιουργηθεί από διάφορες φίρμες και τα πρότυπα 

management είναι τώρα εξαιρετικά απαιτητικά.

2.2. Η Τράπεζα της Ελλάδος
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Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι η κεντρική τράπεζα της χώρας. Ιδρύθηκε το 1927 

βάσει ενός Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου της Γενεύης και άρχισε να λειτουργεί τον 

Μάιο του 1928. Έχει συσταθεί με τη μορφή ανωνύμου εταιρίας. Ως έδρα της ορίζεται 

από το Καταστατικό της η Αθήνα, ενώ διατηρεί 18 υποκαταστήματα, 38 πρακτορεία 

και 8 θυρίδες σε όλη την Ελλάδα.

Από τον Ιανουάριο 2001 η Τράπεζα της Ελλάδος αποτελεί αναπόσπαστο μέλος 

του Ευρωσυστήματος, που απαρτίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) 

και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 

που ανήκουν στη ζώνη του ευρώ. Έκτοτε η Τράπεζα της Ελλάδος συμβάλλει με τη 

δράση της στην επίτευξη των στόχων και την εκτέλεση των καθηκόντων του 

Ευρωσυστήματος, το οποίο χαράσσει και εφαρμόζει τη νομισματική πολιτική στη ζώνη 

του ευρώ.

Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αρμόδια για την εφαρμογή της νομισματικής 

πολιτικής του Ευρωσυστήματος στην Ελλάδα και τη διαφύλαξη της σταθερότητας του 

ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ως πρωταρχικός σκοπός ορίζεται από το 

Καταστατικό της η διασφάλιση της σταθερότητας του γενικού επιπέδου των τιμών. Στο 

βαθμό που δεν επηρεάζεται η επίτευξη του πρωταρχικού της σκοπού, η Τράπεζα 

στηρίζει τη γενική οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Κατά την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων της, έχει κατοχυρωθεί η θεσμική, προσωπική και λειτουργική 

ανεξαρτησία της, αλλά και η άσκηση δημοκρατικού ελέγχου εκ μέρους της Βουλής.

2.3. Διοίκηση-Αποφασιστικά Όργανα της Τράπεζας της Ελλάδος

2.3.1. Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Τράπεζας, εκπροσωπεί το 

σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους. 

Συνέρχεται μια φορά κατ’ έτος, όχι αργότερα από το μήνα Απρίλιο, και είναι μόνη 

αρμοδία να αποφασίζει περί του τρόπου διεξαγωγής των εργασιών της καθώς και επί 

των θεμάτων:

• Έγκρισης της Ετήσιας Έκθεσης, έγκρισης του Ισολογισμού και

καταβολών σε αποθεματικά και άλλα ειδικά κεφάλαια, προσδιορισμού 

του μερίσματος και εν γένει διάθεσης των καθαρών κερδών.
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• Εκλογής ή ανάκλησης των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των 

Ελεγκτών και καθορισμού των αμοιβών τους.

• Απαλλαγής των μελών του Εενικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από 

κάθε προσωπική ευθύνη.

• Προτάσεων τροποποίησης του Καταστατικού οι οποίες στη συνέχεια 

υποβάλλονται στη Βουλή διά της Κυβέρνησης.

• Προτάσεων που υποβάλλονται από το Γ ενικό Συμβούλιο επί παντός 

άλλου θέματος.

2.3.2. Γενικό Συμβούλιο

Το Γενικό Συμβούλιο αποτελείται από το Διοικητή, τους δύο Υποδιοικητές, τα 

λοιπά (τρία) μέλη του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής και έξι Συμβούλους. Είναι 

επιφορτισμένο με τη γενική διαχείριση των υποθέσεων της Τράπεζας, υπεύθυνο προς 

τη Γ ενική Συνέλευση, λαμβάνει δε αποφάσεις και ασκεί εξουσία, εντός των ορίων του 

Καταστατικού, επί θεμάτων που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γ ενικής 

Συνέλευσης ή του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής ή του Διοικητή.

2.3.3. Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής

Το Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής είναι αρμόδιο:

• να εφαρμόζει τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) 

σχετικά με την άσκηση της νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής, 

να αναλύει τις οικονομικές και νομισματικές εξελίξεις και να εξετάζει την 

επίδραση της νομισματικής πολιτικής που χαράσσεται στο πλαίσιο του 

Ευρωσυστήματος,

• να αποφασίζει επί θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία των συστημάτων 

πληρωμών και των συστημάτων διαπραγμάτευσης, διακανονισμού και 

εκκαθάρισης εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών 

μέσων, καθώς και τη θέση σε κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων ευρώ.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του που σχετίζονται με το Ευρωσύστημα, 

το Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής ενεργεί σύμφωνα τις κατευθυντήριες γραμμές 

και οδηγίες της ΕΚΤ.
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Στο Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής συμμετέχουν:

• ο Διοικητής της Τράπεζας ως πρόεδρος,

• οι δύο Υποδιοικητές,

• τρία μέλη που διορίζονται με εξαετή θητεία, με Προεδρικό Διάταγμα, μετά 

από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από γνώμη του 

Διοικητή.

2.3.4. Διοικητής — Υποδιοικητές

Ο Διοικητής και οι δύο Υποδιοικητές διορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα με 

εξαετή θητεία. Ο Διοικητής προεδρεύει των συνεδριάσεων του Γενικού Συμβουλίου και 

του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής, εκπροσωπεί την Τράπεζα ενώπιον των 

δικαστικών αρχών, ασκεί διαρκή έλεγχο επί της διαχειρίσεως του ενεργητικού και των 

γενικών εργασιών της Τράπεζας και λαμβάνει αποφάσεις επί παντός θέματος που δεν 

επιφυλάσσεται ειδικά στο Γ ενικό Συμβούλιο ή το Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής 

ούτε διέπεται από κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται από τα Συμβούλια αυτά, μετέχει δε 

στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Με εξαίρεση θέματα 

που ανατίθενται στο Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής, ο Διοικητής αποφασίζει επί 

των λοιπών θεμάτων που εμπίπτουν στα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Συστήματος 

Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ). Επίσης, ασκεί τις αρμοδιότητες, κυρίως εποπτικές, της 

πρώην Νομισματικής Επιτροπής, οι οποίες, μετά την κατάργηση αυτής, περιήλθαν στην 

Τράπεζα της Ελλάδος. Ο Διοικητής δύναται να αναθέτει οποιοδήποτε από τα 

καθήκοντά του στους Υποδιοικητές. Ο αρχαιότερος Υποδιοικητής αναπληρώνει το 

Διοικητή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, σε όλη την έκταση των 

καθηκόντων του.

2.3.5. Επιτροπή Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων (ΕΤΠΘ)

Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος ασκούνται, όπως ρητά 

προβλέπεται από το άρθρο 55Α του Καταστατικού της και το άρθρο 25 του 

ν.3601/2007, με Πράξεις του Διοικητή της ή εξουσιοδοτημένων από αυτόν οργάνων.
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Στο πλαίσιο αυτό, με Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος έχουν 

ανατεθεί στην Επιτροπή Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων οι ακόλουθες 

αρμοδιότητες:

α) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που ανήκουν στην Τράπεζα της 

Ελλάδος βάσει των διατάξεων του Καταστατικού της και του ν.3601/2007, όπως 

ισχύουν, ή έχουν περιέλθει σε αυτήν με το άρθρο 1 του ν.1266/1982, όπως ισχύει, 

έκδοση αποφάσεων, περιλαμβανομένων ιδίως εκείνων που αφορούν την ίδρυση και 

τους όρους λειτουργίας και την άσκηση των εργασιών των πιστωτικών και 

χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, καθώς και τη λήψη μέτρων και την επιβολή κυρώσεων και 

προστίμων σε νομικά και φυσικά πρόσωπα.

β) Η, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν.1611/1950, όπως ισχύει, 

έκδοση ειδικής εγκριτικής απόφασης για την αποδέσμευση διαθεσίμων των κατά την 

έννοια του άρθρου 1 του ως άνω νόμου δημοσίων οργανισμών (προς παροχή δανείων ή 

διενέργεια επενδύσεων οι οποίες δεν πληρούν τους προβλεπόμενους από ειδικές 

διατάξεις της νομοθεσίας περί επενδύσεων δημοσίων οργανισμούς όρους), 

εξαιρουμένων των φορέων που υπάγονται στον ν.3586/2007.

Ο Διοικητής διατηρεί το δικαίωμα να ασκεί με Πράξεις του τις αρμοδιότητες 

που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων.

Η εν λόγω Επιτροπή συγκροτείται από τα πιο κάτω πρόσωπα:

• Πρόεδρος: Ο Διοικητής

• Μέλη: Οι δύο Υποδιοικητές

• Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων:

• Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος

• Εργασιών Δημοσίου

• Νομικών Υπηρεσιών

• Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων

• Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
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Ο Διοικητής, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνεται ως 

Πρόεδρος της Επιτροπής από έναν εκ των Υποδιοικητών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

32 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος.

2.4. Οι Αρμοδιότητες της Τράπεζας Ελλάδος

Οι αρμοδιότητες της Τράπεζας διακρίνονται σε αυτές που εντάσσονται στο 

πλαίσιο του Ευρωσυστήματος και σε άλλες αρμοδιότητες, και συνοπτικά είναι οι εξής:

• Αρμοδιότητες στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος

• Άλλες Αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος

2.4.1. Αρμοδιότητες στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος

• Συμμετέχει στη χάραξη της ενιαίας νομισματικής πολιτικής της ζώνης του ευρώ 

και την εφαρμόζει στην Ελλάδα.

• Διαχειρίζεται για λογαριασμό της ΕΚΤ μέρος των σε συνάλλαγμα και χρυσό 

διαθεσίμων της τελευταίας, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΚΤ.

• Ασκεί την επίβλεψη των συστημάτων και των μέσων πληρωμών, με σκοπό τη 

διασφάλιση της σταθερότητας, της αξιοπιστίας και της αποδοτικότητάς τους. 

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας αυτής, παρακολουθεί και επιβλέπει, μεταξύ 

άλλων, το σύστημα πληρωμών ΔΙΑΣ και το Γραφείο Συμψηφισμού Αθηνών. 

Από τις 19 Μαΐου 2008. συμμετέχει στο Τείνει! , το νέο διευρωπαϊκό σύστημα 

ταχείας μεταφοράς κεφαλαίων και διακανονισμού σε συνεχή χρόνο.

• Προωθεί ρυθμίσεις για τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και 

την αποτελεσματική διαχείριση χρηματοπιστωτικών κρίσεων.

• Συλλέγει στατιστικά στοιχεία από νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

(δηλαδή, τις τράπεζες και τα αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων).

• Εκδίδει τραπεζογραμμάτια ευρώ, τα οποία κυκλοφορούν ως νόμιμο χρήμα, μετά 

από έγκριση της ΕΚΤ, και είναι αρμόδια για την κυκλοφορία και διαχείριση των 

τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ στην Ελλάδα.

• Φροντίζει για την προμήθεια των αναγκαίων ποσοτήτων ανά αξία, είτε από το 

Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών (ΙΕΤΑ), είτε από 

διασυνοριακές χρηματαποστολές, καθώς και για την ασφαλή αποθήκευση.
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διακίνηση και την επανακυκλοφορία ή την καταστροφή τους και μεριμνά για 

τον ομαλό εφοδιασμό της οικονομίας.

2.4.2. Άλλες Αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος

•  Εποπτεύει τα πιστωτικά ιδρύματα καθώς και ορισμένες κατηγορίες 

επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα της οικονομίας.

• Έχει την ευθύνη για τη διαχείριση και τη λειτουργία του

Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή 

(Άυλοι Τίτλοι).

• Έχει την ευθύνη της λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς 

Τίτλων (ΗΔΑΤ).

• Έχει αναλάβει το χρηματικό διακανονισμό των συναλλαγών της ΕΧΑΕ μέσω 

του συστήματος SMART (System for Money Settlement of Athex Reconciled 

Transactions)

• Κατέχει και διαχειρίζεται τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας στα οποία 

περιλαμβάνονται τα σε συνάλλαγμα και χρυσό διαθέσιμα της Τράπεζας της 

Ελλάδος και του Ελληνικού Δημοσίου.

• Εξυπηρετεί το Ελληνικό Δημόσιο ως ταμίας και εντολοδόχος τού.

• Καταρτίζει και δημοσιεύει στατιστικά στοιχεία που αφορούν την ελληνική 

οικονομία και διενεργεί εξειδικευμένες στατιστικές έρευνες.

• Δημοσιεύει εκθέσεις και διεξάγει ερευνητικό έργο στο πλαίσιο της 

παρακολούθησης και ανάλυσης της οικονομικής συγκυρίας και της 

νομισματικής πολιτικής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

3 °

3.1. Ιστορία Πειραιώς

Ο Όμιλος Πειραιώς αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς και δραστήριους 

της ελληνικής οικονομίας. Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916. Για πολλές 

δεκαετίες λειτούργησε ως ιδιωτική Τράπεζα και το 1975 πέρασε υπό κρατικό έλεγχο, 

όπου και παρέμεινε μέχρι το 1991. Από το Δεκέμβριο του 1991 που ιδιωτικοποιήθηκε 

παρουσιάζει συνεχή και ταχεία ανάπτυξη εργασιών, μεγεθών και δραστηριοτήτων.

Παράλληλα με την οργανική της ανάπτυξη, η Τράπεζα Πειραιώς υλοποίησε μία 

σειρά στρατηγικών κινήσεων, με σκοπό την εδραίωσή της στην εγχώρια αγορά. Έτσι, 

το 1998 προχώρησε στην απορρόφηση των εργασιών της Chase Manhattan στην 

Ελλάδα, στην εξαγορά της Τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης και της μικρής 

εξειδικευμένης Τράπεζας Credit Lyonnais Hellas, ενώ στις αρχές του 1999 στην 

απόκτηση του ελέγχου της Τράπεζας Χίου και στην απορρόφηση των εργασιών της 

National Westminster Bank PLC στην Ελλάδα. Τον Ιούνιο του 2000 πραγματοποίησε 

την ενοποίηση των τραπεζικών δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα, μέσω της 

απορρόφησης των εμπορικών Τραπεζών Μακεδονίας-Θράκης και Χίου, δημιουργώντας 

μία από τις τρεις μεγαλύτερες ιδιωτικές Τράπεζες στην Ελλάδα.

Στις αρχές του 2002, η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε τον έλεγχο της ETBAbank 

ενώ η απορρόφησή της από την Τράπεζα Πειραιώς ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 2003. 

Επίσης, στις αρχές του 2002 υπογράφηκε συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας του 

Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς με το διεθνή τραπεζοασφαλιστικό Όμιλο ING για την 

ελληνική αγορά, με έμφαση στο χώρο των τραπεζοασφαλειών, η οποία ανανεώθηκε τον 

Οκτώβριο 2007 για 10 έτη. Στις αρχές Ιουλίου 2009 η Τράπεζα Πειραιώς και η BNP 

Wealth Management ανακοίνωσαν τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας στο Wealth 

Management. Τέλος, στις αρχές Οκτωβρίου 2009 η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε 

συμφωνία με τη Victoria Α.Ε.Ε.Ζ., θυγατρική της Ergo International στην Ελλάδα και 

μέλος του γερμανικού ασφαλιστικού Ομίλου Munich Re, για τη σύναψη 1 θετούς 

αποκλειστικής συνεργασίας στον κλάδο των γενικών ασφαλειών.

Στις αρχές του 2005, ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς υλοποιώντας τη στρατηγική 

επέκτασής του στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου,
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προχώρησε στην εξαγορά της βουλγαρικής Τράπεζας Eurobank (μετονομάστηκε σε 

Piraeus Bank Bulgaria), ενισχύοντας την εκεί παρουσία του Ομίλου, ενώ το Μάρτιο 

2006 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς στη 

Βουλγαρία με την Eurobank. Επίσης, το 2005, πραγματοποίησε είσοδο στη σέρβική 

αγορά με την εξαγορά της Atlas Bank (μετονομάστηκε σε Piraeus Bank Beograd), αλλά 

και στην αιγυπτιακή αγορά με την εξαγορά της Egyptian Commercial Bank 

(μετονομάστηκε σε Piraeus Bank Egypt). Τέλος, εντός του 2007, ο Όμιλος Πειραιώς 

διεύρυνε τη διεθνή παρουσία του στην Ουκρανία με την εξαγορά της International 

Commerce Bank (μετονομάστηκε σε Piraeus Bank ICB), και στην Κύπρο με την 

έγκριση λειτουργίας τραπεζικού ιδρύματος (Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου) και τη 

συμφωνία εξαγοράς του δικτύου της Arab Bank Κύπρου.

Σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς ηγείται ενός Ομίλου επιχειρήσεων που καλύπτουν 

το σύνολο των εργασιών και δραστηριοτήτων του χρηματοοικονομικού τομέα στην 

Ελλάδα (universal bank). Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει ιδιαίτερη τεχνογνωσία στην 

καταναλωτική-στεγαστική πίστη και στα άλλα προϊόντα τραπεζικής ιδιωτών, στο χώρο 

των μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, στην παροχή υπηρεσιών κεφαλαιαγοράς και 

επενδυτικής τραπεζικής, καθώς και στην αναπτυσσόμενη αγορά της χρηματοδοτικής 

μίσθωσης.

Το σύνολο αυτών των υπηρεσιών προσφέρονται τόσο μέσα από το πολύ καλά 

οργανωμένο δίκτυο καταστημάτων της, όσο και από το ηλεκτρονικό δίκτυο τραπεζικής 

της winbank. Η τελευταία δημιουργήθηκε στις αρχές του 2000 ως η πρώτη 

ολοκληρωμένη υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής στην Ελλάδα, παρέχοντας ένα 

πλήρες και ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης.

Η παρουσία του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς στο εξωτερικό εστιάζεται στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο, παράλληλα με παρουσία στα 

μεγάλα χρηματοοικονομικά κέντρα του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης. Συγκεκριμένα, 

ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς δραστηριοποιείται στις Η.Π.Α. με τη Marathon Bank 

στη Νέα Υόρκη με δίκτυο 13 καταστημάτων, στο Ηνωμένο Βασίλειο με ένα κατάστημα 

της Τράπεζας Πειραιώς στο Λονδίνο, στην Αλβανία με την Tirana Bank με 49 

καταστήματα, στη Ρουμανία με την Piraeus Bank Romania με 187 καταστήματα, στη 

Βουλγαρία με 102 καταστήματα της Piraeus Bank Bulgaria, στη Σερβία με 47 

καταστήματα της Piraeus Bank Beograd, στην Ουκρανία με 54 καταστήματα της
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Piraeus Bank ICB, στην Κύπρο με 15 καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Κύπρου 

και, τέλος στην Αίγυπτο με την Piraeus Bank Egypt με 49 καταστήματα.

Οι κύριοι μεσοπρόθεσμοι στόχοι του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς είναι η 

διατήρηση ισορροπημένης ανάπτυξης όσον αφορά τις χορηγήσεις και καταθέσεις, η 

επίτευξη υψηλής αποτελεσματικότητας, η διατήρηση υψηλής ποιότητας δανειακού 

χαρτοφυλακίου και ικανοποιητικής κεφαλαιακής επάρκειας. Η Τράπεζα Πειραιώς θα 

συνεχίσει να εστιάζει στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και στη λιανική 

τραπεζική, όπου κατέχει ισχυρή τεχνογνωσία, εκμεταλλευόμενη παράλληλα το νεαρό 

δίκτυο καταστημάτων της, στηνΕλλάδακαιτοεξωτερικό.Βασική κατεύθυνση της 

πολιτικής για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου είναι η 

αποτελεσματική διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων, διαθέτοντας ικανά και αφοσιωμένα 

στελέχη με δυνατότητα να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στο πλαίσιο της ενιαίας 

τραπεζικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.2. Προϊόντα Πειραιώς

•  Προϊόντα Συναλλάγματος

•  Προϊόντα Διαχείρισης Επιτοκιακού Κινδύνου

•  Επενδυτικά Προϊόντα

3.2.1. Προϊόντα Συναλλάγματος

Τα προϊόντα συναλλάγματος απευθύνονται στους πελάτες εκείνους που για 

οποιοδήποτε λόγο θέλουν να μετατρέψουν ένα νόμισμα σε κάποιο άλλο σήμερα ή στο 

μέλλον. Ιδιώτες με ανάγκη σε συνάλλαγμα, πχ τουριστικό, φοιτητικό κλπ., εταιρείες με 

εισαγωγές ή εξαγωγές σε χώρες με νόμισμα διάφορο του ευρώ, επενδυτές με διάθεση 

για επενδύσεις σε ξένα νομίσματα είναι όλοι παραδείγματα συμμετεχόντων στην αγορά 

συναλλάγματος.

3.2.1.1. Συναλλαγματικές Πράξεις Όψεως (FX Spot)
Οι συναλλαγματικές πράξεις όψεως αφορούν τη μετατροπή ενός νομίσματος 

έναντι ενός άλλου σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς και ο διακανονισμός
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διεκπεραιώνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά τη συναλλαγή. Η αγορά και η πώληση 

συναλλάγματος εκ μέρους των πελατών γίνεται είτε γιατί έχουν υποχρέωση σε κάποιο 

νόμισμα είτε για κερδοσκοπικούς λόγους.

3.2.1.2. Προθεσμιακές Πράξεις Συναλλάγματος (FX Forward)
Οι προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος είναι διμερείς συμφωνίες με τις οποίες τα 

δύο μέρη δεσμεύονται συμβατικά για την ανταλλαγή ποσού ενός νομίσματος έναντι 

κάποιου άλλου σε μια προσυμφωνημένη τιμή και σε μία μελλοντική ημερομηνία. Το 

προϊόν δίνει δηλαδή την δυνατότητα στον χρήστη να ‘κλειδώσει’ μια συγκεκριμένη 

ισοτιμία. Οι προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος αποτελούν την συνηθέστερη μέθοδο 

πλήρους κάλυψης και αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου λόγω της ευκολίας 

εκτέλεσης της συναλλαγής, της μελλοντικής ανταλλαγής ποσών και την ευελιξία στην 

επιλογή ημερομηνίας παράδοσης.

3.2.1.3. Προθεσμιακές Πράξεις Συναλλάγματος (Flexible Forward)
Πρόκειται για προθεσμιακή πράξη συναλλάγματος με δυνατότητα τμηματικού 

διακανονισμού του ποσού οποτεδήποτε ο πελάτης επιθυμεί μέχρι τη ημερομηνία αξίας 

της συναλλαγής στην προκαθορισμένη ισοτιμία. Παρέχει όλα τα πλεονεκτήματα μιας 

απλής προθεσμιακής πράξης συναλλάγματος (δηλ. πλήρη κάλυψη από συναλλαγματικό 

κίνδυνο, ευελιξία επιλογής ποσού, ισοτιμίας και λήξης, ευκολία εκτέλεσης), δίνοντας 

επιπλέον τη δυνατότητα στον πελάτη να καλύψει τις πιθανές υποχρεώσεις/εισροές του 

σε ξένο νόμισμα εντός συγκεκριμένης περιόδου στην ίδια γνωστή εκ των προτέρων 

ισοτιμία.

3.2.1.4. Προθεσμιακές Πράξεις Συναλλάγματος (Forward Plus)
Προϊόν αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου. Πρόκειται για προθεσμιακή 

πράξη συναλλάγματος με δυνατότητα βελτίωσης όρων υπό προϋποθέσεις. Παρέχει όλα 

τα πλεονεκτήματα μιας απλής προθεσμιακής πράξης συναλλάγματος (δηλ. πλήρη 

κάλυψη από συναλλαγματικό κίνδυνο, ευελιξία επιλογής ποσού, ισοτιμίας και λήξης, 

ευκολία εκτέλεσης), δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε πιθανή ευνοϊκή μεταβολή 

της ισοτιμίας υπό προϋποθέσεις. Πιο συγκεκριμένα συμφωνείτε εκ των προτέρων μια 

ισοτιμία, η οποία αποτελεί και την δυσμενέστερη τιμή στην οποία μπορεί να εκτελεστεί 

προθεσμιακά η μετατροπή συναλλάγματος, ενώ ταυτόχρονα ο πελάτης έχει τη
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δυνατότητα να επωφεληθεί από μια ενδεχόμενη ευνοϊκή μεταβολή της ισοτιμίας, υπό 

την προϋπόθεση ότι αυτή δεν θα κινηθεί καθ'όλη τη διάρκεια της προκαθορισμένης 

περιόδου πάνω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο.

3.2.1.5. FX Margin Trading
Με το Margin Trading η Τράπεζα παρέχει την διευκόλυνση στους πελάτες της να 

αναλαμβάνουν κερδοσκοπικές θέσεις στην αγορά συναλλάγματος μέσω της διενέργειας 

προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος. Οι Πράξεις αυτές γίνονται για ποσά 

πολλαπλάσια ενός ποσού το οποίο δεσμεύεται υπέρ της Τράπεζας και αποτελεί την 

εξασφάλιση της Τράπεζας σε περίπτωση που ο πελάτης αθετήσει τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τις πράξεις, κατά χρόνο αρνητικών, για τη θέση του πελάτη, 

διακυμάνσεων των ισοτιμιών. Το ποσό αυτό αποκαλείται Margin ή Περιθώριο 

Ασφάλισης.

3.2.1.6. Πράξεις Ανταλλαγής Νομισμάτων (FX Swap)
To FX Swap είναι συμφωνία κατά την οποία δύο μέρη ανταλλάσσουν ένα νόμισμα 

έναντι κάποιου άλλου με ημερομηνία αξίας spot και ταυτόχρονα συμφωνούν την 

αντίστροφη ανταλλαγή σε μια μελλοντική ημερομηνία. Η ανταλλαγή των νομισμάτων 

γίνεται στην τρέχουσα ισοτιμία (spot) ενώ η μελλοντική αντίστροφη ανταλλαγή γίνεται 

στην προθεσμιακή τιμή (forward) καθώς αυτή ενσωματώνει την επιτοκιακή διαφορά 

μεταξύ των δύο νομισμάτων. Η ρευστότητα σε ένα νόμισμα μετατρέπεται σε άλλο 

νόμισμα για κάποιο χρονικό διάστημα χωρίς συναλλαγματικό κίνδυνο. Οι πράξεις 

ανταλλαγής νομισμάτων αποτελούν μία συνήθη μέθοδο χρηματοδότησης στις 

περιπτώσεις που υπάρχουν κεφάλαια σε άλλο νόμισμα από αυτό που χρειάζεται ο 

πελάτης και δεν επιθυμείται η ανάληψη συναλλαγματικού κινδύνου.

3.2.1.7. Δικαίωμα Προαίρεσης σε Συνάλλαγμα - Δικαίωμα Αγοράς (FX 

Call Option)
Δικαίωμα προαίρεσης είναι μια σύμβαση που δίνει στον κάτοχο της το δικαίωμα 

και όχι την υποχρέωση να προβεί σε αγορά ή πώληση ενός νομίσματος έναντι κάποιου 

άλλου σε μια μελλοντική χρονική στιγμή και σε μια συγκεκριμένη τιμή (τιμή 

εξάσκησης). Το δικαίωμα αγοράς δίνει στον αγοραστή το δικαίωμα να αγοράσει μια 

συγκεκριμένη ποσότητα του νομίσματος σε συγκεκριμένη τιμή (την τιμή εξάσκησης).
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Από την άλλη πλευρά ο πωλητής του δικαιώματος αγοράς έχει την υποχρέωση να 

πωλήσει το νόμισμα στην ίδια αυτή τιμή, εφόσον αυτό ζητηθεί από τον αγοραστή.

3.2.1.8. Λικαίωμα Προαίρεσης σε Συνάλλαγμα - Δικαίωμα Πώλησης 

(FX Put Option)
Δικαίωμα προαίρεσης είναι μια σύμβαση που δίνει στον κάτοχο της το δικαίωμα 

και όχι την υποχρέωση να προβεί σε αγορά ή πώληση ενός νομίσματος έναντι κάποιου 

άλλου σε μια μελλοντική χρονική στιγμή και σε μια συγκεκριμένη τιμή (τιμή 

εξάσκησης). Το δικαίωμα πώλησης δίνει στον αγοραστή το δικαίωμα να πουλήσει μια 

συγκεκριμένη ποσότητα του νομίσματος σε συγκεκριμένη τιμή (την τιμή εξάσκησης). 

Από την άλλη πλευρά ο πωλητής του δικαιώματος πώλησης έχει την υποχρέωση να 

αγοράσει το νόμισμα στην ίδια αυτή τιμή, εφόσον αυτό ζητηθεί από τον αγοραστή.

3.2.1.9. Χαρτονόμισμα
Συναλλακτικό μέσο σε φυσική μορφή το οποίο είναι πληρωτέο επί τη εμφανίσει. Τα 

χαρτονομίσματα που διαπραγματεύονται στα καταστήματα της Τράπεζας είναι τα εξής: 

USD, GBP, DKK, JPY, CAD, CYP, SEK, CZK, AUD, CHF, NOK. Οι πράξεις αγοράς 

ή πώλησης χαρτονομίσματος διενεργούνται έναντι ευρώ με ημερομηνία αξίας την ίδια 

ημέρα. Πέραν των συναλλαγών που πραγματοποιούν οι πελάτες με τα καταστήματα, η 

Τράπεζα Πειραιώς δραστηριοποιείται με πελάτες Ανταλλακτήρια και Τράπεζες 

εσωτερικού και εξωτερικού.

3.2.1.10. Χρυσή Λίρα
Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η πρώτη εμπορική τράπεζα στην Ελλάδα που διαθέτει 

Χρυσές Λίρες Αγγλίας μέσω του δικτύου των καταστημάτων της, στο ευρύ επενδυτικό 

κοινό. Ο Χρυσός είναι η πλέον διαχρονική επενδυτική αξία και η Χρυσή Λίρα Αγγλίας 

το πιο γνωστό και δημοφιλές νόμισμα που κυκλοφορεί παγκοσμίως για περισσότερα 

από 500 χρόνια. Όπως όλα τα νομίσματα έτσι και η αξία της Χρυσής Λίρας 

μεταβάλλεται καθημερινά ανάλογα με την διακύμανση της τιμής του χρυσού στις 

διεθνείς αγορές.
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3.2.2. Προϊόντα Διαχείρισης Επιτοκιακού Κινδύνου

Τα προϊόντα διαχείρισης επιτοκιακού κινδύνου απευθύνονται στους πελάτες 

εκείνους που θέλουν να αντισταθμίσουν υφιστάμενη έκθεση σε επιτοκιακό κίνδυνο. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από αυτούς που 

ενδιαφέρονται να πάρουν θέση στην αγορά επιτοκίων προσδοκώντας όφελος από την 

άνοδο ή την πτώση τους. Εκτός από τα προϊόντα που περιγράφονται κατωτέρω υπάρχει 

ένας μεγάλος αριθμός προϊόντων που μπορούν να προσαρμοστούν κατάλληλα ώστε να 

καλύπτουν τις ειδικές ανάγκες των πελατών. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα 

προϊόντα: Ανταλλαγή Επιτοκίων - Κλιμακούμενου Σταθερού Επιτοκίου (Step Up IRS), 

Συνδυασμός Ανώτατου και Κατώτατου Επιτοκίου (Collar Swap), Corridor Swap.KA.n,.

3.2.2.1. Συμφωνία Ανταλλαγής Επιτοκίων (Interest Rate Swap)
To (Interest Rate Swap) IRS είναι μια διμερής συμφωνία που αφορά την ανταλλαγή 

τακτικών πληρωμών τόκου μεταξύ των δύο μερών επί ενός συγκεκριμένου 

ονομαστικού ποσού για μια προκαθορισμένη περίοδο, όπου το ένα μέρος θα εισπράττει 

πληρωμές σταθερού επιτοκίου και θα καταβάλει πληρωμές κυμαινόμενου επιτοκίου 

ενώ το άλλο μέρος θα κάνει το αντίθετο. To IRS χρησιμοποιείται για να μετατρέψει ένα 

είδος επιτοκιακής υποχρέωσης σε κάποιο άλλο επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό την 

ορθότερη διαχείριση των επιτοκιακών αναγκών ανάλογα με το υφιστάμενο επιτοκιακό 

περιβάλλον.

3.2.2.2. Συμφωνία Ανταλλαγής Επιτοκίων Διαφορετικών 

Nopiap<rrcov(Cross Currency IRS)
To Cross Currency IRS (CCIRS) είναι μια διμερής συμφωνία η οποία αφορά την 

ανταλλαγή επιτοκίων διαφορετικών νομισμάτων. Το ένα μέρος πληρώνει το ποσό του 

τόκου που προκύπτει από την εφαρμογή του επιτοκίου ενός νομίσματος επί κεφαλαίου 

εκφρασμένου στο νόμισμα αυτό ενώ το άλλο μέρος πληρώνει το ποσό του τόκου που 

προκύπτει από την εφαρμογή του επιτοκίου του άλλου νομίσματος επί κεφαλαίου 

εκφρασμένου στο άλλο νόμισμα. Η σχέση μεταξύ των δύο νομισμάτων (η οποία 

καθορίζει τα ονομαστικά ποσά των κεφαλαίων) συμφωνείται στη αρχή της συναλλαγής. 

Τα επιτόκια που ανταλλάσσονται είναι είτε κυμαινόμενα και τα δύο είτε σταθερά και τα 

δύο είτε το ένα κυμαινόμενο και το άλλο σταθερό. Υπάρχουν περιπτώσεις CCIRS όπου
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συμφωνείται η ανταλλαγή του κεφαλαίου τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος ή μόνο 

στο τέλος. Επίσης αν η συμφωνία αφορά κεφάλαια τα οποία μειώνονται κατά τη 

διάρκεια ζωής του προϊόντος (amortization) τότε υπάρχουν και οι περιπτώσεις 

ενδιάμεσων ανταλλαγών κεφαλαίου σε δεδομένη ισοτιμία που έχει συμφωνηθεί από 

την αρχή.

3.2.2.3. Προθεσμιακή Ανταλλαγή Επιτοκίων (Forward Rate 

Agreement)
To (Forward Rate Agreement) FRA είναι προϊόν διαχείρισης επιτοκιακού κινδύνου 

που δίνει την δυνατότητα στον πελάτη να συμφωνήσει από σήμερα ένα επιτόκιο, (ενός 

μελλοντικού δανείου ή κατάθεσης), για μια συγκεκριμένη μελλοντική περίοδο, χωρίς 

να ανταλλάξει κεφάλαια παρά μόνο να ανταλλάξει την επιτοκιακή διαφορά. Το προϊόν 

θα δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να 'κλειδώσει' το επιτόκιο ενός δανείου ή μιας 

κατάθεσης. Στην αρχή της μελλοντικής περιόδου (Ημερομηνία Διακανονισμού) 

συγκρίνεται το επιτόκιο που έχει συμφωνηθεί μεταξύ της Τράπεζας και του πελάτη 

(Επιτόκιο FRA') με το τρέχον επιτόκιο της αγοράς (αυτό που θα ισχύει στην αρχή της 

μελλοντικής περιόδου για περίοδο ίση με την διάρκεια του FRA) και υπολογίζεται, αν 

υπάρχει, η διαφορά τους. Την επιτοκιακή διαφορά που προκύπτει πρέπει να την 

αποδώσει είτε η Τράπεζα στον πελάτη είτε το αντίστροφο. Η πληρωμή της επιτοκιακής 

διαφοράς από το ένα μέρος στο άλλο γίνεται στην αρχή της μελλοντικής περιόδου.

3.2.3.4. Συναλλαγές Κατώτατου Επιτοκίου Floor (Interest Rate Floor)
Οι συναλλαγές κατώτατου επιτοκίου είναι συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης που 

δίνουν στον αγοραστή την δυνατότητα κάλυψης έναντι πτώσης των επιτοκίων 

επιτρέποντάς του ταυτόχρονα να ωφεληθεί από πιθανή άνοδο τους. Ο πωλητής του 

δικαιώματος (π.χ. Τράπεζα) υποχρεούται να πληρώνει την διαφορά του τόκου σε 

περίπτωση που το τρέχον επιτόκιο είναι χαμηλότερο από το επιτόκιο floor που έχει 

συμφωνηθεί. Ως εκ τούτου ο αγοραστής του δικαιώματος floor (π.χ. ο πελάτης) 

'κλειδώνει' ένα ελάχιστο επιτόκιο, έτσι ώστε στην περίπτωση που τα επιτόκια είναι 

μικρότερα από την τιμή εξάσκησης floor, ο αγοραστής του δικαιώματος το εξασκεί 

εισπράττοντας τη διαφορά εξασφαλίζοντας έτσι το επιτόκιο αυτό.

36



3.2.3.5.Συναλλαγές Ανώτατου Επιτοκίου (Interest Rate Cap)
Οι συναλλαγές ανώτατου επιτοκίου είναι συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης που 

δίνουν στον αγοραστή την δυνατότητα κάλυψης έναντι ανόδου των επιτοκίων 

επιτρέποντας του ταυτόχρονα να ωφεληθεί από πιθανή μείωση τους. Ο πωλητής του 

δικαιώματος (π.χ. Τράπεζα) υποχρεούται να πληρώνει την διαφορά του τόκου σε 

περίπτωση που το τρέχον επιτόκιο είναι υψηλότερο από το επιτόκιο cap που έχει 

συμφωνηθεί. Ως εκ τούτου ο αγοραστής του δικαιώματος cap (π.χ. ο πελάτης) 

'κλειδώνει' ένα μέγιστο επιτόκιο, έτσι ώστε στην περίπτωση που τα επιτόκια 

ξεπεράσουν την τιμή cap ο αγοραστής του δικαιώματος το εξασκεί εισπράττοντας τη 

διαφορά και εξασφαλίζοντας έτσι το μέγιστο αυτό επιτόκιο.

3.2.3. Επενδυτικά Προϊόντα

Η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει ένα μεγάλο αριθμό επενδυτικών προϊόντων οι 

αποδόσεις των οποίων διαφέρουν ανάλογα με το είδος του προϊόντος και τους 

αναλαμβανόμενους κινδύνους της αγοράς. Τα επενδυτικά προϊόντα αφορούν τόσο 

ιδιώτες όσο και εταιρείες ανάλογα με τα ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά τους καθώς και το 

φορολογικό καθεστώς που τα διέπει.

3.2.3.1. Προθεσμιακές Καταθέσεις
Καταθέσεις συγκεκριμένης προθεσμίας με επιτόκιο που ορίζεται κατά την έναρξη 

και εφ' άπαξ εκτοκισμό στη λήξη. Οι προθεσμιακές καταθέσεις είναι διαθέσιμες σε 

ευρώ και σε όλα τα κύρια ξένα νομίσματα και αφορούν καταθέσεις διάρκειας έως και 2 

έτη.

3.2.3.2. Συνθετική Κατάθεση (Synthetic Swap)
Οι συνθετικές καταθέσεις αποτελούν προϊόντα ισοδύναμης απόδοσης με τις 

προθεσμιακές καταθέσεις, με διαφορετικά ωστόσο χαρακτηριστικά ιδιαίτερα στη 

φορολογική τους αντιμετώπιση. Οι συνθετικές καταθέσεις απευθύνονται σε εταιρείες 

που διατηρούν βιβλία Τ' κατηγορίας για ποσά άνω των € 300,000.
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3.2.3.3. Euro Commercial Paper (ECP) Τράπεζας Πειραιώς
To Euro Commercial Paper (ECP) της Τράπεζας Πειραιώς, αποτελεί 

βραχυπρόθεσμο τίτλο με μέγιστη διάρκεια ενός έτους και απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες 

όσο και σε εταιρείες για ποσά πολλαπλότητας των €500,000 και ο τόκος του υπόκειται 

σε παρακράτηση φόρου 10%. Το προϊόν αποτελεί επένδυση που προσομοιάζει σε 

προθεσμιακή κατάθεση με κύριο σημείο διαφοροποίησης την εμπορευσιμότητα του.

3.2.3.4. Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου
Βραχυπρόθεσμοι τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου που διατίθενται στην πρωτογενή 

ή δευτερογενή αγορά. Ο τόκος των εντόκων γραμματίων υπόκεινται σε παρακράτηση 

φόρου 10% ο οποίος όμως επιστρέφεται, με την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι θα 

διακρατηθούν μέχρι τη λήξη τους και θα αποκτηθούν μέσω δημόσιας εγγραφής. Σε 

αντίθετη περίπτωση όπως και σε περίπτωση προεξόφλησης παρακρατείται φόρος 10%.

3.2.3.5. Ετήσια Ομόλογα ΕΤΒΑ Τράπεζας Πειραιώς
Ομόλογα που εκδίδονται σε τακτική βάση από την Τράπεζα Πειραιώς, με σταθερό 

επιτόκιο και ετήσια διάρκεια και διατίθενται από το δίκτυο καταστημάτων της 

Τράπεζας. Τα ομόλογα αυτά είναι ανώνυμοι τίτλοι σε φυσική μορφή και η 

θεματοφυλακή τους γίνεται από την Τράπεζα Πειραιώς. Κάθε νέα έκδοση συνοδεύεται 

και από την εισαγωγή του συγκεκριμένου τίτλου στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα 

ομόλογα ΕΤΒΑ Τράπεζας Πειραιώς διατίθενται με ελάχιστη πολλαπλότητα των €1.000 

και υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 10% επί του τοκομεριδίου.

3.2.3.6·Ομόλογα Πειραιώς -  ΕΜΤΝ
Η Τράπεζα Πειραιώς έχει δημιουργήσει Πρόγραμμα ΕΜΤΝ (Euro Medium Term 

Note), εισηγμένο στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, μέσω του οποίου δύναται να 

προβαίνει σε εκδόσεις διεθνών ομολόγων, όλων των τύπων, νομισμάτων και διαρκειών. 

Ως εκ τούτου, η Τράπεζα Πειραιώς είναι σε θέση να εκδίδει τίτλους προσαρμοσμένους 

σε συγκεκριμένες ανάγκες επενδυτών, αναφορικά με τη διάρκεια, συχνότητα πληρωμής 

τοκομεριδίων, κ.τ.λ. και να τους διαθέτει με την μέθοδο της ιδιωτικής τοποθέτησης. Τα 

ομόλογα ΕΜΤΝ της Τράπεζας Πειραιώς εκδίδονται στην αλλοδαπή και υπόκεινται σε 

παρακράτηση φόρου 10% επί του τοκομεριδίου.
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3.2.3.7·Ομόλογα Ελληνικών Τραπεζών
Τα τελευταία χρόνια οι μεγάλες Ελληνικές τράπεζες έχουν εκδώσει στις διεθνείς 

αγορές ομόλογα διαφόρων τύπων και διάρκειας. Η πλειοψηφία των ομολόγων αυτών 

είναι κυμαινομένου επιτοκίου με τοκομερίδια βασισμένα στο Euribor τριών μηνών 

πλέον περιθωρίου (προσαύξηση), που ανταποκρίνεται στην αρχική διάρκεια του 

ομολόγου και την πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη. Τα τραπεζικά ομόλογα 

διακρίνονται σε πολλές κατηγορίες, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, 

αλλά οι δύο βασικότερες κατηγορίες είναι τα ομόλογα Κύριου Χρέους (Senior Debt) 

και τα ομόλογα Μειωμένης Εξασφάλισης (Subordinated Debt) με τα πρώτα να 

προσφέρουν την μέγιστη εξασφάλιση στους ομολογιούχους σαν πιστωτές της τράπεζας. 

Οι εκδόσεις αυτές εντάσσονται συνήθως στα Προγράμματα EMTN (Euro Medium 

Term None) των συγκεκριμένων Τραπεζών και υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 

10% επί του τοκομεριδίου.

3.2.3.8. Πολυετή Κρατικά Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου
Η Τράπεζα Πειραιώς είναι ένας εκ των Βασικών Διαπραγματευτών Ομολόγων του 

Ελληνικού Δημοσίου και διαπραγματεύεται καθημερινά μεγάλο πλήθος κρατικών 

ομολόγων, τα οποία και διαθέτει στους πελάτες της. Λόγω της υψηλής ρευστότητας της 

δευτερογενούς αγοράς είναι δυνατή η ρευστοποίησή τους, ανά πάσα στιγμή, στις τιμές 

που διαμορφώνονται στην αγορά. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι τιμές ομολόγων 

σταθερού επιτοκίου επηρεάζονται θετικά ή αρνητικά σε περίπτωση καθόδου ή ανόδου 

των επιτοκίων αντίστοιχα. Τα ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου που εκδίδονται στην 

Εγχώρια Αγορά και αγοράζονται από τη Δευτερογενή Αγορά, υπόκεινται σε 

παρακράτηση φόρου 10% επί του τοκομεριδίου ενώ σε περίπτωση που αποκτηθούν 

μέσω δημόσιας εγγραφής και διακρατηθούν μέχρι τη λήξη τους δεν υπόκεινται σε 

παρακράτηση φόρου. Από την παρακράτηση φόρου απαλλάσσονται και τα ομόλογα 

Ελληνικού Δημοσίου που εκδίδονται στην αλλοδαπή και είναι εισηγμένα σε 

χρηματιστήριο. Τέλος οι εκδόσεις άλλων χωρών υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 

10% επί του τοκομεριδίου.

3.2.3.9. Προϊόντα Εγγυημένου Κεφαλαίου
Τα προϊόντα Εγγυημένου Κεφαλαίου είναι προϊόντα που προσφέρουν την 

δυνατότητα υψηλών αποδόσεων, υπό προϋποθέσεις, με ταυτόχρονη εγγύηση
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επιστροφής του αρχικού κεφαλαίου επένδυσης στη λήξη. Οι προϋποθέσεις αυτές 

αφορούν την πορεία ή διακύμανση κάποιας υποκείμενης αξίας, όπως, για παράδειγμα 

συναλλαγματικές ισοτιμίες, χρηματιστηριακούς δείκτες, επιτόκια, τιμές πετρελαίου, ή 

ακόμα και την εξέλιξη του πληθωρισμού κλπ. Για τα προϊόντα αυτά παρέχεται η 

δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης αλλά η εγγύηση κεφαλαίου αφορά μόνο στην 

ημερομηνία λήξης. Τα προϊόντα Εγγυημένου Κεφαλαίου γίνονται είτε μέσω 

προθεσμιακής κατάθεσης (Diamond), είτε μέσω έκδοσης πιστωτικού τίτλου Τράπεζας 

Πειραιώς (ΕΜΤΝ), με παρακράτηση φόρου 10%.

3.2.3. ΙΟ.Ράβδοι Χρυσού
Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει Ράβδους Χρυσού από το δίκτυο των καταστημάτων 

της. Η καθαρότητα των Ράβδων είναι 24ων καρατίων ή 999,9/1000 περιεκτικότητα σε 

καθαρό χρυσό. Προσφέρονται σε ειδική συσκευασία, όπου περιέχονται όλα τα 

απαραίτητα πιστοποιητικά γνησιότητας. Οι Ράβδοι διατίθενται σε διάφορα μεγέθη 

βάρους 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500 και 1000 γραμμαρίων. Η αξία των Ράβδων Χρυσού, 

μεταβάλλεται καθημερινά ανάλογα με την διακύμανση της τιμής του χρυσού στις 

διεθνείς αγορές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

4°

4.1. Γενικές Ασφαλίσεις

4.1.1. Ασφαλίσεις Περιουσίας
Η κατοικία σας, το κατάστημά σας, το γραφείο σας, η επιχείρησή σας χρειάστηκαν 

αρκετό κόπο και χρήματα για να δημιουργηθούν και αξίζουν την καλύτερη δυνατή 

εξασφάλιση. Η Τράπεζα Πειραιώς, μέσω της Πειραιώς Πρακτορειακής, έχει ήδη βρει 

λύσεις για την καλύτερη ασφάλιση της περιουσίας σας:

4.1.1.1. Πειραιώς Κατοικία
Στην Τράπεζα Πειραιώς πιστεύουν ότι το σπίτι μας είναι ένα από τα πολυτιμότερα 

αγαθά που έχουμε. Έχει ιδιαίτερη αξία, υλική και συναισθηματική, αφού ο καθένας έχει 

βάλει μεράκι και αγάπη για να δημιουργήσει το δικό του, προσωπικό χώρο.

4.1.1.2. Πειραιώς Γραφείο
Το γραφείο σας δεν είναι απλά ένας χώρος που περνάτε ένα μεγάλο μέρος της ζωής 

σας, αλλά και μια πηγή εισοδήματος σας. Μια ζημιά σε αυτό σημαίνει μεγάλο 

οικονομικό βάρος και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να το εξασφαλίζετε για κάθε 

ενδεχόμενο.

4.1.1.3. Πειραιώς Κατάστημα
Για εσάς που έχετε κατάστημα, έχει μεγάλη σημασία να εξασφαλίσετε το ακίνητο 

που αποτελεί τη βασική πηγή εισοδήματος σας. Τόσο για τη διαμόρφωση του, όσο και 

για το εμπόρευμα που διαθέτετε σε αυτό, έχετε κάνει μια μεγάλη επένδυση και σίγουρα 

δεν θα θέλατε να δείτε να κινδυνεύει.

4.1.1.4. Πειραιώς Ξενία
Στην Ελλάδα ο τουριστικός τομέας είναι από τους πλέον αναπτυγμένους, με τους 

ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων να πληθαίνουν συνεχώς. Η 

Τράπεζα Πειραιώς στα πλαίσια της ασφάλισης περιουσίας παρέχει έτοιμες λύσεις που 

περιλαμβάνουν σύνθετες καλύψεις, απαραίτητες για την εξασφάλιση των ιδιοκτητών 

ενοικιαζόμενων δωματίων/ διαμερισμάτων και μικρών ξενοδοχειακών μονάδων.
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4.1.2.Ασφάλιση Περιεχομένου Σπιτιού

4.1.2.1.Πειραιώς Κατοικώ
Στο σπίτι σας δημιουργείτε το δικό σας χώρο με μεράκι και αγάπη διαλέγοντας ένα 

προς ένα τα προσωπικά σας αντικείμενα που έχουν ανεκτίμητη αξία. ΓV αυτό στην 

Τράπεζα Πειραιώς φροντίζουν τόσο για την απόκτηση κατοικίας με ευέλικτα 

στεγαστικά δάνεια, όσο και για τη σιγουριά πως ό,τι και αν συμβεί η περιουσία σας θα 

παραμείνει δική σας!

4.1.3. Ασφαλίσεις Αστικής ευθύνης έναντι τρίτων
Στην καθημερινή μας ζωή είναι πολύ πιθανό, χωρίς να το θέλουμε, να 

προξενήσουμε κάτι άσχημο σε κάποιον τρίτο, τις περισσότερες φορές μάλιστα την ώρα 

που εργαζόμαστε.

Η κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, της Τράπεζας Πειραιώς, μας εξασφαλίζει 

για εξ' αμελείας συνέπεια πράξης, δραστηριότητας ή παράλειψης, που μπορεί να 

προξενήσει σωματική βλάβη ή υλική ζημία σε κάποιον τρίτο.

• Αστική ευθύνη οικογενειάρχη

• Αστική ευθύνη διαχειριστή

• Αστική ευθύνη επαγγελματία

• Αστική ευθύνη προϊόντος

• Αστική ευθύνη κατασκευαστών έργων

• Αστική ευθύνη εργοδότη

• Αστική ευθύνη ιατρών

• Αστική ευθύνη φαρμακοποιών

• Γ ενική αστική ευθύνη

4.1.4. Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος
Στην πορεία της ζωής μας είναι πιθανό να μας συμβεί κάποιο ατύχημα ή ασθένεια 

που ίσως μάλιστα να μας απομακρύνει από την εργασία μας για λίγο ή περισσότερο 

καιρό. Στην Τράπεζα Πειραιώς αναγνωρίζουν την αναστάτωση που κάτι τέτοιο μπορεί
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να προκαλέσει και γι' αυτό εξασφαλίζουν κάθε απώλεια εισοδήματος που μπορεί να 

έχουμε εάν χρειαστεί να νοσηλευτε.

Το Πειραιώς Προσωπικό Ατύχημα εξασφαλίζει την καταβολή ενός χρηματικού 

ποσού:

• για τους οικείους σας, σε περίπτωση που κάποιο ατύχημα σάς απομακρύνει από 

κοντά τους

• για εσάς, σε περίπτωση που κάποιο ατύχημά μειώσει ή αφαιρέσει μόνιμα την 

επαγγελματική σας ικανότητα

Επιπλέον, μπορείτε να συμπληρώσετε την ασφάλισή σας εάν σας συμβεί κάποιο 

ατύχημα ώστε να σας καταβάλλουμε:

• ένα ημερήσιο επίδομα ώστε να αναπληρώνετε την απώλεια εισοδήματος που θα 

έχετε όσο θα είστε στο νοσοκομείο

• ένα ημερήσιο επίδομα νοσηλείας

• τις δαπάνες περίθαλψης

Όμως, με το Πειραιώς Προσωπικό Ατύχημα, ακόμα και εάν σας συμβεί μία 

απρόσμενη ασθένεια, θα είμαστε δίπλα σας για να σας εξασφαλίσουμε:

• ένα ημερήσιο επίδομα ώστε να αναπληρώνετε την απώλεια εισοδήματος που θα 

έχετε όσο θα είστε στο νοσοκομείο

• ένα ημερήσιο επίδομα νοσηλείας

Εσείς επιλέγετε τις επιπλέον παροχές που επιθυμείτε, και δημιουργείτε το Πειραιώς 

Προσωπικό Ατύχημα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες με ιδιαίτερα χαμηλά 

ασφάλιστρα, που επιπλέον, εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημά σας σύμφωνα με 

την ισχύουσα Νομοθεσία.

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να υπογράψετε την αίτηση ασφάλισης. Στην 

Τράπεζα Πειραιώς, μπορείτε εύκολα και γρήγορα να αποκτήσετε καλύψεις ασθένειας, 

μαζί με την ασφάλιση ατυχημάτων και επιπλέον, χωρίς να χρειάζονται ιατρικές 

εξετάσεις.

Μπορείτε να εξοφλείτε τα ασφάλιστρα ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ με 

όποιον τρόπο σας εξυπηρετεί, πληρώνοντας είτε με μετρητά, είτε με πάγια εντολή 

χρέωσης λογαριασμού.
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4.1.5.Ασφαλίσεις Αυτοκινήτων

Σε κάθε σπίτι σήμερα αναλογεί τουλάχιστον ένα αυτοκίνητο, αφού οι ανάγκες 

μετακίνησης αυξάνονται διαρκώς. Έτσι, η Τράπεζα Πειραιώς εκτός από τη βασική 

κάλυψη Αστικής Ευθύνης Έναντι Τρίτων, που είναι υποχρεωτική από το Νόμο και 

αφορά τις ζημιές υλικές ή μη που μπορεί να προξενήσει το αυτοκίνητό σας, μπορείτε να 

επιλέξετε προαιρετικά κι άλλες, πρόσθετες ή τις έτοιμες λύσεις για την πληρέστερη 

εξασφάλισή σας όπως:

• Ιδίων Ζημιών

• Πυρός

• Κλοπής ολική ή μερικής

• Τρομοκρατικών Ενεργειών

• Κακόβουλων Βλαβών

• Φυσικών Φαινομένων

• Θραύσης Κρυστάλλων

• Μεταφερόμενου Οχήματος

• Οδικής Βοήθειας

• Προσωπικού Ατυχήματος

• Νομικής Προστασίας

• Προστασίας από ανασφάλιστο όχημα

4.1.6.Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής
Το αγαπημένο σας σκάφος, Cruiser ή ιστιοπλοϊκό, φουσκωτό ή ταχύπλοο, αξίζει 

και πρέπει να το εξασφαλίσετε. Θα είναι κρίμα μια επένδυση που έχει γίνει με πολύ 

κόπο και χρήματα να μην καλύπτεται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

Ο κλάδος σκαφών (προσωπικής) αναψυχής χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:

• Hull & Machinery Σκαφών

Με τον όρο HULL προσδιορίζεται το σκάφος αυτό καθ’ αυτό και με τον όρο 

MACHINERY προσδιορίζουμε το μηχανικό και μηχανολογικό εξοπλισμό του. 

Καλύπτεται το ίδιο το σκάφος για ζημιές που θα υποστεί και θα προκληθούν από 

βύθιση, πρόσκρουση, ανατροπή, πυρκαγιά, κλοπή ή και εκ της μεταφοράς του. 

Προκειμένου να δοθούν ασφάλιστρα θα πρέπει να συμπληρωθεί αίτηση ασφάλισης.
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• Αστική ευθύνη έναντι τρίτων

Καλύπτεται η Αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη του σκάφους έναντι τρίτων για 

σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές, σύμφωνα με τον Ν. 2743/99 και για ποσά που 

ορίζονται από την πολιτεία.

4.2.Προϊόντα Ζωής και Υγείας της ING-ΠΕΙΡΑΙΠΣ

4.2.1.ING Πειραιώς Παιδί & Μέλλον
Με το πρόγραμμα ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ "Παιδί & Μέλλον" και μέσα από μια σειρά 

προγραμματισμένων αποταμιεύσεων δημιουργείτε ένα σημαντικό κεφάλαιο που θα 

λάβει το παιδί σας είτε σε μηνιαίες δόσεις, διάρκειας 5 ετών, είτε σε μορφή εφάπαξ 

κεφαλαίου και θα το χρησιμοποιήσει:

• Για την εξασφάλιση των σπουδών του στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

• Για το στήσιμο της προσωπικής του επιχείρησης

• Για το ξεκίνημα της οικογενειακής του ζωής

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα συστηματικής αποταμίευσης περιοδικών καταβολών, 

που στόχο έχει τη δημιουργία ενός κεφαλαίου για το μέλλον του παιδιού σας. 

Παράλληλα, με το ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ "Παιδί & Μέλλον" προστατεύεται η αξία του 

μελλοντικού κεφαλαίου με το πλεονέκτημα της αυτόματης ετήσιας αναπροσαρμογής 

των χρημάτων που αποταμιεύονται.

4.2.2.ING Πειραιώς Σύνταξη
Πρόκειται για ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που στοχεύει στη δημιουργία 

εγγυημένης σύνταξης ή το σχηματισμό ενός σημαντικού κεφαλαίου, μέσα από μια 

προγραμματισμένη σειρά αποταμιεύσεων. Παράλληλα το ING Πειραιώς Σύνταξη 

προστατεύει την αξία του μελλοντικού κεφαλαίου με το πλεονέκτημα της αυτόματης 

ετήσιας αναπροσαρμογής των χρημάτων που αποταμιεύονται.

Στη λήξη του προγράμματος λαμβάνετε το ποσό της εγγυημένης μηνιαίας σύνταξης 

καθορισμένης περιόδου που έχετε επιλέξει, εναλλακτικά μπορείτε να λάβετε το 

κεφάλαιό σας:

• Είτε με τη μορφή ισόβιας σύνταξης

• Είτε σαν εφάπαξ ποσό
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4.2.3.ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10, 2η έκδοση
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα μακροχρόνιας επένδυσης που σας προσφέρει 

προστασία αρχικού κεφαλαίου, στη λήξη του συμβολαίου, ενώ παράλληλα δημιουργεί 

συνθήκες εξαιρετικών αποδόσεων καθ' όλη την διάρκειά του!

4.2.4.ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10,3η έκδοση
To ING Πειραιώς 10 έκδοση 3 είναι ένα πρόγραμμα μακροχρόνιας επένδυσης που 

προσφέρει προστασία του αρχικώς επενδυόμενου κεφαλαίου στη λήξη του 

ασφαλιστηρίου, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί συνθήκες θετικών αποδόσεων κατά τη 

δεκαετή διάρκειά του.

4.2.5. Lion Ζωής Κεφαλαίου
To LION ζωής κεφαλαίου είναι το πρόγραμμα μικτής ασφάλισης που παρέχει 

κάλυψη για ορισμένη χρονική περίοδο, από 10 έως 35 έτη. Προβλέπει την καταβολή 

ασφαλιστικού ποσού στον ασφαλισμένο στο τέλος της περιόδου, σε περίπτωση που 

αυτός βρίσκεται στη ζωή, ή στους δικαιούχους, σε περίπτωση θανάτου του κατά τη 

διάρκεια ισχύος της περιόδου.

4.2.6. Lion Ζωής Αποταμιευτικό
To LION ζωής αποταμιευτικό είναι ένα πρόγραμμα ασφάλισης επιβίωσης, το οποίο 

παρέχει κάλυψη για μια ορισμένη χρονική περίοδο, από 10 έως 35 έτη. Προβλέπει την 

καταβολή του ασφαλιστικού ποσού στον ασφαλισμένο στη λήξη της περιόδου εφόσον 

αυτός βρίσκεται στη ζωή, ενώ σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου πριν τη λήξη 

της περιόδου, θα καταβληθούν στους δικαιούχους τα μέχρι στιγμής πληρωθέντα 

ασφάλιστρα.

4.2.7. Lion Ζωής
Πρόκειται για το πρόγραμμα απλής ασφάλισης που ταιριάζει απόλυτα σε όσους 

επιθυμούν με την πληρωμή χαμηλού ασφαλίστρου να εξασφαλίσουν, σε περίπτωση 

θανάτου, την καταβολή ασφαλιστικού ποσού της επιλογής τους, στους δικούς τους 

ανθρώπους.
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4.3.Προϊόντα Ομαδικής Ασφάλισης

4.3.1.ING Πειραιώς Employee Benefits
Μεγάλης σημασίας και εμβέλειας είναι ο κλάδος Employee Benefits της ING 

Πειραιώς. Αυτός περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστικών προϊόντων και 

υπηρεσιών, που ως εργοδότης μπορείτε να προσφέρετε στο προσωπικό σας, το 

πολυτιμότερο κεφάλαιο της επιχείρησής σας. Σε συνεργασία με τους έμπειρους 

ασφαλιστικούς συμβούλους της ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ μπορείτε να συνθέσετε το ιδανικό 

πακέτο ομαδικών παροχών για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού σας, ή να 

εμπιστευθείτε τα καινοτόμα τυποποιημένα προγράμματα ομαδικής ασφάλισης, 

αποφεύγοντας τις σύνθετες και χρονοβόρες διαδικασίες, αλλά πάντα επιλέγοντας 

αποτελεσματική και αξιόπιστη ασφαλιστική κάλυψη.

Όφελος για τον εργαζόμενο

Υψηλό κόστος ζωής, αυξανόμενες οικογενειακές υποχρεώσεις, ανεπαρκής 

ασφαλιστική κάλυψη, αβέβαιο μέλλον στα προβλήματα των σύγχρονων εργαζομένων, 

τα Employee Benefits της ING Πειραιώς έρχονται να δώσουν την απάντηση, με 

ομαδικά ασφαλιστικά πακέτα που:

• Ενισχύουν το επαγγελματικό κύρος του εργαζομένου

• Συμπληρώνουν την κοινωνική ασφάλισή του

• Ικανοποιούν τις προσωπικές ανάγκες του ίδιου και της οικογένειάς του, 

δημιουργώντας μια πεποίθηση σιγουριάς για το μέλλον.

4.3.2.Τυποποιημένα Προϊόντα
Για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επαγγελματικούς συλλόγους και ενώσεις, 

κοινωνικές ομάδες και σχολεία, η ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ προτείνει και πάλι τη λύση, 

τυποποιημένα προγράμματα ομαδικής ασφάλισης με προεκλεγμένο συνδυασμό 

καλύψεων.

4.3.2.1.LION Κάλυψη Προσωπικού
Τα προγράμματα Lion Κάλυψη Προσωπικού έχουν σχεδιαστεί ειδικά για Εταιρίες 

Μεσαίου Μεγέθους και χωρίζονται ανάλογα με το συνδυασμό των παρεχόμενων 

καλύψεων σε:
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• COMPANY CARE I

• COMPANY CARE II

• COMPANY CARE III

• COMPANY CARE IV

Εάν η επιχείρησή σας απασχολεί μέχρι και 50 εργαζόμενους, διαθέτουν για εσάς και το 

προσωπικό σας, 4 προκαθορισμένα προγράμματα, που περιλαμβάνουν πλήθος 

καλύψεων, ιδανικών για εσάς (π.χ. Ασφάλισης Ζωής, Ανικανότητας από Ασθένεια ή 

Ατύχημα, Ευρείας Νοσοκομειακής και Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης). Τα 

προγράμματα αυτά μπορούν να προσφερθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό μεταξύ 

τους και παρέχουν 24ωρη και παγκόσμια κάλυψη.

4.3.2.2.LION Σχολική Κάλυψη
Τα προγράμματα Lion Σχολική Κάλυψη, ειδικά σχεδιασμένα για Σχολεία, 

Φροντιστήρια, Νηπιαγωγεία, Παιδικούς Σταθμούς και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

γενικότερα, χωρίζονται ανάλογα με το συνδυασμό των παρεχόμενων καλύψεων σε:

• CHILDREN CARE I

• CHILDREN CARE II

• CHILDREN CARE III

Τα προγράμματα Lion Σχολική Κάλυψη είναι σχεδιασμένα για 25 μέχρι 200 

παιδιά και παρέχουν Ασφάλιση Απώλειας Ζωής, Ανικανότητας, Ιατροφαρμακευτικών 

Δαπανών, Νοσοκομειακού και Χειρουργικού επιδόματος από ατύχημα, 

Ιατροφαρμακευτικών Δαπανών από ασθένεια, ακόμη και Ασφάλιση Γονέα για Μόνιμη 

Ανικανότητα από Ατύχημα.

Η ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ σας δίνει άμεσα τη δυνατότητα να αυξήσετε το 

ασφαλιζόμενο κεφάλαιο κάθε κάλυψης, ώστε σε περίπτωση αποζημίωσης να έχετε 

μεγαλύτερο όφελος.

Εάν το σχολείο έχει περισσότερα από 200 παιδιά, η ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ προσφέρει 

εξειδικευμένα προγράμματα για τον κάθε σχολικό οργανισμό, προσαρμοσμένα στις 

ιδιαιτερότητες και ανάγκες του.
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4.3.2.3. LION Κοινωνική Κάλυψη
Τα προγράμματα Lion Κοινωνική Κάλυψη έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις 

ανάγκες των Επαγγελματικών ή Κοινωνικών Ομάδων (π.χ. επαγγελματικών συλλόγων, 

ενώσεων, επιμορφωτικών συλλογών κ.λ.π.) και χωρίζονται ανάλογα με το συνδυασμό 

των παρεχόμενων καλύψεων σε:

• PROFESSIONAL CARE I

• PROFESSIONAL CARE II

• CLUB

Η Ασφάλιση Ιατροφαρμακευτικών Δαπανών, το Νοσοκομειακό, Χειρουργικό 

Επίδομα και η Ανικανότητα από Ατύχημα είναι ο συνδυασμός των καλύψεων που 

προσφέρει η ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ σε επαγγελματικές ομάδες από 25 έως και 50 μέλη. Η 

κάλυψη που παρέχεται είναι 24ωρη και παγκόσμια, αν και μπορεί να δοθεί κάλυψη 

μόνο για τις ώρες εργασίας της ομάδας, φυσικά με μείωση του κόστους του 

προγράμματος.

Εάν η ομάδα σας απαρτίζεται από περισσότερα από 50 μέλη, η ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

φροντίζει και για εσάς, δημιουργώντας εξειδικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις 

ανάγκες σας.

Καθώς το πακέτο καλύψεων Professional II του LION Κοινωνική Κάλυψη 

απευθύνεται σε επαγγελματικούς συλλόγους ή ενώσεις, διευκολύνει το συνδυασμό του 

με οποιοδήποτε από τα προγράμματα του LION Κάλυψη Προσωπικού, παρέχοντας 

πλήρη κάλυψη σε όλες τις βαθμίδες των εργαζομένων μιας επιχείρησης.

Ενώ η ομάδα επωφελείται από τις καλύψεις, υπάρχουν και πλεονεκτήματα σε 

προσωπικό επίπεδο: Τα ασφάλιστρα με τα οποία συμμετέχουν τα μέλη που 

ασφαλίζονται εκπίπτουν της φορολογίας μέχρι του ποσού των € 1.000,00 κατά άτομο.

4.3.2.4. LION Αθλητική Κάλυψη
• Τα προγράμματα Lion Αθλητική Κάλυψη έχουν σχεδιαστεί ειδικά για

Ερασιτεχνικές Αθλητικές Ομάδες και Αθλητικές Ακαδημίες και χωρίζονται

ανάλογα με το συνδυασμό των παρεχόμενων καλύψεων σε:

• ATHLETES

• ACADEMIES
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Τώρα και οι Ερασιτεχνικές Αθλητικές Ομάδες, καθώς και οι Αθλητικές Ακαδημίες 

για παιδιά κάτω των 16 ετών έχουν ασφαλιστικά προγράμματα ειδικά προσαρμοσμένα 

στις ανάγκες τους.

Για τις Ερασιτεχνικές Αθλητικές Ομάδες, η κάλυψη είναι 24ωρη και παρέχει 

στους Αθλητές, Ασφάλιση Ζωής, Ανικανότητας, Νοσοκομειακών και Χειρουργικών 

Επιδομάτων από ατύχημα.

Στο πρόγραμμα μπορεί να υπάρξει ακόμα και ασφάλιση πρόσκαιρης 

ανικανότητας για εργασία από ατύχημα. Το κόστος του προγράμματος εξαρτάται από 

το άθλημα στο οποίο επιδίδονται οι ερασιτέχνες αθλητές.

Όσο για τις Αθλητικές Ακαδημίες, για παιδιά κάτω των 16 ετών, προσφέρεται 

Ασφάλιση Απώλειας Ζωής, Ανικανότητας, Νοσοκομειακών και Χειρουργικών 

Επιδομάτων από ατύχημα ενώ εναλλακτικά των επιδομάτων, προσφέρεται 

νοσοκομειακή περίθαλψη από ατύχημα. Οι καλύψεις ισχύουν μόνο για τις ώρες 

προπονήσεων και κατά την διάρκεια των αγώνων.

Τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια μπορούν να πολλαπλασιαστούν προσφέροντας 

μεγαλύτερη κάλυψη.

Για μεγαλύτερους ερασιτεχνικούς συλλόγους (άνω των 50 ατόμων) και για 

Αθλητικές Ακαδημίες (άνω των 200 ατόμων) ή Επαγγελματικές Αθλητικές Ομάδες, η 

ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ προσφέρει εξειδικευμένα προγράμματα.

4.3.3.Εξειδικευμένα Ομαδικά Προϊόντα

Για εσάς, τον εργοδότη με εξειδικευμένες απαιτήσεις από το πρόγραμμα ασφάλισης 

του προσωπικού του, η ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ προτείνει ένα πλήρες φάσμα σύγχρονων 

ομαδικών καλύψεων. Ο ειδικός σύμβουλος Employee Benefits της ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

προτείνει σε άμεση συνεργασία με εσάς, που δεν έχετε παρά να επιλέξετε το 

συνδυασμό των ασφαλιστικών παροχών, τον οποίο κρίνετε ιδανικό για το δυναμικό της 

εταιρείας σας, εξασφαλίζοντάς του καλύψεις για:

• Ασφάλιση Ζωής

• Μόνιμη Ολική Ανικανότητα

• Ασφάλιση Θανάτου, Μόνιμη Ανικανότητα από Ατύχημα

• Ασφάλιση Σοβαρών Ασθενειών

• Ασφάλιση Ιατροφαρμακευτικών Δαπανών από Ατύχημα
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• Ασφάλιση Πρόσκαιρης Ανικανότητας για Εργασία από Ατύχημα ή Ασθένεια

• Νοσοκομειακό Επίδομα

• Νοσοκομειακή Περίθαλψη

• Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη

• Χειρουργικό Επίδομα

• Ευρεία Νοσοκομειακή και Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

• Ασφάλιση Εξόδων Επείγουσας Αερομεταφοράς

• Παροχές Εφάπαξ (Διαχείριση Κεφαλαίου)

4.4.Επενδυτικά & Ασφαλιστικά Προϊόντα

4.4.1. Πειραιώς Εφάπαξ / Συνταξιοδοτικό
Η ποιότητα της ζωής μας τα χρόνια μετά τη συνταξιοδότηση μάς απασχολεί όλους. 

Η σύνταξη που θα μας παρέχει η κοινωνική ασφάλιση, είναι αβέβαιο ότι θα επαρκεί για 

να καλύψει τις ανάγκες μας. Έτσι, το πέρασμα στη μη παραγωγική ηλικία κάποιες 

φορές δημιουργεί άγχος για την εξασφάλιση των απαραίτητων οικονομικών πόρων για 

την ικανοποίηση των αυριανών μας απαιτήσεων.

Η Τράπεζα Πειραιώς εξασφαλίζει για εσάς ένα πρόσθετο και σίγουρο εισόδημα, 

ώστε μετά τη συνταξιοδότησή σας να έχετε την οικονομική άνεση να χαρείτε ευχάριστα 

και δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο σας και να προσφέρετε στους δικούς σας 

ανθρώπους.

4.4.2. Πειραιώς Εφάπαξ / Παιδικό
Φέρνοντας στον κόσμο μια καινούρια ζωή, αλλάζουμε για πάντα και τη δική μας. 

Θέλουμε να έχουν ό,τι καλύτερο στη ζωή τους. Φροντίζουμε να δημιουργούμε τις 

προϋποθέσεις, ώστε να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους και να μην τους λείψει ποτέ 

τίποτα. Και όλους μας μάς αγχώνει τι θα συμβεί σε μια δύσκολη στιγμή, αν εμείς δεν 

θα είμαστε κοντά τους να τα βοηθήσουμε.Η Τράπεζα Πειραιώς εξασφαλίζει για τα 

παιδιά σας ένα πρόσθετο και σίγουρο εισόδημα για τη στιγμή της ενηλικίωσής τους, 

μια σίγουρη εγγύηση για το αύριο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

5.1. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

5.1.1. Καταναλωτικό Δάνειο
Η Τράπεζας Πειραιώς σας προσφέρει Καταναλωτικό Δάνειο για να 

πραγματοποιήσετε κάθε σας ανάγκη και επιθυμία με το χαμηλότερο δυνατό επιτόκιο 

απόλυτα προσαρμοσμένο στο προφίλ σας.

• Κυμαινόμενο, σήμερα από 10,10% μέχρι 13,85%

• Σταθερό, από 11,85% μέχρι 13,90%

• Υψηλό ποσό χρηματοδότησης μέχρι €50.000

• μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής μέχρι 96 μήνες

• και δυνατότητα καταβολής μόνο τόκων ακόμα και για 1 ολόκληρο χρόνο για 

ακόμα χαμηλότερη μηνιαία δόση

5.1.2. Ανοικτό Προσωπικό Δάνειο
Το Ανοικτό Προσωπικό Δάνειο της Τράπεζας Πειραιώς καλύπτει κάθε έκτακτη ή 

επαναλαμβανόμενη ανάγκη σας, γιατί σας εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση σε μετρητά με 

τα πιο προνομιακά χαρακτηριστικά, όπως:

• Όριο χρηματοδότησης έως €30.000.

• Ανταγωνιστικό κυμαινόμενο επιτόκιο από 14% ανάλογα με το ποσό του 

δανείου.

• Δυνατότητα επιλογής μηνιαίας ελάχιστης καταβολής: 1,5% ή 3% επί του 

εκάστοτε χρεωστικού υπολοίπου με ελάχιστο ποσό €25.

• Χαμηλή ετήσια συνδρομή μόνο €60.

• και αόριστη διάρκεια αποπληρωμής.

Επιπλέον, με το Ανοικτό Προσωπικό Δάνειο:

• πληρώνετε:

ο τόκους μόνο για το ποσό που έχετε χρησιμοποιήσει
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ο οποιοδήποτε ποσό, εκτός της ελάχιστης μηνιαίας καταβολής, χωρίς 

προηγούμενη ειδοποίησή στην Τράπεζα

• και λαμβάνετε πλήρη ενημέρωση σε μηνιαία βάση για το λογαριασμό του 

δανείου σας μέσω ταχυδρομείου

5.1.3. Δάνειο Πολεοδομικών Υπερβάσεων
Σύμφωνα με το νέο νόμο 3843/2010 και εφόσον έχετε κάποιο χώρο (π.χ κλεισμένο 

ημιυπαίθριο, σοφίτα, πατάρι, playroom κ,λ.π) που έχει αλλάξει χρήση σε σχέση με την 

οικοδομική σας άδεια, σας δίνεται η δυνατότητα τακτοποίησης αυτών των 

πολεοδομικών υπερβάσεων με την πληρωμή του σχετικού προστίμου.

Η Τράπεζα Πειραιώς σας εξασφαλίζει το απαιτούμενο ποσό με ένα νέο 

καταναλωτικό δάνειο με προνομιακούς όρους:

• Χαμηλό κυμαινόμενο επιτόκιο που συνδέεται με μηνιαίο Euribor πλέον 

περιθωρίου από 5,00%,

• χρηματοδότηση που φθάνει έως και το 100% του προστίμου και επιπλέον 

ρευστότητα 1.000 €,

• μεγάλη διάρκεια δανείου που φτάνει έως και 10 έτη

• πρόωρη εξόφληση οποτεδήποτε χωρίς κανένα κόστος.

5.1.4. Καταναλωτικό Δάνειο για Γνώσεις και Δεξιότητες
Με το Καταναλωτικό Δάνειο για Γνώσεις και Δεξιότητες της Τράπεζας Πειραιώς, 

σε οποιαδήποτε περίοδο της ζωής σας και αν βρίσκεστε, έχετε τη στήριξη που 

χρειάζεστε για να καλύψετε κάθε εκπαιδευτική και γνωστική ανάγκη σας, 

απολαμβάνοντας χρηματοδότηση με πολύ προνομιακούς όρους:

• χαμηλό κυμαινόμενο επιτόκιο σήμερα μόνο 11,35%

• ποσό χρηματοδότησης έως €50.000

• διάρκεια:

ο από 6 έως 60 μήνες για ποσά από €1.000 - €6.000 

ο από 6 έως 120 μήνες για ποσά €6.001 - €50.000

• δυνατότητα περιόδου χάριτος με καταβολή μόνο τόκων και για ποσό άνω των 

€3.000

ο 1 έως 24 μήνες για ποσά €3.000 - €6.000 

ο 1 έως 48 μήνες για ποσά €6.001 - €50.000
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5.1.5.Δάνειο για τις οικονομικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο
Με το Νέο Δάνειο απολαμβάνετε πολύ προνομιακούς όρους:

• Σταθερό Επιτόκιο, μόνο 9,20%

• Δωρεάν δαπάνες εξέτασης αιτήματος

• Ποσό: € 500 - max το συνολικό ποσό του φόρου

• Διάρκεια: 6 έως 60 μήνες

Δυνατότητα Περιόδου Χάριτος με καταβολή μόνο τόκων έως 6 μήνες

5.2. Πρόγραμμα Μεταφοράς Υπολοίπου «Μία και καλή»
Με το Πρόγραμμα Μεταφοράς Υπολοίπου «Μία και καλή» της Τράπεζας 

Πειραιώς με:

• δόση πραγματικά χαμηλή και

• προνομιακό επιτόκιο απόλυτα προσαρμοσμένο στο προφίλ σας:

ο κυμαινόμενο από 8,65% έως 11,05% 

ο σταθερό από 9,15% έως 11,55%

Συγκεντρώνεις τις οφειλές σου από δάνεια ή/και κάρτες άλλων Τραπεζών και 

πληρώνεις 1 δόση για καλύτερο οικονομικό προγραμματισμό με τους πιο προνομιακούς 

όρους:

• υψηλό ποσό χρηματοδότησης μέχρι €50.000

• μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής μέχρι 120 μήνες

• επιπλέον ρευστότητα χωρίς περιορισμούς

• δυνατότητα καταβολής μόνο τόκων ακόμα και για 1 ολόκληρο χρόνο... για 

ακόμα χαμηλότερη μηνιαία δόση

5.3. Κίνηση Ακινήτου

Αν επιθυμείτε χρηματοδότηση για την κάλυψη των προσωπικών

καταναλωτικών σας αναγκών και τη μεταφορά οφειλών από δάνεια ή και κάρτες σας 

από άλλες τράπεζες, τότε τα προϊόντα «Κίνηση Ακινήτου» της τράπεζας Πειραιώς σας 

προσφέρουν δυνοτότητα επιλογής ανάμεσα σε καταναλωτικό δάνειο με 

προκαθορισμένη μηνιαία δόση και διάρκεια καθώς και ανοικτό δάνειο με μηνιαία 

καταβολή μόνο τόκων.Ποσό χρηματοδότησης από 10.000€ με χαμηλό εποτόκιο 

συνδεδεμένο με Euribor 1Μ πλέον περιθωρίου μόνο 5,00 μονάδες για το καταναλωτικό 

δάνειο και 5,50 μονάδες για το ανοικτό δάνειο με πολύ χαμηλές δαπάνες.
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5.4. Καταναλωτικό & Ανοικτό Δάνειο με εξασφάλιση Μετρητών/ 

Άυλων τίτλων
Η Τράπεζα Πειραιώς σας προσφέρει Προσωπικό ή Ανοικτό Δάνειο με εξασφάλιση 

μετρητών ή άυλων τίτλων για την:

1. Κάλυψη των προσωπικών/καταναλωτικών σας αναγκών ή/και

2. Χρηματοδότηση των φωτοβολταικών σας λύσεων 

Το Προσωπικό ή Ανοικτό Δάνειο προσφέρεται με:

• Πολύ χαμηλό επιτόκιο βασισμένο στο Ειιπόοτ ΙΜήνα 365 ημερών πλέον 

περιθωρίου που εξαρτάται από το είδος της εξασφάλισης και την απόδοσή της.

• Δυνατότητα χρηματοδότησης από €3.000, ανάλογα με το ύψος των καταθέσεων 

ή επενδύσεών σας

• Δυνατότητα αποπληρωμής, χωρίς επιβάρυνση οποιαδήποτε στιγμή και

• με €100 δαπάνες εξέτασης αιτήματος

5.5. Στεγαστικά Δάνεια

5.5.1. Στεγαστικά Σταθερού Επιτοκίου σε €
Τα δάνεια αυτά χορηγούνται για αγορά, επισκευή, ανέγερση, αποπεράτωση 

ακινήτου ή αγορά οικοπέδου.

Είναι ένα δάνειο με σταθερό επιτόκιο τα πρώτα έτη του δανείου που σας επιτρέπει 

να προγραμματίσετε καλύτερα τον οικογενειακό σας προϋπολογισμό , ενώ σας δίνει 

την ευελιξία να επαναπροσδιορίσετε το επιτόκιο του δανείου σας μετά τη λήξη της 

σταθερής περιόδου σύμφωνα με τα ισχύοντα προσφερόμενα προγράμματα.

Προσφέρει χαμηλό σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2, 3, 5 έτη σε € και άνετη 

αποπληρωμή με μεγάλη διάρκεια δανείου μέχρι 30 έτη.

5.5.2. Νέο Στεγαστικό Πρόγραμμα
Ένα νέο στεγαστικό πρόγραμμα το οποίο αφορά σε δάνεια ευρώ και σας προσφέρει 

χαμηλό σταθερό επιτόκιο για τα 2 πρώτα χρόνια. Για την υπόλοιπη διάρκεια του 

δανείου, το επιτόκιο θα είναι κυμαινόμενο (Ειιπόοτ μηνιαίο + περιθώριο), με τη 

μοναδική δυνατότητα τα 5 πρώτα χρόνια της κυμαινόμενης περιόδου, να ορίσετε εσείς
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το μέγιστο ποσό δόσης που επιθυμείτε να πληρώσετε, σύμφωνα με τις ανάγκες σας. 

Προσφέρει:

• Για τα 5 πρώτα έτη της κυμαινόμενης περιόδου, ανεξάρτητα τις διακυμάνσεις 

του επιτοκίου, η δόση σας δεν θα ξεπεράσει το μέγιστο ποσό που εσείς ορίσατε 

να πληρώσετε.

• Για το διάστημα των πρώτων 7 ετών (2 έτη σταθερού επιτοκίου + 5 έτη 

κυμαινόμενης περιόδου), έχετε τον έλεγχο της μηνιαίας σας δόσης, χωρίς να 

“κλειδωθείτε’' σε μεγάλης διάρκειας σταθερά επιτόκια.

• Δυνατότητα περιόδου χάριτος μέχρι 12 μήνες, για άνεση στην αρχική περίοδο 

του δανείου σας.

• Άνετη αποπληρωμή με μεγάλη διάρκεια δανείου μέχρι 30 έτη.

• Δυνατότητα μερικής ή ολικής πρόωρης αποπληρωμής οποιαδήποτε στιγμή το 

θελήσετε.

5.5.3. Στεγαστικό Πρόγραμμα «Δόση Στα Μέτρα Σου»
Είναι ένα στεγαστικό πρόγραμμα το οποίο αφορά σε δάνεια ευρώ με σταθερό 

επιτόκιο για τα πρώτα χρόνια το οποίο στη συνέχεια μετατρέπεται σε κυμαινόμενο 

Ειιπόοτ.Κατά τη διάρκεια της σταθερής περιόδου, σας δίνεται η δυνατότητα να 

καθορίσετε εσείς τη μηνιαία σας δόση, προσδιορίζοντας το μέρος του κεφαλαίου για το 

οποίο θα πληρώνετε μόνο τόκους.Στη λήξη της σταθερής περιόδου, αυτόματα, το 

δάνειο μετατρέπεται σε τοκοχρεωλυτικό προκειμένου να εξασφαλίζεται η πλήρης 

αποπληρωμή του στη συμβατική λήξη του δανείου.Προσφέρει:

• Μηναία δόση που εσείς επιλέγετε, σύμφωνα με τις δυνατότητές σας.

• Χαμηλό σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 3 ή 5 χρόνια του δανείου σας.

• Κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με Ειιπύοτ πλέον περιθωρίου σταθερού για 

όλη τη διάρκεια του δανείου, μετά τη λήξη της σταθερής περιόδου.

• Δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης των όρων του δανείου σας στη λήξη της 

σταθερής περιόδου.

• Ταχύτατη εκταμίευση χωρίς ταλαιπωρία.

• Άνετη αποπληρωμή με μεγάλη διάρκεια δανείου μέχρι 30 έτη.

• Δυνατότητα περιόδου χάριτος μέχρι 12 μήνες, για άνεση στην αρχική περίοδο 

του δανείου σας.
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5.5.4. Στεγαστικά Δάνεια Κυμαινόμενου Επιτοκίου

5.5.4.1. Σε Ελβετικό Φράγκο (CHF)
Ένα στεγαστικό δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με το διατραπεζικό 

επιτόκιο Libor μηνιαίας διάρκειας, πλέον περιθωρίου σταθερού για όλη τη διάρκεια του 

δανείου.Προσφέρει:

• Χαμηλό επιτόκιο, εκμεταλλευόμενοι τη διαφορά που παρουσιάζει σήμερα το 

διατραπεζικό επιτόκιο του ελβετικού φράγκου σε σχέση με αυτό του euro.

• Άνετη αποπληρωμή με διάρκεια δανείου μέχρι 25 έτη.

• Δυνατότητα περιόδου χάριτος μέχρι 18 μήνες, για άνεση στην αρχική περίοδο 

του δανείου σας.

• Ταχύτατη εκταμίευση χωρίς ταλαιπωρία.

5.5.4.2. Σταθερής Δόσης
Ένα στεγαστικό δάνειο που συνδυάζει τη σιγουριά της σταθερής μηνιαίας δόσης με 

την ευελιξία του κυμαινόμενου επιτοκίου.Με την εκταμίευση του δανείου σας, 

"κλειδώνετε" τη δόση που θα πληρώνετε.Η δόση σας παραμένει σταθερή για όλη τη 

διάρκεια του δανείου.Σε περίπτωση αύξησης του επιτοκίου του δανείου σας, σας 

δίνεται η δυνατότητα, το ανεξόφλητο κεφάλαιο που έχει δημιουργηθεί στη λήξη του 

δανείου είτε να το καταβάλετε εφάπαξ,είτε να επιμηκύνετε τη διάρκεια του δανείου με 

νέους, προνομιακούς όρους και προϋποθέσεις.Επιπλέον, εφόσον τα επιτόκια κινηθούν 

πτωτικά, το δάνειό σας θα εξοφληθεί νωρίτερα από την αρχική του διάρκεια, χωρίς 

καμία επιπλέον επιβάρυνση για εσάς.Προσφέρει:

• Σταθερή μηνιαία δόση για όλη τη διάρκεια του δανείου.

• Χαμηλό κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με Euribor πλέον περιθωρίου 

σταθερού για όλη τη διάρκεια του δανείου.

• Ταχύτατη εκταμίευση χωρίς ταλαιπωρία.

• Άνετη αποπληρωμή με διάρκεια δανείου μέχρι 25 έτη.

• Δυνατότητα περιόδου χάριτος μέχρι 18 μήνες, για άνεση στην αρχική περίοδο 

του δανείου σας.
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5.5.4.3. Συνδεδεμένο με ΕιιπδοΓ
Ένα στεγαστικό δάνειο με επιτόκιο συνδεδεμένο με το διατραπεζικό επιτόκιο 

ΕιιτΛοτ μηνιαίας διάρκειας, πλέον περιθωρίου σταθερού για όλη τη διάρκεια του 

δανείου.Προσφέρει:

• Πολύ χαμηλό κυμαινόμενο επιτόκιο.

• Ευελιξία, καθώς το επιτόκιο του δανείου μεταβάλλεται ανάλογα με τις 

διακυμάνσεις του ευρωπαϊκού επιτοκίου και αντικατοπτρίζει τις τάσεις της 

αγοράς.

• Άνετη αποπληρωμή με μεγάλη διάρκεια δανείου μέχρι 30 έτη.

5.5.4.4. Στέγη για Όλους
Ένα στεγαστικό δάνειο με πολύ χαμηλή μηνιαία δόση, χάρη στον τρόπο 

αποπληρωμής του: για ποσοστό δανείου μέχρι 50% πληρώνετε μόνο τόκους και για το 

υπόλοιπο ποσό καταβάλλετε τοκοχρεολυτική δόση (τόκο και κεφάλαιο). Έτσι, 

πετυχαίνετε δύο πράγματα: χαμηλή μηνιαία δόση και ταυτόχρονη αποπληρωμή 

κεφαλαίου, ανάλογα με το ποσοστό που έχετε επιλέξει. Το ποσοστό κεφαλαίου που δεν 

έχετε αποπληρώσει στη διάρκεια του δανείου σας μπορείτε είτε να το καταβάλλετε στη 

λήξη του δανείου ή να ζητήσετε επιμήκυνση της περιόδου του δανείου. Προσφέρει:

• Πολύ χαμηλό κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με Ειιπόοτ πλέον χαμηλού 

περιθωρίου.

• Πολύ χαμηλή μηνιαία δόση.

• Άνετη αποπληρωμή με μεγάλη διάρκεια δανείου μέχρι 25 έτη.

5.6.Στεγαστικά Επιδοτούμενα

5.6.1.Από το Ελληνικό Δημόσιο για Αγρότες
Στεγαστικά δάνεια για απόκτηση α' κατοικίας με μερική επιδότηση επιτοκίου από 

το Ελληνικό Δημόσιο για Αγρότες (το 51% των εισοδημάτων τους πρέπει να 

προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα). Οι προϋποθέσεις ένταξης καθορίζονται από 

το Υπουργείο Οικονομικών. Η διάρκεια επιδότησης ισχύει για το !4 της συνολικής 

διάρκειας του δανείου με μέγιστη διάρκεια τα 10 έτη.Προσφέρει:

• Χαμηλό κυμαινόμενο επιτόκιο βάσει Ειιιϊόοτ πλέον περιθωρίου.
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• Άνετη αποπληρωμή με μεγάλη διάρκεια δανείου μέχρι 30 έτη.

• Δυνατότητα λήψης επιπλέον ποσού δανείου ανάλογα με τα κριτήρια και το 

τιμολόγιο της Τράπεζας.

• Σε περιπτώσεις ανέγερσης ή αποπεράτωσης ακινήτου, δυνατότητα σταδιακών 

εκταμιεύσεων και πληρωμή δόσης μόνο για το ποσό που έχει εκταμιευτεί.

5.6.2. Από το Ελληνικό Δημόσιο
Στεγαστικά δάνεια με μερική επιδότηση επιτοκίου από το Ελληνικό Δημόσιο για 

ειδικές κατηγορίες πολιτών. Οι προϋποθέσεις ένταξης καθορίζονται από το Υπουργείο 

Οικονομικών. Η διάρκεια επιδότησης ισχύει για το χ/ι της συνολικής διάρκειας του 

δανείου με μέγιστη διάρκεια τα 8 έτη.Προσφέρει:

• Χαμηλό κυμαινόμενο επιτόκιο βάσει Ειιτίδοτ πλέον περιθωρίου ή σταθερό 

επιτόκιο.

• Άνετη αποπληρωμή με μεγάλη διάρκεια δανείου μέχρι 30 έτη.

• Δυνατότητα λήψης επιπλέον ποσού δανείου ανάλογα με τα κριτήρια και το 

τιμολόγιο της Τράπεζας.

• Σε περιπτώσεις ανέγερσης ή αποπεράτωσης ακινήτου, δυνατότητα σταδιακών 

εκταμιεύσεων και πληρωμή δόσης μόνο για το ποσό που έχει εκταμιευτεί.

5.6.3. Από τον Ο.Ε.Κ.
Στεγαστικά δάνεια με μερική επιδότηση επιτοκίου από τον ΟΕΚ ή/ και από το 

Ελληνικό Δημόσιο για ειδικές κατηγορίες πολιτών. Οι προϋποθέσεις ένταξης 

καθορίζονται από τον ΟΕΚ και το Ελληνικό Δημόσιο.Προσφέρει:

• Χαμηλό κυμαινόμενο επιτόκιο.

• Άνετη αποπληρωμή με διάρκεια δανείου μέχρι 15 έτη.

• Δυνατότητα λήψης επιπλέον ποσού δανείου ανάλογα με τα κριτήρια και το 

τιμολόγιο της Τράπεζας.

5.6.4. Για Ομογενείς Παλλινοστούντες
Στεγαστικά δάνεια των οποίων οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης 

καθορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος και μέρος του επιτοκίου τους επιδοτείται 

από το Ελληνικό Δημόσιο. Παράλληλα, προσφέρεται η εγγύηση του Ελληνικού 

Δημοσίου για το 100% του χορηγούμενου ποσού. Τα δάνεια χορηγούνται για αγορά
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κατοικίας, αποπεράτωση, επέκταση, επισκευή, ανέγερση κατοικίας, αγορά οικοπέδου 

και ανέγερση κατοικίας σε αυτό .Προσφέρει:

• Χαμηλό κυμαινόμενο επιτόκιο βάσει επιτοκίου Εντόκων Γραμματίων 

Ελληνικού Δημοσίου πλέον περιθωρίου.

• Άνετη αποπληρωμή με διάρκεια δανείου 22 έτη.

• Ποσό δανείου μέχρι €60.000.

• Υποχρεωτική περίοδο χάριτος 18 μήνες. Οι τόκοι της περιόδου χάριτος 

κεφαλαιοποιούνται στη λήξη της.

5.7.Μεταφορά του Στεγαστικού σας Δανείου στην Τράπεζα Πειραιώς
Η μεταφορά του στεγαστικού σας δανείου στην Τράπεζα Πειραιώς σας επιτρέπει να 

αποπληρώσετε στεγαστικό δάνειο που έχετε σε άλλη τράπεζα και παράλληλα να λάβετε 

και επιπλέον ποσό δανείου για να καλύψετε τρέχουσες ανάγκες, με ιδιαίτερα 

προνομιακή τιμολόγηση.Προσφέρει:

• Οικονομικά, χωρίς δαπάνη εξέτασης αιτήματος.

• Ταχύτατη εκταμίευση χωρίς ταλαιπωρία.

• Πολύ χαμηλό σταθερό και κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο σε € & CHF.

• Άνετη αποπληρωμή με διάρκεια δανείου μέχρι 30 έτη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΡΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

6.1. Πιστωτικές Κάρτες

6.1.1. Πειραιώς Visa Classic
• Αγορές σε περισσότερες από 30.000.000 επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό.

• Αγορές με άτοκες δόσεις σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

• Δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο και δωρεάν συνδρομή για πάντα, 

ανάλογα με τον τζίρο της κάρτας.

• Δωρεάν πρόσθετες κάρτες για πάντα.

• Ανταγωνιστικό επιτόκιο.

• Ελάχιστη μηνιαία καταβολή μόνο 2% του εκάστοτε υπολοίπου.

• Δυνατότητα ανάληψης μετρητών από όλα τα ΑΤΜ με το σήμα Visa στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό μέχρι 50% του πιστωτικού ορίου με ελάχιστο ποσό τα 

€800 και μέγιστο τα €3.000.

• Δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση για ταξίδια που έχουν πληρωθεί με την κάρτα.

• Δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη αγορών (Shopping protection) για αγορές στην 

Ελλάδα με χρήση της κάρτας μέχρι 6 μήνες μετά την αγορά.

• Κάλυψη του υπολοίπου του λογαριασμού της κάρτας σε περίπτωση απώλειας ή 

μόνιμης ολικής ανικανότητας.

• Ευελιξία στον τρόπο πληρωμής (αυτόματη εξόφληση, winbank internet, 

winbank phone, ATM, καταστήματα Πειραιώς, ταχυπληρωμή).

• Άμεση δωρεάν αντικατάσταση της κάρτας σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας με 

ένα τηλεφώνημα στο 18 28 38 για κλήσεις από σταθερό ή στο 210 3288000 από 

σταθερό ή κινητό ή από το εξωτερικό (24 ώρες την ημέρα - 7 ημέρες την 

εβδομάδα).
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6.1.2. Πειραιώς Visa Gold
• Αγορές σε περισσότερες από 30.000.000 επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό.

• Αγορές με άτοκες δόσεις σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

• Δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο και δωρεάν συνδρομή για πάντα, 

ανάλογα με τον τζίρο της κάρτας.

• Δωρεάν πρόσθετες κάρτες για πάντα.

• Ανταγωνιστικό επιτόκιο.

• Ελάχιστη μηνιαία καταβολή μόνο 2% του εκάστοτε υπολοίπου.

• Υψηλά πιστωτικά όρια.

• Δυνατότητα ανάληψης μετρητών από όλα τα ΑΤΜ με το σήμα Visa στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό μέχρι 50% του πιστωτικού ορίου με ελάχιστο ποσό τα 

€3.000 και μέγιστο τα €4.000.

• Δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση για ταξίδια που έχουν πληρωθεί με την κάρτα.

• Δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη αγορών (Shopping protection) για αγορές στην 

Ελλάδα με χρήση της κάρτας μέχρι 6 μήνες μετά την αγορά.

• Κάλυψη του υπολοίπου του λογαριασμού της κάρτας σε περίπτωση απώλειας ή 

μόνιμης ολικής ανικανότητας.

• Ευελιξία στον τρόπο πληρωμής (αυτόματη εξόφληση, winbank internet, 

winbank phone, ATM, καταστήματα Πειραιώς, ταχυπληρωμή).

• Άμεση δωρεάν αντικατάσταση της κάρτας σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας με 

ένα τηλεφώνημα στο 18 28 38 για κλήσεις από σταθερό ή κινητό εντός Ελλάδας 

ή στο 210 3288000 από σταθερό ή κινητό ή από το εξωτερικό (24 ώρες την 

ημέρα - 7 ημέρες την εβδομάδα).

6.1.3. Πειραιώς University Visa
• Δωρεάν Συνδρομή τον πρώτο χρόνο

• Αγορές σε περισσότερες από 30.000.000 επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό.

• Αγορές με άτοκες δόσεις σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

• Ανταγωνιστικό επιτόκιο.

• Ελάχιστη μηνιαία καταβολή μόνο 2% του εκάστοτε υπολοίπου.
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• Για ακόμη μεγαλύτερη ευκολία, η University Visa εκδίδεται με μόνο 

δικαιολογητικό τη φωτοτυπία ταυτότητας και όριο μέχρι €800.

• Δυνατότητα ανάληψης μετρητών από όλα τα ΑΤΜ με το σήμα Visa.

• στην Ελλάδα μέχρι €400 το μήνα, ανάλογα με το πιστωτικό όριο.

• στο εξωτερικό όσο το διαθέσιμο πιστωτικό όριο της κάρτας, με μέγιστο ποσό 

ανάληψης €600 το μήνα.

• Ευελιξία στον τρόπο πληρωμής (αυτόματη εξόφληση, winbank internet, 

winbank phone, ATM, καταστήματα Πειραιώς, ταχυπληρωμή).

6.1.4.winlife Visa
Από τον Πίνακα Κοινωφελών Οργανώσεων έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε από 

έναν έως και τρεις Οργανισμούς στους οποίους η Τράπεζα Πειραιώς θα αποδίδει εξ 

ονόματος σας το 50% της ετήσιας συνδρομής και το 0,30% όλων των αγορών που 

πραγματοποιείτε με την κάρτα:

• Αγορές σε περισσότερες από 30.000.000 επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό.

• Αγορές με άτοκες δόσεις σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

• Ετήσια συνδρομή €30.

• Ανταγωνιστικό επιτόκιο.

• Ελάχιστη μηνιαία καταβολή μόνο 2% του εκάστοτε υπολοίπου.

• Δυνατότητα ανάληψης μετρητών από όλα τα ΑΤΜ με το σήμα Visa στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό μέχρι 50% του πιστωτικού ορίου με ελάχιστο ποσό τα 

€800 και μέγιστο τα €3.000.

• Δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση για ταξίδια που έχουν πληρωθεί με την κάρτα.

• Δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη αγορών (Shopping protection) για αγορές στην 

Ελλάδα με χρήση της κάρτας μέχρι 6 μήνες μετά την αγορά.

• Κάλυψη του υπολοίπου του λογαριασμού της κάρτας σε περίπτωση απώλειας ή 

μόνιμης ολικής ανικανότητας.

• Ευελιξία στον τρόπο πληρωμής (αυτόματη εξόφληση, winbank internet, 

winbank phone, ATM, καταστήματα Πειραιώς, ταχυπληρωμή).
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6.1.5. Πειραιώς Visa Electron
• Αγορές σε περισσότερες από 30.000.000 επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό

• Αγορές με άτοκες δόσεις σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα

• Δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο και δωρεάν συνδρομή για πάντα, 

ανάλογα με τον τζίρο της κάρτας

• Δωρεάν πρόσθετες κάρτες για πάντα

• Ανταγωνιστικό επιτόκιο

• Ελάχιστη μηνιαία καταβολή μόνο 2% του εκάστοτε υπολοίπου

• Δυνατότητα ανάληψης μετρητών από όλα τα ΑΤΜ με το σήμα Visa,στην 

Ελλάδα μέχρι 400€ το μήνα,ανάλογα με το πιστωτικό όριο και στο εξωτερικό 

όσο το διαθέσιμο πιστωτικό όριο της κάρτας, με μέγιστο ποσό ανάληψης 1.000€ 

το μήνα

• Ευελιξία στον τρόπο πληρωμής (αυτόματη εξόφληση, winbank internet, 

winbank phone, ATM, καταστήματα Πειραιώς, ταχυπληρωμή)

6.1.6. Πειραιώς Mastercard
• Αγορές σε περισσότερες από 25.000.000 επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό.

• Αγορές με άτοκες δόσεις σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

• Δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο και δωρεάν συνδρομή για πάντα, 

ανάλογα με τον τζίρο της κάρτας.

• Δωρεάν πρόσθετες κάρτες για πάντα.

• Ανταγωνιστικό επιτόκιο.

• Ελάχιστη μηνιαία καταβολή μόνο 2% του εκάστοτε υπολοίπου.

• Δυνατότητα ανάληψης μετρητών από όλα τα ΑΤΜ με το σήμα Mastercard στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό μέχρι 50% του πιστωτικού ορίου με ελάχιστο ποσό τα 

€800 και μέγιστο τα €3.000.

• Δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση για ταξίδια που έχουν πληρωθεί με την κάρτα.

• Δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη αγορών (Shopping protection) για αγορές στην 

Ελλάδα με χρήση της κάρτας μέχρι 6 μήνες μετά την αγορά.

• Κάλυψη του υπολοίπου του λογαριασμού της κάρτας σε περίπτωση απώλειας ή 

μόνιμης ολικής ανικανότητας.
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6.1.7. Πειραιώς Visa Classic For Immigrants
• Αγορές σε περισσότερες από 30.000.000 επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό.

• Αγορές με άτοκες δόσεις σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

• Δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο και δωρεάν συνδρομή για πάντα, 

ανάλογα με τον τζίρο της κάρτας.

• Δωρεάν πρόσθετες κάρτες για πάντα.

• Ανταγωνιστικό επιτόκιο.

• Ελάχιστη μηνιαία καταβολή μόνο 2% του εκάστοτε υπολοίπου.

• Δυνατότητα ανάληψης μετρητών από όλα τα ΑΤΜ με το σήμα Visa στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό μέχρι 50% του πιστωτικού ορίου με ελάχιστο ποσό τα 

€800 και μέγιστο τα €3.000.

• Δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση για ταξίδια που έχουν πληρωθεί με την κάρτα.

• Δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη αγορών (Shopping protection) για αγορές στην 

Ελλάδα με χρήση της κάρτας μέχρι 6 μήνες μετά την αγορά.

• Κάλυψη του υπολοίπου του λογαριασμού της κάρτας σε περίπτωση απώλειας ή 

μόνιμης ολικής ανικανότητας.

• Ευελιξία στον τρόπο πληρωμής (αυτόματη εξόφληση, winbank internet, 

winbank phone, ATM, καταστήματα Πειραιώς, ταχυπληρωμή).

6.2.ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

6.2.1.Visa Debit
Η χρεωστική κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς συνδέεται με λογαριασμούς της 

επιλογής σας, ώστε να μπορείτε να τους διαχειρίζεστε απ' όπου κι αν βρίσκεστε. 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στους καταθετικούς λογαριασμούς, μπορεί να συνδεθεί με 

έως 5 λογαριασμούς ταμιευτηρίου και έως 5 τρεχούμενους λογαριασμούς.

Επιπλέον, μπορείτε να τη συνδέσετε και με τις πιστωτικές κάρτες σας (έως 5), 

προκειμένου να πληρώνετε στα ΑΤΜ τους λογαριασμούς διαθέτει τεχνολογία Chip για 

πρόσθετη ασφάλεια & ευκολία στις συναλλαγές σας και υποστηρίζει την 

Περιβαλλοντική Πολιτική της Τράπεζας. Χρησιμοποιώντας την για τις καθημερινές 

συναλλαγές σας, όχι μόνο κερδίζετε χρόνο, αλλά ταυτόχρονα λειτουργείτε φιλικά προς 

το περιβάλλον, αφού κάθε σας συναλλαγή συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών
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πόρων και στη μείωση της, απλά μεταφέροντας τα ποσά επιλογής σας από τους 

συνδεδεμένους καταθετικούς λογαριασμούς σας.

Τη χρεωστική σας κάρτα μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε στα ΑΤΜ για συναλλαγές 

ανάλογες με αυτές που πραγματοποιείτε στα ταμεία των καταστημάτων, χωρίς αναμονή 

ή καθυστερήσεις καθώς και σε καταστήματα και επιχειρήσεις με το σήμα Visa, στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό, για αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών, χωρίς τόκους.

Χρησιμοποιώντας την, απολαμβάνετε πλήρη έλεγχο της χρήσης των χρημάτων σας, 

με άνεση και ασφάλεια αφού, για κάθε συναλλαγή σας είτε σε ΑΤΜ είτε σε 

επιχειρήσεις, γίνεται άμεση χρέωση του λογαριασμού σας, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο 

υπόλοιπο.Η χρεωστική κάρτα εκδίδεται άμεσα και δωρεάν και διατίθεται χωρίς 

συνδρομή.Επιπλέον, σας προσφέρει:

• άμεση & δωρεάν εγγραφή στην υπηρεσία Πειραιώς phone banking με χρήση 

του PIN της

• άμεση δωρεάν αντικατάσταση σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας

• δωρεάν 24ωρη πρόσβαση & διαχείριση των διαθεσίμων σας

6.3 .ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

6.3.1.WEBUY

Είναι η πρώτη προπληρωμένη κάρτα που σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται 

αποκλειστικά για εξ αποστάσεως συναλλαγές, όπως συναλλαγές στο Internet. Η 

προπληρωμένη κάρτα WEBUY είναι απόλυτα ασφαλής, αφού μπορεί να έχει διαθέσιμο 

αποκλειστικά και μόνο το ποσό που πρόκειται να χρησιμοποιήσεις άμεσα. Αυτό 

σημαίνει ότι έχεις τη δυνατότητα να τη φορτίζεις με χρήματα όταν τη χρειάζεσαι.

Η κάρτα WEBUY σε διευκολύνει με τόσους τρόπους ¡Εκδίδεται την ίδια στιγμή που 

κάνεις την αίτηση μέσω Internet ή τηλεφώνου. Έτσι, είναι άμεσα διαθέσιμη για 

χρήση!Και μόλις την αποκτήσεις τη «φορτίζεις» με το ποσό που θέλεις, όποτε θέλεις, 

όπου κι αν βρίσκεσαι και τη χρησιμοποιείς σε όλες τις ηλεκτρονικές συναλλαγές σου 

εύκολα και με ασφάλεια.Επίσης, μπορείς να την ακυρώσεις ή επανεκδώσεις μόνος σου 

χωρίς να επισκεφτείς κάποιο κατάστημα.Άλλωστε, η κάρτα WEBUY είναι η μοναδική 

που δεν πιάνεται με τίποτα!Η κάρτα WEBUY είναι «εικονική», καθώς δεν λαμβάνεις
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πλαστική κάρτα. Έτσι, προορίζεται αποκλειστικά για εξ αποστάσεως συναλλαγές, όπου 

δεν χρειάζεται η παρουσία φυσικής κάρτας, όπως:

• για συναλλαγές στο Ιηΐετηβΐ, όπως αγορές παιχνιδιών, προγραμμάτων ή 

αντικειμένων σε ηλεκτρονικά καταστήματα (ε-εάορε)

• για τηλεφωνικές παραγγελίες σε όλο τον κόσμο

• για παραγγελίες από καταλόγους
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΐΑ 

Επ ιχερη ςεις  ΚΑΙ Ε π α γγελ μ α τιες7°

7.1. Φωτοβολταΐκες λύσεις

7ΕΕ.Φωτοβολταϊκά σε Βιομηχανικές Στέγες
Με το πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε βιομηχανικές στέγες, ο Όμιλος 

Τράπεζας Πειραιώς, προωθεί την πράσινη επιχειρηματικότητα, συμβάλλει στην 

ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος, αφού κάθε 

κιλοβατώρα που παράγεται από φωτοβολταϊκά συστήματα αποτρέπει την έκλυση ενός 

κιλού διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

Κάθε κιλοβάτ φωτοβολταϊκών στη στέγη μιας επιχείρησης (7-15 τετραγωνικά μέτρα 

στέγης ανάλογα με την τεχνολογία φωτοβολταϊκών που θα επιλεχθεί) αποτρέπει την 

έκλυση ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα που θα χρειαζόταν 100 δέντρα για την 

απορρόφησή της.

7.1.1.1. Νέο πρόγραμμα Πράσινης Επιχειρηματικότητας
Η Τράπεζα Πειραιώς και η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε., βασικός διαχειριστής των 

περισσότερων βιομηχανικών περιοχών της χώρας, ανακοινώνουν την έναρξη 

υλοποίησης ενός προγράμματος εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε 

βιομηχανικές στέγες.

Το νέο προϊόν "Φωτοβολταϊκά σε Βιομηχανικές Στέγες" παρέχει ολοκληρωμένες 

υπηρεσίες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες βιομηχανικών- 

βιοτεχνικών επιχειρήσεων.

Το προϊόν αυτό εντάσσεται στους άξονες δράσης που εξήγγειλε πρόσφατα ο 

Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς από κοινού με τα υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) και αποσκοπεί στην ενίσχυση της Πράσινης Ανάπτυξης.
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7.1.1.2.Προσφορά προγράμματος

• Την προμήθεια και εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών στη στέγη σας.

• Τη χρηματοδότησή σας από την Τράπεζα Πειραιώς, με ένα ειδικά 

διαμορφωμένο ελκυστικό πακέτο.

• Τον οικονομοτεχνικό έλεγχο για λογαριασμό σας, δηλαδή τον έλεγχο 

οικονομικής σκοπιμότητας του έργου, την επάρκεια της στατικής κατασκευής 

του κτιρίου και την εκπόνηση της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης 

εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών και σύνδεσής τους με το δίκτυο της ΔΕΗ.

• Την προετοιμασία και υποβολή φακέλων για την χορήγηση της πολεοδομικής 

άδειας και για την υπογραφή των απαιτούμενων Συμβάσεων με τον ΔΕΣΜΗΕ 

και τη ΔΕΗ.

• Την έκδοση της Έγκρισης Επέκτασης Σκοπού από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ (για όσες 

επιχειρήσεις είναι εγκατεστημένες εντός ΒΙΠΕ).

• Τη σύνδεση της εγκατάστασης με το δίκτυο.

• Τον έλεγχο και πιστοποίηση του συστήματος.

• Την ασφάλιση του συστήματος.

• Τη συντήρηση του συστήματος (εφόσον το επιθυμείτε).

7.1.1.3,Οφέλη για την επιχείρηση
Η νέα νομοθεσία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) παρέχει τη 

δυνατότητα άμεσης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες 

επιχειρήσεων. Για συστήματα ισχύος έως 1 μεγαβάτ (Μ\νρ) σε στέγες δεν απαιτείται 

πλέον άδεια παραγωγής και περιβαλλοντική αδειοδότηση όπως συνέβαινε στο 

παρελθόν.

Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να πάρετε μία προσφορά όρων σύνδεσης 

από το Διαχειριστή του Συστήματος (ΔΕΣΜΗΕ), μία έγκριση μικρών εργασιών από την 

αρμόδια Πολεοδομία και να υπογράψετε μία 20ετή σύμβαση αγοροπωλησίας 

ηλεκτρικής ενέργειας με τον ΔΕΣΜΗΕ.

Με βάση τη νομοθεσία, κάθε κιλοβατώρα που θα παράγεται από το φωτοβολταϊκό 

σύστημα, πωλείται στο δίκτυο έναντι 0,40-0,45 €/1ί\νΤι, μία τιμή που είναι εγγυημένη 

από το νόμο για μια εικοσαετία. Έτσι, η επιχείρηση σας θα έχει ένα σημαντικό 

εγγυημένο ετήσιο έσοδο.
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7.1.2. Χρηματοδότηση Επενδυτικών Δαπανών
Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, είτε αυτά 

εντάσσονται σε αναπτυξιακά προγράμματα είτε καλύπτονται εξ ολοκλήρου από ίδια 

κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό.

• Επιτόκιο: Το ανταγωνιστικότερο επιτόκιο που προσφέρεται στην αγορά, με 

βάση το Euribor ή το Libor, για επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας( ΑΠΕ).

• Ποσοστό χρηματοδότησης: Ευέλικτο, ώστε σε συνάρτηση με την απόφαση 

υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, να δίνει τη δυνατότητα θετικής απόδοσης 

στον επενδυτή από τα πρώτα χρόνια της επένδυσης.

• Διάρκεια χρηματοδότησης: Μέχρι 10 έτη.

• Εξασφαλίσεις: Εκχώρηση της σύμβασης αγοροπωλησίας ρεύματος με τον 

ΔΕΣΜΗΕ. ΜΟΝΟ με τις προσωπικές εγγυήσεις των φορέων της επιχείρησης.

• Ασφαλιστικές καλύψεις: Προσφέρεται πακέτο ασφάλισης των εγκαταστάσεων 

και του εξοπλισμού, για την προστασία του επενδυτή.

7.1.3. Κεφάλαιο Κίνησης για προεξόφληση επιχορήγησης
Εφόσον η επιχείρηση έχει υπαχθεί σε αναπτυξιακά προγράμματα, η Τράπεζα 

Πειραιώς προσφέρει χρηματοδότηση για την προεξόφληση της επιχορήγησης.

• Επιτόκιο: Το ανταγωνιστικότερο επιτόκιο που προσφέρεται στην αγορά, με 

βάση το Euribor ή το Libor, για επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας( ΑΠΕ).

• Ποσοστό χρηματοδότησης: Μέχρι το 100% της εγκεκριμένης επιχορήγησης.

• Εξασφαλίσεις: Εκχώρηση της επιχορήγησης. Μόνο με τις προσωπικές 

εγγυήσεις των φορέων της επιχείρησης.

• Ασφαλιστικές καλύψεις: Προσφέρεται πακέτο ασφάλισης των εγκαταστάσεων 

και του εξοπλισμού, για την προστασία του επενδυτή.

7.1.4. Χρηματοδότηση μέσω Leasing
Στα πλαίσια της παροχής ολοκληρωμένων «πράσινων» χρηματοοικονομικών 

προϊόντων για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών 

συστημάτων, η Πειραιώς Leasing προσφέρει για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις:

• Ποσοστό χρηματοδότησης: 100% της επένδυσης εξοπλισμού μέσω leasing
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• Διάρκεια: 3-10 έτη

• Εξασφαλίσεις: Εκχώρηση σύμβασης αγοραπωλησίας ρεύματος με ΔΕΗ- 

ΔΕΣΜΗΕ

• Λοιπές εξασφαλίσεις: Εξεταζόμενες ανά περίπτωση

• Ασφαλιστική Κάλυψη: Υποχρεωτική ασφάλιση εξοπλισμού με δαπάνες της 

μισθώτριας

7.1.5.Ασφαλιστικά Προγράμματα
Η Τράπεζα Πειραιώς είναι ο μόνος χρηματοδοτικός οργανισμός που σας 

εξασφαλίζει ένα πλήρες πακέτο ασφάλισης των φωτοβολτάΐκών συστημάτων. Η 

ασφαλιστική κάλυψη που σας προσφέρει, περιλαμβάνει οποιαδήποτε τυχαία και 

απρόβλεπτη φυσική/υλική απώλεια ή ζημία ή/και επακόλουθη Απώλεια Μικτών 

Εσόδων (εντός της Περιόδου Αποζημιώσεως) λόγω Διακοπής παροχής ενέργειας προς 

τη ΔΕΗ ως αποτέλεσμα υλικών ζημιών που θα προκληθούν αν κάποιος από τους 

παρακάτω κινδύνους (που αναγράφονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και από τους 

οποίους καλύπτονται αυτά) λάβει χώρα:

• Πυρκαγιά

• Κεραυνό

• Έκρηξη

• Καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα

• Χαλάζι, χιόνι

• Πτώση αεροσκαφών

• Κλοπή διαρρήξεως ή αναρριχήσεως

• Σεισμό

• Τρομοκρατικές ενέργειες

• Η Απώλεια κερδών, ως συνέπεια αποζημίωσης υλικής ζημίας, δίδεται για 

περίοδο αποζημίωσης τριών (3) μηνών.

7.2.Πειραιώς Λύση Ανάπτυξης Ελεύθερων Επαγγελματιών
Η Τράπεζα Πειραιώς σχεδίασε και προσφέρει το Νέο Δάνειο "Πειραιώς Λύση 

Ανάπτυξης Ελεύθερων Επαγγελματιών" για όλους εσάς που ενδιαφέρεστε να 

επωφεληθείτε από τα ειδικά σχεδιασμένα επιδοτούμενα προγράμματα για την 

αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του τεχνολογικού σας εξοπλισμού, απαραίτητου
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για την άσκηση της επαγγελματικής σας δραστηριότητάς.

Συγκεκριμένα προσφέρει δυνατότητα χρηματοδότησης:

• μέχρι το 100% της αξίας του προϋπολογισμού με μέγιστο ποσό τα €10.000 

ανάλογα την κατηγορία Επαγγελματικής Δραστηριότητας & την ημερομηνία 

έναρξης επαγγέλματος

• προνομιακό κυμαινόμενο Επιτόκιο Βραχυπρόθεσμων Χορηγήσεων (Π.Ε.Χ)1, 

σήμερα 7,90%

• διάρκεια δανείου από 12 μέχρι 60 μήνες

• δυνατότητα περιόδου χάριτος μέχρι και 6 μήνες με καταβολή μόνο των 

οφειλόμενων τόκων

• μηδενικές δαπάνες
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ικ ο ν ο μ ικ ά  σ τ ο ιχ ε ία

Επιλεγμένα Χρηματοοικονομικά Στοιγεία

Μεγέθη(εκ. €) 2007 2008 2009

Ενεργητικό 46.427 54.890 54.280
Χορηγήσεις μετά από προβλέψεις 30.705 38.313 37.688
Καταθέσεις 23.914 31.294 30.755
Ίδια κεφάλαια 3.082 3.025 3.614

Εργαζόμενοι - Δίκτυο
Ανθρώπινο δυναμικό 12.357 14.255 13.417
Καταστήματα 744 895 872

Αποτελέσματα
Καθαρά έντοκα έσοδα 917 1.160 1.105
Καθαρά έσοδα προμηθειών 226,5 242 206
Λοιπά έσοδα 330,4 250 352
Σύνολο καθαρών εσόδων 1.473 1.652 1.663
Σύνολο λειτουργικών εξόδων 736,8 897 893
Κέρδη προ προβλέψεων 741,9 774 778
Έξοδο προβλέψεων 115,9 388 491
Κέρδη προ φόρων 551,6 386 287
Φόροι 94 55 47
Δικαιώματα μειοψηφίας 29,3 16 4
Καθαρά κέρδη μετόχων 502,7 315 235
Εκτατή φορολογική εισφορά - - 34
Καθαρά κέρδη μετόχων 502,7 315 202
Καθαρά κέρδη ανά μετοχή 1.73 0.95 0.56
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ ρ α π ε ζ α  E u r o b a n k

9o

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ιδρύθηκε το 1990 με αρχική επωνυμία 

«Ευρωεπενδυτική Τράπεζα» και στόχο την παροχή κυρίως επενδυτικών υπηρεσιών. Με 

την απελευθέρωση της αγοράς λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα, η Τράπεζα 

επαναπροσδιόρισε τους στρατηγικούς της στόχους. Έκτοτε η EFG Eurobank Ergasias 

έχει ακολουθήσει μια ανοδική πορεία, μέσα από δυναμική οργανική ανάπτυξη, αλλά 

και μέσα από εξαγορές και συγχωνεύσεις, καταλαμβάνοντας σήμερα ηγετική θέση 

στους ταχύτερα αναπτυσσόμενους και πιο προσοδοφόρους τομείς της αγοράς.

Ο όμιλος Eurobank EFG, είναι ένας Ευρωπαϊκός οργανισμός με σύνολο 

ενεργητικού €86,9 δισ., που απασχολεί πάνω από 23.000 άτομα και προσφέρει τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες του, τόσο μέσα από ένα δίκτυο άνω των 1.600 

καταστημάτων και σημείων πώλησης, όσο και μέσα από εναλλακτικά δίκτυα διάθεσης.

Ο όμιλος Eurobank EFG έχει σημαντική παρουσία σε 10 χώρες: Ελλάδα, 

Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία, Τουρκία, Πολωνία, Ουκρανία, Flv. Βασίλειο. 

Λουξεμβούργο και Κύπρο. Είναι μέλος του ομίλου EFG Group, ενός διεθνούς 

τραπεζικού ομίλου με παρουσία σε40χώρες.

Η στρατηγική της ως Ευρωπαϊκός Χρηματοικονομικός Οργανισμός 

αναδεικνύεται από την ιστορική της διαδρομή, την ισχυρή οικονομική της θέση και την 

συνεχή επέκταση των δραστηριοτήτων της με καινοτόμα προϊόντα, ποιοτική 

εξυπηρέτηση και υπευθυνότητα στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Κεντρικής και 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η μεγάλη κεφαλαιακή επάρκεια, η υψηλή ποιότητα 

χαρτοφυλακίου και το εξαίρετο ανθρώπινο δυναμικό, σε συνδυασμό με την οργανική 

ανάπτυξη και την σταθερή κερδοφορία, διασφαλίζουν ότι θα συνεχίσουν την επέκταση 

των δραστηριοτήτων της προς όφελος των πελατών και των μετόχων της. Ως 

επιστέγασμα των προσπαθειών των εργαζομένων, ο Όμιλος αποσπά κάθε χρόνο σειρά 

διακρίσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

9.1.Εταιρική Διακυβέρνηση
Για την Eurobank EFG η ορθή και υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί 

βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της και για το ευρύτερο 

κοινωνικό σύνολο. Η Eurobank EFG βασίζεται στη σχετική εγχώρια νομοθεσία, τις
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διατάξεις και τους κανονισμούς, τις διεθνείς εξελίξεις, καθώς και στις εσωτερικές 

εταιρικές της αξίες, για την ανάπτυξη των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης που 

εφαρμόζει. Οι αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης της Eurobank EFG αφορούν στη 

σύνθεση και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και των επί μέρους 

επιτροπών, καθώς και στην ανάπτυξη όλων των δραστηριοτήτων του Ομίλου, με 

ιδιαίτερη έμφαση στη διεξαγωγή τραπεζικών εργασιών. Στόχος της Eurobank EFG 

είναι η άρρηκτη σύνδεση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης με την ευρύτερη 

εταιρική της κουλτούρα, καθώς η ορθή διακυβέρνηση δεν περιορίζεται στην τυπική 

τήρηση των νόμων, αλλά απαιτεί προσωπική αξιοπιστία και υπευθυνότητα.

9.2. Εταιρική Υπευθυνότητα
Η συνεχής προσπάθεια για την ενίσχυση του οικονομικού περιβάλλοντος, 

παράλληλα με την καλλιέργεια ενός ανοιχτού διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη και 

την ενεργή συμμετοχή και συνεισφορά του Οργανισμού στην κοινωνία συνθέτουν την 

εταιρική υπευθυνότητα της Eurobank EFG. Ειδικότερα, η εταιρική υπευθυνότητα του 

Ομίλου υλοποιείται μέσα από τέσσερις άξονες δράσης:

• Την ανταλλαγή απόψεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholder dialogue) 

μέσα από δράσεις και πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τα προβλήματα και 

παράλληλα προωθούν τις κατάλληλες, για την εποχή, λύσεις.

• Την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης, μέσα από την οποία διασφαλίζεται 

η διαφάνεια και η χρηστή λειτουργία του Οργανισμού.

• Την κοινωνική συνεισφορά σε καίριους τομείς των τοπικών κοινωνιών, όπου 

δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Τη φροντίδα για το περιβάλλον, με στόχο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 

και τη συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη.

9.3. Ανθρώπινο δυναμικό
Ο όμιλος Eurobank EFG αποτελεί ένα μεγάλο και σύγχρονο τραπεζικό 

οργανισμό, ο οποίος ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις προκλήσεις και τις 

συνθήκες της αγοράς.Σε αυτό, καθοριστική είναι η συμβολή των εργαζομένων του 

ομίλου οι οποίοι με τη συνεχή προσπάθεια, τις γνώσεις, την αποτελεσματικότητα,την 

προσαρμοστικότητα, την συνέπεια, τις ικανότητες και τον επαγγελματισμό που τους 

διακρίνουν, ανταποκρίνονται στο περιβάλλον που αλλάζει ταχύτατα. Η ανάπτυξη των
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ανθρώπων αποτελεί βασική δέσμευση της Διοίκησης από την πρώτη ημέρα της ίδρυσης 

του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό και μέσα από την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων 

επιλογής, εκπαίδευσης, αξιολόγησης και ανταμοιβής δίνεται ιδιαίτερη έμφαση:

• στη στελέχωση μέσα από αξιοκρατικά συστήματα επιλογής και αξιολόγησης, 

σύμφωνα με τις ανάγκες και απαιτήσεις κάθε εργασιακού πεδίου

• στην παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και την εξέλιξη της 

επαγγελματικής σταδιοδρομίας του κάθε εργαζομένου

• στην ενίσχυση ενός πλαισίου διαρκούς αναγνώρισης και επιβράβευσης, 

σύμφωνα με τις αξίες που διέπουν τον Όμιλο.

Η Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου παρέχει επίσης, 

υποστήριξη στο σχεδιασμό, στην οργάνωση και τη λειτουργία των Διευθύνσεων 

Ανθρώπινου Δυναμικού στις θυγατρικές εταιρείες στην Ελλάδα και τις χώρες της Νέας 

Ευρώπης, με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και την κουλτούρα της τοπικής κοινωνίας.

Για το σκοπό αυτό, έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο συστημάτων, πολιτικών και 

διαδικασιών το οποίο ακολουθείται από τις θυγατρικές εταιρείες στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό.

9.4.Μέτοχοι
Η μετοχική βάση της Eurobank EFG είναι από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα, 

καθώς πάνω από 210.000 ιδιώτες και θεσμικοί επενδυτές κατέχουν μετοχές της 

Τράπεζας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Τελική μητρική εταιρία της Eurobank 

EFG είναι το EFG Group, συμφερόντων της οικογένειας Λάτση, με ποσοστό 44.6% του 

συνόλου των μετοχών.

Αναλυτικά, στις 30.06.2010, η μετοχική σύνθεση της Eurobank EFG, είχε ως εξής:

Λοιπά
Νομικά

Πρόσωπα

Επενδυτές
22,7%
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9.5. Επενδυτές
Η Eurobank EFG συγκαταλέγεται σταθερά μεταξύ των εταιριών με τη 

μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, από την ιδιαίτερα 

επιτυχημένη δημόσια εγγραφή της το Μάρτιο του 1999 έως σήμερα, με σημαντική 

βαρύτητα στον Τραπεζικό και το Γενικό Δείκτη.

Οι μέτοχοι της Eurobank EFG ξεπερνούν τους 210.000 συνιστώντας μια από τις 

ευρύτερες μετοχικές βάσεις στην Ελληνική αγορά και αντανακλώντας την εμπιστοσύνη 

της αγοράς και των μετόχων στην ικανότητα του Ομίλου να παίξει πρωταγωνιστικό 

ρόλο στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Κύριος στόχος του Ομίλου είναι η δημιουργία 

αξίας για τους μετόχους αυτούς.

9.6. Επενδυτές Πιστωτικών Τίτλων
Η Τράπεζα παρακολουθεί στενά και διαχειρίζεται αποτελεσματικά την κάλυψη 

των χρηματοδοτικών της αναγκών. Πέρα από τις κλασικές πηγές άντλησης κεφαλαίων, 

όπως είναι οι καταθέσεις, η διατραπεζική αγορά χρήματος και οι συμφωνίες 

επαναγοράς τίτλων (repos), σημαντική πηγή κεφαλαίων για την Τράπεζα αποτελεί και η 

αγορά χρεογράφων.

Στην παρούσα φάση, η Τράπεζα διαθέτει τρία Προγράμματα άντλησης 

κεφαλαίων από τις αγορές χρεογράφων.

1. Το Πρόγραμμα Euro Commercial Paper, συνολικού ποσού € 3,500,000,000, 

για την έκδοση βραχυπρόθεσμων τίτλων διάρκειας μέχρι ενός έτους,

2. Το Πρόγραμμα Euro Medium Term Note, συνολικού ποσού € 

25,000,000,000, για την έκδοση μεσοπρόθεσμων τίτλων,

3. Το Πρόγραμμα Τιτλοποίησης απαιτήσεων διαφόρων στοιχείων του 

ενεργητικού. Το εν λόγω Πρόγραμμα περιλαμβάνει την τιτλοποίηση 

πιστωτικών καρτών και στεγαστικών, επιχειρηματικών και καταναλωτικών 

δανείων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αα ν ε ια  E u r o b a n k

10.1.Καταναλωτικά Δάνεια

ΙΟ.Ι.Ι.Νέα Προσωπικά Δάνεια
Τα νέα Προσωπικά Δάνεια προσφέρουν μειωμένο επιτόκιο από την πρώτη 

κιόλας ημέρα και για όσο χρόνο είστε συνεπής στις πληρωμές σας. Με αυτόν τον τρόπο 

δίνουν τη δυνατότητα να απολαμβάνετε εξαρχής το χαμηλό επιτόκιο που αξίζετε, και 

έτσι σας διευκολύνουν να παραμείνετε συνεπής στην αποπληρωμή του δανείου σας.

Τα νέα Προσωπικά Δάνεια χορηγούνται εξαρχής με μειωμένα κατά 1,5% έως 

2% κυμαινόμενα επιτόκια, τα οποία ανέρχονται σε 4,9%, 9% ή 12,5% (πλέον της 

εισφοράς 0,6% του Ν. 28/75), ανάλογα με την οικονομική/περιουσιακή κατάσταση του 

δανειολήπτη και των παρεχόμενων από αυτόν εξασφαλίσεων.

Εκτός από το μειωμένο επιτόκιο τα νέα Προσωπικά Δάνεια σας προσφέρουν τις 

εξής ευελιξίες αποπληρωμής:

• Δυνατότητα αύξησης μέχρι το διπλάσιο ή μείωσης μέχρι το μισό του ποσού της

δόσης μέχρι δύο (2) φορές και για έξι (6) μηνιαίες δόσεις, κατ’ ανώτατο όριο, 

ανά ημερολογιακό έτος, για την προσαρμογή του δανείου σας στις τρέχουσες 

ανάγκες σας

• Δυνατότητα παράλειψης της πληρωμής μιας δόσης εφ'άπαξ ανά ημερολογιακό

έτος, σε περίπτωση που σας προέκυψε μια έκτακτη ανάγκη.

• Δυνατότητα μεταβολής της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου. Η επιλογή

της νέας διάρκειας του δανείου υπόκειται σε περιορισμούς ανάλογα με το 

εγκριθέν ποσό αυτού.

Οι παραπάνω ευελιξίες παρέχονται όμως εφόσον έχουν εξοφληθεί οι πρώτες έξι 

(6) δόσεις του δανείου σας και είστε συνεπής στην αποπληρωμή των δόσεών σας μέχρι 

την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

Βασικά χαρακτηριστικά των νέων Προσωπικών Δανείων

• Δάνεια τακτής λήξης
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• Αριθμός δόσεων: για δάνεια μέχρι €7.000 έως εξήντα (60) και για

δάνειαμεγαλύτερα του ποσού αυτού έως ογδόντα τέσσερις (84).

• Συχνότητα δόσεων: μηνιαία.

• Ολική/μερική αποπληρωμή ανά πάσα στιγμή, χωρίς καμία επιβάρυνση.

10.1.2. Μεταφορά οφειλών «εν τάξει» σταθερού επιτοκίου
Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς οφειλών από τα καταναλωτικά δάνεια και τις 

πιστωτικές κάρτες στο πρόγραμμα μεταφοράς οφειλών «εν τάξει» σταθερού επιτοκίου 

της ΕΙΠΙΟΒΑΝΚ που σας εξασφαλίζει σταθερό επιτόκιο και σταθερή δόση για όλη τη 

διάρκεια του δανείου.

Αν μεταφέρετε για παράδειγμα €10.000 στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και 

επιλέξετε χρόνο αποπληρωμής 10 έτη, θα πληρώνετε μόνο €136,34 το μήνα, για όλη τη 

διάρκεια του δανείου.Επιπλέον, η επιλογή αυτή σας προσφέρει:

• Σταθερό επιτόκιο 10,15%* ανεξάρτητα από το ύψος του δανείου

• Δυνατότητα απόκτησης επιπλέον χρημάτων

• Διάρκεια δανείου έως και 10 χρόνια

• Δυνατότητα επιλογής συχνότητας καταβολής της δόσης (μηνιαία, 

διμηνιαία ή τριμηνιαία), ανάλογα με τις ανάγκες σας

Επιπλέον, το «εν τάξει» σταθερού επιτοκίου προσφέρει δωρεάν ένα 

ασφαλιστικό πρόγραμμα που καλύπτει από τα απρόοπτα της ζωής, εξασφαλίζοντάς 

ασφαλιστική κάλυψη χρεωστικού υπολοίπου έως και €3.000.

10.1.3. Μεταφορά οφειλών «εν τάξει» κυμαινόμενου επιτοκίου
Με τη μεταφορά οφειλών «εν τάξει» κυμαινόμενου επιτοκίου, μπορείτε να 

συγκεντρώσετε όλες σας τις οφειλές από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες 

σε ένα δάνειο συγκεκριμένης διάρκειας με μια πολύ χαμηλή δόση.Επιπλέον, η επιλογή 

αυτή από την Ειιτούαηΐι σας προσφέρει:

• Κυμαινόμενο επιτόκιο 9,90% ανεξάρτητα από το ύψος του δανείου

• Δυνατότητα απόκτησης επιπλέον χρημάτων

• Διάρκεια δανείου έως 10 χρόνια

• Δυνατότητα επιλογής συχνότητας καταβολής της δόσης (μηνιαία, 

διμηνιαία ή τριμηνιαία) ανάλογα με τις ανάγκες σας.
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10.1.4. Μεταφορά οφειλών σε «ανοιχτή γραμμή εν τάξει»
Η επιλογή αυτή σας προσφέρει:

• Κυμαινόμενο επιτόκιο 9,90% ανεξάρτητα από το ύψος του δανείου

• Δυνατότητα απόκτησης επιπλέον χρημάτων

• Χρέωση τόκων μόνο για το ποσό που χρησιμοποιείτε και για το χρονικό 

διάστημα που το χρησιμοποιείτε

• Ελάχιστη καταβολή ποσοστό επί της συνολικής σας οφειλής (κεφάλαιο και 

τόκοι) 1,5%, 3,0% ή 4,5% ανάλογα με τη συχνότητα πληρωμής που θα 

επιλέξετε

• Δυνατότητα επιλογής της συχνότητας πληρωμής της ελάχιστης καταβολής

10.1.5. Ανοιχτή γραμμή
Η επιλογή αυτή από τη Ευτοόαηλ σας προσφέρει:

• Ανακυκλούμενη πίστωση με αόριστη διάρκεια

• Κυμαινόμενο επιτόκιο από 10,20% έως 14,20% κλιμακούμενο βάσει της 

εκάστοτε οφειλής κεφαλαίου.

• Χρέωση τόκων μόνο για το ποσό που χρησιμοποιείτε

• Ελάχιστη καταβολή ποσοστό επί της συνολικής σας οφειλής (κεφάλαιο και 

τόκοι) 1,5%, 3,0% ή 4,5% ανάλογα με τη συχνότητα πληρωμής που θα 

επιλέξετε

• Δυνατότητα επιλογής της συχνότητας πληρωμής της ελάχιστης καταβολής 

(μηνιαία, διμηνιαία, ή τριμηνιαία), ανάλογα με της ανάγκες σας

• Εάν αλλάξετε γνώμη, υπάρχει δυνατότητα αποπληρωμής της πίστωσης μέσα 

σε 10 ημέρες χωρίς καμία επιβάρυνση τόκων ή εξόδων

Επιπλέον, η «ανοιχτή γραμμή» σας προσφέρει δωρεάν ένα ασφαλιστικό 

πρόγραμμα που σας καλύπτει από τα απρόοπτα της ζωής, εξασφαλίζοντάς σας 

ασφαλιστική κάλυψη χρεωστικού υπολοίπου έως και €3.000.

10.1.6. Ευέλικτη Γραμμή κυμαινόμενου επιτοκίου
Η ΕιιΐΌύαηΙί, πρωτοπόρος στον τομέα των καταναλωτικών δανείων, 

δημιούργησε μια νέα γενιά προσωπικών δανείων που συνδυάζουν τον προγραμματισμό 

και την ασφάλεια που παρέχουν τα δάνεια συγκεκριμένης διάρκειας με τις ευελιξίες 

που προσφέρουν τα δάνεια αορίστου χρόνου.
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Ευελιξίες στον προγραμματισμό του δανείου

• Κυμαινόμενο επιτόκιο από 10,20% έως 13,20% ανάλογα με το ύψος του 

δανεισμού. Όσο μεγαλύτερο το ύψος του δανεισμού τόσο χαμηλότερο το 

επιτόκιο

• Διάρκεια δανείου έως και 84 μήνες

• Δυνατότητα επιλογής της ημερομηνίας καταβολής της δόσης. Ολική/μερική 

αποπληρωμή ανά πάσα στιγμή, χωρίς καμία επιβάρυνση

Ευελιξίες στη διαμόρφωση της δόσης

• Δυνατότητα αύξησης ή μείωσης του ποσού της δόσης. Η Ειιτοόεηΐ: σας παρέχει 

τη δυνατότητα, να αλλάξετε το ποσό της δόσης σας, είτε προς τα κάτω είτε προς 

τα πάνω, προσαρμόζοντας το έτσι στις τρέχουσες ανάγκες σας

• Δυνατότητα παράλειψης της πληρωμής μιας δόσης. Η Ευτοόεηΐί δίνει τη 

δυνατότητα μια φορά το χρόνο να παραλείπετε την πληρωμή μιας δόσης. Το 

ποσό αυτό θα επιμερίζεται στις επόμενες δόσεις

• Δυνατότητα αλλαγής της διάρκειας του δανείου, με τη μεταβολή του αριθμού 

των δόσεων, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, για ακόμα μεγαλύτερο 

έλεγχο και προγραμματισμό των εξόδων σας.

Επιπλέον, η «ευέλικτη γραμμή» σας προσφέρει δωρεάν ένα ασφαλιστικό 

πρόγραμμα που σας καλύπτει από τα απρόοπτα της ζωής, εξασφαλίζοντας σας 

ασφαλιστική κάλυψη χρεωστικού υπολοίπου έως και €3.000.

10.1.7.ΟνεΓ(ΐΓΕίί - Όριο Υπερανάληψης με ελάχιστη καταβολή
Ακόμα κι όταν οι καταθέσεις σας εξαντληθούν, εσείς μπορείτε να συνεχίσετε τις 

αναλήψεις, κάνοντας χρήση του ορίου υπερανάληψης που σας έχει χορηγηθεί.

• Καμία επιβάρυνση, για όσο χρονικό διάστημα δεν γίνεται χρήση του ορίου 

υπερανάληψης

• Χρέωση τόκων, μόνο για το ποσό που χρησιμοποιείτε

• Αποπληρωμή με μηνιαίες ελάχιστες καταβολές (1,5% επί της συνολικής 

οφειλής)

• Κυμαινόμενο επιτόκιο από 11,70% έως 14,20%, κλιμακωτό βάσει της εκάστοτε 

οφειλής κεφαλαίου

• Χορήγηση υψηλού ορίου με δυνατότητα αύξησής του εφόσον το επιθυμείτε
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1ϋ.1.8.Δάνειο Αυτοκινήτου
Γενικά χαρακτηριστικά χρηματοδότησης αυτοκινήτου:

• Ύψος χρηματοδότησης από 1.5006

• Εξόφληση έως και 84 μήνες

• Ανταγωνιστικό επιτόκιο σταθερό ή κυμαινόμενο

• Αυτόματη πληρωμή δόσεων από καταθετικό λογαριασμό

• Δυνατότητα επιλογής ανισόποσων δόσεων

• Δυνατότητα ολικής ή μερικής αποπληρωμής ανά πάσα στιγμή, χωρίς καμία 

επιβάρυνση

• Δυνατότητα επιλογής συχνότητας καταβολής της δόσης (μηνιαία, διμηνιαία ή 

τριμηνιαία), ανάλογα με τις ανάγκες σας

• Δυνατότητα επιλογής της ημερομηνίας καταβολής της δόσης κάθε 15 ή 30 του 

μήνα και επετειακά ανάλογα με την ημερομηνία εκταμίευσης

10.2.Στεγαστικά Δάνεια

10.2.1.Πράσινο Δάνειο Κατοικίας -  Φωτοβολταϊκά
Σύμφωνα με το πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (ΦΕΚ 

Β 1079/4.6.2009) του Υπ. Ανάπτυξης, οι ιδιώτες που εγκαθιστούν ΦΒ συστήματα με 

ισχύ έως 10KW στη στέγη του σπιτιού τους έχουν τη δυνατότητα να πωλούν την 

παραγόμενη ενέργεια στη ΔΕΗ προς 0,55€ ανά κιλοβατώρα (Kwh). Εάν αναλογιστεί 

κανείς, πως ένα ΦΒ σύστημα με ισχύ 10KW παράγει κατά μέσο όρο ενέργεια ίση με 

13.600 Kwh ετησίως, τότε το ετήσιο έσοδο από την πώληση της ενέργειας στη ΔΕΗ 

είναι 0,55€ x 13.600Kwh = 7.480€.Οποιοσδήποτε ιδιώτης μπορεί να εγκαταστήσει ΦΒ 

σύστημα σπίτι του αρκεί να καλύπτει τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1 .Να έχει στην κυριότητά του το ακίνητο που θα εγκατασταθεί το ΦΒ σύστημα.

2.Να διαθέτει μετρητή της ΔΕΗ στο όνομα του ενδιαφερομένου.

Το κόστος αγοράς και εγκατάστασης κυμαίνεται ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ του 

συστήματος και την εταιρεία εγκατάστασης που θα αναλάβει το έργο.Κατά μέσο 

όρογια ένα ΦΒ σύστημα έως 10KW το συνολικό κόστος κυμαίνεται από 35.000 έως 

45.000 περίπου.
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10.2.2. Στεγαστικό SWISS Σταθερό
Πρόκειται για ένα στεγαστικό πρόγραμμα που εξασφαλίζει χαμηλή σταθερή 

δόση. Στεγαστικό SWISS σταθερό για 1,2 ή 3 χρόνια σε ελβετικό φράγκο με χαμηλό 

επιτόκιο.

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα ισχύει υποχρεωτική Ασφάλεια Ζωής Δανείου, 

δίνοντάς σας την ευκαιρία να προστατεύσετε την οικογένειά σας και την ακίνητη 

περιουσία σας, σε περίπτωση σοβαρών και απρόοπτων περιστατικών.

10.2.3. EuroHome Σταθερής Περιόδου
Όλα τα προγράμματα σταθερού επιτοκίου μπορούν να χορηγηθούν με διάρκεια 

έως και 40 έτη (ανάλογα με την ηλικία του δανειολήπτη).Με το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα ισχύει υποχρεωτική Ασφάλεια Ζωής Δανείου, δίνοντάς σας την ευκαιρία να 

προστατεύσετε την οικογένειά σας και την ακίνητη περιουσία σας, σε περίπτωση 

σοβαρών και απρόοπτων περιστατικών.

Επιπλέον έχετε στη διάθεσή σας όλες τις ευελιξίες των στεγαστικών Eurobank 

(αύξηση δόσης, μείωση, παράλειψη μίας δόσης) τόσο στη σταθερή όσο και στην 

κυμαινόμενη περίοδο του δανείου.

10.2.4. EuroHome Επιδοτούμενο
Η Eurobank σας βοηθά να αποκτήσετε το δικό σας σπίτι με τους ευνοϊκότερους 

όρους που δικαιούστε. Εια να δικαιούστε επιδότηση επιτοκίου:

• Το δάνειό σας πρέπει να προορίζεται για αγορά, κατασκευή (ανέγερση ή 

αποπεράτωση) Α' κατοικίας

• Η οικογενειακή σας κατάσταση, το ετήσιο εισόδημα σας και η αξία του 

ακινήτου πρέπει να εμπίπτουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες.

Μπορείτε να πάρετε στεγαστικό δάνειο με επιδότηση

• Από το Ελληνικό Δημόσιο

- Με διάρκεια επιδότησης ίση με το ‘Δ της διάρκειας του δανείου, χωρίς να 

υπερβαίνει τα 8 χρόνια.

- Με διάρκεια δανείου από 5 έως 40 έτη

• Από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.)

- Με διάρκεια επιδότησης Ο.Ε.Κ. ίση με 9 χρόνια. Εάν υπάρχει παράλληλη 

επιδότηση και
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από το Ελληνικό Δημόσιο, αυτή ισχύει για 7,5 έτη.

- Με διάρκεια δανείου 15 χρόνια

10.2.5.Πράσινο Δάνειο Κατοικίας -  Εξοικονόμηση Ενέργειας
Η ΕιίΓούαηΙί προσφέρει ουσιαστικές λύσεις που θα δώσουν στον καθένα τη 

δυνατότητα να αναβαθμίσει ενεργειακά το σπίτι του και να αποκομίσει πραγματικό 

οικονομικό όφελος εξασφαλίζοντας καλύτερη ποιότητα ζωής. Αναβαθμίζοντας 

ενεργειακά την κατοικία σας έχετε σημαντικό όφελος από την εξοικονόμηση ενέργειας. 

Γ ια παράδειγμα:

Παρέμβαση Ενδεικτικά Ποσοστά 

Εξοικονόμησης

Ενέργειας*

Διπλά τζάμια (συμπεριλαμβάνονται παντζούρια, ρολά 

κλπ.)

και κουφώματα

Μέχρι και 20%

Ενίσχυση θερμομόνωσης τοίχων, μόνωση ταράτσας 

ή/και

τοποθέτηση κελύφους.

Μέχρι και 40%

Θέρμανση : Εγκατάσταση ή αντικατάσταση καυστήρα / 

λέβητα με νέο πετρελαίου, φυσικού αερίου ή συστήματος 

με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Μέχρι και 18%

Η ΕιίΓοόειιΙί χρηματοδοτεί τις παρεμβάσεις που θέλετε να κάνετε στο σπίτι σας 

με το «Πράσινο Δάνειο Κατοικίας - Εξοικονόμηση Ενέργειας», προσφέροντας ένα 

πλήρες πακέτο υπηρεσιών. Συγκεκριμένα έχετε στη διάθεσή σας:

Προνομιακή χρηματοδότηση με ένα πλήρες πρόγραμμα

• για κάλυψη του 100% του κόστους του έργου

• με δυνατότητα επιλογής με ή χωρίς προσημείωση ακινήτου

• με προνομιακό κυμαινόμενο επιτόκιο σε ευρώ

• με διάρκεια έως και 35 έτη

• ευελιξία στη διάρκεια αποπληρωμής

• και με ειδική προσφορά μηδενικών εξόδων (για αιτήσεις που θα κατατεθούν 

μέχρι 31.12.10)
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100% υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία χωρίς κόπο για εσάς

• προτάσεις προσφορών από τις πιο εξειδικευμένες και αξιόπιστες εταιρίες 

υλικών ενεργειακής αναβάθμισης της αγοράς

• τεχνική υποστήριξη από την αρχή μέχρι το τέλος

10.2.6.Ευέλικτο Στεγαστικό SWIS
Η Eurobank δημιούργησε νέες ευκαιρίες με το Ευέλικτο Στεγαστικό Swiss, 

κάνοντας πιο προσιτό το όνειρο να αποκτήσετε το σπίτι που θέλετε.Με το Ευέλικτο 

Στεγαστικό Swiss μπορείτε να έχετε δόση που είναι:

• Και χαμηλή

• Και προστατευμένη

• Και ευέλικτη

1. Χαμηλή δόση
Το Ευέλικτο Στεγαστικό Swiss σας εξασφαλίζει χαμηλό κυμαινόμενο επιτόκιο 

με τη σιγουριά του ελβετικού νομίσματος. Συγκεκριμένα, το επιτόκιο του δανείου είναι 

συνδεδεμένο με το Libor τριμήνου του ελβετικού φράγκου (CHF) πλέον περιθωρίου 

που ορίζεται από την Τράπεζα. Έτσι προκύπτει μία χαμηλή μηνιαία δόση που 

παράλληλα, εάν επιλέξετε πρόγραμμα καταβολής μόνο τόκων έως και για τα 2 πρώτα 

χρόνια του δανείου, μπορεί να γίνει ακόμη χαμηλότερη. Με αυτούς τους όρους 

μπορείτε να ξεκινήσετε στο καινούργιο σας σπίτι με τις καλύτερες προϋποθέσεις.

2. Προστατευμένη δόση
Με το Ευέλικτο Στεγαστικό Swiss μπορείτε να επιλέξετε το πρόγραμμα 

Προστασίας Δόσης από πιθανές μεταβολές της συναλλαγματικής ισοτιμίας CHF/ 

EURO, έχοντας στη διάθεση σας ένα μοναδικό προνόμιο που σας διασφαλίζει απόλυτη 

ισορροπία στα οικονομικά σας.

3. Ευέλικτη δόση
Με το Ευέλικτο Στεγαστικό Swiss η δόση σας προσαρμόζεται στα οικονομικά 

σας και στη ζωή σας, έχοντας στη διάθεσή σας τις ευελιξίες, μείωσης, αύξησης δόσης, 

ή και παράλειψης μία δόσης κάθε χρόνο.
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1ϋ.2.7.Ειιι·οΗοιη6 Κυμαινόμενο
Παρέχει ένα ευέλικτο στεγαστικό πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα καλύψης 

οποιαδήποτε στεγαστική ανάγκης:

• Να αγοράσετε σπίτι ή οικόπεδο ή να χτίσετε

• Να επισκευάσετε ή να βελτιώσετε το ακίνητό σας

• Να αποκτήσετε το εξοχικό σας

• Να μεταφέρετε το στεγαστικό σας δάνειο από άλλη τράπεζα απολαμβάνοντας 

ένα σύνολο προνομίων.

Με το παραπάνω πρόγραμμα ισχύει υποχρεωτική Ασφάλεια Ζωής Δανείου, 

δίνοντάς σας την ευκαιρία να προστατεύσετε την οικογένειά σας και την ακίνητη 

περιουσία σας, σε περίπτωση σοβαρών και απρόοπτων περιστατικών.

10.2.8.ΕιΐΓθΗοπιε Αλλαγή Κατοικίας
Με το πρόγραμμα ΕιιτοΗοπιε Αλλαγή Κατοικίας αγοράζετε άμεσα το καινούργιο 

σας σπίτι, έχετε χρόνο να πουλήσετε το παλιό και όταν πια πουληθεί αποπληρώνετε το 

παλιό σας δάνειο. Και όλα αυτά με προνομιακούς όρους για ένα εύκολο ξεκίνημα, γιατί 

μπορείτε :

• Να έχετε χαμηλή δόση για τα πρώτα 2 έτη (μέχρι να πουλήσετε το προηγούμενο 

ακίνητο) με ένα συνδυασμό προγραμμάτων περιόδου χάριτος και πληρωμής 

μόνο τόκων.

• Να αποπληρώσετε μέσα στα 2 πρώτα έτη χωρίς καμία επιβάρυνση το μέρος 

του δανείου που αφορά στο παλαιό ακίνητο και έως το 1/3 του νέου από τα 

έσοδα της πώλησης του παλιού ακινήτου.

• Να αποκτήσετε το νέο σας σπίτι με χρηματοδότηση έως και 100%.

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα ισχύει υποχρεωτική Ασφάλεια Ζωής Δανείου, 

δίνοντάς σας την ευκαιρία να προστατεύσετε την οικογένειά σας και την ακίνητη 

περιουσία σας, σε περίπτωση σοβαρών και απρόοπτων περιστατικών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΡΤΕΣ

11.1. Πιστωτικές Κάρτες

11.1.1. Eurobank Visa Classic
Η Eurobank Visa Classic είναι μια κάρτα πολλαπλών χρήσεων που φέρνει 

μοντέρνο αέρα στις αγορές σας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με ενσωματωμένο chip 

σας προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στις συναλλαγές σας.

Επιπλέον σας προσφέρει:

• Συμμετοχή στο πρόγραμμα επιβράβευσης πιστωτικών καρτών Eurobank 

Επιστροφή, με το οποίο κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την πιστωτική σας κάρτα 

Eurobank Visa Classic σε επιχείρηση που συμμετέχει στο πρόγραμμα 

Επιστροφή, συγκεντρώνετε ευρώ Επιστροφής, ανάλογα με το ποσοστό 

συμμετοχής της επιχείρησης στο πρόγραμμα

• Διεθνή αποδοχή

• Αγορές με άτοκες δόσεις σε περισσότερες από 50.000 επιχειρήσεις στην Ελλάδα

• Αναλήψεις μετρητών με χρέωση της κάρτα σας εφόσον το επιτρέπει το 

πιστωτικό σας όριο από όλα τα ATM των τραπεζών με το σήμα Visa στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό. Ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών έως και El.000

• Δυνατότητα χρήσης της κάρτας και για τις τραπεζικές συναλλαγές σας μέσω 

των μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών (ATM) της Eurobank, συνδέοντας 

την κάρτα σας με λογαριασμό που τηρείτε στην Eurobank

• Δυνατότητα πάγιων εντολών εξόφλησης λογαριασμών κινητής ή σταθερής 

τηλεφωνίας και συνδρομών σε Nova, Filmnet, Supersport, Internet, σε 

περιοδικά, συλλόγους και club

• Δωρεάν ασφάλιση χρεωστικού υπολοίπου έως El 5.000 από την EFG Eurolife 

Ασφαλιστική

• Δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση από την EFG Eurolife Ασφαλιστική
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11.1.2.WWF Eurobank Visa
H WWF Eurobank Visa είναι η πρώτη πιστωτική κάρτα στην Ελλάδα που 

συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη 

WWF Eurobank Visa για τις αγορές σας, η Eurobank EFG Cards θα προσφέρει το 

0,25% της αξίας των συναλλαγών σας στο WWF Ελλάς. Επιπλέον, μόλις αποκτήσετε 

τη WWF Eurobank Visa, η Eurobank EFG Cards αποδίδει στο WWF Ελλάς €3, ποσό 

που αυξάνεται στα €8,80 αν είστε υποστηρικτής του WWF Ελλάς. Για κάθε ανανέωση 

της κάρτας σας, η Eurobank EFG Cards αποδίδει στο WWF Ελλάς €1,50.

Επιπλέον, με τη WWF Eurobank Visa απολαμβάνετε όλα τα προνόμια των 

πιστωτικών καρτών Eurobank:

• Δωρεάν συνδρομή για πάντα

• Συμμετοχή στο πρόγραμμα επιβράβευσης πιστωτικών καρτών Eurobank 

Επιστροφή, με το οποίο κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την πιστωτική σας κάρτα 

WWF Eurobank Visa σε επιχείρηση που συμμετέχει στο πρόγραμμα Επιστροφή, 

συγκεντρώνετε Ευρώ Επιστροφής, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής της 

επιχείρησης στο πρόγραμμα

• Διεθνή αποδοχή

• Αγορές με άτοκες δόσεις σε περισσότερες από 50.000 επιχειρήσεις στην Ελλάδα

• Αναλήψεις μετρητών με χρέωση της κάρτας σας εφόσον το επιτρέπει το 

πιστωτικό σας όριο από όλα τα ATM των τραπεζών με το σήμα Visa στην 

Ελλάδα, συνδέοντας την κάρτα σας με λογαριασμό που τηρείτε στη Eurobank

• Δυνατότητα χρήσης της κάρτας και για τις τραπεζικές συναλλαγές σας μέσω 

των μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών (ATM) της Eurobank, συνδέοντας 

την κάρτα σας με λογαριασμό που τηρείτε στη Eurobank

• Δυνατότητα πάγιων εντολών εξόφλησης λογαριασμών κινητής ή σταθερής 

τηλεφωνίας και συνδρομών σε Nova, Filmnet, Supersport, Internet, σε 

περιοδικά, συλλόγους και club

• Δωρεάν ασφάλιση χρεωστικού υπολοίπου έως €15.000 από την EFG Eurolife 

Ασφαλιστική

• Δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση από την EFG Eurolife Ασφαλιστική
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11.1.3.Eurobank Visa Gold
H Eurobank Visa Gold είναι μια κάρτα υψηλού κύρους η οποία προσφέρει «χρυσά» 

προνόμια όπως:

• Συμμετοχή στο πρόγραμμα επιβράβευσης πιστωτικών καρτών Eurobank 

Επιστροφή, με το οποίο κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την πιστωτική σας κάρτα 

Eurobank Visa Gold σε επιχείρηση που συμμετέχει στο πρόγραμμα Επιστροφή, 

συγκεντρώνετε ευρώ Επιστροφής, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής της 

επιχείρησης στο πρόγραμμα

• Διεθνή αποδοχή

• Υψηλά πιστωτικά όρια

• Αγορές με άτοκες δόσεις σε περισσότερες από 50.000 επιχειρήσεις στην Ελλάδα

• Αναλήψεις μετρητών με χρέωση της κάρτα σας εφόσον το επιτρέπει το 

πιστωτικό σας όριο από όλα τα ATM των τραπεζών με το σήμα Visa στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό. Ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών έως και El.000

• Δυνατότητα χρήσης της κάρτας και για τις τραπεζικές συναλλαγές σας μέσω 

των μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών (ATM) της Eurobank, συνδέοντας 

την κάρτα σας με λογαριασμό που τηρείτε στην Eurobank

• Δυνατότητα πάγιων εντολών εξόφλησης λογαριασμών κινητής ή σταθερής 

τηλεφωνίας και συνδρομών σε Nova, Filmnet, Supersport, Internet, σε 

περιοδικά, συλλόγους και club

• Δωρεάν ασφάλιση χρεωστικού υπολοίπου έως El 5.000 από την EFG Eurolife 

Ασφαλιστική

11.1.4.Student Eurobank Visa
Η Student Eurobank Visa είναι εδώ για να έχεις την άνεση να κάνεις αυτό που 

θέλεις τη στιγμή που το θέλεις. Μπορείς να την αποκτήσεις:

• Μόνο με τη φοιτητική σου ταυτότητα

• Χωρίς εγγυητές

• Χωρίς δικαιολογητικά

Επιπλέον, η Student Eurobank Visa σου εξασφαλίζει:

• Συμμετοχή στο πρόγραμμα επιβράβευσης πιστωτικών καρτών Eurobank 

Επιστροφή, με το οποίο κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την πιστωτική σας κάρτα 

Student Eurobank Visa σε επιχείρηση που συμμετέχει στο πρόγραμμα
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€πιστροφή, συγκεντρώνετε ευρώ €πιστροφής, ανάλογα με το ποσοστό 

συμμετοχής της επιχείρησης στο πρόγραμμα

• Διεθνή αποδοχή

• Προνομιακό επιτόκιο

• Αναλήψεις μετρητών με χρέωση της κάρτας σας, εφόσον το επιτρέπει το 

πιστωτικό σας όριο, από όλα τα ATM των τραπεζών με το σήμα Visa στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό. Ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών έως και €1.000

• Αγορές με άτοκες δόσεις σε περισσότερες από 50.000 επιχειρήσεις σε όλη την 

Ελλάδα

• Δυνατότητα χρήσης της κάρτας σας και για τις τραπεζικές συναλλαγές σας 

μέσω των μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών (ATM) της Eurobank, 

συνδέοντας την κάρτα σας με λογαριασμό που τηρείτε στη Eurobank

• Δυνατότητα πάγιων εντολών εξόφλησης λογαριασμών κινητής ή σταθερής 

τηλεφωνίας και συνδρομών σε Nova, Filmnet, Supersport, Internet, σε 

περιοδικά, συλλόγους και club

• Δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση από την EFG Eurolife Ασφαλιστική

11.1.5.Reward Visa
Η κάρτα προσφέρει:

• 10% επιστροφή επί της αξίας των συναλλαγών σας στο πολυκατάστημα Attica 

και στο νέο Attica στο Golden Hall (για την περίοδο 1/1-28/2 και την περίοδο 

1/7-31/8 το αντίστοιχο ποσοστό είναι 5%)

• 3% επιστροφή επί της αξίας των συναλλαγών σας σε όλες τις επιχειρήσεις με το 

σήμα Visa στην Ελλάδα και το εξωτερικό

• Ειδικές υπηρεσίες και προνόμια στο πολυκατάστημα Attica

• Εκπτώσεις στα εστιατόρια GB Comer και GB Roof Garden του ξενοδοχείου 

Μεγάλη Βρετανία, στο εστιατόριο Grill Room και στις υπηρεσίες & στις 

ετήσιες συνδρομές του Arion Spa του ξενοδοχείου Astir Palace Resort, στα 

εστιατόρια mezzaluna, στο κέντρο Υγείας και Ομορφιάς Symmetria, και στις 

παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

• Αναλήψεις μετρητών με χρέωση της κάρτας σας, εφόσον το επιτρέπει το 

πιστωτικό σας όριο από όλα τα ATM των τραπεζών με το σήμα Visa στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό. Ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών έως και €1.000

90



• Δυνατότητα χρήσης της κάρτας και για τις τραπεζικές συναλλαγές σας μέσω 

των μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών (ATM) της Eurobank, συνδέοντας 

την κάρτα σας με λογαριασμό που τηρείτε στη Eurobank

• Δυνατότητα πάγιων εντολών εξόφλησης λογαριασμών κινητής ή σταθερής 

τηλεφωνίας και συνδρομών σε Nova, Filmnet, Supersport, Internet, σε 

περιοδικά, συλλόγους και club

• Δωρεάν ασφάλιση χρεωστικού υπολοίπου έως €15.000 από την EFG Eurolife 

Ασφαλιστική

• Δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση από την EFG Eurolife Ασφαλιστική

ΙΙ.Ι.ό.Ευρωπαϊκή Πίστη MasterCard
Η Ασφαλιστική εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη σε συνεργασία με τη Eurobank EFG 

Cards δημιούργησαν αποκλειστικά για τους ασφαλιζόμένους της Ευρωπαϊκής Πίστης 

την πιστωτική κάρτα Ευρωπαϊκή Πίστη MasterCard.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη MasterCard προσφέρει:

• Μηδενική συνδρομή για πάντα

• Έκπτωση 10% στα Ασφάλιστρα του Προγράμματος Προστασίας Οικογένειας 

Family Care, το χαρακτηριστικό του οποίου αποτελεί η εξασφάλιση σταθερού 

μηνιαίου εισοδήματος για την οικογένεια, για όλες τις περιπτώσεις που καλύπτει 

το ασφαλιστήριο συμβόλαιο

• Δωρεάν αγορές σε περίπτωση νοσηλείας από ατύχημα, ίσης αξίας με τις αμέσως 

προηγούμενες αγορές που πραγματοποιήθηκαν σε χρονικό διάστημα ίσο με 

αυτό της νοσηλείας

• Αποζημίωση χρεωστικού υπολοίπου μέχρι και €1.500 σε περίπτωση απώλειας 

ζωής ή μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα

• Συμμετοχή σε μεγάλους διαγωνισμούς και κληρώσεις που διοργανώνει η 

Ευρωπαϊκή Πίστη

Η Ευρωπαϊκή Πίστη MasterCard σας εξασφαλίζει επιπλέον προνόμια όπως:

• Συμμετοχή στο πρόγραμμα επιβράβευσης πιστωτικών καρτών Eurobank 

Επιστροφή,_με το οποίο κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την πιστωτική σας κάρτα 

Ευρωπαϊκή Πίστη MasterCard σε επιχείρηση που συμμετέχει στο πρόγραμμα 

Επιστροφή, συγκεντρώνετε ευρώ Επιστροφής, ανάλογα με το ποσοστό 

συμμετοχής της επιχείρησης στο πρόγραμμα

91



• Διεθνή αποδοχή

• Αγορές με άτοκες δόσεις σε περισσότερες από 50.000 επιχειρήσεις στην Ελλάδα

• Αναλήψεις μετρητών με χρέωση της κάρτας σας εφόσον το επιτρέπει το 

πιστωτικό σας όριο από όλα τα ATM των τραπεζών με το σήμα MasterCard 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών έως και 

€ 1.000

• Δυνατότητα χρήσης της κάρτας και στις τραπεζικές σας συναλλαγές μέσω των 

μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών (ATM) της Eurobank, συνδέοντας την 

κάρτα σας με λογαριασμό που τηρείτε στη Eurobank

• Δυνατότητα πάγιων εντολών εξόφλησης λογαριασμών κινητής ή σταθερής και 

συνδρομών σε Nova, Filmnet, Supersport, Internet, σε περιοδικά, συλλόγους και 

club

11.1.7.Eurobank MasterCard
Η Eurobank MasterCard είναι μια κάρτα πολλαπλών χρήσεων που δίνει άλλον αέρα 

στις αγορές σας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με ενσωματωμένο chip προσφέρει 

μεγαλύτερη ασφάλεια στις συναλλαγές.Προσφέρει:

• Συμμετοχή στο πρόγραμμα επιβράβευσης πιστωτικών καρτών Eurobank 

€πιστροφή, με το οποίο κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την πιστωτική σας κάρτα 

Eurobank MasterCard σε επιχείρηση που συμμετέχει στο πρόγραμμα 

Επιστροφή, συγκεντρώνετε ευρώ Επιστροφής, ανάλογα με το ποσοστό 

συμμετοχής της επιχείρησης στο πρόγραμμα

• Διεθνή αποδοχή

• Δωρεάν συνδρομή για τους κατόχους της Eurobank Visa

• Αγορές με άτοκες δόσεις σε περισσότερες από 50.000 επιχειρήσεις σε όλη την 

Ελλάδα

• Αναλήψεις μετρητών με χρέωση της κάρτα σας εφόσον το επιτρέπει το 

πιστωτικό σας όριο από όλα τα ATM των τραπεζών με το σήμα MasterCard 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών έως και 

€ 1.000

• Δυνατότητα χρήσης της κάρτας σας και για τις τραπεζικές συναλλαγές 

σας μέσω των μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών (ATM) της 

Eurobank, συνδέοντας την κάρτα σας με λογαριασμό που τηρείτε στη Eurobank
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• Δυνατότητα πάγιων εντολών εξόφλησης λογαριασμών κινητής ή σταθερής 

τηλεφωνίας και συνδρομών σε Nova, Filmnet, Supersport, Internet, σε 

περιοδικά, συλλόγους και club

• Δωρεάν ασφάλιση χρεωστικού υπολοίπου έως €15.000 από την EFG Eurolife 

Ασφαλιστική

11.1.8.Gold Eurobank MasterCard
Η Gold Eurobank MasterCard φέρνει κοσμοπολίτικο αέρα στις συναλλαγές σας, 

εκπληρώνοντας κάθε σας επιθυμία. Δημιουργήθηκε με επίκεντρο εσάς, τον πελάτη που 

επιθυμεί μια αποκλειστική και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση. Επιπλέον σας 

προσφέρει:

• Συμμετοχή στο πρόγραμμα επιβράβευσης πιστωτικών καρτών Eurobank 

Επιστροφή, με το οποίο κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την πιστωτική σας κάρτα 

Gold Eurobank MasterCard σε επιχείρηση που συμμετέχει στο πρόγραμμα 

Επιστροφή, συγκεντρώνετε ευρώ Επιστροφής, ανάλογα με το ποσοστό 

συμμετοχής της επιχείρησης στο πρόγραμμα

• Διεθνή αποδοχή

• Υψηλά πιστωτικά όρια

• Αγορές με άτοκες δόσεις σε περισσότερες από 50.000 επιχειρήσεις στην Ελλάδα

• Αναλήψεις μετρητών με χρέωση της κάρτας σας εφόσον το επιτρέπει το 

πιστωτικό σας όριο από όλα τα ATM των τραπεζών με το σήμα MasterCard 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών έως και 

€ 1.000

• Δυνατότητα χρήσης της κάρτας σας και για τις τραπεζικές συναλλαγές σας 

μέσω των μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών (ATM) της Eurobank, 

συνδέοντας την κάρτα σας με λογαριασμό που τηρείτε στη Eurobank

• Δυνατότητα πάγιων εντολών εξόφλησης λογαριασμών κινητής ή σταθερής 

τηλεφωνίας και συνδρομών σε Nova, Filmnet, Supersport, Internet, σε 

περιοδικά, συλλόγους και club

• Δωρεάν ασφάλιση χρεωστικού υπολοίπου έως €15.000 από την EFG 

Ασφαλιστική Ζωής
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11.1.9. Eurobank Visa Business
H Eurobank Visa Business καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες κάθε επαγγελματικής 

συναλλαγής ενώ συγχρόνως αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο με ιδιαίτερα οφέλη για 

την επιχείρηση όπως:

• Δυνατότητα καλύτερης και ταχύτερης διαχείρισης των εξόδων της επιχείρησης, 

μέσω αναλυτικής μηνιαίας πληροφόρησης.

• Περιορισμό της χρήσης μετρητών για κάλυψη των εξόδων της εταιρίας και 

αποφυγή των διαχειριστικών προβλημάτων που αυτό συνεπάγεται.

• Ελευθερία κινήσεων των συνεργατών σας για συναλλαγές σε ξενοδοχεία, 

εστιατόρια, γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, πρατήρια βενζίνης κλπ.

Επιπλέον, η Eurobank Visa Business προσφέρει στους συνεργάτες σας και 

κατόχους της μια σειρά μοναδικών προνομίων όπως:

• Διεθνή αποδοχή

• Αναλήψεις μετρητών με χρέωση της κάρτα σας εφόσον το επιτρέπει το 

πιστωτικό σας όριο από όλα τα ATM των τραπεζών με το σήμα Visa στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό. Ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών έως και €1.000

• Δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση από την EFG Eurolife Ασφαλιστική

• Ολοκληρωμένες ταξιδιωτικές προτάσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό.

11.1.10. Ηλεκτρονική Eurobank Visa
Η Ηλεκτρονική σε συνεργασία με την Eurobank EFG Cards δημιούργησε την 

Ηλεκτρονική Eurobank Visa και σας καλωσορίζουν σε ένα κόσμο μεγάλων προνομίων.

Χρησιμοποιήστε την σε όλες τις καθημερινές σας συναλλαγές και κερδίστε:

• 2% επί της αξίας των αγορών σας εντός του δικτύου καταστημάτων 

Ηλεκτρονική σε ευρώ

• 1 % για όλες τις αγορές σε οποιαδήποτε επιχείρηση στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό με το σήμα Visa.

• Άτοκες δόσεις στις αγορές σας από τα καταστήματα της Ηλεκτρονική και σε 

περισσότερες από 50.000 επιχειρήσεις στην Ελλάδα

• Ειδικές προσφορές και εκπτώσεις από την αλυσίδα των καταστημάτων της 

Ηλεκτρονική για αγορές με την Ηλεκτρονική Eurobank Visa

• Διεθνή αποδοχή
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• Αναλήψεις μετρητών με χρέωση της κάρτα σας εφόσον το επιτρέπει το 

πιστωτικό σας όριο από όλα τα ATM των τραπεζών με το σήμα Visa στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό. Ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών έως και €1.000

• Δυνατότητα πάγιων εντολών εξόφλησης λογαριασμών κινητής ή σταθερής 

τηλεφωνίας και συνδρομών σε Nova, Filmnet, Supersport, Internet, σε 

περιοδικά, συλλόγους και club

• Δωρεάν ασφάλιση χρεωστικού υπολοίπου έως €15.000 από την EFG Eurolife 

Ασφαλιστική.

11.2. Προπληρωμένη Eurobank Visa
Η προπληρωμένη Eurobank Visa σας επιτρέπει να εκμεταλλευτείτε τις προσφορές 

που βρίσκετε στο διαδίκτυο, προσφέροντας ασφάλεια στις συναλλαγές σας.

Τη φορτίζετε εύκολα γρήγορα και απλά ακριβώς με το ποσό που επιθυμείτε κι 

όταν μηδενιστεί μπορείτε να την επαναφορτίσετε με οποιοδήποτε ποσό επιθυμείτε.

Για έλεγχο και ασφάλεια όχι μόνο στο internet αλλά και σε όλες σας τις 

συναλλαγές στα μαγαζιά στην Ελλάδα και το εξωτερικό η προπληρωμένη Eurobank 

Visa αποτελεί τη νέα δυναμική πρόταση της Eurobank.

Πρόκειται, λοιπόν, για μια κάρτα πολλαπλών χρήσεων που φέρνει μοντέρνο αέρα 

στις αγορές σας στην Ελλάδα και το εξωτερικό και σας επιτρέπει να ελέγχετε απόλυτα 

τα έξοδά σας.

11.3. EuroLine Debit
Με τη χρεωστική κάρτα Euro Line Debit μπορείτε να πραγματοποιείτε αγορές και 

αναλήψεις μετρητών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εύκολα και απλά, με απευθείας 

χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού που τηρείτε στη Eurobank και έχετε συνδέσει με 

την κάρτα σας.

Η χρεωστική κάρτα EuroLine Debit συμμετέχει στο πρόγραμμα €πιστροφή 

αποτελώντας την μόνη χρεωστική κάρτα που σας επιβραβεύει για αγορές που 

πραγματοποιείτε με τα χρήματα του τραπεζικού σας λογαριασμού. Κάθε φορά που 

χρησιμοποιείτε την EuroLine Debit σε επιχείρηση που συμμετέχει στο πρόγραμμα 

Επιστροφή, συγκεντρώνετε ευρώ Επιστροφής, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής της 

επιχείρησης στο πρόγραμμα.
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H EuroLine Debit σας προσφέρεται εντελώς δωρεάν, χωρίς χρέωση συνδρομής και 

χωρίς να επιβαρύνεστε με τόκο για τις συναλλαγές που πραγματοποιείτε. Μοναδική 

προϋπόθεση για τη χρήση της είναι να υπάρχει επαρκές διαθέσιμο υπόλοιπο στον κύριο 

τραπεζικό λογαριασμό σας.

Με τη EuroLine Debit μπορείτε να πραγματοποιήσετε:

• Αναλήψεις μετρητών από τον τραπεζικό λογαριασμό σας, με ημερήσια όρια:

- €700 από ATM Eurobank & ATM του εξωτερικού με το σήμα Maestro

- €600 από ATM του δικτύου ΔΙΑΣ Α.Ε.

• Αγορές σε όλο τον κόσμο, όπου υπάρχει το σήμα Maestro με άμεση χρέωση του 

κύριου τραπεζικού σας λογαριασμού

• Το ημερήσιο όριο αγορών στην Ελλάδα και το εξωτερικό είναι €1.500 

Επιπλέον, στα ATM των καταστημάτων Eurobank έχετε τη δυνατότητα:

• Να πληρώνετε δόσεις δανείων

• Να πληρώνετε λογαριασμούς ΔΕΗ, OTE, Tellas, με μεταφορά χρημάτων από 

τον τραπεζικό λογαριασμό που είναι συνδεδεμένος με την κάρτα σας

• Να καταθέσετε μετρητά στο λογαριασμό σας

• Να μεταφέρετε χρήματα μεταξύ των συνδεδεμένων με τη EuroLine Debit 

τραπεζικών λογαριασμών σας

• Να ενημερώνεστε για το υπόλοιπο, καθώς και για τις τελευταίες 10 κινήσεις του 

λογαριασμού σας

• Να κάνετε αλλαγή του προσωπικού σας κωδικού αριθμού (PIN)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π ρ ο ϊό ν τ α  E u r o b a n k

12°

12.1.Επενδυτικά Προϊόντα 

12.1.1.Smart Invest Mix
Πρόκειται για τα πιο σύγχρονα επενδυτικά προγράμματα που συνδυάζουν 

προθεσμιακή κατάθεση σε ποσοστό 50%, με το υπόλοιπο 50% του κεφαλαίου σας 

επενδυμένο σε ένα χαρτοφυλάκιο από Αμοιβαία Κεφάλαια της ομπρέλας (LF) ή (LF) 

Fund of Funds ανάλογα με το επενδυτικό σας προφίλ με μεσο-μακροπρόθεσμο 

ορίζοντα.

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ο Ι  SM A R T IN VEST M IX
Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ ΙΑ Κ Η  Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η  & Χ Α Ρ Τ Ο Φ Υ Λ Α Κ ΙΟ  α π ό  Α μ ο ιβ α ία  Κ ΐ φ ά λ α ια  της E u r o b a n k  EFG

Α Ε Δ Α Κ  (6 5 3 )

SMART 
INVEST MIX

SMART
INVEST MIX

low

ΕικνΒοηκό όχημα
%

Προθ«ΤμΚ>κή
κα ιόθίση

Manó
Επιτόκιο

Προθτσμτοκής

20% (ΙΕ ) ABSOLUTE RETURN 
10% O F) FO f -  EQUITY BIEND

3.00%

SMART INVEST 
MIX MEDIUM

15% (IF ) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 
15% ( I f )  ABSOIUTE RETURN II 
15% (IF) FO f -  EQUITY BUND 
5% (IF) FO f - BRIC ________________________

4M 50% SO* 3.25%

SMART INVEST 
MIX HIGH

10% (IF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND
10% (IF ) ABSOIUTE RETURN R
15% (U ) FO f -  EQUITY BUND
10% (IF ) FO F-B B C
5% (U ) EQUITY -  EMERGING EUROPE

4M 50* 50* 3.25%

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ME TO ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΟΦΙΛ

Προφίλ επενδυτή SMART INVEST MIX LOW

Απευθύνονται σε πελάτη που αναλαμβάνοντας χαμηλό επενδυτικό ρίσκο, 

επιδιώκει ευρύτατη διασπορά των επενδύσεών του αναζητώντας προοπτική καλύτερης 

απόδοσης σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλή 

βραχυπρόθεσμη απόδοση για το μεγαλύτερο τμήμα των χρημάτων του.
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Προφίλ επενδυτή SMART INVEST MIX MEDIUM

Απευθύνονται σε πελάτη που αναλαμβάνοντας μέτριο επενδυτικό ρίσκο, 

επιδιώκει ευρύτατη διασπορά των επενδύσεών του αναζητώντας προοπτική 

ικανοποιητικής απόδοσης σε μέσο -  μακροπρόθεσμο ορίζοντα, διασφαλίζοντας 

ταυτόχρονα υψηλή βραχυπρόθεσμη απόδοση για σημαντικό τμήμα των χρημάτων του.

Προφίλ επενδυτή SMART INVEST MIX HIGH

Απευθύνονται σε πελάτη που αναλαμβάνοντας σχετικά υψηλό_επενδυτικό 

ρίσκο, επιδιώκει ευρύτατη διασπορά των επενδύσεών του αναζητώντας προοπτική 

υψηλής απόδοσης σε βάθος χρόνου, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλή 

βραχυπρόθεσμη απόδοση για τμήμα των χρημάτων του.

12.1.2.Smart Invest
Πρόκειται για σύγχρονα επενδυτικά προγράμματα που συνδυάζουν 

προθεσμιακή κατάθεση, με το υπόλοιπο ποσοστό του κεφαλαίου επενδυμένο σε ένα ή 

περισσότερα από τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η EUROBANK EFG 

ΑΕΔΑΚ.

Οι προθεσμιακές καταθέσεις που προσφέρονται μέσω των Geosmart έχουν 

ιδιαίτερα υψηλά επιτόκια σε σχέση με τα επιτόκια που κυκλοφορούν στην αγορά κάθε 

φορά, ενώ τα Αμοιβαία Κεφάλαια έχουν επιλεγεί με γνώμονα τις ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται στις παγκόσμιες αγορές και συγκεκριμένα σε Αμερική, Ευρώπη, 

Αναδυόμενη Ευρώπη, χώρες BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα) αλλά και στην 

Αγορά Ακινήτων.

12.1.3.Masterplan
To Masterplan είναι πρόγραμμα τακτικής αποταμίευσης και επένδυσης σε όποιο 

από τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η Eurobank EFG ΑΕΔΑΚ επιλέξετε, 

μέσω παγίων εντολών αυτόματης χρέωσης του λογαριασμού σας. Κατά αυτό τον τρόπο, 

επιτυγχάνετε συνεχή τροφοδότηση της επένδυσής σας με στόχο τη συγκέντρωση 

αξιόλογου κεφαλαίου μακροπρόθεσμα, γλιτώνοντας το άγχος του να επιλέγετε εσείς 

κάθε φορά την κατάλληλη στιγμή τοποθέτησης και χωρίς να σπαταλήσετε παρά 

ελάχιστο χρόνο.
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To Masterplan παρέχει μεγάλη ευελιξία ως προς το ποσό που επενδύεται σε 

τακτή βάση και τη συχνότητα καταβολής του, χτίζοντας ένα χαρτοφυλάκιο σε 

διαφορετικές τιμές κτήσης των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που έχετε επιλέξει 

και εξομαλύνοντας έτσι τις διακυμάνσεις των αγορών.

Η σταδιακή τοποθέτηση σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιτυγχάνει σε μακροχρόνιο 

ορίζοντα εντυπωσιακά αποτελέσματα που προέρχονται τόσο από τη συστηματική 

αποταμίευση σε βάθος χρόνου, όσο και από την επαγγελματική διαχείριση των 

χρημάτων σας με συνέπεια ως προς τη στρατηγική που ακολουθείται. Επίσης, είναι 

κατανοητό, ότι αγοράζοντας ανά τακτά χρονικά διαστήματα περιορίζεται ο κίνδυνος 

της επένδυσης σε κάποιο υψηλό της αγοράς και συνεπώς μειώνεται σημαντικά ο 

κίνδυνος των απωλειών σε μελλοντική διόρθωση. Εξασφαλίζεται έτσι, μακροχρόνια, η 

συγκέντρωση αξιόλογου κεφαλαίου χωρίς ο επενδυτής να έχει ουσιαστικά στερηθεί 

κάποια χρήματα σε καθημερινή βάση.

Επιπλέον, το Masterplan προσφέρεται ιδιαίτερα σε καθοδικές αγορές καθώς 

μετριάζει σε σημαντικό βαθμό τις απώλειες που θα σημείωνε μία εφ’ άπαξ τοποθέτηση. 

Αυτό είναι λογικό αποτέλεσμα του γεγονότος ότι όταν η αγορά είναι πτωτική, με τα 

ίδια χρήματα, αγοράζονται περισσότερα μερίδια Α/Κ. Έτσι, το μέσο κόστος κτήσης της 

συνολικής επένδυσης είναι τελικά πολύ χαμηλότερο και επομένως η απώλεια στην 

απόδοσή της πολύ μικρότερη.

Για να συμμετάσχετε στο Masterplan, απλά επιλέγετε:

• το ποσό που επιθυμείτε να χρεώνεται ο λογαριασμός σας και να επενδύεται στο 

Masterplan κάθε φορά,

• την περιοδικότητα της πάγιας εντολής (κάθε μήνα, κάθε δύο μήνες ή κάθε τρεις 

μήνες),

• την τακτική ημερομηνία επένδυσης μέσω της πάγιας εντολής,

• την ημερομηνία έναρξης της πάγιας εντολής και

• την ημερομηνία λήξης της πάγιας εντολής

12.1.4.Euromaxx
Πρόκειται για ένα σύγχρονο αποταμιευτικό πρόγραμμα, μακροπρόθεσμου 

χαρακτήρα με διάρκεια όσο εσείς ορίσετε. Με το Euromaxx συγκεντρώνετε χωρίς κόπο 

και στερήσεις ένα αξιόλογο κεφάλαιο για το μέλλον.
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To Euromaxx λειτουργεί:

• To αρχικό ποσό με το οποίο μπορείτε να ξεκινήσετε το Πρόγραμμα Euromaxx 

είναι € 1.500. Εσείς επιλέγετε αν θα αρχίσετε με περισσότερα.

• Κάθε μήνα αποταμιεύετε κάποιο ποσό που το ύψος του ορίζετε εσείς και το 

οποίο προστίθεται στο αρχικό. Ελάχιστη μηνιαία καταβολή € 60.

• Το κεφάλαιό σας αξιοποιείται από την πρώτη μέρα χάρη στην ευέλικτη και 

δυναμική διαχείρισή του από τα στελέχη της τράπεζάς μας.

• Η τακτική καταβολή στο Euromaxx γίνεται μέσω πάγιας εντολής, κάθε μήνα ή 

όποτε εσείς ορίσετε από τον τραπεζικό σας λογαριασμό. Μια φορά το χρόνο 

ενημερώνεστε μέσω statement που σας αποστέλλεται, ενώ μπορείτε να 

πληροφορήστε και μέσω του Europhone Banking όποτε το επιθυμείτε.

• Οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε μπορείτε να εισπράξετε μέρος των χρημάτων σας 

ή και ολόκληρο το κεφάλαιο που έχετε συγκεντρώσει, διακόπτοντας το 

πρόγραμμα.

• Σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής χρημάτων, το πρόγραμμα συνεχίζεται με το 

υπάρχον κεφάλαιο.

• To Euromaxx σας παρέχει επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη. Συγκεκριμένα:

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του πρώτου δικαιούχου καταβάλλεται στους 

συνδικαιούχους ποσό διπλάσιο από αυτό που έχει συσσωρευθεί. Ταυτόχρονα, 

εάν έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον ένας χρόνος από την έναρξη του 

προγράμματος οι συνδικαιούχοι εισπράττουν στο διπλάσιο τις καταβολές του 

τελευταίου έτους.

12.2.Καταθετικά Προϊόντα

12.2.1.Μεγάλο Ταμιευτήριο
Η Eurobank με το Μεγάλο Ταμιευτήριο δίνει αξία στα χρήματά σας για 

οποιοδήποτε ποσό, όσο μικρό ή μεγάλο εάν είναι, με προνομιακό επιτόκιο από το 

πρώτο ευρώ.Με το «Μεγάλο Ταμιευτήριο» εξασφαλίζετε:

• Προνομιακό επιτόκιο από το πρώτο ευρώ

• Τα χρήματά σας διαθέσιμα όποια στιγμή τα χρειαστείτε

• Κίνητρο για συνεχή αποταμίευση. Το επιτόκιο του λογαριασμού παραμένει 

προνομιακό, εφόσον πραγματοποιήσετε έως και 3 αναλήψεις κάθε μήνα. Εάν
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κάποιο μήνα χρειαστεί να κάνετε περισσότερες από 3 αναλήψεις, το επιτόκιο 

του λογαριασμού ακολουθεί για τον επόμενο μήνα και μόνο, το ισχύον επιτόκιο 

του απλού ταμιευτηρίου της Τράπεζας.

• Κάρτα μετρητών για καταθέσεις, αναλήψεις και πληρωμές

• Δωρεάν Τραπεζικές Συναλλαγές για συνολική καταθετική / επενδυτική σχέση 

με την Τράπεζα από €3.000 και άνω

• Μια σειρά από πολύτιμες ιατρικές παροχές με προνομιακούς όρους με το 

Πρόγραμμα «Ζωή & Υγεία» και το «Παιδικό Ζωή & Υγεία».

12.2.2. Λογαριασμός Μισθοδοσίας
Λογαριασμός Μισθοδοσίας με:

• Προνομιακό επιτόκιο κατάθεσης από το πρώτο ευρώ

• Όριο υπερανάληψης με επιτόκιο μειωμένο κατά 1 μονάδα από το εκάστοτε 

τρέχον.

• Αποστολή τριμηνιαίου αντίγραφου λογαριασμού ή χορήγηση βιβλιαρίου.

• Κάρτα ανάληψης μετρητών για συναλλαγές μέσω ATM

• Δωρεάν πάγιες εντολές πληρωμής λογαριασμών.

Εφόσον διατηρείτε στην Τράπεζά μας μέσα μηνιαία υπόλοιπα από €3.000 και 

άνω σε καταθέσεις/ επενδύσεις, επωφελείστε από το πρόγραμμα των Δωρεάν 

Τραπεζικών Συναλλαγών σε οποιοδήποτε καταθετικό λογαριασμό σας επιθυμείτε να τις 

ενεργοποιήσετε και έχετε επιπλέον:

• Πληρωμές όλων των λογαριασμών σας (π.χ. ΔΕΗ, Τηλεφωνία, Ύδρευση, Nova, 

Vodafone κ.α.) μέσω του Europhone Banking, του e-banking ή του δικτύου των 

ATM

• Πληρωμές/μεταφορές χρημάτων σε ευρώ εντός Ελλάδας

• Έκδοση τραπεζικών επιταγών σε διαταγή τρίτου, με χρέωση λογαριασμού

• Έκδοση μπλοκ επιταγών, 10 ή 25 φύλλων

12.2.3. Λογαριασμός Personal Banking
Ο λογαριασμός Personal Banking εξασφαλίζει στα μετρητά σας όλα τα 

προνόμια ενός σύγχρονου και υψηλότοκου λογαριασμού, εισάγοντάς σας συγχρόνως 

στον κόσμο των προνομίων της υπηρεσίας Personal Banking. Συγκεκριμένα προσφέρει 

αποκλειστικά σε εσάς:
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• Υψηλό επιτόκιο συνδεδεμένο με το Euribor μηνός από το πρώτο ευρώ για ποσά 

από €20.000. Εάν για οποιοδήποτε λόγο το υπόλοιπο του λογαριασμού σας 

μειωθεί κάτω του ορίου των €20.000, το επιτόκιο του λογαριασμού 

διαμορφώνεται σε 0,1%

• Μηναία πληρωμή τόκων

• Όλα τα προνόμια του προγράμματος «Δωρεάν Συναλλαγές», όπως:

ο δωρεάν εμβάσματα εσωτερικού σε ευρώ

ο δωρεάν πληρωμές λογαριασμών καθώς και ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, Φ.Π.Α. μέσω 

των εναλλακτικών δικτύων εξυπηρέτησης (EuroPhone Banking, e- 

Banking, ATMs)

ο δωρεάν πάγιες εντολές (OTE, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κάρτας Personal Banking 

κλπ) για άνεση και ταχύτητα

ο δωρεάν καταθέσεις μετρητών στο λογαριασμό σας από τρίτους

ο δωρεάν καταθέσεις και αναλήψεις μετρητών στο ταμείο

• Δυνατότητα ορίου Υπερανάληψης

• Τριμηνιαία αναλυτική ενημέρωση μέσω του Personal Banking Account 

Statement

• Εύκολη πρόσβαση στα χρήματά σας σε 840 ATMs, 500 κέντρα πληρωμών και 

430 καταστήματα Eurobank.

Η υπηρεσία Personal Banking της Eurobank δημιουργήθηκε για όλους τους πελάτες 

τους οποίους έχουν αναπτύξει μία ξεχωριστή καταθετική και επενδυτική σχέση. Έτσι 

προσφέρει και σημαντικά προνόμια:

• Μια διαφορετική προσέγγιση στην καθημερινή σας σχέση με την τράπεζα

• Αφοσιωμένη προσωπική εξυπηρέτηση από το εξειδικευμένο Στέλεχος Personal 

Banking

• Δυνατότητα συνάντησης σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για πιο άνετη και 

διακριτική εξυπηρέτηση στο κατάστημα

• Προσωπική κάρτα για αναγνώριση από όλα τα δίκτυα εξυπηρέτησης της 

τράπεζας

• Καθημερινός λογαριασμός με υψηλό επιτόκιο και τα χρήματά σας κάθε στιγμή 

ελεύθερα

• Όλα τα προνόμια των «Δωρεάν Συναλλαγών»

102



• Δίπλα σας με εξατομικευμένες λύσεις για όποιο τραπεζικό προϊόν χρειαστείτε, 

είτε πρόκειται για το σπίτι σας, την επιχείρησή σας ή τις επενδύσεις σας

• Αποκλειστική εξυπηρέτηση Personal Banking

12.2.4. Τρεχούμενος Λογαριασμός σε €
Ο Τρεχούμενος λογαριασμός της Eurobank προσφέρει:

• Δυνατότητα απόκτησης Καρνέ Επιταγών

• Δικαίωμα Υπερανάληψης (Overdraft)

• Εξαμηνιαίο εκτοκισμό

• Κλιμακωτό επιτόκιο

• Ενημέρωση με τριμηνιαίο αντίγραφο κινήσεων λογαριασμού (statement)

• Δυνατότητα αυτόματης πληρωμής λογαριασμών, καρτών και δανείων για άνεση 

και ταχύτητα (Πάγιες Εντολές Πληρωμών)

• Cash Card (ή Dual Card Visa ή MasterCard δωρεάν για 6 μήνες από την πρώτη 

χρήση της ως πιστωτική κάρτα)

• Εξυπηρέτηση από το δίκτυο καταστημάτων Eurobank

• Πρόσβαση στο λογαριασμό από τα πάνω από 1000 ATMs και APS της 

Eurobank, και από τα ATMs όλων των Τραπεζών μέσω του διατραπεζικού 

συστήματος ΔΙΑΣ

• Συναλλαγές μέσω εναλλακτικών δικτύων: Internet, Europhone Banking (24/7) 

για ταχύτητα, οικονομία και ασφάλεια

• Συμμετοχή σε Δημόσιες Εγγραφές

• Σύνδεση με Λογαριασμό Κινητών Αξιών (Portfolio Management)

12.2.5. Λογαριασμός Απλού Ταμιευτηρίου σε €
Ο λογαριασμός Ταμιευτηρίου της Eurobank σας προσφέρει:

• Τόκο από το πρώτο Ευρώ

• Εξαμηνιαίο εκτοκισμό

• Κλιμακωτό επιτόκιο

• Επιλογή Ενημέρωσης Τριμηνιαίο αντίγραφο κινήσεων λογαριασμού 

(statement) ή Βιβλιάριο καταθέσεων λογαριασμού (passbook)

Δυνατότητα αυτόματης πληρωμής λογαριασμών, καρτών και δανείων για άνεση

• και ταχύτητα (Πάγιες Εντολές Πληρωμών)
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• Cash Card (ή Dual Card Visa ή MasterCard δωρεάν για 6 μήνες από την πρώτη 

χρήση της ως πιστωτική κάρτα)

• Εξυπηρέτηση από το δίκτυο καταστημάτων Eurobank

• Πρόσβαση στο λογαριασμό από τα πάνω από 1000 ATMs και APS της 

Eurobank, και από τα ATMs όλων των Τραπεζών μέσω του διατραπεζικού 

συστήματος ΔΙΑΣ

• Συναλλαγές μέσω εναλλακτικών δικτύων: Internet, Europhone Banking (24/7) 

για ταχύτητα, οικονομία και ασφάλεια

• Συμμετοχή σε Δημόσιες Εγγραφές

Σύνδεση με Λογαριασμό Κινητών Αξιών (Portfolio Management)

12.2.6. Λογαριασμός LIVE
To Live-Banking σχεδιάστηκε για να καλύπτει τις ανάγκες σας με ένα «κλικ» 

στον υπολογιστή ή στο κινητό σας. Τώρα ενημερωθήτε άμεσα και κάντε τις 

συναλλαγές σας γρήγορα όπου κι αν βρίσκεστε και με χαμηλές χρεώσεις.

12.2.7. Λογαριασμοί Συναλλάγματος
Ο λογαριασμός ταμιευτηρίου προσφέρει:

• Εξαμηνιαίο εκτοκισμό

• Ενιαίο επιτόκιο στο σύνολο του ποσού 

Ο λογαριασμός όψεως προσφέρει:

• Εξαμηνιαίο εκτοκισμό

• Ενιαίο επιτόκιο στο σύνολο του ποσού

• Τριμηνιαίο Αντίγραφο Κινήσεων λογαριασμού (Statement)

12.2.8. Προθεσμιακή Κατάθεση STEP UP
Ανοίξτε την προθεσμιακή κατάθεση Step Up απολαμβάνοντας:

• Υψηλές και εγγυημένες αποδόσεις που αυξάνονται κάθε μήνα

• Μηνιαία καταβολή τόκων που συμπληρώνει το εισόδημά σας

• Ελευθερία στο κεφάλαιό σας. για να έχετε τα χρήματά σας διαθέσιμα κάθε μήνα 

Επιλέξτε την προθεσμιακή κατάθεση Step Up που σας ταιριάζει και κερδίστε

ευελιξία και αποδόσεις στα χρήματά σας.
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12.2.9. Ευρωπαϊκός Προθεσμιακός
Με τον Ευρωπαϊκό Προθεσμιακό λογαριασμό έχετε τη δυνατότητα:

• Αυτόματης ανανέωσης κεφαλαίου μετά τη λήξη της περιόδου

• Επανεπένδυσης των τόκων σε κάθε ανανέωση

• Αυτόματης αναπροσαρμογής του επιτοκίου σε κάθε ανανέωση

• Αμεσης ρευστοποίησης μέρους ή του συνόλου του αρχικού σας κεφαλαίου 

όποτε το θελήσετε πριν τη λήξη, χωρίς κόστος κεφαλαίου

12.2.10. Προθεσμιακή Κατάθεση σε Ξένο Νόμισμα
Οι προθεσμιακές καταθέσεις σε Ξένο Νόμισμα απευθύνονται σε εκείνους που 

επιθυμούν να τοποθετήσουν τα χρήματά τους για διάστημα 7 ημερών έως 12 μηνών, 

λαμβάνοντας υψηλές και εγγυημένες αποδόσεις με μηδενικό ρίσκο 

Η Προθεσμιακή Κατάθεση σε Ξένο Νόμισμα δίνει τη δυνατότητα για:

• Αυτόματη ανανέωση κεφαλαίου μετά τη λήξη της περιόδου

• Επανεπένδυση των τόκων σε κάθε ανανέωση

• Αναπροσαρμογή του επιτοκίου σε κάθε ανανέωση

• Αμεση ρευστοποίηση μέρους ή του συνόλου του αρχικού σας κεφαλαίου όποτε 

το θελήσετε πριν τη ληξη, χωρίς κόστος κεφαλαίου

Ελάχιστο ποσό τοποθέτησης: 5.000 USD / AUD / CAD / CYP / GBP / CHF /

12.3.Ασφαλιστικά Προϊόντα

12.3.1.Προγράμματα δημιουργίας Κεφαλαίου για τη σύνταξη
Ζώντας σε ένα περιβάλλον οικονομικής αβεβαιότητας, με την απαισιοδοξία να 

χαρακτηρίζει διεθνώς την πορεία των συντάξεων των κοινωνικών ταμείων, όλοι μας 

νοιώθουμε, περισσότερο από ποτέ, την ανάγκη να προγραμματίσουμε τη σύνταξη μας 

με σιγουριά και εγγυήσεις. Με τα Προγράμματα Σύνταξης της EFG Eurolife 

Ασφαλιστική παίρνετε τη σύνταξή σας «στα χέρια σας» και τη σχεδιάζετε όπως εσείς 

θέλετε.
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12.3.1.1.Πρόγραμμα Δημιουργίας Κεφαλαίου Value
Με το πρόγραμμα Value μπορείτε να οργανώσετε με σύστημα την αποταμίευσή σας 

και να δημιουργήσετε ένα σημαντικό εγγυημένο κεφάλαιο που θα κάνει τη ζωή σας πιο 

άνετη.Το πρόγραμμα Σύνταξης Value σχεδιάστηκε ειδικά για εσάς που επιθυμείτε να 

αποταμιεύετε:

• Με προγραμματισμένες καταβολές

• Με χαμηλό ποσό αποταμίευσης (ακόμη και 50 € το μήνα)

• Χωρίς κανένα επενδυτικό ρίσκο

• Με υψηλή εγγυημένη απόδοση

• Με επιπλέον αποδόσεις

Για να κάνετε την επιθυμία σας πραγματικότητα με ένα πρόγραμμα που ταιριάζει 

στη ζωή σας και σας προσφέρει τη δυνατότητα να:

• Εισπράξετε το κεφάλαιό σας είτε εφάπαξ είτε σαν ισόβιο εισόδημα

• Επιλέξετε τη διάρκεια του προγράμματος

• Επιλέξετε πότε θα βάζετε χρήματα στο πρόγραμμά σας: κάθε 3μηνο, όμηνο ή 

έτος

• Εξοφλείτε την καταβολή σας και μέσω πιστωτικής κάρτας

• Αλλάζετε το ποσό της καταβολής σας (αύξηση/μείωση) όποτε θέλετε

• Κάνετε έκτακτες καταβολές όποτε θέλετε

• Έχετε όφελος από την φοροαπαλλαγή των ασφαλίστρων

• Εξασφαλίσετε την οικογένειά σας, καθώς σε περίπτωση απώλειας ζωής, η 

οικογένειά σας παίρνει άμεσα το κεφάλαιο που θα παίρνατε εσείς στη λήξη.

Παράδειγμα Προγράμματος Σύνταξης Value

• Ο υπολογισμός έχει γίνει για άνδρα ηλικίας 30 ετών στην έναρξη του 

προγράμματος

• Διάρκεια προγράμματος 35 χρόνια

• Ποσό 1ης ετήσιας καταβολής 1.100 €. Η ετήσια δόση αυξάνεται σε ποσοστό 2% 

κάθε χρόνο.

Σύνολο καταβολών 54.993,93 €

• Εγγυημένο ετήσιο εισόδημα τον πρώτο χρόνο 5.622,72 €

ή

106



• Εγγυημένο εφάπαξ κεφάλαιο στη λήξη 70.190,32 €

(ενδεικτικό εφάπαξ κεφάλαιο στη λήξη 88.795,32 €)

• Κεφάλαιο προστασίας οικογένειας σε περίπτωση απώλειας ζωής του 

ασφαλισμένου:68.544,02 €

(τα ενδεικτικά ποσά έχουν υπολογισθεί με επιτόκιο επενδύσεων 5% το χρόνο).

12.3.1.2.Πρόγραμμα Δημιουργίας Κεφαλαίου Flexi
Το Πρόγραμμα Flexi είναι ένα σύστημα αποταμίευσης που προσαρμόζεται 

απόλυτα στις προσωπικές σας ανάγκες, εξασφαλίζοντάς σας ένα εγγυημένο 

εισόδημα για όλη σας τη ζωή ή ένα εφάπαξ.

Η ευελιξία είναι τόσο μεγάλη που μπορείτε να αλλάζετε τις καταβολές σας, 

προσαρμόζοντάς τις στις εκάστοτε οικονομικές σας δυνατότητες χωρίς το 

πρόγραμμά σας να διακόπτεται, ακόμα και αν παραλείψετε κάποια καταβολή.

Με το Πρόγραμμα Flexi προσδιορίζετε ποιο εγγυημένο κεφάλαιο θέλετε να 

εισπράττετε και σε ποια ηλικία και έτσι μπορείτε να υπολογίσετε εύκολα τι ποσό 

πρέπει να καταβάλλετε κάθε χρόνο. Τα ποσά που καταβάλλετε, επενδύονται με 

εγγυημένη απόδοση. Επιπλέον υπάρχει δυνατότητα για συμμετοχή στα κέρδη και 

συνεπώς για μεγαλύτερες αποδόσεις, ενώ απολαμβάνετε φοροαπαλλαγή 

ασφαλίστρων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.Οποιαδήποτε στιγμή (μετά τη 

συμπλήρωση ενός ημερολογιακού έτους) κατά τη διάρκεια του προγράμματος έχετε 

τη δυνατότητα μερικής ή ολικής εξαγοράς, ενώ το πρόγραμμα δεν διακόπτεται αν 

παραληφθεί κάποια καταβολή.Η διαδικασία είναι ευέλικτη και απλή, ενώ το 

πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ανάγκες σας, προκειμένου πάντα να έχετε αυτό 

ακριβώς που θέλετε.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ FLEXI 

Εγγυημένη Απόδοση Κεφαλαίου

• Ο υπολογισμός έχει γίνει για άνδρα ηλικίας 40 ετών στην έναρξη 

του προγράμματος

• Διάρκεια προγράμματος 20 χρόνια

• Ποσό καταβολής 10.000 € (εφάπαξ καταβολή)

• Εγγυημένο κεφάλαιο στη λήξη της εικοσαετίας : 17.228,04 €

(εγγυημένη απόδοση στην εικοσαετία : 72,28 %)
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• Ενδεικτικό κεφάλαιο στη λήξη της εικοσαετίας : 19.854,90 €

(ενδεικτική απόδοση στην εικοσαετία : 98,55 %, υπολογισμένη με 

ενδεικτικό επιτόκιο επενδύσεων 5 % το χρόνο)

Δημιουργία εφάπαξ ή σύνταξης

• Ο υπολογισμός έχει γίνει για άνδρα ηλικίας 35 ετών στην έναρξη του 

προγράμματος

• Διάρκεια προγράμματος 30 χρόνια

• Ποσό καταβολής 1.500 € κάθε χρόνο

• Σύνολο καταβολών 52.500 €

• Εγγυημένο κεφάλαιο στη λήξη 90.056,96 € (ενδεικτικό κεφάλαιο στη λήξη 

104.356 €)

• Εγγυημένο ετήσιο εισόδημα τον πρώτο χρόνο 5.715,97 €

(ενδεικτικό ετήσιο εισόδημα τον πρώτο χρόνο : 6.572,77 €). Τα ποσά 

αυξάνονται εγγυημένα σε ποσοστό 2 % κάθε χρόνο.

(τα ενδεικτικά ποσά έχουν υπολογισθεί με επιτόκιο επενδύσεων 5 % το χρόνο) 

Άμεσο εγγυημένο εισόδημα

• Ο υπολογισμός έχει γίνει για άνδρα ηλικίας 65 ετών

• Ποσό καταβολής 50.000 €

• Άμεσο εγγυημένο ισόβιο ετήσιο εισόδημα τον πρώτο χρόνο : 2.996,16 € 

(ετήσια απόδοση 6,00 % επί του ποσού καταβολής)

• Εξέλιξη εγγυημένου εισοδήματος

Τον 5ο χρόνο το εγγυημένο εισόδημα διαμορφώνεται σε 3,308,00 €

( ετήσια απόδοση 6,61 % επί του ποσού καταβολής)

Τον 10ο χρόνο το εγγυημένο εισόδημα διαμορφώνεται σε 3.652,30 €

(ετήσια απόδοση 7,30 % επί του ποσού καταβολής)

Τον 15ο χρόνο το εγγυημένο εισόδημα διαμορφώνεται σε 4.032,44 €

(ετήσια απόδοση 8,06 % επί του ποσού καταβολής)

12.3.2.Πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου για τις Σπουδές
Με το πρόγραμμα Value σπουδές:

• Αποταμιεύετε σύμφωνα με τις οικονομικές σας δυνατότητες

• Εξασφαλίζεται το εγγυημένο κεφάλαιο που επιθυμείτε να έχει το παιδί σας για 

τις σπουδές του ή τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα
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• Εισπράττετε στη λήξη το εγγυημένο κεφάλαιο εφάπαξ, καθώς και τυχόν 

συσσωρευμένα μερίσματα

• Προγραμματισμένες καταβολές που ανταποκρίνονται στα οικονομικά σας και 

έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζονται στις καλές ή δύσκολες στιγμές της 

ζωής επιλέγοντας έκτακτες καταβολές με στόχο την ενίσχυση του τελικού 

ποσού χωρίς δέσμευση επανάληψης,αύξηση τακτικής καταβολής με στόχο την 

ενίσχυση του τελικού ποσού και μείωση της τακτικής καταβολής για 

διευκόλυνση.

• Προστασία από την αύξηση του πληθωρισμού με αναπροσαρμογή του 

ασφαλίστρου σε ποσοστό 2% ή 5%

• Δυνατότητα επιπλέον όφελος από τυχόν υπεραποδόσεις που αυξάνουν το ποσό 

του εγγυημένου κεφαλαίου

• Φοροαπαλλαγή ασφαλίστρων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

• Εξασφάλιση του παιδιού, καθώς σε περίπτωση απώλειας ζωής του 

αντισυμβαλλομένου, θα εισπράξει άμεσα το εγγυημένο κεφάλαιο προστασίας 

απώλειας ζωής

• Δυνατότητα εξαγοράς

• Επιλογή συχνότητας καταβολής (μηνιαία, 3 μηνιαία, όηνιαία, ετήσια)

• Δυνατότητα αυτόματης εξόφλησης της καταβολής από τον τραπεζικό σας 

λογαριασμό Eurobank ή μέσω της πιστωτικής σας κάρτας

Για να μπορούν όλοι οι γονείς να κάνουν πραγματικότητα τα όνειρα των παιδιών 

τους, το πρόγραμμα Value σπουδές έχει σχεδιαστεί με με μεγάλη ευελιξία. Ανάλογα με 

τις δυνατότητες σας, μπορείτε ν’ αρχίσετε με ένα μικρό ποσό μηνιαίως και να αυξάνετε 

την καταβολή σας εφόσον το επιθυμείτε δημιουργώντας το κεφάλαιο που εσείς 

επιθυμείτε.

12.3.3.Προγράμματα Υγείας

12.3.3.1.Πρόγραμμα Ζωή και Υγεία
Με το πρόγραμμα «Ζωή & Υγεία» της EFG Eurolife Ασφαλιστικής ενισχύουμε 

την ιατρική σας περίθαλψη παρέχοντας σας, με μόνο €100 το χρόνο, μια σειρά από 

πολύτιμες ιατρικές παροχές με προνομιακούς όρους.
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Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ζωή & Υγεία» συνδέεται ο λογαριασμός 

(ταμιευτηρίου, τρεχούμενο ή μισθοδοσίας) με το «Ζωή και Υγεία». Ο λογαριασμός θα 

συνδεθεί με πάγια εντολή ώστε να εξοφλείται το ετήσιο ποσό των €100. Αν δεν έχετε 

ήδη λογαριασμό Eurobank, επισκεφθείτε ένα από τα καταστήματα μας και ανοίξτε μαζί 

μας ένα λογαριασμό ταμιευτηρίου ή τρεχούμενο.

Το πρόγραμμα Ζωή και Υγεία αφορά όλη την οικογένεια αφού μπορεί να 

προσφέρει τα ίδια προνόμια σε όλη την οικογένεια, πληρώνοντας το ετήσιο ποσό των 

€100 για κάθε μέλος που θέλετε να καλύψετε, αρκεί να είναι συνδικαιούχοι στον 

λογαριασμό.

Το πρόγραμμα παρέχεται με τους Ομίλους Ιατρικού Αθηνών και Βιοιατρικής- 

Ευρωδιάγνωσης. Ανάλογα με τον Όμιλο που θα επιλέξετε το πρόγραμμα 

διαφοροποιείται. Ενημερωθείτε για το περιεχόμενο του κάθε προγράμματος και τις 

καλύψεις που σας προσφέρει για να επιλέξτε αυτό που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες.

12.3.3.2. Πρόγραμμα Ζωή και Υγεία για τη γυναίκα
Κάθε γυναίκα είναι ξεχωριστή. Το ίδιο και οι ανάγκες της από ένα πρόγραμμα 

υγείας. Για αυτό η EFG Eurolife Ασφαλιστική, σε συνεργασία με τους Ομίλους 

Ιατρικού Αθηνών και των Εταιριών Υγείας του Ομίλου Βιοιατρική, ενισχύει την 

ιατρική περίθαλψη κάθε γυναίκας με το νέο πρόγραμμα «Ζωή & Υγεία για τη 

γυναίκα».

Τώρα ο καταθετικός λογαριασμός (ταμιευτηρίου ή τρεχούμενος) γίνεται ένας 

πολύτιμος σύμμαχος υγείας αφού το «Ζωή και Υγεία για τη γυναίκα» προσφέρει, μόνο 

με €120 το χρόνο μια σειρά από πολύτιμες ιατρικές παροχές με προνομιακούς όρους.

Το πρόγραμμα παρέχεται με τους Ομίλους Ιατρικού Αθηνών και Βιοιατρικής- 

Ευρωδιάγνωσης. Ανάλογα με τον Όμιλο που θα επιλέξετε το πρόγραμμα 

διαφοροποιείται. Ενημερωθείτε για το περιεχόμενο του κάθε προγράμματος και τις 

καλύψεις που σας προσφέρει για να επιλέξετε αυτό που ταιριάζει στις δικές σας 

ανάγκες.

12.3.3.3. Πρόγραμμα Ζωή & Υγεία 60+
Όσο προχωράτε στη ζωή σας, σκέφτεστε όλα και περισσότερα πράγματα που 

θέλετε να κάνετε. Και για μια ζωή γεμάτη δράση, το μόνο που πραγματικά χρειάζεστε, 

είναι η υγεία σας. Γι’ αυτό και η Eurobank σε συνεργασία με την EFG Eurolife
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Ασφαλιστική και τους Ομίλους Ιατρικού Αθηνών και των Εταιριών Υγείας του Ομίλου 

Βιοιατρική, δημιούργησε για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας το νέο πρόγραμμα 

«Ζωή & Υγεία 60+». Έτσι, μόνο με €120 το χρόνο, έχετε μια σειρά από πολύτιμες 

ιατρικές παροχές με προνομιακούς όρους.

Ανάλογα με τον Όμιλο που θα επιλέξετε το πρόγραμμα διαφοροποιείται. 

Ενημερωθείτε για το περιεχόμενο του κάθε προγράμματος και τις καλύψεις που σας 

προσφέρει για να επιλέξετε αυτό που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες.

Και επειδή αναγνωρίζουμε ότι το mo πολύτιμο αγαθό είναι η δική σας υγεία και 

όσων αγαπάτε, σας προσφέρουμε το πρόγραμμα «Ζωή & Υγεία 60+», στην προνομιακή 

τιμή των €60. Απαραίτητη προϋπόθεση να μπαίνει η σύνταξή σας στο 

λογαριασμό «Πάντα Νέοι» και να έχετε προθεσμιακή κατάθεση. Την προνομιακή τιμή 

των €60 απολαμβάνουν και όλοι οι συνδικαιούχοι του λογαριασμού «πάντα νέοι».

12.3.3.4. Πρόγραμμα Ζωή και Υγεία Παιδικό
Τώρα, ενισχύουμε και την ιατρική περίθαλψη των παιδιών μας μόνο με €40 με 

το παιδικό «Ζωή & Υγεία» της EFG Eurolife Ασφαλιστικής σε συνεργασία με τους 

Ομίλους Ιατρικού Αθηνών και των Εταιριών Υγείας του Ομίλου Βιοιατρική.

Αυτό το πρόγραμμα ασφαλίζει κάθε παιδί που μέχρι και την ημερομηνία 

ένταξής του στο πρόγραμμα δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του και 

είναι συνδικαιούχος στο λογαριασμό σας. Η ασφάλιση του παιδιού λήγει αυτόματα με 

την συμπλήρωση του 15ου έτους της ηλικίας του. Για τη σίγουρη κάλυψή σας ο 

λογαριασμός σας θα συνδεθεί με πάγια εντολή ώστε να εξοφλείται αυτόματα το ετήσιο 

ποσό των €40. Από το Κατάστημα συνεργασίας σας θα παραλάβετε την κάρτα υγείας 

με το όνομα του παιδιού σας.

12.3.4. Προγράμματα Προστασίας Κατοικίας
Για τους περισσότερους από εμάς, το σπίτι μας είναι το πολυτιμότερο περιουσιακό 

στοιχείο μας, «ο κόσμος μας».Το Πρόγραμμα Κατοικίας Sweet Ηοιηεγτης EFG 

Eurolife Ασφαλιστική καλύπτει και προστατεύει το σπίτι ολοκληρωτικά.Σας 

εξασφαλίζει από πιθανούς κινδύνους (φυσικές καταστροφές, πυρκαγιά, κλοπή) που 

μπορεί να προκαλέσουν ζημιά τόσο στην κατοικία σας όσο και στο περιεχόμενο της. Η 

αποζημίωση για την αποκατάσταση της ζημιάς γίνεται σε αξίες καινούργιου, χωρίς
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κριτήριο παλαιότητας και αν χρειαστεί να μείνετε προσωρινά αλλού, εισπράττετε και 

στεγαστικό επίδομα.

12.3.4.1.Πρόγραμμα Κατοικίας Sweet Home
Το πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας SWEET HOME εξασφαλίζει απόλυτα από 

οποιονδήποτε κίνδυνο μπορεί να απειλήσει το σπίτι σας.Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 

καλύψεις που παρέχουν:

• Προστασία της περιουσίας σας σε περίπτωση ζημιών από φωτιά, σεισμό, κλοπή, 

πλημμύρα, επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, κακόβουλες ενέργειες και 

δολιοφθορές

• Προστασία από προσωπικό ατύχημα και οικογενειακή αστική ευθύνη 

Επιπλέον, σας απαλλάσσει από τους μεγάλους πονοκεφάλους που προκαλούν 

ζημιές από λιγότερο σοβαρές αιτίες όπως διαρροή θερμοσίφωνα, θραύση ειδών 

υγιεινής, χαλασμένες κλειδαριές κ.λπ. με την παροχή ΑΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ καλώντας το 210-9555600.

Το πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας Sweet Home είναι ένα πολυασφαλιστήριο 

σπιτιού νέας γενιάς που προσφέρει ασφάλιση χωρίς υπασφάλιση με:

• Αποζημίωση σε πραγματικές αξίες με εύκολες και σύντομες διαδικασίες, χωρίς 

ταλαιπωρία

Δωρεάν υπηρεσίες αποκατάστασης ζημιών

• Δωρεάν ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο

• Χαμηλό ασφάλιστρο

• Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για οποιαδήποτε πληροφορία θελήσετε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ O n l in e  Υ π η ρε σ ίε ς

1 3 ο --------------------------------------------------------------------------

13.1. e-Banking

Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία e-Banking της Eurobank, σας δίνεται η 

δυνατότητα να διεκπεραιώνετε τις τραπεζικές και χρηματιστηριακές σας 

συναλλαγές εύκολα και γρήγορα, από την οθόνη του υπολογιστή σας.

Μέσα από το e-Banking μπορείτε να:

• ενημερώνεστε online για τα υπόλοιπα και τις κινήσεις των λογαριασμών, των 

πιστωτικών σας καρτών και δανείων,

• εξοφλείτε την πιστωτική σας κάρτα και το δάνειό σας,

• πληρώνετε τη ΔΕΗ, τον OTE, το ΦΠΑ και το ΙΚΑ, καθώς κι ένα πλήθος άλλων 

λογαριασμών,

• μεταφέρετε χρήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό με προνομιακούς όρους σε 

σχέση με τα καταστήματα,

• αγοράζετε και να πουλάτε μετοχές σε πραγματικό χρόνο,

• ενημερώνεστε μέσω sms και e-mail για κινήσεις των λογαριασμών και καρτών 

σας.

13.2. m-Banking

Η υπηρεσία m-Banking της Eurobank σας δίνει τη δυνατότητα να συνδέεστε με τα 

οικονομικά σας όποια στιγμή το επιθυμείτε, όπου κι αν βρίσκεστε! Σε οποιοδήποτε 

δίκτυο κινητής τηλεφωνίας είστε συνδεδεμένοι και όποια συσκευή κινητού 

τηλεφώνου χρησιμοποιείτε, σας προσφέρουμε τον πιο σύγχρονο και ευέλικτο τρόπο 

τραπεζικής εξυπηρέτησης!

• Online ενημέρωση για υπόλοιπα και κινήσεις λογαριασμών, καρτών και 

δανείων, καθώς και για τη θέση των επενδύσεών σας

• Μεταφορές μεταξύ των λογαριασμών σας

• Μεταφορές σε λογαριασμούς 3ων Eurobank

• Μεταφορές σε λογαριασμούς άλλων Τραπεζών (εντός Ελλάδος)

• Πληρωμή της κάρτας σας, καθώς και των βασικών σας λογαριασμών (π.χ ΔΕΗ, 

OTE, ΕΥΔΑΠ)
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• Πληρωμή καρτών 3 ων Eurobank καν άλλων τραπεζών

13.3 .e-Statements
Η υπηρεσία e-Statements είναι ένας εύκολος, δωρεάν και ασφαλής τρόπος να 

έχετε πρόσβαση στα αντίγραφα κινήσεων των προϊόντων που έχετε με τη Eurobank, 

συμβάλλοντας παράλληλα και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Τα e-Statements είναι ηλεκτρονικά αρχεία (pdf) τα οποία αποτελούν ακριβή 

αντίγραφα των φυσικών που λαμβάνετε μέσω ταχυδρομείου, αποτελούν 

επίσημα έγγραφα, όπως ακριβώς τα φυσικά αντίγραφά τους ακόμη έχετε άμεση 

πρόσβαση στα e-Statements σας μέσα από την υπηρεσία e-Banking χωρίς να χρειάζεται 

οποιαδήποτε επιπλέον εγγραφή και επίσης μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανατρέχετε 

στο e-Statement του προϊόντος που επιθυμείτε (πρόσφατο ή παρελθοντικό) και να το 

αποθήκευετε στον υπολογιστή σας ή ακόμα και να το εκτυπώνετε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Προϊόντα  Για  Ε παγγελμ ατιες  Και 

Επιχειρήσεις (εως 2,5 εκ . €)

14.1.Καταθετικά Προϊόντα Δυναμικός Όψεως για Επαγγελματίες
Ένας λογαριασμός όψεως που δίνει νέα όψη στην επιχείρησή σας, για 

καταθετικά υπόλοιπα από €3.000 και σας προσφέρει σημαντικά οφέλη όπως:

Υψηλό επιτόκιο

Για να εξασφαλίζετε στα χρήματα της επιχείρησής σας, την καλύτερη δυνατή απόδοση. 

Κάλυψη Πληρωμών σε ώρα ανάγκης

Ακόμη και όταν ο λογαριασμός σας δεν διαθέτει προσωρινά υπόλοιπα, σας δίνει τη 

δυνατότητα να καλύπτετε τις έκτακτες υποχρεώσεις σας.

Δωρεάν καθημερινές Συναλλαγές 

Ένα πλήθος συναλλαγών σας προσφέρεται δωρεάν, όπως:

• Έκδοση μπλοκ επιταγών, 10 ή 25 φύλλων

• Πληρωμές/μεταφορές χρημάτων σε ευρώ εντός Ελλάδας

- Απεριόριστα εξερχόμενα εμβάσματα (με χρήση IBAN) μέσω του Europhone 

Banking ή του e-banking

- Απεριόριστα εισερχόμενα εμβάσματα

• Έκδοση τραπεζικών επιταγών σε διαταγή τρίτου, με χρέωση λογαριασμού

• Πληρωμές όλων των λογαριασμών σας (π.χ. ΔΕΗ, Υδρευση, Τηλεφωνία, ΙΚΑ, 

ΟΑΕΕ/ΤΕΒΕ, ΦΠΑ κ.α.) μέσω του Europhone Banking, του e-Banking / m- 

Banking ή του δικτύου των ATMs

• Πάγιες εντολές πληρωμής όλων των λογαριασμών σας (π.χ. ΔΕΗ, Υδρευση, 

Τηλεφωνία, ΟΑΕΕ/ΤΕΒΕ κ.α.)

• Υπηρεσία “Εντολών Fax”, για να πραγματοποιείτε με αποστολή fax τις βασικές 

συναλλαγές της επιχείρησής σας (μεταφορές μεταξύ λογαριασμών, πληρωμές 

ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΦΠΑ, δανείων, καρτών)

Χρεωστική κάρτα Eurobank Business

Για να κάνετε τις συναλλαγές σας μέσω τηλεφώνου, internet ή ATM όλο το 24ωρο 

απ’όπου κι αν βρίσκεστε καθώς και να πραγματοποιείτε τις αγορές σας από 

οποιονδήποτε προμηθευτή και κατάστημα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
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14.2.Χορηγήσεις

14.2.1. Κεφάλαια Κίνησης

14.2.1.1. Ανοικτό Επαγγελματικό Λειτουργίας και Ανάπτυξης
Το Ανοικτό Επαγγελματικό προσαρμόζεται στις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης 

αφού εσείς αποφασίζετε πότε το χρησιμοποιείτε, για ποιο ποσό, πως το επισρέφετε.Το 

Ανοικτό Επαγγελματικό εξυπηρετεί την επιχείρησή σας:

• να καλύπτει άμεσα τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης όταν προκύπτουν

• να πληρώνει τόκους μόνο για τα χρήματα που έχει χρησιμοποιήσει

• να ελέγχει το κόστος χρήματος επιστρέφοντας το κεφάλαιο όποτε μπορεί. 

Οφέλη για την επιχείρησή σας:

Ευελιξία:

Ελεύθερη χρήση κεφαλαίου (αναλήψεις-καταβολές), 

χωρίς καμία επιβάρυνση για το διάστημα που 

δεν χρησιμοποιείται

Υψηλό ποσοστό 

χρηματοδότησης:

Με βάση τις πραγματικές ανάγκες και τα οικονομικά 

στοιχεία της επιχείρησης

Χαμηλό κόστος:
Τιμολόγηση προσαρμοσμένη στο προφίλ της 

επιχείρησης

Φορολογικές απαλλαγές:

Πραγματικό κόστος δανεισμού μειωμένο λόγω 

των ευνοϊκών φορολογικών ρυθμίσεων που 

ισχύουν μόνο για επαγγελματίες

14.2.1.2. Κεφάλαιο Κίνησης Τακτής Λήξης
Τα προγράμματα κεφαλαίου κίνησης προκαθορισμένης αποπληρωμής σας 

βοηθούν να εντάξετε τα έκτακτα στον προγραμματισμό σας.

Εξασφαλίζετε εφάπαξ το ποσό που χρειάζεστε και το εξοφλείτε λίγο -  λίγο σε 

συγκεκριμένο διάστημα πληρώνοντας μηνιαίες ή τριμηνιαίες δόσεις προσαρμοσμένες 

στα μέτρα σας.
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ΟΦΕΛΗ

Υψηλό ποσοστό χρηματοδότησης: Με βάση τις πραγματικές ανάγκες και τα 

οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης

Δυνατότητα προγραμματισμού δόσεων: Μηνιαίες ή τριμηνιαίες δόσεις

Μεγάλη Διάρκεια:

Εως 20 έτη

Επιλογή επιτοκίου:
Μεταβλητό με βάση το:

α) Βασικό επιτόκιο Κεφαλαίου Κίνησης

β) Euribor

γ) Chf Libor (Ελβετικό νόμισμα)

Δυνατότητα Πρόωρης Αποπληρωμής:

Χωρίς επιβάρυνση

14.2.1.3 Ανοικτό Επαγγελματικό Αυτόματης Αποπληρωμής από 

απαιτήσεις πιστωτικών καρτών
Προεισπράξτε τις μελλοντικές πωλήσεις σας με πιστωτικές κάρτες.Οι πωλήσεις 

με πιστωτικές κάρτες αποκτούν επιπλέον αξία όταν:

• Εισπράττονται πριν πραγματοποιηθούν

• Ενισχύουν τη ρευστότητα σας

• Αυξάνουν τα κέρδη σας

Με το «Ανοικτό Επαγγελματικό Αυτόματης Αποπληρωμής από Απαιτήσεις 

πιστωτικών καρτών», εξασφαλίζετε κεφάλαια που εξοφλούνται αυτόματα από τις 

μελλοντικές πωλήσεις με πιστωτικές κάρτες.
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ΟΦΕΛΗ

Υψηλό ποσοστό 

χρηματοδότησης:

Με βάση το ποσοσοστό των πωλήσεων σας με πιστωτικές 

κάρτες

Ευελιξία: Ελεύθερη Χρήση και Αυτόματη Αποπληρωμή

Χαμηλό κόστος: Επιτόκιο ειδικά διαμορφωμένο για εμπόρους με Ρ .Ο ^  

(συσκευή καρτών) ΕυΓοόεηλ

Εξασφάλιση: Χωρίς πρόσθετες εξασφαλίσεις

14.2.1.4. Πρόγραμμα Αυτόματης Προεξόφλησης Ατοκων Δόσεων
Η παροχή ατόκων δόσεων στους πελάτες δεν αποτελεί πια προνόμιο των 

μεγάλων επιχειρήσεων. Τώρα, μπορείτε και εσείς να πουλάτε με δόσεις χωρίς να 

επηρεάζεται η ρευστότητα της επιχείρησης σας αφού μετατρέπετε, αυτόματα, τις 

πωλήσεις με Άτοκες Δόσεις σε πωλήσεις μετρητοίς.

ΟΦΕΛΗ

Ευελιξία:
Επιλέγετε εσείς τον αριθμό των δόσεων που παρέχετε 

στους πελάτες σας

Ευκολία:
Η κάθε πώληση με δόσεις κατατίθεται στο σύνολο της 

στο λογαριασμό σας

Ταχύτητα:
Εισπράττετε το ποσό πώλησης με δόσεις την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα

Κόστος Χαμηλό: Εως και Μηδενικό, το οποίο γνωρίζετε εκ των προτέρων

Απλή και

γρήγορη διαδικασία:
έγκρισης και ενεργοποίησης του προγράμματος

Δυνατότητα πώλησης 

και σε πελάτες χωρίς 

κάρτα:

Άμεση έγκριση και έκδοση κάρτας από το 

κατάστημά σας
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14.2.1.5. Χρηματοδότηση Έναντι Επιταγών
Όταν πληρώνεστε με επιταγές έχετε 3 απλές απαιτήσεις:

• Άμεση ανταλλαγή τους με μετρητά

• Ανοικτή Γραμμή Επικοινωνίας με την τράπεζα για την ομαλή πληρωμή τους

• Δυνατότητα κάλυψης και έκτακτων αναγκών

Το πρόγραμμα «Χρηματοδότησης έναντι επιταγών» σας συμφέρει γιατί ικανοποιεί 

άμεσα τις απαιτήσεις σας, εξασφαλίζοντάς σας πολλαπλά οφέλη.

ΟΦΕΛΗ

Τ αχύτητα:
Δυνατότητα χρηματοδότησης επιταγών πελατείας σε 10 λεπτά από τη στιγμή που 

τις προσκομίζετε.

Εξυπηρέτηση: 24 ώρες το 24ωρο αναλυτική παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου των επιταγών 

σας μέσω της υπηρεσίας ε-ΒεηΙάι^. Η δυνατότητα αυτή είναι μοναδική για τα 

Ελληνικά δεδομένα.

Χαμηλό κόστος: Επιτόκιο διαμορφωμένο για επαγγελματίες και επιχειρήσεις (Βασικό Επιτόκιο 

Κεφαλαίου Κίνησης Επαγγελματιών).

Ευελιξία: Δυνατότητα χρηματοδότησης και χωρίς την προσκόμιση επιταγών.

Εξασφάλιση: Χωρίς Πρόσθετες Εξασφαλίσεις.

Επιπλέον

Παροχές:
Καρνέ Επιταγών 

Λογαριασμός Όψεως
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14.2.1.6. Professional Equity Line & Loan
Ενεργοποιήστε το ακίνητό σας και δώστε ώθηση στην επιχείρησή σας με extra 

χαμηλό επιτόκιο και express διαδικασία αποκτώντας έως 500.000€. Η έγκριση και η 

υπογραφή σύμβασης πραγματοποιείται σε 30 λεπτά. Παρέχει χαμηλό επιτόκιο βάση 

Euribor ή Ελβετικού Φράγκου και προσφέρει επιλογή τρόπου αποπληρωμής και 

προσαρμογή της δόσης στα δικά σας μέτρα. Προσφέρει κέρδος από τη συγκέντρωση 

οφειλών με καλύτερους όρους και απόμτις φοροαπαλλαγές που έχουν οι 

επαγγελματικές χρηματοδοτήσεις.

14.2.1.7. Χρηματοδότηση για Εισαγωγές / Ανοικτό Εισαγωγικό
Εάν είστε έμπορος,εάν εισάγετε εμπορεύματα από εξωτερικό ή αν αγοράζετε από 

χονδρέμπορους, η Eurobank να σας καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη σε όποια αγορά και 

αν απευθύνεστε.Συγκεκριμένα προσφέρει:

• Ολοκληρωμένο χρηματοδοτικό πακέτο με ελκυστικό τιμολόγιο για εισαγωγές

• Χρηματοδότηση ΜΟΝΟ με την υπογραφή σας

• Επιλογή της μορφής λογαριασμού που ταιριάζει καλύτερα στην λειτουργία της 

επιχείρησής σας

• Γρήγορες και απλές διαδικασίες που σας εξοικονομούν σημαντικό χρόνο

• Μειωμένη προμήθεια στα μηχανάκια (POS) καρτών Eurobank (απευθύνεται 

στους λιανέμπορους)

14.2.2. Επαγγελματικός Εξοπλισμός

14.2.2.1. Ανοικτό Επαγγελματικό Εξοπλισμού
Για να επιστρέφετε το κεφάλαιο όποτε εσείς θέλετε αγοράστε τον εξοπλισμό σας 

και ενισχύστε τη ρευστότητά σας με το πρόγραμμα που σας επιτρέπει:

• να πληρώνετε το κεφάλαιο όποτε μπορείτε

• να μην επιβαρύνετε το ταμείο σας

• να έχετε επιπλέον χρήματα για οποιαδήποτε ανάγκη
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Οφέλη

Ύψος

χρηματοδότησής:
έως 100% του κόστους αγοράς εξοπλισμού

Χαμηλό κόστος:
Επιτόκιο διαμορφωμένο ειδικά για επαγγελματίες και 

επιχειρήσεις

Μεγάλη Διάρκεια: έως 20 έτη

Πρόωρη

Αποπληρωμή:
Χωρίς επιβάρυνση ανά πάσα στιγμή

14.2.2.2. Προγράμματα Επαγγελματικού Εξοπλισμού Τακτής Λήξης
Συχνά, ο προγραμματισμός των ταμειακών εκροών είναι βασική προϋπόθεση 

για την ομαλή λειτουργία μιας επιχείρησης. Με τα προγράμματα Επαγγελματικού 

Εξοπλισμού Προκαθορισμένης Αποπληρωμής.Καθορίζετε εσείς τους όρους με τους 

οποίους θα πραγματοποιήσετε την επένδυσή σας.

Επιλέγοντας το ύψος χρηματοδότησης, το είδος του επιτοκίου, τη διάρκεια, το 

χρόνο πληρωμής της δόσης και ταυτόχρονα εξασφαλίζετε τις φοροαπαλλαγές που 

συμφέρουν την επιχείρησή σας

ΟΦΕΛΗ

Υψηλό ποσοστό 

χρηματοδότησης:
Εως 100% του κόστους αγοράς εξοπλισμού

Δυνατότητα

Προγραμματισμού

Δόσεων:

Μηνιαίες ή Τριμηνιαίες Δόσεις

Επιτόκιο:
Κυμαινόμενο με βάση το
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α) Βασικό επιτόκιο Επαγγελματικού Εξοπλισμού 

β) Euribor

γ) Chf Libor (Ελβετικό νόμισμα)

Μεγάλη Διάρκεια: Εως 20 έτη

Περίοδο Χάριτος: Εως 2 έτη

Φορολογικές απαλλαγές:
Από τόκους και αποσβέσεις για περαιτέρω μείωση του 

κόστους δανεισμού

14.2.3. Επαγγελματική Στέγη

14.2.3.1. Ανοικτό Επαγγελματικό Στέγης
Το Ανοικτό Επαγγελματικό Στέγης είναι το μοναδικό πρόγραμμα για αγορά ή 

κατασκευή επαγγελματικής στέγης που σας επιτρέπει:

• να πληρώνετε δόση μικρότερη του ενοικίου

• να εξοφλείτε το κεφάλαιο ανάλογα με τη ρευστότητά σας

• να επωφελήστε από τη λειτουργία του προγράμματος και ως κεφάλαιο κίνησης 

με χαμηλό επιτόκιο

Οφέλη

Υψηλό Ποσοστό 

Χρηματοδότησης: Εως το 100% της εμπορικής αξίας του επαγγελματικού 

ακινήτου ή του προϋπολογισμού εργασιών

Επιτόκιο:
Κυμαινόμενο βάσει Ειιπύοτ

Μεγάλη Διάρκεια: Εως 25 έτη

Πρόωρη αποπληρωμή: Χωρίς επιβάρυνση ανά πάσα στιγμή
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Φορολογικές απαλλαγές: Από τόκους και αποσβέσεις

Διαδικασία:
Ευελιξία και ταχύτητα στην εκτίμηση του ακινήτου και 

στην διαδικασία εκταμίευσης του δανείου

14.2.3.2. Προγράμματα Επαγγελματικής Στέγης Τακτής Λήξης
Αγοράστε ή κατασκευάστε την Επαγγελματική σας Στέγη με το 

ανταγωνιστικότερο επιτόκιο της αγοράς και ακόμη εξασφαλίστε για την επιχείρησή σας 

φορολογική ωφέλεια έως 40% από τόκους και αποσβέσεις.

Οφέλη:

Υψηλό Ποσοστό Χρηματοδότησης:
Εως 100% της εμπορικής αξίας του 

ακινήτου ή του προϋπολογισμού 

εργασιών

Δυνατότητα Προγραμματισμού Δόσεων:
Μηνιαίες ή Τριμηνιαίες Δόσεις

Επιλογή Επιτοκίου:

• Σταθερό για 1 ή 3 έτη σε ευρώ ή 

ελβετικό φράγκο

• Κυμαινόμενο με βάση το Euribor 

ή Chf Libor

Μεγάλη Διάρκεια: Εως 25 έτη

Περίοδος Χάριτος: Εως 2 έτη

Πρόωρη αποπληρωμή:
Χωρίς επιβάρυνση στην κυμαινόμενη 

περίοδο

24ωρη τραπεζική εξυπηρέτηση: • εξόφληση δόσης από το ΑΤΜ ή με 

ένα τηλεφώνημα στο 210 -95 55 

222

• πληροφόρηση για υπόλοιπο 

λογαριασμών, δόσεις, λήξεις 

νομιμοποιητικών εγγράφων
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14.2.3.3. Ανακαίνιση -  Επισκευή
Η ανακαίνιση -  επισκευή της επαγγελματικής σας στέγης αποτελεί πραγματική 

επένδυση στην επιχείρηση σας καθώς:

• Αναβαθμίζει και διατηρεί ανταγωνιστική την εικόνα της επιχείρησης σας

• Εκσυγχρονίζει τις υποδομές για την υλοποίηση των αναπτυξιακών σας σχεδίων 

Ανακαινίστε λοιπόν την στέγη σας και επωφεληθείτε από:

• Υψηλό ποσοστό χρηματοδότησης, που βάσει του προϋπολογισμού εργασιών 

φθάνει το 80%

• Επιλογή σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου, σε ευρώ ή ελβετικά φράγκα

• Χρηματοδότηση και με προσωπικές εγγυήσεις

• Δυνατότητα ανακαίνισης τόσο σε ιδιόκτητο όσο σε ενοικιαζόμενο ακίνητο

• Φοροαπαλλαγές από τόκους και αποσβέσεις.

14.2.4. Υπηρεσία Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης EuroPhone Banking
To EuroPhone Banking είναι η Υπηρεσία της Eurobank η οποία λειτουργεί 24 

ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, με σκοπό την καλύτερη κι αμεσότερη 

εξυπηρέτηση σας. Με απόλυτη ασφάλεια το ειδικευμένο προσωπικό του EuroPhone 

Banking βρίσκεται πάντα στην διάθεση σας. Καλέστε μας λοιπόν αν θέλετε από όπου 

και αν βρίσκεστε για:

Υπηρεσίες για ατομικές επιχειρήσεις και εταιρίες

To EuroPhone Banking παρέχει την δυνατότητα εξυπηρέτησης Ελευθέρων 

Επαγγελματιών και Ατομικών Επιχειρήσεων μέσω της κάρτας 24h Business Services 

σε στελέχη με προκαθορισμένα δικαιώματα χρήσης.

Αν είστε λοιπόν κάτοχος της κάρτας 24h Business Services, καλώντας στο EuroPhone 

Banking 24ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, μπορείτε:

• Να ζητήσετε την χορήγηση χρηματικού ποσού από το δάνειο σας.

• Να πραγματοποιείτε μεταφορές από δανειακούς και καταθετικούς 

λογαριασμούς.

• Να ενημερωθείτε για ποσό δόσης, ποσό τόκων, επιτόκιο και ύψος του ορίου 

σας.

• Να δώσετε εντολή για έκδοση μπλοκ επιταγών, τραπεζικής ή ασφαλιστικής 

ενημερότητας, βεβαίωση τόκων και δοσολογίου.

• Να ενημερώνεστε για τη λήξη της ασφαλιστικής ενημερότητας.
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• Να ενημερωθείτε για την ειδική προσφορά για σύνδεση στο διαδίκτυο με 25% 

έκπτωση στη συνδρομή από την HELLAS ON LINE.

Επιπλέον Τραπεζικές Συναλλαγές που μπορείτε να πραγματοποιήσετε

• Να μεταφέρετε χρήματα από το λογαριασμό σας σε λογαριασμό ιδίου ή τρίτου 

προσώπου εντός Eurobank.

Να αποστέλλετε χρήματα προς άλλη τράπεζα εντός ή εκτός Ελλάδας (ΣΕΠΑ) 

μέσω τραπεζικού εμβάσματος.

• Να λάβετε μέσω φαξ ή ταχυδρομικά την κινήση των λογαριασμών σας.

• Να εξοφλήσετε λογαριασμούς της πιστωτικής σας κάρτας, ΔΕΚΟ, FILMNET, 

NOVA, κινητής και σταθερής τηλεφωνίας κ.α. Να δώσετε πάγιες εντολές 

εξόφλησης της πιστωτικής σας κάρτα OTE, ΔΕΗ, ασφαλίστρων Interamerican, 

ΕΥΔΑΠ, FILMNET-NOVA, μεταφοράς σε λογαριασμό, εμβάσματος, GREEN 

PEACE / LEASING, κ.α Να δηλώσετε την απώλεια, κλοπή της κάρτας σας ή το 

μπλοκάρισμα του λογαριασμού σας.

• Να ενημερώνεστε άμεσα για το υπόλοιπο και τις κινήσεις των καταθετικών, 

δανειακών λογαριασμών σας και των πιστωτικών σας καρτών (η ενημέρωση 

μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω συστήματος φωνητικής ανταπόκρισης 

Voice Banking).

• Να δώσετε εντολή παραγγελίας για καρνέ επιταγώνίΕΙιεο^όοοΕ) για τον 

τρεχούμενο ή όψεως λογαριασμό σας.

• Να κάνετε αίτηση για αύξηση ορίου της πιστωτικής σας κάρτας και της 

ανοιχτής σας γραμμής.

• Να πάρετε πληροφορίες για όλα τα δανειακά προϊόντα 

(καταναλωτικά,στεγαστικά).

• Να αποκτήσετε πρόσβαση στα ATM, με σύνδεση / αποσύνδεση των 

λογαριασμών σας με την κάρτα της επιθυμίας σας.

• Να εκδώσετε ή να αλλάξετε τον κωδικό σας για την υπηρεσία μας.

• Να ζητήσετε επανέκδοση του κωδικού σας για τα ATM.

• Να ανανεώνετε τον χρόνο ομιλίας καρτοκινητού Cosmote ή να δίνετε πάγια 

εντολής ανανέωσης καρτοκινητού Vodafone.

• Να συμμετέχετε σε ασφαλιστικά/αποταμιευτικά προγράμματα υγείας και ζωής.

• Να δηλώνετε την αλλαγή της δευτερεύουσας διεύθυνσής σας καθώς και να 

μεταβάλλετε τη διεύθυνση αποστολής των λογαριασμών σας.
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Χρηματιστηριακές - Επενδυτικές Συναλλαγές

• Να δώσετε εντολές αγοράς/πώλησης μετοχών

• Να ενημερώνεστε για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

• Να συμμετέχετε στις αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων και στις δημόσιες 

εγγραφές εταιριών.

• Να λαμβάνετε την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου σας με Fax ή ταχυδρομικώς.

• Να αιτηθείτε άνοιγμα χαρτοφυλακίου, μερίδας και λογαριασμού αξιών στο 

Σ.Α.Τ καθώς και αλλαγή των υπαρχόντων στοιχείων σας.

• Να ενημερώνεστε σε πραγματικό χρόνο για τις τιμές μετοχών και για όλες τις 

εξελίξεις και τα νέα των εισηγμένων Εταιριών στο Χρηματιστήριο (split, 

αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, μερίσματα κλπ) από τους εκπροσώπους της 

Υπηρεσίας ή από αυτόματο σύστημα φωνητικής ανταπόκρισης).

• Να ενημερώνεστε για τις τιμές μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και να δίνετε 

επενδυτικές εντολές, όπως επένδυση, μεταφορά, εξαγορά αμοιβαίων 

κεφαλαίων.

Σύνδεση με τις σύγχρονες υπηρεσίες e-Banking και m-banking

• Να κάνετε αίτηση για κωδικό e-Banking / m-Banking.

• Να ζητήσετε φραγή ή προσωρινή δέσμευση / ενεργοποίηση του λογαριασμού με 

e-Banking / m-Banking.

• Να ζητήσετε πληροφορίες για την χρήση των υπηρεσιών και την αντιμετώπιση 

τυχόν προβλημάτων που παρουσιάζονται.

14.2.5. Αλλες Υπηρεσίες

14.2.5.1. Έκδοση Εγγυητικών επιστολών
Μέσω των εγγυητικών επιστολών η Τράπεζα διευκολύνει τις συναλλαγές σας 

(εμπορικές και αστικές), καθώς εγγυάται για λογαριασμό σας την δυνατότητα να 

εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις σας προς τρίτους (Δημόσιους Οργανισμούς και άλλους 

φορείς). Στη Eurobank, για την επίτευξη των επιχειρηματικών σας σχεδίων 

αναλαμβάνουν την έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, καλής εκτέλεσης και 

καλής πληρωμής.Με τους ακόλουθους όρους:

• Ανταγωνιστική τιμολόγηση που μειώνεται περαιτέρω ανάλογα με τη συνολική 

σχέση σας με την τράπεζα
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• Χωρίς ταλαιπωρία και γραφειοκρατικές διαδικασίες

• Αυθημερόν Εκδοση

Ο Επαγγελματικός σας Σύμβουλος σε κάθε κατάστημα της Τράπεζας, σας παρέχει 

οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε για τη διαδικασία και τους όρους έκδοσης 

εγγυητικών, ενώ ταυτόχρονα μεσολαβεί στις αρμόδιες υπηρεσίες για την αυθημερόν 

εξυπηρέτησή σας.

14.2.5.2. Υπηρεσία Εισαγωγών -  Εξαγωγών
Η Eurobank προσφέρει στους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις ένα ακόμη 

εργαλείο ανάπτυξης. Με τις υπηρεσίες εισαγωγών - εξαγωγών Eurobank ακόμη και τα 

πιο φιλόδοξα επιχειρηματικά σας σχέδια πραγματοποιούνται άμεσα και χωρίς 

γραφειοκρατία, καθώς αποκτάτε τη δυνατότητα:

• να συνεργάζεσΤε με συγκεκριμένους προμηθευτές του εξωτερικού

• να αγοράζετε σε χαμηλότερες τιμές

• να προσφέρετε στους πελάτες σας καλύτερη ποιότητα και μεγαλύτερη ποικιλία 

Υπάρχουν και άλλες δυνατότητες που προσφέρει η τράπεζα, στον τομέα των 

εισαγωγών.

1. Eurobank Εισάγω: ολοκληρωμένη πρόταση εισαγωγής αγαθών που 

περιλαμβάνει ενημέρωση για κλαδικές εκθέσεις εξωτερικού, ταξιδιωτικά 

πακέτα, μεταφορά και ασφάλιση αγαθών σε προνομιακές τιμές.

2. Μέλλον Line: ένα πρωτοποριακό σύστημα διαχείρισης εμπορικών συναλλαγών 

με το εξωτερικό, όλο το 24ωρο, από το γραφείο σας.

3. Ανταγωνιστικά χρηματοδοτικά προγράμματα για τις εισαγωγές σας.

14.2.5.3. Leasing
Τώρα μπορείτε να καλύψετε έως και 100 % του κόστους της επένδυσής σας για 

επαγγελματικό εξοπλισμό και στέγη έναντι καταβολής μισθώματος, απλά επιλέγοντας 

το προϊόν που ταιρειάζει καλύτερα στις δικές σας ανάγκες:

• Direct Leasing Εξοπλισμού

Αγορά εξοπλισμού κάθε είδους & επαγγελματικά μεταφορικά μέσα

• Direct Leasing Ακινήτων

Αγορά επιχειρηματικών ακινήτων κάθε είδους
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• Sale and Lease-back Ακινήτων

Πώληση και επαναμίσθωση ακινήτων χωρίς φόρο μεταβίβασης

• Χρονομίσθωση επιβατηγών αυτοκινήτων

Μακροχρόνια μίσθωση επιβατηγών αυτοκινήτων που εξασφαλίζει μια σειρά 

από προνόμια όπως: ασφάλιση κατά παντός κινδύνου, οδική βοήθεια, απαλλαγή 

από τέλη κυκλοφορίας, παροχή άλλου αυτοκινήτου προς αντικατάσταση του 

μισθωμένου σε περιπτώσεις ακινητοποίησης του κ.α.

14.2.5.4. Υπηρεσίες Έκδοσης και Διαχείρισης Μισθοδοσίας
Η EFG Business Services Α.Ε. 100% θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας Eurobank 

EFG, παρέχει μέσω του Πακέτου Υπηρεσιών ΟΡΜ (Outsourcing Payroll Management) 

ολοκληρωμένες λύσεις Έκδοσης και Διαχείρισης Μισθοδοσίας, εξασφαλίζοντας στην 

επιχείρησή σας μετρήσιμα οφέλη σε χρόνο και χρήμα, για τα παρακάτω:

• Έκδοση και Διαχείριση Μισθοδοσίας, μέσω ειδικών εφαρμογών.

• Υποστήριξη σε θέματα Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας.

• Ειδικά προνόμια για τους εργαζομένους της εταιρείας σας, σε Τραπεζικές 

υπηρεσίες και προϊόντα, μέσω του Προγράμματος “ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ pronomio” 

της Eurobank EFG.

Πιο αναλυτικά:

Έκδοση και Διαχείριση μισθοδοσίας

• Επεξεργασία στοιχείων για έκδοση μισθοδοσίας.

• Αποστολή αρχείου στις Τράπεζες για κατάθεση υπολοίπου πληρωτέου στους 

λογαριασμούς των εργαζομένων.

• Ετοιμασία και αποστολή μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων και 

εκκαθαριστικών σημειωμάτων.

• Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών σε όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

• Ετοιμασία και υποβολή της ετήσιας κατάστασης στις Επιθεωρήσεις Εργασίας.

• Έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών και παροχή στοιχείων για έκδοση περιοδικής 

και οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ.

• Έκδοση λογιστικού άρθρου.

• Υπολογισμός προϋπολογισμού κόστους ανθρώπινου δυναμικού.

• Ετοιμασία προβλέψεων κόστους ανθρώπινου δυναμικού.

Παροχή συμβουλών και υποστήριξη σε εργασιακά θέματα
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• Παρακολούθηση τόσο των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, όσο και της 

Φορολογικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας και ενημέρωσή σας για τις τυχόν 

αλλαγές.

• Σύγκριση των αμοιβών των εργαζομένων σας, με αυτές που ορίζονται από τις 

Σ.Σ.Ε.

• Ενημέρωση για τα από το νόμο οριζόμενα σχετικά με άδειες, ασθένειες, ωράρια 

κ.λ.π. των υπαλλήλων σας.

Πρόγραμμα “ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ pronomio”

Το Πρόγραμμα “ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ pronomio’' της Eurobank EFG, αφορά στην 

καταβολή της μισθοδοσίας στους λογαριασμούς των υπαλλήλων σας, προσφέροντάς 

τους ταυτόχρονα μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών σε προνομιακή τιμολόγηση.Τα 

πλεονεκτήματα για την εταιρεία σας.Επιλέγοντας την EFG Business Services Α.Ε. για 

την χρονοβόρα διαδικασία της Μισθοδοσίας της εταιρείας σας:

• Μειώνετε το λειτουργικό σας κόστος.

• Προστατεύεστε από τυχόν νομικές και διοικητικές κυρώσεις.

• Αποκτάτε ευελιξία στην υποστήριξη των διοικητικών σας αποφάσεων.

• Αξιοποιείτε στο έπακρο τις δεξιότητες και τα προσόντα των στελεχών σας, 

αποφεύγοντας τις χρονοβόρες διαδικασίες ρουτίνας για το Λογιστήριο σας.

• Εξασφαλίζετε σημαντικά οφέλη για την επιχείρησή σας.

14.2.5.5. Eurobank Travel
To Eurobank Travel απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε όλους τους 

κατόχους πιστωτικών καρτών Eurobank και φροντίζει από την έκδοση ενός απλού 

ακτοπλοϊκού εισιτηρίου μέχρι την οργάνωση ολοκληρωμένων πακέτων διακοπών.Το 

Eurobank Travel είναι στη διάθεσή σας για:

• Ταξιδιωτικές πληροφορίες για οποιονδήποτε προορισμό σας ενδιαφέρει

• Κρατήσεις εισιτηρίων και ξενοδοχείων για οποιοδήποτε μέρος στην Ελλάδα και 

τον κόσμο

• Εκδόσεις αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για την Ελλάδα και όλο τον 

κόσμο

• Οργανωμένες εκδρομές ανά τον κόσμο σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους 

ταξιδιωτικούς οργανισμούς
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i o Eurobank Travel εξασφαλίζει μοναδικά ταξιδιωτικά προνόμια στους κατόχους 

πιστωτικών καρτών Eurobank:

• 6 Άτοκες δόσεις για συναλλαγές άνω των € 90

• Παράδοση των εισιτηρίων στο χώρο που μας υποδεικνύετε χωρίς καμία 

επιβάρυνση

• Προνομιακές τιμές

• Αποκλειστικές προσφορές

• Τις καλύτερες προτάσεις διακοπών σε Ελλάδα και εξωτερικό

• Άμεση Εξυπηρέτηση

14.2.6.Personal Banking
Το Στέλεχος Personal Banking είναι αυτός που γνωρίζει και αντιλαμβάνεται τις 

μοναδικές σας ανάγκες για τα χρήματα και την περιουσία σας, αλλά και όλες τις 

τραπεζικές σας ανάγκες. Βρίσκει μαζί σας τις πιο συμφέρουσες και αποδοτικές λύσεις , 

στηρίζοντας τις προσωπικές σας επιλογές. Κάθε στέλεχος στο Personal Banking έχει 

επιλεχθεί και εκπαιδευτεί συστηματικά, με γνώση και εμπειρία:

• Παρακολουθεί την αγορά και τις εξελίξεις και σας ενημερώνει άμεσα για τυχόν 

ευκαιρίες που παρουσιάζονται.

• Φροντίζει με τακτικές προγραμματισμένες συναντήσεις να είστε πάντα 

ενήμερος και οι επιλογές σας να είναι πάντα επίκαιρες.

• Σχεδιάζει μαζί σας προσωπικές λύσεις, όχι μόνο για την καλύτερη διαχείριση 

της περιουσίας σας, αλλά και για την επίτευξη των επαγγελματικών σας ή 

οικογενειακών αναγκών σας προτείνοντας σας το κατάλληλο τραπεζικό προϊόν, 

είτε πρόκειται για στεγαστικό δάνειο ή για ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας.

14.2.6.1. Λογαριασμός Personal Banking
Ο καθημερινός λογαριασμός Personal Banking σας προσφέρει υψηλό επιτόκιο με 

άμεση διαθεσιμότητα των χρημάτων σας.Εξασφαλίζει στα μετρητά σας όλα τα 

προνόμια ενός σύγχρονου και υψηλότοκου λογαριασμού ενώ σας προσφέρει δωρεάν τις 

καθημερινές σας τραπεζικές συναλλαγές.

Με το λογαριασμό Personal Banking απολαμβάνετε:

• Υψηλό επιτόκιο, συνδεδεμένο με το Euribor μηνός, και μηνιαία πληρωμή τόκων

• Δωρεάν μπλοκ επιταγών Personal Banking
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• Συναλλαγές χωρίς χρεώσεις με το πρόγραμμα «Δωρεάν Τραπεζικές 

Συναλλαγές»

• Αυτόματη εξόφληση λογαριασμών όπως ΔΕΗ, OTE με σύνδεση πάγιων 

εντολών

• Δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα «Ζωή & Υγεία», για ενήλικες, για τη 

γυναίκα και για το παιδί

• Δυνατότητα υπερανάληψης με προνομιακό επιτόκιο σε περίπτωση που 

χρειαστεί να καλύψετε κάποια έκτακτη ανάγκη σας.

14.2.6.2.Personal Banking Visa
Η Personal Banking Visa δημιουργήθηκε με επίκεντρο εσάς που επιθυμείτε αποκλειστική 

και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση και λειτουργεί σαν το διαβατήριό σας με αποκλειστικά 

προνόμια όπως:

• Δωρεάν συνδρομή για πάντα

• Μεταφορά υπολοίπων από πιστωτικές κάρτες άλλων τραπεζών και ανάληψη μετρητών με 

προνομιακό επιτόκιο.

• Συμμετοχή στο πρόγραμμα επιβράβευσης πιστωτικών καρτών Eurobank 

€πιστροφή, με το οποίο συγκεντρώνετε ευρώ Επιστροφής κάθε φορά που 

χρησιμοποιείτε την πιστωτική σας κάρτα σε επιχείρηση που συμμετέχει στο 

πρόγραμμα

• Δωρεάν ασφάλιση χρεωστικού υπολοίπου έως €15.000 από την EFG Eurolife 

Ασφαλιστική

• Δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση από την EFG Eurolife Ασφαλιστική

• 'Ατοκες δόσεις σε περισσότερες από 50.000 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα

• Αναλήψεις μετρητών από τα ATM με το σήμα Visa στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό, με ανώτατο ημερήσιο όριο €1.000

• Δυνατότητα πάγιων εντολών εξόφλησης λογαριασμών κινητής ή σταθερής 

τηλεφωνίας και συνδρομών σε Nova, Filmnet, Internet σε περιοδικά, συλλόγους 

και club.
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14.2.6.3. Καθημερινές Συναλλαγές
Δωρεάν Συναλλαγές

Για εσάς τους πελάτες της υπηρεσίας Personal Banking τα προνόμια του 

προγράμματος των Τραπεζικών Συναλλαγών είναι δωρεάν και ισχύουν για όλους τους 

λογαριασμούς σας με την Τράπεζα, όπου είστε πρώτος δικαιούχος. Συγκεκριμένα έχετε 

δωρεάν:

• Έκδοση καρνέ επιταγών, 10 ή 25 φύλλων

• Πληρωμές/μεταφορές χρημάτων σε ευρώ από/σε τράπεζες εντός Ελλάδας 

δηλαδή απεριόριστα εξερχόμενα εμβάσματα (με χρήση IBAN) από το 

Europhone Banking ή το e-Banking και απεριόριστα εισερχόμενα εμβάσματα 

(εφόσον φέρουν IBAN)

• Πάγια εντολή αποστολής εμβάσματος σε ευρώ, εντός Ελλάδας (με χρήση 

IBAN)

• Πληρωμές πιστωτικών καρτών άλλων τραπεζών, από το Europhone Banking ή 

το e-Banking

• Πάγιες εντολές πληρωμής όλων των λογαριασμών σας όπως ΔΕΗ, Ύδρευση, 

Τηλεφωνία, ΟΑΕΕ/ΤΕΒΕ

• Έκδοση τραπεζικών επιταγών σε ευρώ ή ξένο νόμισμα σε διαταγή τρίτου, με 

χρέωση λογαριασμού

• Υπηρεσία “Εντολών Fax”, για να πραγματοποιείτε με αποστολή fax τις βασικές 

συναλλαγές της επιχείρησής σας, μεταφορές μεταξύ λογαριασμών, πληρωμές 

ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΦΠΑ, δανείων, καρτών

Πρόγραμμα «Ξενοιάζω»

Ξενοιάστε από περιττές ευθύνες και υποχρεώσεις, εύκολα και με ασφάλεια, με 

μία αίτηση «Ξενοιάζω με το σπίτι» ή «Ξενοιάζω με την επιχείρηση». Πρόκειται για ένα 

πρόγραμμα το οποίο τακτοποιεί τις υποχρεώσεις σας(λογαριασμούς ενέργειας, 

τηλεφωνίας, ύδρευσης, ασφαλειών, κάλυψης επιταγών, εισφορών ΟΑΕΕ κ.λπ.) με 

αυτόματη χρέωση του καταθετικού σας λογαριασμού, χωρίς κανένα κόστος.

Θυρίδες

Αποτελούν την ασφαλέστερη επιλογή για αντικείμενα μεγάλης 

συναισθηματικής ή χρηματικής αξίας με τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας. 

Μπορείτε να φυλάξετε τα πολύτιμα αντικείμενά σας στις θυρίδες της Τράπεζας σε 

προνομιακή τιμή για εσάς τους πελάτες Personal Banking.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Προϊόντα  Για Επιχειρήσεις  

(ΑΝΩ ΤΩΝ 2,5 ΕΚ. €)15°

15.1 .Πιστοδοτήσεις
Για την κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών της επιχείρησής σας, η Τράπεζα 

EFG Eurobank Ergasias σχεδίασε και σας προσφέρει σύγχρονα χρηματοοικονομικά 

εργαλεία βραχυπρόθεσμων και μεσομακροπρόθεσμων πιστοδοτήσεων προσαρμοσμένα 

στις απαιτήσεις σας.

15.1.1. Χρηματοδοτήσεις

15.1.1.1. Βραχυπρόθεσμες
• Eurobank Κίνησης -  Σταθερής Διάρκειας

Χρηματοδότηση σε Euro ή συνάλλαγμα, σταθερής διάρκειας από ένα μέχρι και 

12 μήνες με επιτόκιο βάσης που στηρίζεται στο Ευρωπαϊκό Διατραπεζικό 

Επιτόκιο (Euribor).

• Eurobank Κίνησης - Σταθερής Συναλλαγματικής Ισοτιμίας

Χρηματοδότηση σε συνάλλαγμα, με δυνατότητα κατοχύρωσης σταθερής 

συναλλαγματικής ισοτιμίας στη λήξη.

• Eurobank Ανοικτός Αλληλόχρεος Λογαριασμός (overdraft)

Χρηματοδότηση σε Euro ή συνάλλαγμα, μέσω αλληλόχρεου λογαριασμού με 

διαφορετικούς συνδυασμούς επιτοκίων.

• Eurobank ΜΕΛΛΟΝ Οικιστικής Ανάπτυξης

Χρηματοδότηση Οικοδομικών -  Κατασκευαστικών Επιχειρήσεων από την 

αγορά του οικοπέδου μέχρι την πώληση των κατοικιών με προνομιακά οφέλη 

και δυνατότητα αποπληρωμής έως και 3 έτη.
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15.1.1.2. Μεσομακροπρόθεσμες
• Eurobank Κίνησης "Evergreen"

Χρηματοδότηση σε Euro με ετήσιο εκτοκισμό και σταθερό κεφάλαιο, για τη 

διάρκεια ενός έτους από την εκταμίευση.

• Eurobank Κίνησης/Παγίων - Σταθερού επιτοκίου 

Χρηματοδότηση σε Euro ή συνάλλαγμα, για διάρκεια μέχρι και 5 χρόνια, με 

σταθερό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου.

• Eurobank Κίνησης "Interest Rate Cap"

Χρηματοδότηση σε Euro ή συνάλλαγμα, μονιμότερου χαρακτήρα σε συνδυασμό 

με συμφωνίες επί παραγώγων, με στόχο την προστασία από πιθανή άνοδο των 

επιτοκίων.

• Eurobank Ομολογιακά

Οργάνωση και Έκδοση ομολογιακών δανείων διάρκειας από 18 μήνες μέχρι και 

5 έτη με κυμαινόμενο ή σταθερό επιτόκιο και ευέλικτους όρους αποπληρωμής 

του κεφαλαίου.

15.1.2. Ενέγγυες Πιστώσεις -  Εγγυητικές Επιστολές
Άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και έκδοση εγγυητικών επιστολών κάθε μορφής 

και είδους σε Euro και συνάλλαγμα. Με τα προϊόντα πιστοδοτήσεων, υπάρχει η 

δυνατότητα συνδυασμού ασφαλιστικών προϊόντων προνομιακών όρων τιμολόγησης, 

που προσφέρονται από τις θυγατρικές ασφαλιστικές εταιρείες του ομίλου της Τράπεζας 

EFG Eurobank Ergasias.

15.1.3.Εξειδικευμένες λύσεις Χρηματοδότησης

15.1.3.1. ΕιίΓοδΒπΚ ΜΕΛΛΟΝ Οικιστικής Ανάπτυξης
Για τις ιδιαίτερες ανάγκες του κλάδου των κατασκευαστών ακινήτων σχεδιάσαμε 

ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης το οποίο σας προσφέρει:

• Χρηματοδότηση της αγοράς του οικοπέδο

• Χρηματοδότηση του κόστους ανέγερσης της οικοδομής

• Δυνατότητα αποπληρωμής έως και 3 έτη
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• Δυνατότητα μερικής ή ολικής αποπληρωμής του δανείου χωρίς πρόσθετη 

επιβάρυνση

• Ασφάλιση του ακινήτου κατά την κατασκευαστική περίοδο με 

ανταγωνιστικούς όρους

Τα πλεονεκτήματα του Eurobank Μέλλον Οικιστικής Ανάπτυξης είναι:

• Αμεση Ρευστότητα. Εξασφαλίζετε ρευστότητα μέσα από τη χρηματοδότηση για 

την αγορά οικοπέδου έως και την κατασκευή και πώληση των κατοικιών.

• Μείωση κόστους μέσω των άμεσων καταβολών των στεγαστικών δανείων των 

πελατών σας, στον δανειακό σας λογαριασμό.

15.1.3.2.Κεφάλαιο Κίνησης Eurobank ΕΝΑΛΛΑΞ
Δημιουργήθηκε μια νέα, εξαιρετικά ευέλικτη λύση χρηματοδότησης που σας 

επιτρέπει να επωφεληθείτε από τις διαφορές ισοτιμίας και επιτοκίων των ξένων 

νομισμάτων έναντι του Ευρώ, ανεξάρτητα από το εάν έχετε συναλλαγές σε ξένα 

νομίσματα.

Το κεφάλαιο κίνησης Eurobank εναλλάξ σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγετε 

εσείς το νόμισμα χρηματοδότησής σας, μεταξύ πέντε βασικών νομισμάτων (Euro, USD, 

YEN, CHF, GBP), και να μετατρέπετε μερικά ή συνολικά το κεφάλαιο κίνησής της 

επιχείρησής σας στο συγκεκριμένο νόμισμα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα και 

όσο συχνά επιθυμείτε.Για ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία κινήσεων, προσθέσαμε στο 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Eurobank Εναλλάξ μια σειρά από λειτουργικά 

πλεονεκτήματα, όπως:

• Ευκολία εκταμίευσης του κεφαλαίου κίνησης σε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα 

επιθυμείτε (με ενημέρωση δύο ημερών).

• Δυνατότητα μερικής ή ολικής μετατροπής του νομίσματος του κεφαλαίου 

κίνησης, χωρίς επιπλέον έξοδα, οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα (με valeur δύο 

ημερών).

• Δυνατότητα συναλλαγματικής προστασίας, για οποιοδήποτε νόμισμα επιλέξετε, 

μέσω σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων που περιορίζουν την έκθεσή 

σας σε κινδύνους αλλαγής των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Αντίστοιχη 

δυνατότητα υπάρχει και για τον περιορισμό της έκθεσής σας σε επιτοκιακούς 

κινδύνους.
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Τα πλεονεκτήματα για την επιχείρησή σας

• Ευέλικτες χρηματοδοτικές λύσεις

• Εξειδικευμένα προϊόντα διαχείρισης /αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου

• Εξειδικευμένα προϊόντα διαχείρισης επιτοκιακού κινδύνου

• Προσωποποιημένη εξυπηρέτηση με ταχύτητα, ευρηματικότητα και 

αποτελεσματικότητα από 400 έμπειρα στελέχη

• Αποκλειστικό δίκτυο 45 Μονάδων Τραπεζικής Επιχειρήσεων στα μεγαλύτερα 

αστικά κέντρα της χώρας

• Υποστήριξη στην υλοποίηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών στην ευρύτερη 

περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

• Εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο για συναλλαγές και ενημέρωση μέσω της 

υπηρεσίας e-Banking για επιχειρήσεις

15.2.Προϊόντα Διεθνών Κεφαλαιαγορών (Treasury)
Με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση της ρευστότητας και την 

αντιστάθμιση των συναλλαγματικών και επιτοκιακών κινδύνων, καθώς και των 

κινδύνων λόγω της διακύμανσης των τιμών των εμπορευμάτων που αντιμετωπίζει η 

επιχείρησης σας, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias πρωτοπορεί με το σχεδίασμά 

σύγχρονων στρατηγικών και προσφέρει ένα πλήρες φάσμα εξειδικευμένων προϊόντων 

και υπηρεσιών, μέσω του τμήματος Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων (Treasury Corporate 

Sales) της Διεύθυνσης Διεθνών Κεφαλαιαγορών (Treasury).

15.2.1. Καταθετικά Προϊόντα
• Repos

• Προθεσμιακές Καταθέσεις

• Κρατικά και Εταιρικά Ομόλογα

• Σύνθετα Καταθετικά Προϊόντα

15.2.2. Προϊόντα Διαχείρισης- Αντιστάθμισης Συναλλαγματικού 

Κινδύνου

• Αγοραπωλησίες Συναλλάγματος (Spot) και Προθεσμιακές Πράξεις 

Συναλλάγματος (Forwards)
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• Forward Plus (προθεσμιακή πράξη συναλλάγματος με ευνοϊκούς όρους)

• Flexible Forward (προθεσμιακή πράξη συναλλάγματος "ανοιχτής εκτέλεσης")

• Δικαιώματα Προαίρεσης επί Συναλλάγματος (Call & Put Options)

• Εξειδικευμένα Προϊόντα Κάλυψης Συναλλαγματικών Κινδύνων

• Zero Cost Collar - (Συμφωνία Εξασφάλισης Ύψους Υποχρεώσεων -  

Απαιτήσεων Εντός Προκαθορισμένου εύρους Ισοτιμιών)

15.2.3. Προϊόντα Διαχείρισης - Αντιστάθμισης Επιτοκιακού Κινδύνου

• Συμφωνίες Εξασφάλισης Σταθερού Επιτοκίου (Interest Rate Swaps)

• Συμφωνίες Μελλοντικών Επιτοκίων (Forward Rate Agreement)

• Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων σε διαφορετικά νομίσματα (Cross Currency 

Swaps)

• Εξειδικευμένα Προϊόντα Ανταλλαγής Επιτοκίων και Μείωσης Κόστους 

Δανεισμού (No Interest)

• Variable Swap - (Σύνθετη συμφωνία σταθερού επιτοκίου)

• Interest Rate Collar - (Συμφωνία περιορισμού εύρους της επιτοκιακής 

διακύμανσης)

15.2.4. Προϊόντα Διαχείρισης - Αντιστάθμισης Κινδύνου Μεταβολής 

της Τιμής Εμπορευμάτων

• Εξειδικευμένα Προϊόντα (Commodity Swaps) σε σχέση με τις τιμές μετάλλων 

ενέργειας και εμπορευμάτων

• Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων (Treasury Corporate Sales) βρίσκεται 

σε άμεση επικοινωνία με την οικονομική διεύθυνση των επιχειρήσεων και 

προσφέρει τακτική πληροφόρηση και ανάλυση των δεδομένων των αγορών

• Το Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης (Economic Research) της Διεύθυνσης 

Διεθνών Κεφαλαιαγορών (Treasury) αποστέλλει καθημερινά (μέσω fax & 

email) μια σειρά οικονομικών αναλύσεων τόσο για την ελληνική όσο και για τη 

διεθνή οικονομία
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Ιίαράόειγμ« Διαχείρισης Επιτοκιακού Κινδύνου, μέσω Interest Rate Swap

Η συμφωνία Interest Rate Swap εξασφαλίζει στην επιχείρηση την δυνατότητα 

«μετατροπής» του επιτοκίου εξυπηρέτησης του δανεισμού από κυμαινόμενο σε 

σταθερό χωρίς τη μεταβολή των όρων του δανείου. Με αυτό τον τρόπο η επιχείρηση 

προστατεύεται από ενδεχόμενη άνοδο των επιτοκίων στο μέλλον και μπορεί να 

γνωρίζει με βεβαιότητα το συνολικό κόστος εξυπηρέτησης του δανείου. Η συναλλαγή 

είναι παράλληλη και ανεξάρτητη από αυτή του αρχικού δανείου. Οι όροι της 

συμφωνίας και οι ημερομηνίες καταβολών προσαρμόζονται πλήρως στα δεδομένα του 

δανείου. Η πράξη δύναται να αντιστραφεί ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τις τρέχουσες 

συνθήκες της αγοράς.

Τα πλεονεκτήματα για την επιχείρησή σας

Οι ολοκληρωμένες λύσεις που προσφέρουμε στη διαχείριση ρευστότητας, 

συναλλαγματικού και επιτοκιακού κινδύνου, εξασφαλίζουν μοναδικά πλεονεκτήματα 

για την επιχείρηση σας όπως:

• Βελτίωση των αποδόσεων των διαθέσιμων σας

• Προγραμματισμό και μείωση του συναλλαγματικού κινδύνου

• Δυνατότητα κατοχύρωσης σταθερού επιτοκίου ή μείωση του κόστους 

δανεισμού

15.3.Χρηματοδοτικές Μισθώσεις (Leasing)
Με τα χρηματοδοτικά προϊόντα Leasing που προσφέρουμε, μέσω των θυγατρικών 

εταιρειών EFG Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ (Leasing) & EFG Eurobank 
Fin & Rent ΑΕΤΕ, η επιχείρησή σας αποκτά ευέλικτα εργαλεία χρηματοδότησης και 
επιτυγχάνει μείωση του κόστους, βελτίωση των χρηματικών της ροών και αύξηση των 
πωλήσεων της. Επιπλέον, η Eurobank Leasing σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων (European Investment Bank) ενώνουν τις δυνάμεις τους προσφέροντας 
προνομιακά προγράμματα leasing για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων για 
Επαγγελματικό Εξοπλισμό (κάθε είδους) Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

15.3.1.Direct Leasing Εξοπλισμού
Για την αγορά εξοπλισμού κάθε είδους & επαγγελματικών μεταφορικών μέσων 

(ακόμη και μεταχειρισμένων).
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• Αμεση επένδυση σε νέα πάγια

• Μεγιστοποίηση του φορολογικού οφέλους

• Συνδυασμό με αναπτυξιακούς νόμους και χρήση αφορολόγητων αποθεματικών

15.3.2.Direct Leasing Ακινήτων
Για την αγορά επιχειρηματικών ακινήτων κάθε είδους, με δυνατότητα σύμβασης 

διάρκειας έως και 15 χρόνια.

• Αντικατάσταση ενοικίου

• Απόκτηση νέων ακινήτων για παραγωγικούς σκοπούς

• Απόκτηση ακινήτων που αποφέρουν εισόδημα από ενοίκια 

(αυτοχρηματοδοτούμενα)

• Ανέγερση ακινήτων

• Δυνατότητα αναχρηματοδότησης (Releasing) για ήδη υπάρχουσες συμβάσεις 

Leasing Ακινήτων

• Δυνατότητα διασφάλισης σταθερού επιτοκίου για όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης

15.3.3.Sale and Lease - Back Εξοπλισμού
Για την πώληση και επαναμίσθωση κάθε είδους εξοπλισμού.

• Απόκτηση ρευστότητας

• Ορθολογικοποίηση δανεισμού

• Ευεργετήματα αναπτυξιακού νόμου 2601/98 (για εξοπλισμό)

• Προγραμματισμό και επιτάχυνση της φορολογικής απόσβεσης του παγίου

15.3.4.Sale and Lease -  Back Ακινήτων
Για την πώληση και επαναμίσθωση ακινήτων, με δυνατότητα σύμβασης διάρκειας 

έως και 15 χρόνια.

• Πώληση ακινήτων χωρίς την καταβολή φόρου μεταβίβασης

• Πώληση ακινήτων χωρίς την καταβολή φόρου επί της υπεραξίας

• Δημιουργία ρευστότητας και βελτίωση των οικονομικών δεικτών

• Δυνατότητα αναχρηματοδότησης (Releasing) για ήδη υπάρχουσες συμβάσεις 

Leasing Ακινήτων
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• Δυνατότητα διασφάλισης σταθερού επιτοκίου για όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης

15.3.5. Vendor Leasing
Για την προώθηση των προϊόντων (εξοπλισμού) προς τους πελάτες σας, μέσω 

ανταγωνιστικών προγραμμάτων χρηματοδότησης.

• Αποτελεσματική υλοποίηση της χρηματοδότησης (μέσω leasing) προς τους 

πελάτες σας

• Δυνατότητα επαναγοράς εξοπλισμού

• Υπομίσθωση εξοπλισμού

• Αύξηση πωλήσεων, αποφυγή ρίσκου

• Αύξηση περιθωρίου κέρδους, ενδυνάμωση της πιστότητας (loyalty) και 

ικανοποίησης των πελατών σας

15.3.6. Λειτουργικές Μισθώσεις Αυτοκινήτων
Για την μακροχρόνια μίσθωση επιβατηγών αυτοκινήτων.

• Αμεση κάλυψη μεταφορικών αναγκών

• Φορολογικά οφέλη (Εκπτωση κατά 100% του ποσού του μισθώματος) 

Πλεονεκτήματα χρήσης προϊόντος

• Πρόσβαση σε κεφάλαιο κινήσεως άνευ εξασφαλίσεων

• Ανταγωνιστική τιμολόγηση και συνέργειες με άλλες υπηρεσίες του ομίλου 

Eurobank

• Φορολογικά κίνητρα

Παράδειγμα Χρηματοδότησης μέσω Sale & Lease Back

Η επιχείρηση "ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΕ”έχει ιδιόκτητο ακίνητο στο οποίο στεγάζονται οι 

κεντρικές διοικητικές και παραγωγικές της εγκαταστάσεις. Η αναπόσβεστη αξία του 

ακινήτου ανέρχεται σε € 100.000 ενώ η εμπορική του αξία ανέρχεται σε € 2.000.000. Η 

επιχείρηση αποφάσισε να προβεί σε νέες επενδύσεις και χρειάζεται χρηματοδότηση.

Εάν προχωρήσει σε Sale and Lease Back του επιχειρηματικού της ακινήτου, η 

επιχείρηση από τη μία πλευρά θα εισπράξει την εμπορική του αξία ύψους € 2.000.000 

για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών της σχεδίων, από την άλλη θα 

δημιουργήσει έκτακτα κέρδη από την πώληση στοιχείου παγίου ενεργητικού τα οποία
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ισούνται με [Τιμή Πώλησης] μείον [Αναπόσβεστη Αξία] ή στο παράδειγμα € 2.000.000 

- € 100.000= € 1.900.000. Για τα έκτακτα αυτά κέρδη των € 1.900.000, ο φόρος που θα 

προέκυπτε θα ήταν περίπου € 665.000.

Μετά την πρόσφατη ψήφιση του σχετικού νόμου (ΦΕΚ 15 / 28.01.2004), η 

επιχείρηση απαλλάσσεται οποιασδήποτε καταβολής φόρου τόσο για τα έκτακτα κέρδη 

από την πώληση του ακινήτου όσο και για τη μεταβίβασή του. Το ποσό των €

2.000.000 χρησιμοποιείται κατά βούληση (χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, 

αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, κεφάλαιο κίνησης), η υπεραξία των € 1.900.000 

εμφανίζεται απλώς σε ειδικό λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, ενώ 

ταυτόχρονα η επιχείρηση κάνει χρήση των φορολογικών ελαφρύνσεων που προκύπτουν 

από τη χρηματοδοτική μίσθωση.

Τα πλεονεκτήματα για την επιχείρησή σας

Οι ολοκληρωμένες λύσεις Leasing σας εξασφαλίζουν μοναδικά πλεονεκτήματα 

όπως:

• Δημιουργία άμεσης ρευστότητας για αποδοτικότερη τοποθέτηση

• Αμεση χρήση του παγίου με την καταβολή ενός ενοικίου

• Επίσπευση φορολογικών εκπτώσεων, ανάλογα με το πρόγραμμα αποπληρωμής, 

με αντίστοιχη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους

• Συνολική χρηματοδότηση μακροπρόθεσμου χαρακτήρα μέχρι και του 100% της 

αξίας του εξοπλισμού και του ΦΠΑ

• Ανταγωνιστικούς όρους μίσθωσης

• Ευελιξία στους όρους της σύμβασης σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της 

επιχείρησής σας

• Ταχύτητα και ευελιξία στην υλοποίηση της επένδυσης

15.4.Πιστωτικές κάρτες.
Η Eurobank Visa Business καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες κάθε επαγγελματικής 

συναλλαγής ενώ συγχρόνως αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο με ιδιαίτερα οφέλη για 

την επιχείρηση όπως:

• Δυνατότητα καλύτερης και ταχύτερης διαχείρισης των εξόδων της επιχείρησης, 

μέσω αναλυτικής μηνιαίας πληροφόρησης.
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• Περιορισμό της χρήσης μετρητών για κάλυψη των εξόδων της εταιρίας και 

αποφυγή των διαχειριστικών προβλημάτων που αυτό συνεπάγεται.

• Ελευθερία κινήσεων των συνεργατών σας για συναλλαγές σε ξενοδοχεία, 

εστιατόρια, γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, πρατήρια βενζίνης κλπ.

Επιπλέον, η Eurobank Visa Business προσφέρει στους συνεργάτες σας και κατόχους 

της μια σειρά μοναδικών προνομίων όπως:

• Διεθνή αποδοχή

• Αναλήψεις μετρητών με χρέωση της κάρτα σας εφόσον το επιτρέπει το 

πιστωτικό σας όριο από όλα τα ATM των τραπεζών με το σήμα Visa στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό. Ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών έως και €1.000

• Δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση από την EFG Eurolife Ασφαλιστική

• Ολοκληρωμένες ταξιδιωτικές προτάσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό με τη 

φροντίδα του.

15.5.Χρηματιστηριακές συναλλαγές
Η Eurobank EFG Equities ΑΕΠΕΥ σας προσφέρει ένα πλήρες φάσμα συναλλαγών 

και επενδύσεων κεφαλαίου. Η Eurobank EFG Equities ΑΕΠΕΥ δημιουργήθηκε από τη 

συγχώνευση της Eurobank EFG Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ και της Eurobank EFG 

Telesis Finance ΑΕΠΕΥ. Κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική χρηματιστηριακή αγορά 

Μετοχών και Παραγώγων και είναι μία από τις λίγες εταιρείες στην Ελλάδα που 

παρέχει στους πελάτες της, τη δυνατότητα απευθείας εκτέλεσης χρηματιστηριακών 

συναλλαγών στα διεθνή χρηματιστήρια, σε συνεργασία με διεθνείς επενδυτικούς 

οίκους.Επίσης παρέχει:

• Ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού και διοργάνωσης αναδοχών, εξαγορών 

& συγχωνεύσεων

• Leveraged buyouts

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής και διοργάνωσης 

επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital) στην Ελλάδα και τη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η Eurobank EFG Equities ΑΕΠΕΥ με την τεχνογνωσία, τη σύγχρονη υποδομή της και 

τα εξειδικευμένα στελέχη που διαθέτει, παρέχει ολοκληρωμένες και υψηλού επιπέδου 

επενδυτικές υπηρεσίες, με στόχο να ικανοποιεί τις ξεχωριστές ανάγκες των Ελλήνων 

και ξένων θεσμικών, των επιχειρήσεων και των ιδιωτών πελατών της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ικ ο ν ο μ ικ ά  σ τ ο ιχ ε ία

ΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2007 2008 2009

€ € €

ίΕΡΓΗΤΙΚΟ
εκατ. εκατ. εκατ.

μείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες 2.732 4.041 3.079
;αιτήσεις κατά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 4.577 4.613 4.784
ηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω του 
^αριασμού αποτελεσμάτων

960 1.012 868

,ράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 738 1.518 1.224
νεια και απαιτήσεις κατά πελατών 45.638 55.878 55.837
ρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων 11.095 12.200 15.243
ιιμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 46 36 -
λα πάγια στοιχεία 735 731 710
τώματα πάγια στοιχεία 1.120 1.231 1.252
ιπά στοιχεία ενεργητικού 748 942 1.272
νολο ενεργητικού 68.389 82.202 84.269

ιΘΗΤΙΚΟ
οχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 2.012 2.792 2.258
ιφωνίες επαναγοράς χρεογράφων με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 10.754 15.925 17.188
ράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 1.050 3.077 2.274
οχρεώσεις προς πελάτες 36.151 45.656 46.808
»τωτικοί τίτλοι και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις 11.238 8.565 7.667
ιπά στοιχεία παθητικού 1.825 1.564 1.760
>Όλο παθητικού 63.030 77.579 77.955

Α ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ιοχικό κεφάλαιο 1.432 1.378 1.480
φορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 1.325 1.100 1.441
πά αποθεματικά 1.495 1.109 1.377
ι κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της τράπεζας 4.252 3.587 4.298
τνομιούχοι τίτλοι 777 705 791
ι κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της τράπεζας και προνομιούχοι τίτλοι 5.029 4.292 5.089
αιώματα μειοψηφίας 330 331 275
ολο 5.359 4.623 5.364
ολο ιδίων κεφαλαίων και παθητικού 68.389 82.202 83.319
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Δ ιε θ ν ή ς  Ο ικ ο ν ο μ ικ ή  Κ ρ ίσ η

17°

17.1. Η αιτία της Κρίσεως
Η Διεθνής Οικονομική κρίση οφείλεται:

α) Στην κατάρρευση της αγοράς στεγαστικών δανείων υψηλού επιχειρηματικού 

κινδύνου και την κατάρρευση ομολόγων καλυμμένων με τα ως άνω δάνεια τα οποία 

αργότερα ονομάσθηκαν τοξικά, σε δυο βασικά χώρες· τις Η.Π.Α. και την Μ. Βρετανία.

β) Στην κακή πορεία της οικονομίας των Η.Π.Α. λόγω του συνεχώς 

αυξανομένου Δημοσίου χρέους που οφείλετε:

• Στην παθητικότητα του Εμπορικού Ισοζυγίου τους, δηλαδή στο γεγονός ότι για 

πολλά χρόνια οι εισαγωγές των Η.Π.Α. ήσαν μεγαλύτερες των εξαγωγών και 

στην παθητικότητα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, δηλαδή του συνεχώς 

αυξανομένου χρέους των Η.Π.Α. προς άλλες χώρες οφειλομένου εκτός της 

παθητικότητας του εμπορικού ισοζυγίου και

• Στη μεγάλη μείωση της αποταμιεύσεως των Αμερικανών η οποία έκανε ανα

γκαίο τον δανεισμό κεφαλαίων από άλλες χώρες για την ανάπτυξη της 

οικονομίας τους.

• Στις πολύ μεγαλύτερες από κάθε άλλη χώρα δαπάνες εξοπλισμών, ώστε οι 

Η.Π.Α. να είναι υπερδύναμη στρατιωτική για την εξυπηρέτηση των 

συμφερόντων της χώρας διεθνώς. Ας σημειωθεί ότι οι δαπάνες εξοπλισμού δεν 

είναι παραγωγικές (δεν συμβάλλουν θετικά, αλλά αρνητικά στο εισόδημα και 

την ανάπτυξη της χώρας) και χάνονται γρήγορα λόγω της συνεχώς 

αναπτυσσόμενης πολεμικής τεχνολογίας.

• Στη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων προς χώρες που εξυπηρετούσαν τα 

συμφέροντα των Η.Π.Α. και

• Στους πολυδάπανους πολέμους στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν.

Για πολλά χρόνια καμιά κυβέρνηση δεν έλαβε μέτρα για ν’ απαλλαγούν οι Η.Π.Α. 

από το χρέος. Ο σημερινός πρόεδρος για να σώσει τις Η.Π.Α. από την κρίση κατήρτισε 

με τους συμβούλους του ένα μεγάλο πρόγραμμα με το οποίο το χρέος θα αυξηθεί
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σημαντικά. Όμως το χρέος στο πρόγραμμα προβλέπεται να εξοφληθεί σε σχετικά 

σύντομο χρόνο.

17.2. Η Εμφάνιση της Κρίσεως
Η κατάρρευση της αγοράς των ετακίνδυνων στεγαστικών δανείων, όπως και 

των ομολόγων των καλυμμένων με αυτά άρχισε με την αύξηση των επιτοκίων της 

Κεντρικής Τραπέζης των Η.Π.Α. ( από 1% τον Ιούνιο του 2004 σε 5,25% το Αύγουστο 

του 2006). Η αύξηση του επιτοκίου έκανε αδύνατη την πληρωμή των δόσεων των εν 

λόγω δανείων, η οποία οδήγησε σε κατάσχεση κατοικιών. Τα σχετικά υψηλά επιτόκια 

και οι κατασχέσεις προκάλεσαν την διακοπή των αγορών κατοικιών και την σοβαρή 

μείωση των τιμών των σε επίπεδα που δεν ήταν δυνατή πλέον η εξυπηρέτηση των 

δανείων ακόμη και με κατασχέσεις.

Έτσι ήλθε η χρεοκοπία των τραπεζών που χορήγησαν επικίνδυνα στεγαστικά 

δάνεια ή που διέθεταν ομόλογα καλυμμένα με τα εν λόγω δάνεια. Η χρεοκοπία των 

τραπεζών οδήγησε στη μεγάλη μείωση εμπιστοσύνης στο χρηματοοικονομικό σύστημα 

της χώρας και στην οικονομική κρίση των Η.Π.Α. όπως και της Μ. Βρετανίας.

17.3. Η Εξέλιξη της Κρίσεως
Η κατάρρευση της αγοράς ακινήτων συνεπάγεται τον περιορισμό της 

δραστηριότητας ή και την διακοπή λειτουργίας πολλών κλάδων της οικονομίας που 

παράγουν ή εμπορεύονται οικοδομικά υλικά ή εξοπλισμούς κατοικιών. Ο περιορισμός 

της δραστηριότητας ή η διακοπή λειτουργίας πολλών κλάδων της οικονομίας προκαλεί 

ανεργία και μείωση εισοδήματος. Η μείωση εισοδήματος προκαλεί τη μείωση της 

ζητήσεως πολλών προϊόντων και υπηρεσιών της αμέσου καταναλώσεως που οδηγεί σ’ 

ένα δεύτερο κύμα ανεργίας και μειώσεως του εισοδήματος. Αυτή η διαδικασία 

συνεχίζεται επηρεάζοντας σταδιακά δυσμενώς σχεδόν όλους τους κλάδους οικονομίας 

έως ότου η οικονομική ύφεση φθάσει στο τέλος της. Η κρίση μεταδίδεται διαδοχικά και 

σ’ όλες τις χώρες του κόσμου. Αρχικά η ανεργία και η μείωση του εισοδήματος 

μεταδίδεται στις χώρες από τις οποίες η εν κρίσει χώρα εισάγει πολλά προϊόντα ή και 

υπηρεσίες. Στη συνέχεια επηρεάζονται όλες οι χώρες του κόσμου διότι όλες αποτελούν 

μια αγορά και κάθε μια εξαρτάται και επηρεάζεται από τις άλλες στις οποίες εξάγει 

προϊόντα ή και υπηρεσίες. Εάν η κρίση αφορά μια μικρή σχετικά χώρα δεν 

δημιουργείται πρόβλημα διότι οι θίγόμενες χώρες βρίσκουν άλλες αγορές. Εάν η κρίση
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αφορά μεγάλο πληθυσμό και υψηλό εισόδημα, τότε προκαλείται διαδοχικά διεθνής 

κρίση όπως είναι η σημερινή.

Η κρίση δεν πλήττει όλες τις χώρες με την ίδια ένταση, λόγω διαφόρου δομής 

της οικονομίας τους. Επί παραδείγματι οι κάτοικοι μιας χώρας της Αφρικής που ζουν 

σε καλύβες, τις οποίες κτίζουν οι ίδιοι και τρέφονται από τα προϊόντα της γεωργίας, της 

κτηνοτροφίας και της αλιείας τους και η χειροτεχνία καλύπτει το 20% του συνόλου των 

αναγκών τους, μια διεθνής οικονομική κρίση δεν θα επηρεάσει σοβαρά την ζωή τους.

17.4. Η Διεθνής Κρίση στην Ελλάδα
Η διεθνής κρίση στη χώρα μας ήλθε με καθυστέρηση το δεύτερο εξάμηνο του 

2008 ενώ στις Η.Π.Α. και Μ. Βρετανία η κρίση άρχισε το β' εξάμηνο του 2006. Η 

κρίση ήλθε στην Ελλάδα μέσω Γερμανίας. Η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη αγορά των 

ελληνικών προϊόντων των Βαλκανίων, πολλών χωρών της Ενωμένης Ευρώπης και της 

Ελληνικής Ναυτιλίας.

Η διεθνής κρίση δεν ήλθε στη χώρα μας με την ένταση που είχε σε άλλες χώρες 

της Ευρώπης διότι:

α) Οι ελληνικές τράπεζες δεν είχαν καμιά σχέση με επικίνδυνα στεγαστικά 

δάνεια και τα τοξικά ομόλογα.

β) οι ελληνικές εξαγωγές μεταξύ άλλων προϊόντων περιλαμβάνουν και σοβαρό 

μέρος τροφίμων των οποίων η ζήτηση είναι ανελαστική, δηλαδή η ζήτηση μειώνεται 

λίγο με την κάμψη του εισοδήματος.

γ) Συνεχίσθηκε η οικοδομή των περισσοτέρων υπό έγερση κτηρίων και μετά την 

άφιξη της κρίσεως και η αξία οικοπέδων κατοικιών δεν μειώνεται στη Ελλάδα σοβαρά 

όπως σε άλλες χώρες.

δ) Οι εξαγωγές της χώρας μας είναι περιορισμένες προς τις χώρες που η κρίση 

ήταν μεγάλη ( Η.Π.Α., Μ. Βρετανία, Ιρλανδία, Ισλανδία κ.λπ.).

ε) Μετά την μείωση του επιτοκίου υπό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε 

1,5% οι Ελληνικές τράπεζες πορίσθηκαν σοβαρά κεφάλαια και προσφέρουν στεγαστικά 

δάνεια με επιτόκιο 3,5-4%.

Βέβαια προκλήθηκε και στην Ελλάδα ανεργία όχι ακόμη σε μεγάλη κλίμακα, ό

μως μειώθηκε σοβαρά η έκδοση νέων αδειών οικοδομής και ο ρυθμός της οικοδομικής 

δραστηριότητας επηρεάζει σοβαρά την οικονομία. Η ερχομένη ανάκαμψη της 

οικονομίας των Η.Π.Α. ενδεχομένως θα επηρεάσει γρήγορα την εμπιστοσύνη του
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κόσμου και των τραπεζών και θα συμβάλει στην ανάπτυξη της οικοδομικής 

δραστηριότητας.

17.5. Η ανάκαμψη από την Διεθνή Οικονομική Κρίση.
Όταν εκδηλωθεί μια κρίση ακολουθεί η οικονομική ύφεση με αλληλοδιαδόχους 

κύκλους αυξήσεως της ανεργίας και μειώσεως του εισοδήματος και των τιμών όλων 

των αγαθών μέχρις ότου η ύφεση φθάσει στο τέρμα της. Αμέσως μετά αρχίζει η 

ανάκαμψη, έστω και εάν οι κυβερνήσεις του κόσμου δεν λάβουν κανένα μέτρο για να 

την προκαλέσουν. Η ανάκαμψη ωφείλετο στο γεγονός ότι πολλοί (πρόσωπα ή 

εταιρείες) προσπαθούν να ωφεληθούν από τις χαμηλές τιμές των αξιών που τους 

ενδιαφέρουν (οικοπέδων, κτηρίων, μετοχών, ομολόγων, μέσων παραγωγής, 

εργοστασίων ή εταιρειών που χρεοκόπησαν κ.λπ.).

Έτσι προκαλείται μια ζήτηση των εν λόγω αξιών και αρχίζει η αύξηση της 

τιμής των. Στην αρχή η ζήτηση είναι χαμηλή, σταδιακά όμως ανέρχεται ιδία εάν 

υπάρχουν τράπεζες υγιείς που είναι έτοιμες να προσφέρουν δάνεια που καλύπτουν 

σεβαστό μέρος των αξιών που φερέγγυοι πελάτες τους θέλουν ν' αγοράσουν. Όταν οι 

μηνιαίες πωλήσεις αξιών (π.χ. κατοικιών, μετοχών κ.λπ.) αναγόμενες σε ετήσιες 

φθάνουν στο επίπεδο των πωλήσεων προ της κρίσεως, τότε οι οικονομίες των χωρών 

εισέρχονται στην ανάκαμψη. Ευνόητο βέβαια είναι ότι με την ανάπτυξη των αγορών 

και την άνοδο των πραγματοποιουμένων πωλήσεων αυξάνουν και οι τιμές των αξιών.

17.6. Τα μέτρα που ελήφθησαν για την μείωση των δυσμενών 

συνεπειών της Κρίσεως και την κατά το δυνατόν μεταβολή της 

Κρίσεως σε ανάπτυξη.
Τα ληφθέντα μέτρα από όλες σχεδόν τις χώρες τις αναπτυσσόμενες και τις 

αναπτυγμένες δεν έχουν ανάλογο ιστορικό προηγούμενο ως προς την πληρότητα και το 

μέγεθος τους. Τα ληφθέντα μέτρα σε γενικές γραμμές είναι τα ακόλουθα: 

α) Η ενίσχυση του εισοδήματος των οικονομικά αδυνάτων, 

β) Η αναστολή κατασχέσεων κατοικιών ή και η παροχή διευκολύνσεων για τη 

εξυπηρέτηση των δανείων.
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γ) Η ενίσχυση υπό όρους ή η κρατικοποίηση (μερική ή ολική) τραπεζών λόγω 

μεγάλης συμβολής των στην οικονομική ανάπτυξη και την παροχή δανείων κατά το 

στάδιο της κρίσεως.

δ) Η κατά το δυνατόν μείωση της φορολογίας για την ενίσχυση του εισοδήματος 

των πολιτών και της αγοράς.

ε) Η μείωση του επιτοκίου των κεντρικών τραπεζών δια της οποίας αφ’ ενός 

μειώνεται το κυμαινόμενο επιτόκιο χορηγηθέντων στεγαστικών δανείων και έτσι 

διευκολύνεται η εξυπηρέτησή των και αφ’ ετέρου οι τράπεζες έχουν την δυνατότητα να 

πορισθούν κεφάλαια με μικρό κόστος για την βελτίωση της ρευστότητάς των και τη 

χορήγηση δανείων στην αγορά.

στ) Η εκτέλεση αναπτυξιακών έργων υποδομής ιδία για την παραγωγή ενερ- 

γείας με ανανεώσιμες πηγές.

17.7. Οι χώρες που μπορούν να ανατρέψουν την οικονομική κρίση και 

να οδηγήσουν στην οικονομική ανάπτυξη.
Οι χώρες που έχουν την δυνατότητα να ανατρέψουν την διεθνή οικονομική 

κρίση και να οδηγήσουν στην οικονομική ανάπτυξη είναι αυτές που έχουν μεγάλο 

πληθυσμό και κατά το δυνατόν μέτριο ή υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα.

Αυτές οι χώρες είναι- Η ενωμένη Ευρώπη ( η οποία είναι η μεγαλύτερη αγορά 

και ο μεγαλύτερος προμηθευτής του κόσμου), Η.Π.Α., Ιαπωνία, Κίνα, Ινδία, Ρωσία, 

Βραζιλία, Καναδάς, Αυστραλία.

17.8. Ηθική και Οικονομία.
Το θέμα «Ηθική και Οικονομία» είναι μεγάλο θέμα και δεν είναι δυνατόν ν’ 

αναπτυχθεί μέσα στα όρια του τελευταίου κεφαλαίου ενός συντόμου άρθρου α- 

ναφερομένου στη Διεθνή Οικονομική Κρίση. Όμως πρέπει να λεχθεί ότι η τρέχουσα 

Οικονομική Κρίση είναι καρπός της πλεονεξίας για κέρδη των τραπεζών των Η.Π. Α. 

και της Μ. Βρετανίας όπως και των αμοιβών των υψηλόβαθμων στελεχών των τών 

συνδεδεμένων με τα πραγματοποιούμενα κέρδη.

Τα υψηλόβαθμα στελέχη των τραπεζών έχουν μεγάλη ευθύνη έναντι των 

καταθετών πελατών των, των μετόχων αλλά και έναντι των ανέργων σε διεθνή 

κλίμακα, διότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι οίκοι μεγάλης πίστεως,
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εμπιστοσύνης και ασφάλειας και δεν επιτρέπεται να μετατρέπονται σε παίκτες τυχερών 

παιγνίων με μεγάλους κινδύνους ζημιών.

Ευτυχώς οι κυβερνήσεις των χωρών του κόσμου έλαβαν μέτρα ταχύτατα για την 

οικονομική εξυγίανση των εν κινδύνω τραπεζών έναντι των μετόχων των, διότι 

ενδιαφέρονται έντονα για την συντόμευση της διάρκειας της κρίσεως λόγω της μεγάλης 

συμβολής των τραπεζών στην οικονομική ανάπτυξη. Άλλως η διεθνής κρίση ήτο 

δυνατόν να σέρνεται και αρκετά χρόνια όπως συνέβη στην κρίση της Ιαπωνίας τη 

δεκαετία του ενενήντα λόγω αλογίστου παροχής μακροπροθέσμων δανείων στην 

βιομηχανία.

Η ηθική ευθύνη των υψηλόβαθμων στελεχών των τραπεζών είναι μεγάλη, διότι 

εβασίζετο ανεξέλεγκτα και αλόγιστα η παροχή μακροπροθέσμων δανείων στην 

εμπράγματη ασφάλεια αυτών των ενυπόθηκων δανείων;

Τα υψηλόβαθμα στελέχη των τραπεζών όφειλαν να γνωρίζουν τους κινδύνους που 

αναλαμβάνουν τα ιδρύματα που υπηρετούσαν και, αν δεν το γνώριζαν, όφειλαν να το 

μάθουν τη δεκαετία του ενενήντα από την εμπειρία των Ιαπωνικών τραπεζών.

Βέβαια θα ληφθούν μέτρα για να μην επαναληφθούν τέτοια γεγονότα και θα 

καθορίζουν τους όρους λειτουργίας και ελέγχου των τραπεζών και πιθανώς και 

επιβολής κυρώσεων. Καλά είναι τα κατασταλτικά μέτρα, όμως αυτά δεν θεραπεύουν τη 

ρίζα της διαφθοράς, απλώς προλαβαίνουν η τιμωρούν τις εκδηλώσεις της. Η διαφθορά 

δυστυχώς προσπαθεί και βρίσκει νέους τρόπους εκδηλώσεως που δεν περιλαμβάνεται 

στους κανονισμούς. Η ρίζα της διαφθοράς θεραπεύεται μόνο αν ο άνθρωπος αφήσει να 

ρυθμίσει την ζωή του με τον αιώνιο νόμο του Θεού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

18°

Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων αποτελεί βασικό παράγοντα της ευημερίας τους 

στα πλαίσια του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος της αγοράς. Συνήθως, όταν λέμε 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων, εννοούμε τη διεύρυνση της κεφαλαιακής τους βάσης με 

την οποία οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν την προώθηση και επέκταση των 

δραστηριοτήτων τους σε συνεχώς μεγαλύτερα τμήματα της αγοράς έναντι των 

ανταγωνιστών τους.

Οι επιχειρήσεις είναι δυνατόν να διευρύνουν την κεφαλαιακή τους βάση είτε 

μέσα από την αυτοχρηματοδότηση τους είτε με έμμεση χρηματοδότησή τους από τους 

διάφορους χρηματοδοτικούς φορείς της χρηματαγοράς και κεφαλαιαγοράς είτε με 

άμεση χρηματοδότησή τους από τη χρηματιστηριακή αγορά είτε μέσα από τις 

διαδικασίες συνενώσεων των επιχειρήσεων και αποτελούν μια σειρά από μεθοδευμένες 

εναλλακτικές στρατηγικές που επιλέγονται από τα επιτελεία των επιχειρήσεων ανάλογα 

με τους στόχους που τίθεται στα επιχειρηματικά τους σχέδια. Μερικά παραδείγματα 

ακολουθούν:

1. Η εταιρία Α αγοράζει όλες τις μετοχές της εταιρίας Β. Η εταιρία Α συνεχίζει 

να λειτουργεί χρησιμοποιώντας όλα τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας Β 

αναλαμβάνοντας όλες τις υποχρεώσεις της εταιρίας αυτής. Η εταιρία Β παύει τη 

λειτουργία της. Ο επιχειρηματικός αυτός συνδυασμός καλείται απορρόφηση.

2. Η εταιρία Α και η εταιρία Β συνδυάζονται για να σχηματίσουν μια τρίτη 

εταιρία, την εταιρία Γ. Οι εταιρίες Α και Β παύουν τη λειτουργία τους. Ο συνδυασμός 

αυτός συνήθως καλείται συγχώνευση.

3. Η εταιρία Α αγοράζει ένα σημαντικό μέρος των μετοχών της εταιρίας Β αλλά 

και οι δύο εταιρίες συνεχίζουν τη λειτουργία τους. Η εταιρία Α καλείται μητρική 

εταιρία και η εταιρία Β καλείται θυγατρική εταιρία.

4. Η εταιρία Α αγοράζει όλα τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας Β Κι 

αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις της εταιρίας αυτής. Η εταιρία Β παύει να υπάρχει. Ο 

επιχειρηματικός αυτός συνδυασμός καλείται εξαγορά.
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Υπάρχουν τα εξής είδη συγχωνεύσεων:

Α. Οριζόντια συγχώνευση 

Β. Κάθετη συγχώνευση η οποία διακρίνεται: 

-Κάθετη συγχώνευση προς τα πίσω 

-Κάθετη συγχώνευση προς τα εμπρός 

Γ. Ομόκεντρη συγχώνευση 

Δ. Δραστική συγχώνευση

18.1. Λόγοι που επιβάλλουν τις συγχωνεύσεις

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μια επιχείρηση επιθυμεί τη 

συγχώνευση. Οι λόγοι αυτοί κατά τον Glueck μπορούν να ομαδοποιηθούν στις 

παρακάτω δύο βασικές κατηγορίες οι οποίες ονομάζονται κίνητρα του αγοραστή και 

κίνητρα του πωλητή.

18.2. Κίνητρα του αγοραστή

Τα κίνητρα του αγοραστή για συγχώνευση είναι τα εξής:

1 .Αύξηση της αξίας της μετοχής της επιχείρησης.

2. Αύξηση του αριθμού ανάπτυξης της επιχείρησης.

3. Πραγματοποίηση μιας καλής επένδυσης. Μια επιχείρηση μπορεί να κάνει καλύτερη 

χρήση των κεφαλαίων της με την εξαγορά μιας άλλης επιχείρησης αντί να επενδύσει τα 

ίδια κεφάλαια της για εσωτερική ανάπτυξη.

4. Βελτίωση της σταθερότητας των πωλήσεων και των κερδών μιας επιχείρησης. Αυτό 

μπορεί να γίνει με την απόκτηση επιχειρήσεων, των οποίων οι πωλήσεις και τα κέρδη 

συμπληρώνουν τια αυξομειώσεις στις πωλήσεις και στα κέρδη της επιχείρησης 

αντίστοιχα.

5. Ισορροπία ή συμπλήρωση της γραμμής προϊόντος.
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ό.Διαφοροποίηση της γραμμής προϊόντος όταν τα υπάρχοντα προϊόντα έχουν φτάσει το 

τελευταίου στάδιο του κύκλου ζωής τους.

7. Μείωση του ανταγωνισμού με την εξαγορά ενός ή περισσότερων ανταγωνιστών.

8. Απόκτηση ενός αναγκαίου πόρου σε σύντομο χρόνο.

9. Αύξηση της αποδοτικότητας και της δυνατότητας πραγματοποίησης κερδών ειδικά 

όταν με τη συγχώνευση δύο επιχειρήσεων εμφανίζονται τα αποτελέσματα της 

συνεργίας.

Συνεργία έχουμε ως αποτέλεσμα μιας συγχώνευσης όταν η νέα δημιουργηθείσα 

επιχείρηση μπορεί να λειτουργήσει περισσότερο αποδοτικά ή και περισσότερο 

αποτελεσματικά. Συνεργία στην περίπτωση συγχωνεύσεων μπορεί να προκύψει από την 

πραγματοποίηση οικονομιών κλίμακας στην παραγωγή λόγω αποτελεσματικότερου 

συνδυασμού των παραγωγικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. Επίσης, 

οικονομίες κλίμακας μπορεί να προκύψουν από τον καλύτερο συνδυασμό:

• Των πόρων των υπηρεσιών του marketing

• Της τεχνολογίας

• Των χρηματοοικονομικών πόρων

• Των ανθρώπινων πόρων

18.3. Κίνητρα του πωλητή

Τα κίνητρα του πωλητή για συγχώνευση είναι:

1 .Αύξηση της αξίας των μετοχών των ιδιοκτητών καθώς και αύξηση των επενδύσεων 

στην επιχείρηση.

2. Αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της επιχείρησης με τη χρήση περισσότερων πόρων.

3. Απόκτηση πόρων για τη σταθεροποίηση των λειτουργιών και τη βελτίωση της 

αποδοτικότητας.
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4. Φορολογικοί λόγοι. Π.χ. εάν μια επιχείρηση ανήκει σε μια οικογένεια ή ένα άτομο, η 

συγχώνευση μπορεί να διευκολύνει την επιχείρηση ή το άτομο στο χειρισμό των 

προβλημάτων που ανακύπτουν από τη φορολογία των περιουσιακών στοιχείων.

5. Διαφοροποίηση της οικογενειακής ιδιοκτησίας σε νέες δραστηριότητες.

6. Διευκόλυνση στο χειρισμό των προβλημάτων που αφορούν την ανώτατη διοίκηση.

18.4. Πρόταση συγχώνευσης της Πειραιώς για ΑΤΕ-ΤΤ

Ο Μιχάλης Σάλλας κατάφερε να ταράξει τα νερά στον τραπεζικό χώρο προκαλώντας 

ντόμινο εξελίξεων με την επιστολή του στην κυβέρνηση και την πρόταση εξαγοράς της 

τράπεζας Πειραιώς για το 77% της ATE και το 33% του ΤΤ.

Μετά από φήμες φημών για ενδεχόμενες συγχωνεύσεις ήταν αυτός που πήρε την 

πρωτοβουλία και ήταν εκείνος που με προσεκτικά βήματα σχεδίασε όλη την πρόταση 

και αιφνιδίασε την αγορά. Όχι όμως και την κυβέρνηση. Η επιστολή ήταν όπως 

επιβεβαιώθηκε σε κυβερνητικά χέρια. Η πρόταση εξετάζεται από την κυβέρνηση και 

αναμένονται εξελίξεις δεδομένου ότι ο ίδιος ο υπουργός οικονομικών έχει δημοσίως 

ταχθεί υπέρ των συνεργασιών και ευρύτερων συγχωνεύσεων στο χρηματοπιστωτικό 

τομέα. Είναι πλέον σαφές ότι ο πρόεδρος της τράπεζας Πειραιώς θέλει να 

δημιουργήσει την μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα.

Όπως ανακοίνωσε σε συνέντευξη ο πρόεδρος της τράπεζας Πειραιώς 

ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση της κυβέρνησης για αναδιάρθρωση του τραπεζικού 

συστήματος οι μέτοχοι της τράπεζας προσφέρουν 701 εκατ. € για την απόκτηση του 

33% του ΤΤ και του 77,31% της ATE.

Η πρόταση αφορά σε συναλλαγή με μετρητά και όχι σε ανταλλαγή μετοχών και 

το τίμημα προέκυψε από την αποτίμηση της καθαρής θέσης των δύο τραπεζών στις 31 

Μαρτίου 2010. Το τίμημα που προσφέρθηκε ανέρχεται σε 0,53 ευρώ ανά μετοχή της 

ATE και σε 3,50 ευρώ ανά μετοχή για το ΤΤ.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως η τράπεζα Πειραιώς κατέθεσε την πρόταση της στον 

υπουργικό οικονομικών μετά από ενδελεχή μελέτη και με τη πεποίθηση ότι η σύμπραξη 

θα αποβεί σε όφελος των μετόχων των τριών ιδρυμάτων. Η νέα τράπεζα αν η πρόταση
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γινόταν αποδεκτή θα είχε ενεργητικό 105 δις. Ευρώ, καταθέσεις 64δις. Ευρώ, 

χορηγήσεις μετά από αποσβέσεις 69 εκ. ευρώ. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της 

νέας τράπεζας θα διαμορφωθεί στο 9% και ο δείκτης ρευστότητας στο 98%.

18.5. Τα προβλήματα της συγχώνευσης

Οι παράγοντες του τραπεζικού τομέα οι οποίοι ναι μεν θεώρησαν πολύ σημαντική 

αυτή την εξέλιξη, ωστόσο μίλησαν για τουλάχιστον δύο αγκάθια.

1. Τραπεζικοί κύκλοι εκφράζουν την απορία που θα βρεθούν τα 700 εκατ. Ευρώ 

που προσφέρει ως τίμημα η τράπεζα Πειραιώς και αυτό γιατί έτσι όπως έλεγαν 

σε τέτοιους δύσκολους καιρούς η ρευστότητα είναι πολύ μετρημένη.

2. Ένα άλλο σημείο στο οποίο στέκεται η τραπεζική αγορά είναι η τιμή που 

προτείνει για την εξαγορά ανά μετοχή η Πειραιώς. Λένε ότι η τιμή των 3,5 ευρώ 

για το ΤΤ είναι καλή ωστόσο θεωρείται πολύ χαμηλή η τιμή για την ATE που 

είναι στα 0,53 λεπτά. Μιλούν μάλιστα για έκπτωση 50% στην τιμή της μετοχής.

18.6. Εθνική - Eurobank: Το πιο ενδιαφέρον και αντικρουόμενο 

σενάριο

Το δεύτερο σενάριο αφορά την συγχώνευση της Εθνικής με τη Eurobank του 

ομίλου Λάτση. Είναι ελάχιστα πιθανό, σύμφωνα με τη UBS, ο όμιλος EFG να 

συναινέσει σε καθεστώς συνδιαχείρισης με το κράτος. Πρόκειται για ενδιαφέρον deal 

με κύριο μέτοχο την πολιτεία με 17% και μετά τον όμιλο EFG ΜΕ 15%. Μια πιθανή 

συγχώνευση θα προσέδιδε ένα επιπλέον 16% στην κεφαλαιοποίηση της νέας τράπεζας. 

Η συνέργεια των δύο θα απέδιδε ένα επιπλέον 30% της αξίας των δύο τραπεζών. Η 

Εθνική έχει περισσότερες χορηγήσεις σε ενυπόθηκα δάνεια ενώ η Eurobank ειδικεύεται 

σε δάνεια μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και καταναλωτικά. Σημαντικές είναι και οι 

δραστηριότητες των δύο τραπεζών διεθνώς. Η Εθνική έχει επεκταθεί στην Τουρκία, 

ενώ η Eurobank στοχεύει περισσότερο σε Πολωνία, Ρουμανία και Βουλγαρία. Ειδικά 

στην τελευταία μια πιθανή νέα τράπεζα θα είχε αυτομάτως το 25,3%, το μεγαλύτερο 

δηλαδή μερίδιο αγοράς στη χώρα, ποσοστό που στη Ρουμανία θα έφτανε το 10%. Η 

αναλογία δανείων -  καταθέσεων θα βρισκόταν στο 110%.

Τα μειονεκτήματα αυτού του deal έχουν να κάνουν με τη νοοτροπία των δύο 

τραπεζών. Αν και η Εθνική κινείται πια ανταγωνιστικά στην αγορά προσφέροντας

154



καταναλωτικά προϊόντα, δεν προσεγγίζει τον σκληρά ανταγωνιστικό τρόπο εργασίας 

στη ΕϋΐΌόβηΙί. Το μεγαλύτερο ερωτηματικό πάντως είναι η διάθεση του ομίλου Λάτση 

να δεχτεί το κράτος για κοινό παίκτη στην αγορά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

19.1. Πλεονεκτήματα -μειονεκτήματα συγχώνευσης ΕιΐΓ<^η1ί- 

Πειραιώς

Οι συγχωνεύσεις των τραπεζών πρέπει να προϋποθέτουν ένα ολοκληρωμένο 

επιχειρηματικό και κοινωνικό σχέδιο που να δικαιολογεί πλήρως την σκοπιμότητα τους 

να περιγράφει αναλυτικά τα οφέλη και να εγγυάται την επιτυχία χωρίς αναταράξεις σε 

οικονομικό, επιχειρηματικό και κοινωνικό επίπεδο αξιοποιώντας τους εργαζόμενους 

στην προοπτική της ανάπτυξης του τραπεζικού συστήματος και να μην θεωρούνται οι 

εργαζόμενοι αναλώσιμο είδος και παράπλευρη απώλεια χάρη της συγκυρίας που 

επιτρέπει την ισοπέδωση των πάντων.

Θεωρητικά λοιπόν οι συγχωνεύσεις στον τραπεζικό κλάδο βελτιώνουν την 

αποδοτικότητα του κλάδου μέσω της μείωσης των λειτουργικών δαπανών των 

εμπλεκόμενων τραπεζών που προκύπτει από την καλύτερη χρήση του δικτύου και των 

υποστηρικτικών υπηρεσιών από τις οικονομίες κλίμακας κυρίως από την χρήση 

τεχνολογίας και από την κατάργηση επικαλυπτόμενων υποκαταστημάτων.

Τα πλεονεκτήματα που θα προκόψουν αν γίνει εφικτή μεταξύ των δύο τραπεζών 

είναι τα εξής:

1. Μεγιστοποίηση της απόδοσης των μετοχών. Οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις 

προσδίδουν μια δυναμική στο νέο χρηματοοικονομικό όμιλο που αποκτά την 

εμπιστοσύνη των επενδυτών και εξασφαλίζει την άνοδο της τιμής της μετοχής 

του. Αυτή είναι ακόμα μεγαλύτερη εάν ακολουθήσει αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου. Οι προσδοκίες αυτές δρουν βραχυπρόθεσμα. Σταθερή και 

μακροπρόθεσμη άνοδο της μετοχής θα παρατηρηθεί εάν ο όμιλος διευρύνει τα 

κέρδη του στα επόμενα χρόνια.

2. Η αντιμετώπιση του οξυνόμενου ανταγωνισμού με την προϋπόθεση ότι ο όμιλος 

θα προσφέρει νέα και διαφοροποιημένα προϊόντα υψηλής ποιότητας και σε 

ελκυστικές τιμές, δηλαδή με μικρότερη προμήθεια και χαμηλότερα επιτόκια.
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Αυτά προϋποθέτουν τη μείωση του κόστους λειτουργίας και ιδιαίτερα των 

δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού.

3. Η απόκτηση ολιγοπωλιακής δύναμης αυξάνει τα κέρδη των πιστωτικών 

ιδρυμάτων. Οι τράπεζες διατηρούν ή αυξάνουν το περιθώριο των επιτοκίων 

καταθέσεων και χορηγήσεων στην αγορά λιανικής ενώ αδυνατούν να κάνουν το 

ίδιο στην αγορά χονδρικής όπου οι πελάτες διαθέτουν εναλλακτικές λύσεις.

4. Τα νέα εργαλεία χρηματοοικονομικής διαχείρισης κινδύνου, όπως τα παράγωγα 

προϊόντα και τα στοιχεία εντός ισολογισμού που παρέχουν εγγυήσεις, 

εφαρμόζονται με αποτελεσματικότερο τρόπο από μεγάλου μεγέθους πιστωτικά 

ιδρύματα.

5. Η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου της αποδιαμεσολάβησης. 

δηλαδή η απευθείας σύνδεση καταθετών-δανειοληπτών εκτός τραπεζικού 

συστήματος. Οι τράπεζες δημιουργούν θυγατρικές εταιρίες οι οποίες μπορούν 

και προσφέρουν εναλλακτικά χρηματοδοτικά προϊόντα πέραν από τις 

παραδοσιακές χορηγήσεις δανείων.

Η συγχώνευση μεταξύ των δύο τραπεζικών ιδρυμάτων αν γίνει εφικτή παρουσιάζει 

και μειονεκτήματα, τα βασικότερα από τα οποία είναι τα εξής:

1. Οι δυσκολίες στην εξοικείωση του προσωπικού των συγχωνευμένων τραπεζών 

με τους νέους συνεργάτες, τις νέες πολιτικές και τις νέες διαδικασίες.

2. Οι ζηλοτυπίες και ο εσωτερικός ανταγωνισμός καθώς και οι προστριβές που 

συχνά συμβαίνουν ανάμεσα στο προσωπικό των τραπεζών που συγχωνεύτηκαν.

3. Η αβεβαιότητα του κατά πόσο θα κρατηθεί η όλη υπάρχουσα δραστηριότητα 

των τραπεζών που συγχωνεύονται και κατά πόσο κάποιο ουσιώδες μέρος της 

επιθυμητής δραστηριότητας οποιουδήποτε από τις συγχωνευμένες τράπεζες θα 

χαθεί σαν ένα παραπροϊόν της συνένωσης.

4. Μια τυχόν υπεραισιόδοξη πρόβλεψη για το ύψος της αποδοτικότητας ως 

αποτέλεσμα του συνδυασμού της λειτουργίας τω συγχωνευθεισών τραπεζών 

έχει ως αποτέλεσμα, η εξαγοράστρια τράπεζα πληρώνει υπερβολικό τίμημα για 

την εξαγοραζόμενη τράπεζα.

5. Προκύπτουν μεγάλες δυσκολίες προσαρμογής όπως η ενοποίηση της 

διαφορετικής εταιρικής κουλτούρας των τραπεζών, των διαφορετικών
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μισθολογίων, επιδομάτων και παροχών και του διαφόρου τρόπου υπηρεσιακής 

ανέλιξης.

19.2·Ομοιότητες και Διαφορές Πειραιώς-Ειιι^ΗηΙί

Η Τράπεζα Πειραιώς παρουσιάζει αρκετές διαφορές από την Τράπεζα Eurobank 
όπως θα αναπτύξουμε παρακάτω. Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916 
λειτουργώντας ως ιδιωτική τράπεζα μέχρι το 1975, από εκείνο το σημείο μέχρι το 1991 
τελούσε υπό κρατικό έλεγχο και από εκεί και ύστερα ακολούθησε η ιδιωτικοποίηση 
της. Αντίθετα η Τράπεζα Eurobank ιδρύθηκε το 1990 ως ευρωεπενδυτική τράπεζα και 
μέχρι το 1996 είχε ιδρύσει 6 καταστήματα, είναι δε η τράπεζα με τη μεγαλύτερη 
δραστηριότητα στις εξαγορές και συγχωνεύσεις στον ελληνικό χώρο.

Η Τράπεζα Πειραιώς και Τράπεζα Eurobank παρουσιάζουν διαφορές στα 
καταναλωτικά όσο και στα στεγαστικά δάνεια. Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει 
καταναλωτικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο από 10,10% έως 13,85 σταθερό 
επιτόκιο 11,85% έως 13,90%, χρηματοδότηση μέχρι 50.0006 και διάρκεια 
αποπληρωμής μέχρι 96 μήνες. Η Τράπεζα Eurobank από την άλλη διαθέτει 
κυμαινόμενο επιτόκιο 4,9%, 9% ή 12,5%, σταθερό 10,15% (στο μεταφορά οφειλών «εν 
τάξει»), διάρκεια αποπληρωμής από 60 έως 84 μήνες και εξτρά ολόκληρη/μερική 
αποπληρωμή ανά πάσα ώρα και στιγμή χωρίς επιβάρυνση. Η Τράπεζα Πειραιώς 
διαθέτει στεγαστικά δάνεια με σταθερό επιτόκιο για 2,3 και 5 έτη με διάρκεια 
αποπληρωμής 30 έτη και διαθέτοντας ακόμα το νέο στεγαστικό πρόγραμμα «δόση στα 
μέτρα σου» με σταθερή δόση για 3 ή 5 χρόνια, περίοδος χάριτος 12 μήνες, διάρκεια 
αποπληρωμής μερική/ολική μέχρι και 30 έτη. Σε αντίθεση με τη Τράπεζα Eurobank που 
διαθέτει στεγαστικά δάνεια με σταθερό επιτόκιο για 1,2 ή 3 έτη σε ελβετικό φράγκο και 
υποχρεωτική ασφάλεια ζωής, ενώ ακόμα διαθέτει το ευέλικτο στεγαστικό Swiss με τρία 
(3) προγράμματα: της χαμηλής δόσης για 2 χρόνια, της προστατευόμενης δόσης και της 
ευέλικτης δόσης.

Η Τράπεζα Πειραιώς και η Τράπεζα Eurobank έχουν διαφορές και στις κάρτες 
τους όσο στις πιστωτικές όσο και στις χρεωστικές. Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει τη 
πιστωτική κάρτα Visa Classic Πειραιώς με την οποία μπορεί κάποιος να 
πραγματοποιήσει σε περισσότερες από 30.000.000 επιχειρήσεις σε Ελλάδα και 
εξωτερικό, με άτοκες δόσεις, δωρεά συνδρομή για 1 χρόνο ή δωρεάν συνδρομή για 
πάντα αναλόγως του τζίρου της κάρτας, ανταγωνιστικό επιτόκιο, ελάχιστη μηνιαία 
καταβολή 2% του υπολοίπου, ανάληψη μετρητών από όλα τα ΑΤΜ με το σήμα Visa 
στην Ελλάδα και εξωτερικό μέχρι 50% του πιστωτικού ορίου με ελάχιστο ποσό 8006 
και μέγιστο 3.0006, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση για ταξίδια που πληρώθηκαν με την 
κάρτα, ασφαλιστική κάλυψη αγορών έως 6 μηνών μετά την αγορά, κάλυψη του 
υπολοίπου του λογαριασμού της κάρτας σε περίπτωση απώλειας, ευελιξία του τρόπου 
αποπληρωμής και τέλος άμεση δωρεάν αντικατάσταση της κάρτας λόγω κλοπής ή
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απώλειας. Από τη άλλη η Τράπεζα Eurobank διαθέτει την Visa Classic Eurobank με την 
οποία μπορεί κάποιος να πραγματοποιήσει αγορές σε Ελλάδα και εξωτερικό, έχει 
διεθνής αποδοχή, αγορές με άτοκες δόσεις σε περισσότερες από 50.000 επιχειρήσεις 
στην Ελλάδα, δυνατότητα ανάληψης μετρητών με χρέωση της κάρτας εφόσον το 
επιτρέπει το πιστωτικό όριο της κάρτας, ανάληψη μετρητών από ATM με το σήμα της 
Visa στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ημερήσιο ποσό έως και 1.000€, δυνατότητα για 
χρήση της κάρτας για τραπεζικές συναλλαγές, δωρεάν ασφάλιση χρεωστικού 
υπολοίπου έως 15.000€, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση και τέλος παρέχεται και το 
πρόγραμμα Eurobank επιστροφή αναλόγως των αγορών με τη κάρτα.

Η Τράπεζα Πειραιώς δημιούργησε την πρώτη προπληρωμένη κάρτα την WE 
BUY για χρήση αποκλειστικά για συναλλαγές εξ αποστάσεως ( Internet ). Από τη άλλη 
η Τράπεζα Eurobank διαθέτει την προπληρωμένη κάρτα Eurobank Visa με χρήση όγι 
uóvo για συναλλαγές εξ αποστάσεως ( Internet ) αλλά και για όλες τις συναλλαγές στα 
μαγαζιά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, φορτίζεται εύκολα και γρήγορα και υπάρχει 
έλεγχος τα εξόδων.

Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει την χρεωστική κάρτα Visa Debit με δυνατότητα 
σύνδεσης έως και 5 λογαριασμών ταμιευτηρίου και τρεχούμενους, δυνατότητα 
σύνδεσης έως και 5 πιστωτικές κάρτες, χρήση για ATM, καταστήματα ή επιχείρηση με 
το σήμα Visa σε Ελλάδα και το εξωτερικό, για αγορές και υπηρεσίες χωρίς τόκους, 
έκδοση άμεση και δωρεάν και διατίθεται χωρίς συνδρομή, άμεση και δωρεάν εγγραφή 
στην υπηρεσία Πειραιώς phone banking με τη χρήση του PIN της, δωρεάν 
αντικατάσταση σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας και τέλος δωρεάν 24ωρη πρόσβαση 
και διαχείριση των διαθεσίμων σας. Από την άλλη η Τράπεζα Eurobank διαθέτει την 
προπληρωμένη κάρτα EuroLine Debit με δυνατότητα αγορών και αναλήψεων σε 
Ελλάδα και εξωτερικό, συμμετοχή στο πρόγραμμα Επιστροφή, δωρεάν συνδρομή και 
χωρίς επιβάρυνση με τόκους για αγορές, ανάληψη μετρητών ( ημερήσια όρια ) : 
α)700€ από ATM Eurobank ή εξωτερικό με το σήμα Maestro, β)600€ από ATM του 
δικτύου ΔΙΑΣ ΑΕ, αγορές σε όλο τον κόσμο με το σήμα Maestro, ημερήσιο όριο 
αγορών σε Ελλάδα και εξωτερικό έως και 1.500Ε, δυνατότητα πληρωμής δόσεων 
δανείων, λογαριασμών, κατάθεση μετρητών σε λογαριασμό σας, ενημέρωση υπολοίπου 
και των τελευταίων 10 κινήσεων και τέλος αλλαγή του προσωπικού κωδικού ( PIN ).

Η Τράπεζα Πειραιώς και η Τράπεζα Eurobank παρουσιάζουν και αρκετές 
διαφορές στα ασφαλιστικά προϊόντα που διαθέτουν. Αναλυτικά η Τράπεζα Πειραιώς 
προσφέρει γενικές ασφαλίσεις περιουσίας α) Πειραιώς Κατοικία, β) Πειραιώς Γραφείο, 
γ) Πειραιώς Κατάστημα, δ) Πειραιώς Ξενία, ακόμα γενικές ασφαλίσεις περιεχομένου 
σπιτιού α) Πειραιώς Κατοικώ, ασφαλίσεις αστικής ευθύνης, ασφάλιση προσωπικού 
ατυχήματος, ασφαλίσεις αυτοκινήτων, ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής. Η Τράπεζα 
Eurobank από την άλλη διαθέτει ασφαλιστικά προϊόντα για τη σύνταξη, για προστασία 
κατοικίας και τέλος πρόγραμμα κατοικίας Sweet Home.

Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει προϊόντα ζωής και υγείας της ING Πειραιώς για 
το παιδί και μέλλον, για σύνταξη, για 2η και 3η δόση, LION ζωής
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κεφαλαίου/αποταμιευτικό. Ενώ η Τράπεζα Eurobank διαθέτει ως προγράμματα υγείας: 
το πρόγραμμα ζωής και υγείας, το πρόγραμμα ζωής και υγείας για τη γυναίκα, 60+ και 
τέλος το παιδικό.

Η Τράπεζα Πειραιώς και η Τράπεζα Eurobank παρουσιάζουν διαφορές στην 
χρηματοδοτικές λύσεις για επιχειρήσεις και επαγγελματίες όπως το διαθέτει η Τράπεζα 
Πειραιώς και που περιλαμβάνει Φωτοβολταικές λύσεις, χρηματοδότηση επενδυτικών 
δαπανών, κεφάλαιο κίνησης για προεξόφληση επιχορήγησης, χρηματοδότηση μέσω 
Leasing και ασφαλιστικά προγράμματα. Τα προγράμματα της Τράπεζας Eurobank για 
επαγγελματίες και επιχειρήσεις ( έως 2,5 εκ.) που διαθέτει Καταθετικά προϊόντα 
δυναμικός όψεως για επαγγελματίες, χορηγήσεις, ακόμα κεφάλαια κίνησης, 
επαγγελματικού εξοπλισμού και επαγγελματικής στέγης και τέλος πρόγραμμα για 
επιχειρήσεις ( άνω των 2,5 εκ .).

Τέλος η Τράπεζα Πειραιώς δεν διαθέτει On-line υπηρεσίες σε αντίθεση με την 
Τράπεζα Eurobank που διαθέτει On-line υπηρεσίες με προγράμματα e-Banking, m- 
Banking και e-Statements.

Παρά τις διαφορές η Τράπεζα Πειραιώς και η Τράπεζα Eurobank παρουσιάζουν 
και ομοιότητες σε επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών, οράματος και αξιών. 
Δραστηριοποιούνται δηλ. στην τραπεζική ιδιωτών, επιχειρήσεων, την επενδυτική 
τραπεζική και τα προϊόντα κεφαλαιαγοράς. Προσανατολίζονται στο να καταστούν 
ηγέτιδες στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
Εστιάζονται στη μεγιστοποίηση των κερδών των μετοχών. Έχουν ως επίκεντρο το 
πελάτη και τέλος έχουν υψηλή εταιρική κοινωνική ευθύνη.
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