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O παρόν Πίνακας Προμηθειών και Χρεώσεων αποτελεί μέρος και υπόκειται στους Γενικούς Όρους που διέπουν τη Σχέση
Πελάτη-Τράπεζας (οι «Γενικοί Όροι») και είναι διαθέσιμος σε οποιοδήποτε Τραπεζικό Κέντρο της Eurobank Cyprus Ltd
(η «Τράπεζα») και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.com.cy).
Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα όπως κατά την ευχέρεια της αναθεωρεί τον Πίνακα Προμηθειών και Χρεώσεων
σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους και την ισχύουσα νομοθεσία.
Λεπτομέρειες αναφορικά με επιτόκια και άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και υπηρεσίες που η Τράπεζα
προσφέρει μπορούν να ληφθούν από τον αρμόδιο λειτουργό σας.

Eurobank Cyprus Ltd, Αρ. Εγγραφής HE217050, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’ 41, 1065 Λευκωσία, Κύπρος

Προμήθειες και Χρεώσεις
Τραπεζικοί Λογαριασμοί
Περιγραφή
Άνοιγμα / Κλείσιμο Λογαριασμού
Αξιολόγηση νέας επιχειρηματικής σχέσης
Άνοιγμα Λογαριασμού για Οργανισμούς Συλλογικών
Επενδύσεων (AIFs, UCITS κλπ.) και Ταμεία Προνοίας
Άνοιγμα Λογαριασμού Ειδικού Σκοπού (Specific Client’s
Account, Escrow Accounts κτλ.)
Κλείσιμο Λογαριασμών Νομικού Προσώπου
Τήρηση Λογαριασμού
Για Φυσικά Πρόσωπα
Για Νομικά Πρόσωπα

Χρέωση

Προμήθεια

Ελάχιστο €200
Ελάχιστο €100
Ελάχιστο €100
Ελάχιστο €100, Μέγιστο €500
€25 τριμηνιαία 1
€100 τριμηνιαία 1
€25 τριμηνιαία 2

Επικαιροποίηση Πελάτη / Λογαριασμού
Επικαιροποίηση Πελάτη (Ισχύει για Νομικά Πρόσωπα)
Επικαιροποίηση Λογαριασμού Οργανισμού Συλλογικών
Επενδύσεων (AIFs, UCITS κλπ.)
Επικαιροποίηση Λογαριασμών Τρίτου Προσώπου (Γενικού /
Pooled ή Συγκεκριμένου/Specific λογαριασμού)
Αλλαγές στη δομή της εταιρείας / υπογράφοντες λογαριασμού
Συσκευές Ασφαλείας (Security Devices)
Συσκευή Ασφαλείας fax - Εταιρική (software)
Συσκευή Ασφαλείας fax - Προσωπική (software)
Επιπρόσθετη Συσκευή Ασφαλείας fax
Συσκευή Ασφαλείας eBanking (Software)
Τραπεζικές Θυρίδες
Μικρή
Μεγάλη
Άλλες Υπηρεσίες
Ερωτηματολόγιο Ελεγκτών
Έκδοση Συστατικής / Επιβεβαιωτικής Επιστολής
Πιστοποιητικό Υπολοίπου και Τόκων
Έκδοση Κατάστασης Λογαριασμού Τράπεζας

Ελάχιστο €400 1
€50 2
Ελάχιστο €200
Ελάχιστο €250 ετησίως (ανά
λογαριασμό)
Ελάχιστο €50
€60 ετησίως
€40 ετησίως
€15 + ΦΠΑ ανά συσκευή
€7 + ΦΠΑ ανά συσκευή
€100 + ΦΠΑ ετησίως
€200 + ΦΠΑ ετησίως
€50 + ΦΠΑ
Ελάχιστο €30 + ΦΠΑ
€4 + ΦΠΑ ανά λογαριασμό
Σε Τραπεζικό Κέντρο: €3
Μέσω e-Banking: Χωρίς Χρέωση
Χωρίς Χρέωση
Ελάχιστο €10
Ελάχιστο €35

Πάγιες Τραπεζικές Εντολές (Standing Orders)
Τέλη ταχυμεταφορών εσωτερικού
Tέλη ταχυμεταφορών εξωτερικού
Έκθεση από τρίτα πρόσωπα/εξωτερικούς συνεργάτες για
Ελάχιστο €5,000
τήρηση επαυξημένων μέτρων δέουσας επιμέλειας
Αποστολή φαξ μετά από αίτημα πελάτη
€0.50 + ΦΠΑ ανά σελίδα
Πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφελείας στα ταμεία της
€2 + ΦΠΑ ανά τιμολόγιο
Τράπεζας
1
Ισχύει για πελάτες που εξυπηρετούνται από τα Κέντρα Διεθνών Δραστηριοτήτων
2
Ισχύει για Νομικά πρόσωπα που δεν εξυπηρετούνται από τα Κέντρα Διεθνών Δραστηριοτήτων

Συναλλαγές σε Μετρητά
Περιγραφή
Ανάληψη Μετρητών σε Ευρώ από Λογαριασμό σε Ευρώ
Ποσό ανά συναλλαγή ≤ €5,000
€5,000 < Ποσό ανά συναλλαγή
Σύνολο Αναλήψεων πάνω από €10,000 κατά τον ημερολογιακό
μήνα (ισχύει για ξεχωριστές αναλήψεις < €5,000)

Χρέωση
Χωρίς Χρέωση
0.1%
0.1% στο ποσό μεγαλύτερο των
€10,000 (επιπρόσθετη χρέωση),
Ελάχιστο €5

Πώληση Χαρτονομισμάτων σε Ξένο Νόμισμα (άλλο από Ευρώ)
Χρέωση λογαριασμού ιδίου νομίσματος ≤ €2,000 ισόποσο
Χωρίς Χρέωση
Χρέωση λογαριασμού ιδίου νομίσματος > €2,000 ισόποσο
0.4%
Χρέωση λογαριασμού διαφορετικού νομίσματος
0.4%
Αγορά Χαρτονομισμάτων σε Ξένο Νόμισμα (άλλο από Ευρώ)
≤ €2,000 ισόποσο
Χωρίς Χρέωση
> €2,000 ισόποσο
0.4%
Κατάθεση / Ανάληψη Κερμάτων Ευρώ
≤ €100
Χωρίς Χρέωση
> €100
1%, Ελάχιστο €3
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Προμήθειες και Χρεώσεις
Επιταγές και Τραπεζικές Επιταγές
Περιγραφή

Χρέωση

Εξαργύρωση Τραπεζικής Επιταγής ή Επιταγής της Eurobank Cyprus σε Ευρώ
≤ €5,000
€2 ανά τραπεζική επιταγή / επιταγή
> €5,000
0.1% στο ποσό της επιταγής
Έκδοση Τραπεζικής Επιταγής σε Ευρώ
Από λογαριασμό ιδίου νομίσματος ≤ €1,000
€10
Από λογαριασμό ιδίου νομίσματος > €1,000
€20
Από λογαριασμό διαφορετικού νομίσματος ≤ €1,000
€10
Από λογαριασμό διαφορετικού νομίσματος > €1,000
€20
Αγορά / Κατάθεση Τραπεζικής Επιταγής σε Ξένο Νόμισμα (άλλο από Ευρώ)
Κατάθεση σε λογαριασμό ιδίου νομίσματος
€20
Κατάθεση σε λογαριασμό διαφορετικού νομίσματος
€20
Άλλες Χρεώσεις
Παραγγελία Βιβλιαρίου Επιταγών
€20
Ανάκληση Πληρωμής Επιταγής (Stop Payment)
€8, Μέγιστο €16
Ακύρωση Ανάκλησης Πληρωμής Επιταγής
€8, Μέγιστο €16
Επιστροφή Επιταγής
€30
Ειδική Παρουσίαση Επιταγής (Special Presentation)
€20

Προμήθεια

0.1%, Μέγιστο €340
0.1%, Μέγιστο €340
0.1%, Μέγιστο €340

Υπηρεσίες Πληρωμών
Περιγραφή

Χρέωση

Προμήθεια

Εισερχόμενες Πληρωμές σε Ξένο Νόμισμα (άλλο από Ευρώ)
Σε λογαριασμό ιδίου νομίσματος ≤ €2,000 ισόποσο
€8
Σε λογαριασμό ιδίου νομίσματος > €2,000 ισόποσο
€16
Σε λογαριασμό διαφορετικού νομίσματος ≤ €2,000 ισόποσο
€8
0.1%, Ελάχιστο €5, Μέγιστο €340
Σε λογαριασμό διαφορετικού νομίσματος > €2,000 ισόποσο
€16
0.1%, Ελάχιστο €5, Μέγιστο €340
Εισερχόμενες Πληρωμές (SEPA / SWIFT) σε Ευρώ και Κατάθεση σε Λογαριασμό Ευρώ
≤ €1,000
Χωρίς Χρέωση
€1,001- €5,000
€2
€5,001 - €20,000
€4
€20,001 - €50,000
€10
≥ €50,001
€16
Εισερχόμενες Πληρωμές (SEPA / SWIFT) σε Ευρώ και Κατάθεση σε Ξένο Νόμισμα (άλλο από Ευρώ)
≤ €1,000
Χωρίς Χρέωση
€5
€1,001- €5,000
€2
€5
€5,001 - €20,000
€4
0.1%, Μέγιστο €340
€20,001 - €50,000
€10
0.1%, Μέγιστο €340
≥ €50,001
€16
0.1%, Μέγιστο €340
Εξερχόμενες Πληρωμές σε Ευρώ (SEPA / SWIFT)
≤ €2,000
€5
€2,001 - €50,000
€10
€15 (ισχύει μόνο για SWIFT)
≥ €50,001
€10
0.1%, Μέγιστο €340
Εξερχόμενες Πληρωμές σε Ξένο Νόμισμα (άλλο από Ευρώ)
≤ €2,000 ισόποσο
€8
0.1%, Ελάχιστο €5,Μέγιστο €340
> €2,000 ισόποσο
€16
0.1%, Ελάχιστο €5, Μέγιστο €340
Έξοδα Ανταποκριτών που επιβαρύνουν τον Εντολέα (Charges OUR)
EUR ≤ €50,000
€30
ΕUR > €50,000
€40
Οποιοδήποτε ποσό USD
$30
Οποιοδήποτε ποσό GBP
£30
≤ €50,000 ισόποσο σε άλλο νόμισμα
€40
>€50,000 ισόποσο σε άλλο νόμισμα
€50
Άλλες Χρεώσεις
Πληρωμές με αξία την ίδια ημέρα με την ημέρα εκτέλεσης (Same Επιπρόσθετα 0.05%,
Day Transfer) – όλα τα νομίσματα
Ελάχιστο €8, Μέγιστο €200
Τροποποίηση / Διερεύνηση SWIFT πληρωμής
€50
Χρέωση για παράλειψη IBAN
€20
Πληρωμές σε Ίδιο Νόμισμα εντός της Τράπεζας
Χωρίς Χρέωση
Πληρωμές σε Διαφορετικό Νόμισμα εντός της Τράπεζας
Χωρίς Χρέωση
0.1%, Μέγιστο €340
Επεξεργασία εντολών πληρωμής (Εξερχόμενων ή Εντός της
Τράπεζας) οι οποίες λαμβάνονται σε πρωτότυπη μορφή ή μέσω €20
φαξ / ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Ad Ηoc ανασκόπηση συναλλαγών λογαριασμού / Διερεύνηση
0.1%, Ελάχιστο €100

Για εντολές πληρωμής / συναλλαγές μέχρι του ποσού των €10,000 (ή το ισόποσο σε άλλο νόμισμα), η συναλλαγματική ισοτιμία (system rate)
που χρησιμοποιείται περιέχεται στην καθημερινή σχετική λίστα συναλλαγματικών ισοτιμιών της Τράπεζας η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα
της Τράπεζας (www.eurobank.com.cy). Για εντολές πληρωμής / συναλλαγές για ποσά πέραν των €10,000 (ή το ισόποσο σε άλλο νόμισμα), η
συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιείται είναι αυτή που καθορίζεται σε κάθε περίπτωση από το Τμήμα Διεθνών Αγορών της Τράπεζας
(special rate).

Η συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιείται κατά την εκτέλεση πληρωμών / συναλλαγών εφαρμόζεται στο ποσό της συναλλαγής και στις
αντίστοιχες προμήθειες και χρεώσεις.

«Εξερχόμενες Πληρωμές» είναι οι πληρωμές οι οποίες διενεργούνται προς άλλες τράπεζες και «Πληρωμές εντός της Τράπεζας» είναι οι
πληρωμές προς λογαριασμούς οι οποίοι τηρούνται στην Τράπεζα.
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