
 

Εισερχόμενες μεταφορές πίστωσης / εμβάσματα Ιδιώτες Εταιρείες
EUR  2.00 EUR  2.00 

EUR  2.00 EUR  2.00 

EUR  5.00 EUR  5.00

EUR 20.00 EUR 30.00

Εξερχόμενα εμβάσματα (Outgoing Payments) Ιδιώτες Εταιρείες
SEPA 
Credit 
Transfer 
(EUR στον 
ΕΟΧ)

0.20% επί του 
εμβαστέου ποσού, 
min. EUR 10.00 - max 
EUR 125.00

EUR 18.00

Έμβασμα

0.20% επί του 
εμβαστέου ποσού, 
min. EUR 10.00 - max 
EUR 125.00 *

EUR 25.00 *

Ιδιώτες 
(έως EUR 50.000)

Εταιρείες 
(έως EUR 150.000)

SEPA 
Credit 
Transfer 
(EUR στον 
ΕΟΧ)

EUR  3.00 EUR  3.00

Έμβασμα EUR  10.00 * EUR  10.00 *

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ / ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ / ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Εισερχόμενες μεταφορές πίστωσης / εμβάσματα (incoming orders)

Επιπλέον χρέωση για ελλιπείς οδηγίες - Non STP
Ακύρωση / Τροποποίηση / Διερεύνηση Συναλλαγής πριν την πίστωση* 
Domestic
Ακύρωση / Τροποποίηση / Διερεύνηση Συναλλαγής πριν την πίστωση* 
Cross Border

* Έξοδα χρεώσης 'OUR' για εγχώριες πληρωμές σε ευρώ > EUR 50.000 EUR 15.00

* Έξοδα χρέωσης 'OUR' για εγχώριες πληρωμές σε ξένο νόμισμα και 
διεθνής πληρωμές

Τα αιτούμενα έξοδα των ανταποκριτών και 
Δικαιούχων Τραπεζών (Beneficiary Bank) τα 
οποία χρεώνονται μετά την εκτέλεση της 
πληρωμής.

Επιπλέον χρέωση για επείγoν έμβασμα 
(same day processing / value) EUR 10.00

Ημερομηνία εκτέλεσης συναλλαγής 
Εισερχόμενες εντολές πληρωμών σε πίστωση λογαριασμών που τηρούνται στο ίδιο νόμισμα: πιστώνονται με την αξία
(valeur) της εντολής εάν ληφθούν εντός εργάσιμων ημερών έως τις 14:30, διαφορετικά η Τράπεζα δύναταινα πιστώσειτο
έμβασμα με ημερομηνία αξίας την επόμενη εργάσιμη.

Εξερχόμενες μεταφορές πίστωσης / εμβάσματα (Paper based - 
GEMINI)

Εξερχόμενες  μεταφορές πίστωσης / εμβάσματα (e-banking)

* Έξοδα χρεώσης 'OUR' για εγχώριες πληρωμές σε ευρώ < EUR 50.000 EUR 3.00

Διευκρινήσεις / Ερωτήσεις Ανταποκριτών / Δικαιούχου Τράπεζας σχετικά με 
εμβάσματα λόγω ελλιπών οδηγιών (Tracers, Investigations)

EUR 30.00 ανά μήνυμα πλέον εξόδων 
ανταποκριτών και δικαιούχου Τράπεζας

Αίτηση Εντολέα Πελάτη για ακύρωση-ανάκληση / τροποποίηση / 
διερεύνηση εντολής μετά την εκτέλεσή της

EUR 30.00 ανά μήνυμα πλέον εξόδων 
ανταποκριτών και δικαιούχου Τράπεζας

Ημερομηνία εκτέλεσης συναλλαγής
Η Τράπεζα εκτελεί εντολές πληρωμών στα εξής νομίσματα: USD, EUR, CHF, DKK, SEK, NOK, AUD, SGD, GBP, JPY, AED

Επιπλέον χρέωση λόγω ελλιπών οδηγιών - Τροποποίηση εντολής 
μεταφοράς / εμβάσματος (διόρθωση / ακύρωση) μη διεκπεραιωμένης 
εντολής

EUR 5.00

Επιβεβαίωση μεταφοράς πίστωσης / εμβάσματος στον Πελάτη (μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομίου) 

Ανέξοδα

Επιβεβαίωση Εμβάσματος στον Δικαιούχο (Fax Payment Confirmation)  EUR 15.00 

Εντολές μεταφορών πίστωσης/ εμβάσματα(paper-based - GEMINI): Οι εντολές μεταφορών πίστωσης (SEPA) εκτελούνται
την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία λήψης της εντολής (Δευτέρα-Παρασκευή, 14.30). Εμβάσματα σε EUR και λοιπά
νομίσματα εκτελούνται με αξία (valeur) 2 εργάσιμων ημερών από την ημέρα λήψης της εντολής (Δευτέρα - Παρασκευή,
14.30). Η αξία (valeur) μπορεί να διαφοροποιηθεί αν αυτό απαιτείται από το εκάστοτε χρησιμοποιούμενο σύστημα
πληρωμών ή σεεπίσημη αργία του νομίσματος της πληρωμής. Για την εκτέλεση τωνεντολών προϋπόθεσηείναι η ύπαρξη
διαθεσιμότητας υπολοίπου στον χρεούμενο λογαριασμό. Εντολές οι οποίες λαμβάνονται μετά τις ανωτέρω αναφερόμενες
ώρες θεωρούνται ως ληφθείσες την επόμενη εργάσιμη ημέρα.



Πληρωμές σε Οργανισμούς Ιδιώτες Εταιρείες

paper 
based

e-banking

paper 
based EUR 2.00 EUR 3.00

e-banking EUR 0.50 EUR 0.50

paper 
based

EUR 2.00 EUR 3.00

e-banking EUR 1.00 EUR 1.00

Aκύρωση Τραπεζικών Επιταγών (Cancellation of Bank Drafts LCY-FCY)

Χορήγηση βιβλιαρίου Προσωπικών Επιταγών (Issuance of 
Cheque Book-LCY, FCY)

Χορήγηση αριθμών Προσωπικών Επιταγών (Εκτύπωση με μέριμνα Πελάτη)

Οι πληρωμές σε Οργανισμούς εκτελούνται την ημέρα λήψης τους (Δευτέρα-Παρασκευή, 14.30). Έξοδα ή ποινές
εκπρόθεσμων /ληξιπρόθεσμων πληρωμών για λόγους πέρατου ελέγχου της Τράπεζαςβαρύνουν τον εντολέα. Η Τράπεζα
ευθύνεται μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια. Για την εκτέλεση των εντολών προϋπόθεση είναι η ύπαρξη διαθεσιμότητας
υπολοίπου στον χρεούμενο λογαριασμό.

ΕΠΙΤΑΓΕΣ

 Έκδοση Τραπεζικών Επιταγών σε EUR και GBP

0.25% επί του ποσού της επιταγής, 
min EUR 20.00, max EUR 150.00 

(Χωρίς προμήθεια υπέρ Δικαιούχου / Δ.Ο.Υ, 
Ασφαλιστικά Ταμεία, Δημόσιους Οργανισμούς)

Υπέρ του ιδίου, EUR 20.00 / υπέρ τρίτου, EUR 
20.00

EUR 1.00 ανά φύλλο επιταγής 

Δημόσιο και Δημόσιοι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Ανέξοδα

ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Τηλεφωνία

Αλλοι δικαιούχοι οργανισμοί (Ασφαλιστικές κ.α.)

Ημερομηνία εκτέλεσης συναλλαγής

Σφράγιση ακάλυπτης επιταγής εκδόσεως άλλης τράπεζας κατ'εντολή του 
κομιστή (κατόχου λογαριασμού της Τράπεζας) - Cheque Returned Unpaid EUR 20.00

Κατάθεση επιταγής προς είσπραξη (Cheque Collection) 

0.25% επί του ποσού της επιταγής, min EUR 
20.00 max EUR 500.00 πλέον εξόδων 

ταχυμεταφοράς.  Ο λογαριασμός του πελάτη 
πιστώνεται με το ποσό εκκαθάρισης.

Καταθέσεις Ιδιωτικών και Τραπεζικών επιταγών
Επιταγές γίνονται αποδεκτές μόνο για κατάθεση σε λογαριασμούς καταθέσεων ή χορηγήσεων.
Επιταγές σε EUR που εκκαθαρίζονται μέσω Δ.Ι.Α.Σ ή Γραφείου Συμψηφισμού:
Ιδιωτικές επιταγές κατατίθενται με αξία (valeur) 3 εργάσιμων ημερών, Τραπεζικές επιταγές κατατίθενται με αξία (valeur) 1
εργάσιμης.
Eπιταγές σε Ξ.Ν. που εκκαθαρίζονται μέσω Γραφείο Συμψηφισμού:
Ιδιωτικές επιταγές κατατίθενται με αξία (valeur) 6 εργάσιμων ημερών.
Επιταγές οι οποίες σύρονται σε Τράπεζες εξωτερικού στέλνονται ως "αξίες προς είσπραξη" και πιστώνονται στον 

EUR 0.30 ανά αριθμό 

Επιστροφή προσωπικής επιταγής προς ακύρωση EUR 3.00 

Ανάκληση /  Εντολή μη Πληρωμής Προσωπικών Επιταγών  (Stop Payment 
on Personal Cheques) μετά την πάροδο του 8ημέρου

EUR 20.00

Σφράγιση ακάλυπτης επιταγής εκδόσεως πελάτη της Τράπεζας EUR 15.00



Μετατροπή Συναλλάγματος (spread) < USD 10,000 ή ισόποσο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος (Bulletin Rates)

Μετατροπή Συναλλάγματος (spread) > USD 10,000 ή ισόποσο Κατόπιν συμφωνίας με την υπηρεσία Treasury 

 Λογ. Tαμιευτηρίου / Υπό Προειδοποίηση / Όψεως (EUR,USD,JPY,GBP,CHF) 

 Προθεσμιακές Kαταθέσεις (Term Deposits in EUR,USD,JPY,GBP,CHF) 

0.20% επί της ονομαστικής αξίας + ΦΠΑ

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Άτοκος

Κατόπιν συμφωνίας

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Συμμετοχής σε Διαγωνισμό - Bid Bonds
0.75%  (κατά αδιαίρετο τρίμηνο) επί του ποσού 

της Εγγυητικής Επιστολής, min EUR 75.00

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Ανάληψη μετρητών σε EUR (εξ'ιδίου λογαριασμού σε Ευρώ ή συνάλλαγμα) Ανέξοδα 

Ανάληψη μετρητών σε ξένο χαρτονόμισμα (εξ'ιδίου λογαριασμού σε 
συνάλλαγμα ή Ευρώ ή έναντι μετρητών) - Sale of FCY Banknotes (USD, 
GBP) 

2% επί του ποσού ανάληψης min EUR 25.00

Κατάπτωση Εγγυητικής Επιστολής EUR 100.00
Απλή κοινοποίηση Ε/Ε εξωτερικού ή STLC χωρίς εγγύηση της Τραπέζης 
μας

EUR 75.00

Έκδοση Ε/Ε με λήψη αντεγγυήσεως άλλης τραπέζης Κατόπιν συμφωνίας

Καλής Εκτέλεσης - Good Performance  
1.00%  (κατά αδιαίρετο τρίμηνο) επί του ποσού 

της Εγγυητικής Επιστολής, min EUR 100.00

Πληρωμών - Payments 
1.25%  (κατά αδιαίρετο τρίμηνο) επί του ποσού 

της Εγγυητικής Επιστολής, min EUR 125.00

Τροποποίηση Εγγυητικής Επιστολής EUR 75.00

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ

Φύλαξη και λειτουργική διαχείριση Ομολόγων  (κατά αδιαίρετο τρίμηνο)



Κατεθέσεις Προθεσμίας - Κόστος πρόωρης εξόφλησης Προθεσμιακής Κατάθεσης

Συστατική επιστολή (Reference Letter) EUR 75.00

Άλλου είδους επιστολές Κατόπιν συμφωνίας, min EUR 20.00 max EUR 
75.00

Κόστος διαφοράς επιτοκίων, max ποσό 
δεδουλεμένων τόκων

Έξοδα αγοραπωλησίας πλοίου (Closing Fees ) Κατόπιν συμφωνίας

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ερωτηματολόγια Eλεγκτών ανά Εταιρεία (Auditors Questionnaires) EUR 50.00
Έκδοση Επιστολής προς Υπ. Οικονομικών (L.89/67) EUR 50.00

Επανεκτύπωση αντίγραφου συναλλαγής EUR 10.00 
Ενοικίαση Θυρίδων Ασφαλείας (Safe Boxes) EUR 200.00 ανά έτος + ΦΠΑ
Ταχυδρομικά έξοδα Ελλάδα (Postage-Greece) EUR 3.00

Οδηγίες αποδέσμευσης ποσού (μέσω μηνύματος SWIFT) για 
αγοραπωλησία πλοίου - (Release Instructions) EUR 350.00

Άλλα μηνύματα SWIFT  Κατόπιν συμφωνίας, min EUR 30.00

Επανεκτύπωση κίνησης λογαριασμού (Statement Reprint) EUR 10.00 

Έξοδα Courier Ευρώπη (Courier Service -Europe) EUR 45.00
Έξοδα Courier ΗΠΑ κλπ (Courier Service -Οther destinations) EUR 60.00

ΓΕΝΙΚΑ
Ο παρόν τιμοκατάλογος παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις συνήθεις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει η Τράπεζα.  
Υπηρεσίες οι οποίες δεν αναφέρονται ρητά θα χρεωθούν με βάση ειδικών ρυθμίσεων μεταξύ του Πελάτη και της Τράπεζας. 
Γενικά οι επιβαρύνσεις / έξοδα που σχετίζονται με συναλλαγές / υπηρεσίες εμφανίζονται στην κίνηση του λογαριασμούως
αυτούσιες χρεώσεις με εξαίρεση τις πράξεις μετατροπής νομισμάτων (Foreign Exchange (FX) Transactions) όπου το
περιθώριο είναι ενσωματωμένο στην τιμή. 
Έξοδα ανταποκριτών, Τραπεζών τρίτων, καθώς και χρεώσεις οι οποίες μπορεί να επιβληθούν από Κρατικές Αρχές και
επιβαρύνουν τον πελάτη, δεν συμπεριλαμβάνονται στο παρόν. 
Οι εργάσιμες τραπεζικές ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης του κοινού ακολουθούν την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία.

Ταχυδρομικά έξοδα Ευρώπη (Postage-Europe) EUR 5.00
Ταχυδρομικά έξοδα ΗΠΑ κλπ. (Postage-other destinations) EUR 10.00
Έξοδα Courier Ελλάδα (Courier Service -Greece) EUR 25.00


