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Τραπεζικοί 

Λογαριασμοί 
 

Οδηγό ς για τόυς μαθητέ ς 

σέ τραπέζικόυ ς λόγαριασμόυ ς. 

 

 

Τι είναι ο ‘Τραπεζικός 
Λογαριασμός’;  

Ένας «τραπέζικό ς λόγαριασμό ς» 
έι ναι μια χρηματόόικόνόμικη  
συμφωνι α μέταξυ  ένό ς καταθέ τη η  
κα τόχόυ χρέ όυς και μιας τρα πέζας.  Οι 
τραπέζικόι  λόγαριασμόι  απότέλόυ νται γένικα  
από  διαφόρέτικόυ ς τυ πόυς λόγαριασμω ν 
καταθέ σέων και λόγαριασμω ν δανέι ων. 

Για να γίνεται πελάτης σε οποιαδήποτε 
τράπεζα, θα πρέπει να παρέχετε:  

 Από δέιξη ταυτό τητας (π.χ. ταυτό τητα, 
διαβατη ριό) 

 Από δέιξη τόπικη ς κατόι κησης (π.χ. 
λόγαριασμόυ ς κόινη ς ωφέ λέιας)  

 Από δέιξη κατα στασης (π.χ. φόιτητικη  
ταυτό τητα) 



 

 

 

Διαφορετικοί τύποι τραπεζικών 

λογαριασμών  

 Τρεχούμενος Λογαριασμός*: Παρέχει εύκολη πρόσβαση στις 

καθημερινές συναλλαγές των πελατών και διατηρεί τα μετρητά ασφαλή.  

Οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια χρεωστική κάρτα ή επιταγές 

για να πραγματοποιήσουν αγορές ή να πληρώσουν λογαριασμούς.  Η 

εγκατάσταση υπερανάληψης μπορεί να παρασχεθεί κατόπιν αιτήματος και 

έγκρισης. 

 Αποταμιευτικός Λογαριασμός*: Ένας αποταμιευτικός λογαριασμός 

είναι ένας τύπος τραπεζικού λογαριασμού που επιτρέπει στους πελάτες να 

καταθέτουν χρήματα και να κρατούν τα χρήματα τους ασφαλή.  Οι 

πελάτες ενδέχεται να έχουν περιορισμένο ποσό αναλήψεων κάθε μήνα.  

Απαιτείται μέσο μηνιαίο υπολοίπο για να αποφευχθούν επιπλέον χρεώσεις. 

Η εξοικονόμηση χρημάτων μπορεί να σας βοηθήσει να γίνετε οικονομικά 

ανεξάρτητοι και ασφαλείς. 

 Λογαριασμός προθεσμίας (FD) (Fixed-deposit account) *: Τα χρήματα 

μπορούν να κατατεθούν σε έναν λογαριασμό FD για μια συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο. Δεν μπορεί να γίνει ανάληψη των χρημάτων πριν από το 

τέλος της συγκεκριμένης περιόδου.  Οι λογαριασμοί καταθέσεων παρέχουν 

υψηλή απόδοση στα χρήματα των πελατών και το επιτόκιο προστίθεται 

στο τέλος της επιλεγμένης περιόδου. 

 Λογαριασμός Προειδοποίησης (Notice account)*: Οι πελάτες μπορούν 

να καταθέσουν ένα απεριόριστο χρηματικό ποσό και να κάνουν 

αναλήψεις (δωρεάν, αλλά είναι απαραίτητο να δώσουν συγκεκριμένο 

αριθμό ημερών προειδοποίησης). 

*Τα επιτόκια 

ποικίλλουν σε κάθε 

χώρα και κάθε τράπεζα.  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 

Εα ν έ χέτέ λόγαριασμό  πρόέιδόπόι ησης πόυ χρέια ζέται πρόέιδόπόι ηση 

35 ημέρω ν και γνωρι ζέτέ ό τι κατα  τόυς πρόσέχέι ς μη νές θα 

χρέιαστέι τέ έ να συγκέκριμέ νό χρηματικό  πόσό , απλα  πρέ πέι να 

ένημέρω σέτέ την τρα πέζα 35 ημέ ρές πριν από  την ημέρόμηνι α λη ξης. 

 

 

Διαχείριση Λογαριασμού:   

Πρό σβαση σέ λόγαριασμόυ ς 

 Ηλέκτρόνικη  Τρα πέζα  

(Internet Banking) 

 Εφαρμόγη Κινητη ς Τρα πέζας  

(Mobile  Banking) 

 Αυτό ματό Μηχα νημα Ανα ληψης Μέτρητω ν (ATMs) 

 Επισκέφτέι τέ τό τόπικό  υπόκατα στημα της τρα πέζας  

Πλεονεκτήματα της Ηλεκτρονικής/Κινητής Τράπεζας  

(Internet/Mobile Banking)  

 Μέιω νέι τα έ ξόδα της τρα πέζας  

 Βέλτιωμέ νη έμπέιρι α πέλατω ν  

 Διαδικτυακη  ασφα λέια  

 Πληρωμη  λόγαριασμω ν κόινη ς ωφέ λέιας 

 Μέταφόρα  χρημα των σέ α λλόυς λόγαριασμόυ ς 

 Πληρωμη  αγαθω ν/υπηρέσιω ν 

 Συγκέντρωτικη  ανα λυση των συναλλαγω ν 



 

 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ 

 Αποφύγετε το χρέος 

 Παρακολουθείτε τις ημερήσιες 

δαπάνες  

 Προϋπολογισμός με μετρητά  

 Δημιουργία πίστωσης 

 Αύξηση των ανταμοιβών 

 Αποκτήστε την εμπιστοσύνη της 

αγοράς  

Διαφορά μεταξύ Πιστωτικής και Χρεωστικής Κάρτας:  

Η κυ ρια διαφόρα  μέταξυ  των δυ ό καρτω ν έι ναι στη διαδιασι α 

ανα λυψης των χρημα των από  την στιγμη  πόυ πραγματόπόιέι ται 

η αγόρα . 

Όταν έ νας πέλα της χρησιμόπόιέι  μια χρέωστικη  κα ρτα, τα 

χρη ματα απόσυ ρόνται απέυθέι ας από  τό συνδέδέμέ νό 

τρέχόυ μένό λόγαριασμό , τό όπόι ό πρέ πέι να διαθέ τέι έ να 

συγκέκριμέ νό χρηματικό  πόσό  η  μια σταθέρη  λέιτόυργι α 

υπέρανα ληψης για την κα λυψη της συναλλαγη ς. 

Όταν έ νας πέλα της χρησιμόπόιέι  μια πιστωτικη  κα ρτα, η αγόρα  

πρόστι θέται στόν πρόσωπικό  λόγαριασμό  πιστωτικη ς κα ρτας.  

Στό τέ λός κα θέ μη να απόστέ λλέται κατα σταση λόγαριασμόυ  μέ 

την όπόι α γι νέται η πληρωμη .  Σέ αυτη ν την πέρι πτωση, όι 

πληρωμέ ς για αγόρέ ς γι νόνται σέ μέταγένέ στέρη ημέρόμηνι α. 
Και οι δύο πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες 

αποτελούν σημαντικό μέρος της οικονομικής 

μας ζωής.  Γνωρίζοντας, πότε και πώς να 

χρησιμοποιήσετε πιστωτική ή χρεωστική 

κάρτα μπορεί να σας βοηθήσει να αναπτύξετε 

ένα οικονομικό ιστορικό και να χαμηλώσει τα 

επίπεδα χρέους σας. 

 

 

Τι είναι η πιστωτική κάρτα;  

Μια Πιστωτικη  κα ρτα λέιτόυργέι  πέρισσό τέρό ως δα νέιό γιατι  

έπιτρέ πέι στόυς πέλα τές να ξόδέυ όυν χρη ματα από  τό πιστωτικό  

ό ριό της κα ρτας.  Οι πέλα τές χρησιμόπόιόυ ν την κα ρτα για να 

πραγματόπόιη σόυν βασικέ ς συναλλαγέ ς, όι όπόι ές στη συνέ χέια 

καταγρα φόνται σέ τραπέζικό  λόγαριασμό . 

Τι είναι η χρεωστική κάρτα;  

Μια Χρέωστικη  κα ρτα μπόρέι  να χρησιμόπόιηθέι  για την ανα ληψη 

χρημα των απέυθέι ας από  συνδέδέμέ νό τρέχόυ μένό λόγαριασμό  η  

για την πραγματόπόι ηση αγόρα ς.  Μπόρέι  να χρέιαστέι  έ νας 

Πρόσωπικό ς Αριθμό ς Αναγνω ρισης (PIN/ Personal Identification 

Number) για την έ γκριση μιας αγόρα ς. 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 



 

 

Η διαδικασία απόκτησης κάρτας:  

 Ανόι ξτέ έ ναν τραπέζικό  λόγαριασμό  

 Συμπληρω στέ έ να έ ντυπό αι τησης για πιστωτικη  η  

χρέωστικη  κα ρτα  

 Επισκέφθέι τέ την τρα πέζα για να λα βέτέ την κα ρτα 

 Λα βέτέ τόν αριθμό  PIN, ό όπόι ός για λό γόυς 

ασφαλέι ας θα απόσταλέι  ταχυδρόμικω ς πέρι πόυ 

έντό ς δυό ημέρω ν από  την ημέρόμηνι α αι τησης 

 

 


