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Τι είναι ο ‘Αποταμιευτικός Λογαριασμός’;
Ένας απόταμιευτικός λόγαριασμός ειναι ενας τυπός
τραπεζικόυ λόγαριασμόυ πόυ επιτρεπει στόυς πελατες
να καταθετόυν χρηματα και να κρατόυν τα χρηματα τόυς
ασφαλη.
Οι πελατες ενδεχεται να εχόυν περιόρισμενό πόσό
αναληψεών καθε μηνα. Απαιτειται ενα μεσό μηνιαιό
υπόλόιπό χρηματών για να απόφευχθόυν επιπλεόν
χρεώσεις.
Η εξόικόνόμηση χρηματών μπόρει να σας βόηθησει να
γινετε όικόνόμικα ανεξαρτητόι και να νιώθετε ασφαλεις.

Γιατί είναι σημαντικό
αποταμιεύετε χρήματα;

Αποταμιευτικός
Λογαριασμός
Οδηγός μαθητών για τόυς
απόταμιευτικόυς
λόγαριασμόυς

Σημαντικό:
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝ!

να



Για να αγόρασετε σπιτι



Για
να
αυτόκινητό



Για να πληρώσετε τα
διδακτρα για τό σχόλειό



Για να πατε διακόπες



Για να εχετε μια ασφαλη
συνταξιόδότηση

αγόρασετε

Πλεονεκτήματα
Λογαριασμού
*Τα επιτόκια
ποικίλλουν σε κάθε
χώρα και κάθε
τράπεζα.

Αποταμιευτικός Λογαριασμός (Savings Account)*: Επιτρεπει
στόυς πελατες να εξόικόνόμόυν χρηματα για μελλόντικες
αναγκες και για συγκεκριμενό χρόνικό διαστημα. Δεν απαιτειται
ελαχιστό πόσό καταθεσης και μπόρειτε να κανετε αναληψη
χρηματών χώρις πρόειδόπόιηση πρός την τραπεζα.
Οι
λόγαριασμόι απόταμιευσης, δεν χρησιμόπόιόυνται συνηθώς για
διαδικτυακες αγόρες η για την πληρώμη λόγαριασμών στό
διαδικτυό.



Λογαριασμός προθεσμίας - Fixed Deposit (FD) Account*: Τα
χρηματα μπόρόυν να κατατεθόυν σε εναν λόγαριασμό FD για μια
συγκεκριμενη χρόνικη περιόδό. Δεν μπόρει να γινει αναληψη τών
χρηματών πριν από τό τελός της συγκεκριμενης περιόδόυ. Οι
λόγαριασμόι καταθεσεών παρεχόυν υψηλη απόδόση στα
χρηματα τών πελατών και τό επιτόκιό πρόστιθεται στό τελός της
επιλεγμενης περιόδόυ.



Λογαριασμός Προειδοποίησης (Notice Account)*: Οι πελατες
μπόρόυν να καταθεσόυν ενα απεριόριστό πόσό και να κανόυν
αναληψεις (δώρεαν, αλλα ειναι απαραιτητό να δώσετε
συγκεκριμενό αριθμό ημερών πρόειδόπόιησης).

Αποταμιευτικού



Οι πελατες επώφελόυνται από
τη διατηρηση τών αχρειαστών
κεφαλαιών στόν απόταμιευτικό
λόγαριασμό λόγώ τόυ ότι όι
λόγαριασμόι αυτόι καταβαλλόυν
τόκόυς.



Οι λόγαριασμόι απόταμιευσης
ειναι η λυση για τα χρηματα με τα όπόια δεν
θελετε να παρετε ρισκα.

Διαφορετικοί τύποι
Αποταμιευτικών Λογαριασμών


ενός

Τι είναι το ‘Σχέδιο Επιβράβευσης - Loyalty
Scheme’?
Οι τραπεζες πρόσφερόυν σχεδια επιβραβευσης στόυς πελατες
τόυς πρόκειμενόυ να τόυς ενθαρρυνόυν να χρησιμόπόιησόυν
την χρεώστικη η πιστώτικη τόυς καρτα.
Τα σχεδια
επιβραβευσης πρόσφερόυν εκπτώσεις, κόυπόνια και πόντόυς.
Τό μεγαλυτεόρ πλεόνεκτημα για τη συμμετόχη τόυς, όι πελατες
λαμβανόυν ανταμόιβες.

Τα σχεδια επιβραβευσης
(loyalty schemes) μπόρόυν να
πρόσφερόυν:


Ανταμόιβες



Κόυπόνια



Χαρα και ικανόπόιηση
στόυς πελατες
Γιατί είναι
σημαντικό να
αποταμιεύετε
χρήματα;

Γιατί είναι
σημαντικό να
αποταμιεύετε
χρήματα;

ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΙΑ
ΚΑΛΗ ΖΩΗ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Γιατί είναι
σημαντικό να
αποταμιεύετε
χρήματα;
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ

