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Αποταμιευτικός 

Λογαριασμός 

Οδηγό ς μαθητώ ν για τόυς 

απόταμιευτικόυ ς 

λόγαριασμό υς 

 

 

 

Τι είναι ο ‘Αποταμιευτικός Λογαριασμός’;  

Ένας απόταμιευτικό ς λόγαριασμό ς ει ναι ε νας τυ πός 
τραπεζικόυ  λόγαριασμόυ  πόυ επιτρε πει στόυς πελα τες 
να καταθε τόυν χρη ματα και να κρατόυ ν τα χρη ματα τόυς 
ασφαλη . 

Οι πελα τες ενδε χεται να ε χόυν περιόρισμε νό πόσό  
αναλη ψεών κα θε μη να.  Απαιτει ται ε να με σό μηνιαι ό 
υπόλόι πό χρημα τών για να απόφευχθόυ ν επιπλε όν 
χρεώ σεις. 

Η εξόικόνό μηση χρημα τών μπόρει  να σας βόηθη σει να 
γι νετε όικόνόμικα  ανεξα ρτητόι και να νιώ θετε ασφαλει ς.  

 

Γιατί είναι σημαντικό να 
αποταμιεύετε χρήματα;  

 Για να αγόρα σετε σπι τι  

 Για να αγόρα σετε 
αυτόκι νητό  

 Για να πληρώ σετε τα 
δι δακτρα για τό σχόλει ό 

 Για να πα τε διακόπε ς 

 Για να ε χετε μια ασφαλη  
συνταξιόδό τηση 

Σημαντικό: 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝ! 



 

 

Διαφορετικοί τύποι 

Αποταμιευτικών Λογαριασμών    

 Αποταμιευτικός Λογαριασμός (Savings Account)*: Επιτρε πει 

στόυς πελα τες να εξόικόνόμόυ ν χρη ματα για μελλόντικε ς 

ανα γκες και για συγκεκριμε νό χρόνικό  δια στημα.  Δεν απαιτει ται 

ελα χιστό πόσό  κατα θεσης και μπόρει τε να κα νετε ανα ληψη 

χρημα τών χώρι ς πρόειδόπόι ηση πρός την τρα πεζα.  Οι 

λόγαριασμόι  απόταμι ευσης, δεν χρησιμόπόιόυ νται συνη θώς για 

διαδικτυακε ς αγόρε ς η  για την πληρώμη  λόγαριασμώ ν στό 

διαδι κτυό. 

 Λογαριασμός προθεσμίας - Fixed Deposit (FD) Account*: Τα 

χρη ματα μπόρόυ ν να κατατεθόυ ν σε ε ναν λόγαριασμό  FD για μια 

συγκεκριμε νη χρόνικη  περι όδό. Δεν μπόρει  να γι νει ανα ληψη τών 

χρημα τών πριν από  τό τε λός της συγκεκριμε νης περιό δόυ.  Οι 

λόγαριασμόι  καταθε σεών παρε χόυν υψηλη  από δόση στα 

χρη ματα τών πελατώ ν και τό επιτό κιό πρόστι θεται στό τε λός της 

επιλεγμε νης περιό δόυ. 

 Λογαριασμός Προειδοποίησης (Notice Account)*: Οι πελα τες 

μπόρόυ ν να καταθε σόυν ε να απεριό ριστό πόσό  και να κα νόυν 

αναλη ψεις (δώρεα ν, αλλα  ει ναι απαραι τητό να δώ σετε 

συγκεκριμε νό αριθμό  ημερώ ν πρόειδόπόι ησης). 

*Τα επιτόκια 

ποικίλλουν σε κάθε 

χώρα και κάθε 

τράπεζα.  

 

 

 

Πλεονεκτήματα ενός Αποταμιευτικού 
Λογαριασμού  

 Οι πελα τες επώφελόυ νται από  
τη διατη ρηση τών αχρει αστών 
κεφαλαι ών στόν απόταμιευτικό  
λόγαριασμό  λό γώ τόυ ό τι όι 
λόγαριασμόι  αυτόι  καταβα λλόυν 
τό κόυς. 

 Οι λόγαριασμόι  απόταμι ευσης 
ει ναι η λυ ση για τα χρη ματα με τα όπόι α δεν 
θε λετε να πα ρετε ρι σκα.  

 

Τι είναι το ‘Σχέδιο Επιβράβευσης - Loyalty 
Scheme’?  

Οι τρα πεζες πρόσφε ρόυν σχε δια επιβρα βευσης στόυς πελα τες 
τόυς πρόκειμε νόυ να τόυς ενθαρρυ νόυν να χρησιμόπόιη σόυν 
την χρεώστικη  η  πιστώτικη  τόυς κα ρτα.  Τα σχε δια 
επιβρα βευσης πρόσφε ρόυν εκπτώ σεις, κόυπό νια και πό ντόυς.  
Τό μεγαλυ τεόρ πλεόνε κτημα για τη συμμετόχη  τόυς, όι πελα τες 
λαμβα νόυν ανταμόιβε ς. 



 

 

Τα σχε δια επιβρα βευσης 
(loyalty schemes) μπόρόυ ν να 
πρόσφε ρόυν:  

 Ανταμόιβε ς 

 Κόυπό νια 

 Χαρα  και ικανόπόιη ση 
στόυς πελα τες  

Γιατί είναι 
σημαντικό να 
αποταμιεύετε 

χρήματα;  
 

ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΙΑ 
ΚΑΛΗ ΖΩΗ 

Γιατί είναι 
σημαντικό να 
αποταμιεύετε 

χρήματα;  
 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Γιατί είναι 
σημαντικό να 
αποταμιεύετε 

χρήματα;  
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 

 

 


