
Οδηγός για τους μαθητές 

Αποταμιευτικος 

Λογαριασμος 



Τι είναι ο ‘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 ένα μέσο μηνιαίο υπολοίπο 
χρημάτων για να αποφευχθούν επιπλέον 
χρεώσεις. 

Η εξοικονόμηση χρημάτων μπορεί να σας 
βοηθήσει να γίνετε οικονομικά 
ανεξάρτητοι και να νιώθετε ασφαλείς.  



Γιατί είναι σημαντικό να αποταμιεύετε 
χρήματα; 

Για να αγοράσετε σπίτι  

Για να αγοράσετε αυτοκίνητο  

Για να πληρώσετε τα δίδακτρα για το σχολείο 

Για να πάτε διακοπές 

Για να έχετε μια ασφαλή συνταξιοδότηση 



Διαφορετικοί τύποι Αποταμιευτικών 
Λογαριασμών  

 Αποταμιευτικός Λογαριασμός (Savings Account)*  

Επιτρέπει στους πελάτες να εξοικονομούν χρήματα για μελλοντικές 
ανάγκες και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  Δεν απαιτείται 
ελάχιστο ποσό κατάθεσης και μπορείτε να κάνετε ανάληψη χρημάτων 
χωρίς προειδοποίηση προς την τράπεζα.  Οι λογαριασμοί αποταμίευσης, 
δεν χρησιμοποιούνται συνήθως για διαδικτυακές αγορές ή για την 
πληρωμή λογαριασμών στο διαδίκτυο 

Τα επιτόκια 
ποικίλλουν σε 

κάθε χώρα και 
κάθε τράπεζα. 



Διαφορετικοί τύποι Αποταμιευτικών 
Λογαριασμών  

 Λογαριασμός προθεσμίας (FD) (Fixed Deposit (FD) 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 ποσό και να κάνουν 
αναλήψεις (δωρεάν, αλλά είναι απαραίτητο να δώσετε συγκεκριμένο 
αριθμό ημερών προειδοποίησης). 

Τα επιτόκια 
ποικίλλουν σε 

κάθε χώρα και 
κάθε τράπεζα. 



Τι είναι το ‘Σχέδιο Επιβράβευσης - Loyalty 
Scheme’?  

 

Οι τράπεζες προσφέρουν σχέδια 
επιβράβευσης στους πελάτες τους 
προκειμένου να τους ενθαρρύνουν να 
χρησιμοποιήσουν την χρεωστική ή 
πιστωτική τους κάρτα.  Τα σχέδια 
επιβράβευσης προσφέρουν 
εκπτώσεις, κουπόνια και πόντους.  Το 
μεγαλύτεορ πλεονέκτημα για τη 
συμμετοχή τους, οι πελάτες 
λαμβάνουν ανταμοιβές. 



Πλεονεκτήματα των Σχέδιων Επιβράβευσης 
(Loyalty Schemes) 

Τα σχέδια επιβράβευσης (loyalty schemes) μπορούν να 
προσφέρουν:  

 Ανταμοιβές 

 Κουπόνια 

 Χαρά και ικανοποιήση στους πελάτες  


