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Τι είναι ο ‘Τραπεζικός
Λογαριασμός’;
Ένας «τραπέζικός λόγαριασμός»
έιναι μια χρηματόόικόνόμικη
συμφωνια μέταξυ ένός καταθέτη η
κατόχόυ χρέόυς και μιας τραπέζας. Οι
τραπέζικόι λόγαριασμόι απότέλόυνται γένικα
από διαφόρέτικόυς τυπόυς λόγαριασμων
καταθέσέων και λόγαριασμων δανέιων.
Για να γίνεται πελάτης σε οποιαδήποτε
τράπεζα, θα πρέπει να παρέχετε:

Τραπεζικοί
Λογαριασμοί
Οδηγός για τόυς μαθητές
σέ τραπέζικόυς λόγαριασμόυς.



Απόδέιξη ταυτότητας (π.χ. ταυτότητα,
διαβατηριό)



Απόδέιξη τόπικης κατόικησης (π.χ.
λόγαριασμόυς κόινης ωφέλέιας)



Απόδέιξη καταστασης (π.χ. φόιτητικη
ταυτότητα)

*Τα επιτόκια
ποικίλλουν σε κάθε
χώρα και κάθε τράπεζα.
Διαφορετικοί
λογαριασμών








τύποι

τραπεζικών

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.

Διαχείριση Λογαριασμού:
Πρόσβαση σέ λόγαριασμόυς



Ηλέκτρόνικη Τραπέζα
(Internet Banking)



ΕφαρμόγηΚινητης Τραπέζας
(Mobile Banking)



Αυτόματό Μηχανημα Αναληψης Μέτρητων (ATMs)



Επισκέφτέιτέ τό τόπικό υπόκαταστημα της τραπέζας

Πλεονεκτήματα της Ηλεκτρονικής/Κινητής Τράπεζας
(Internet/Mobile Banking)


Μέιωνέι τα έξόδα της τραπέζας



Βέλτιωμένη έμπέιρια πέλατων

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.



Διαδικτυακη ασφαλέια



Πληρωμη λόγαριασμων κόινης ωφέλέιας



Μέταφόρα χρηματων σέ αλλόυς λόγαριασμόυς



Πληρωμη αγαθων/υπηρέσιων

Λογαριασμός Προειδοποίησης (Notice account)*: Οι πελάτες μπορούν



Συγκέντρωτικη αναλυση των συναλλαγων

να καταθέσουν ένα απεριόριστο χρηματικό ποσό και να κάνουν
αναλήψεις (δωρεάν, αλλά είναι απαραίτητο να δώσουν συγκεκριμένο
αριθμό ημερών προειδοποίησης).
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Εαν έχέτέ λόγαριασμό πρόέιδόπόιησης πόυ χρέιαζέται πρόέιδόπόιηση
35 ημέρων και γνωριζέτέ ότι κατα τόυς πρόσέχέις μηνές θα
χρέιαστέιτέ ένα συγκέκριμένό χρηματικό πόσό, απλα πρέπέι να
ένημέρωσέτέ την τραπέζα 35 ημέρές πριν από την ημέρόμηνια ληξης.

Τι είναι η χρεωστική κάρτα;
Διαφορά μεταξύ Πιστωτικής και Χρεωστικής Κάρτας:
Η κυρια διαφόρα μέταξυ των δυό καρτων έιναι στη διαδιασια
αναλυψης των χρηματων από την στιγμη πόυ πραγματόπόιέιται
η αγόρα.
Όταν ένας πέλατης χρησιμόπόιέι μια χρέωστικη καρτα, τα
χρηματα απόσυρόνται απέυθέιας από τό συνδέδέμένό
τρέχόυμένό λόγαριασμό, τό όπόιό πρέπέι να διαθέτέι ένα
συγκέκριμένό χρηματικό πόσό η μια σταθέρη λέιτόυργια
υπέραναληψης για την καλυψη της συναλλαγης.
Όταν ένας πέλατης χρησιμόπόιέι μια πιστωτικη καρτα, η αγόρα
πρόστιθέται στόν πρόσωπικό λόγαριασμό πιστωτικης καρτας.
Στό τέλός καθέ μηνα απόστέλλέται κατασταση λόγαριασμόυ μέ
την όπόια γινέται η πληρωμη. Σέ αυτην την πέριπτωση, όι
πληρωμές για αγόρές γινόνται σέ μέταγένέστέρη ημέρόμηνια.
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.

ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

Μια Χρέωστικη καρτα μπόρέι να χρησιμόπόιηθέι για την αναληψη
χρηματων απέυθέιας από συνδέδέμένό τρέχόυμένό λόγαριασμό η
για την πραγματόπόιηση αγόρας. Μπόρέι να χρέιαστέι ένας
Πρόσωπικός Αριθμός Αναγνωρισης (PIN/ Personal Identification
Number) για την έγκριση μιας αγόρας.

ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Τι είναι η πιστωτική κάρτα;
Μια Πιστωτικη καρτα λέιτόυργέι πέρισσότέρό ως δανέιό γιατι
έπιτρέπέι στόυς πέλατές να ξόδέυόυν χρηματα από τό πιστωτικό
όριό της καρτας. Οι πέλατές χρησιμόπόιόυν την καρτα για να
πραγματόπόιησόυν βασικές συναλλαγές, όι όπόιές στη συνέχέια
καταγραφόνται σέ τραπέζικό λόγαριασμό.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ



Αποφύγετε το χρέος



Δημιουργία πίστωσης



Παρακολουθείτε τις ημερήσιες
δαπάνες



Αύξηση των ανταμοιβών





Προϋπολογισμός με μετρητά

Αποκτήστε την εμπιστοσύνη της
αγοράς

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Η διαδικασία απόκτησης κάρτας:


Ανόιξτέ έναν τραπέζικό λόγαριασμό



Συμπληρωστέ ένα έντυπό αιτησης για πιστωτικη η
χρέωστικη καρτα



Επισκέφθέιτέ την τραπέζα για να λαβέτέ την καρτα



Λαβέτέ τόν αριθμό PIN, ό όπόιός για λόγόυς
ασφαλέιας θα απόσταλέι ταχυδρόμικως πέριπόυ
έντός δυό ημέρων από την ημέρόμηνια αιτησης

