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ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

€25

€3

Έξοδα τήρησης λογαριασμού 
για όλους τους τρεχούμενους 
λογαριασμούς ιδιωτών 
κατοίκων Κύπρου χωρίς όριο 
παρατραβήγματος

Το ποσό των €3 χρεώνεται στο τέλος του 
κάθε ημερολογιακού τριμήνου, δηλαδή την 
31/3, 30/6, 30/9 και 31/12 του κάθε έτους. 
Οι λογαριασμοί κατόχων προθεσμιακών 
καταθέσεων εξαιρούνται. Δεν θα 
χρεώνεται για το ημερολογιακό τρίμηνο 
εντός του οποίου ανοίχθηκε ο λογαριασμός

Συναλλαγή Τραπεζικό 
Κέντρο

myAncoria Περιγραφή

Έξοδα τήρησης λογαριασμού 
για όλους τους τρεχούμενους 
λογαριασμούς εταιρειών 
περιλαμβανομένων και 
των αυτοεργοδοτούμενων 
κατοίκων Κύπρου χωρίς όριο 
παρατραβήγματος 

Το ποσό των €15 χρεώνεται στο τέλος του 
κάθε ημερολογιακού τριμήνου, δηλαδή την 
31/3, 30/6, 30/9 και 31/12 του κάθε έτους. 
Δεν θα χρεώνεται για το ημερολογιακό 
τρίμηνο εντός του οποίου ανοίχθηκε ο 
λογαριασμός

€15

Έξοδα τήρησης λογαριασμού 
για όλους τους τρεχούμενους 
λογαριασμούς μη κατοίκων 
Κύπρου (ιδιωτών και εταιρειών 
περιλαμβανομένων των 
αυτοεργοδοτούμενων) χωρίς όριο 
παρατραβήγματος

Το ποσό των €25 χρεώνεται στο τέλος του 
κάθε ημερολογιακού τριμήνου, δηλαδή την 
31/3, 30/6, 30/9 και 31/12 του κάθε έτους. 
Δεν θα χρεώνεται για το ημερολογιακό 
τρίμηνο εντός του οποίου ανοίχθηκε ο 
λογαριασμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΧΡΕΩΣΕΙΣ
Σε ισχύ από 30/09/2022

01/13

Έξοδα ανοίγματος λογαριασμού 
για λογαριασμό πελατών (clients’ 
account) επιχειρηματικού πελάτη 
και για Ταμεία Προνοίας

Εφάπαξ χρέωση ανά λογαριασμό πληρωτέα 
με το άνοιγμα του λογαριασμού 

€100 Δεν εφαρμόζεται

Έξοδα τήρησης λογαριασμού 
για όλους τους τρεχούμενους 
λογαριασμούς ιδιωτών 
κατοίκων Κύπρου χωρίς 
όριο παρατραβήγματος που 
ανοίχθηκαν μέσω της εφαρμογής 
myAncoria

Το ποσό των €2 χρεώνεται στο τέλος του 
κάθε ημερολογιακού τριμήνου, δηλαδή την 
31/3, 30/6, 30/9 και 31/12 του κάθε έτους. 
Οι λογαριασμοί κατόχων προθεσμιακών 
καταθέσεων εξαιρούνται. Δεν θα χρεώνεται 
για το ημερολογιακό τρίμηνο εντός του 
οποίου ανοίχθηκε ο λογαριασμός

€2

€100-€1000

Έξοδα ανοίγματος τρεχούμενου 
λογαριασμού νομικού προσώπου 
με περίπλοκη εταιρική δομή.
Εξαιρείται το άνοιγμα 
προθεσμιακών καταθέσεων

Εφάπαξ χρέωση ανά λογαριασμό πληρωτέα 
με το άνοιγμα του λογαριασμού, που θα 
συμφωνείται εκ των προτέρων



Έξοδα επικαιροποίησης KYC
Εφάπαξ έξοδα που ισχύουν για εταιρείες 
(περιλαμβανομένου αυτοεργοδοτουμένων) 
ανά επικαιροποίηση

€50

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΧΡΕΩΣΕΙΣ
Σε ισχύ από 30/09/2022
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Συναλλαγή Τραπεζικό 
Κέντρο

myAncoria Περιγραφή

Έξοδα για λογαριασμό σε 
αδράνεια 

Το ποσό των €2 χρεώνεται στο τέλος του 
κάθε ημερολογιακού εξαμήνου, δηλαδή την 
30/6 και την 31/12 κάθε έτους. Εξαιρούνται 
λογαριασμοί ανηλίκων

€2

Έξοδα αναθεώρησης για 
λογαριασμό πελατών (clients’ 
account) επιχειρηματικού πελάτη 
και για Ταμεία Προνοίας

Εφάπαξ χρέωση ανά λογαριασμό πληρωτέα 
για κάθε αναθεώρηση λογαριασμού

€100 Δεν εφαρμόζεται

Έξοδα ανοίγματος λογαριασμού 
φυσικού προσώπου κατόπιν 
φυσικής παρουσίας σε Τραπεζικό 
Κέντρο. Εξαιρούνται οι κοινοί 
λογαριασμοί φυσικών προσώπων.
Εξαιρούνται οι τρεχούμενοι 
λογαριασμοί που καθορίζονται ως 
λογαριασμοί διευθέτησης προς 
εξυπηρέτηση δανείου 

Εφάπαξ χρέωση ανά λογαριασμό πληρωτέα 
με το άνοιγμα του λογαριασμού€25

Έξοδα ετήσιας αναθεώρησης των 
διευκολύνσεων πιστοδότησης 
και/ή εμπορικών υπηρεσιών 
νομικών προσώπων και 
φυσικών προσώπων αυτοτελώς 
εργοδοτούμενων

Το ποσό αυτό χρεώνεται με την 
ολοκλήρωση της ετήσιας αναθεώρησης 
του συνόλου των διευκολύνσεων 
πιστοδότησης και/ή εμπορικών υπηρεσιών 
του νομικού προσώπου ή του φυσικού 
προσώπου που είναι αυτοτελώς 
εργοδοτούμενος. Η χρέωση θα ισχύει 
για διευκολύνσεις που θα συμφωνηθούν 
μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος Πίνακα

€100

Έξοδα για αλλαγές στη δομή και 
σύσταση νομικού προσώπου

Το ποσό αυτό χρεώνεται για κάθε αίτημα 
νομικού προσώπου το οποίο αφορά αλλαγή 
στην δομή και/ή σύστασή του  (π.χ. αλλαγή 
στους διευθυντές, μετόχους, γραμματέα, 
εξουσιοδοτημένους υπογράφοντες 
λογαριασμού)

€50 Δεν εφαρμόζεται

1.50% ελάχιστο €5Προμήθεια μετατροπής 
συναλλάγματος (μετρητά)

Αλλαγή χαρτονομισμάτων από ένα νόμισμα 
σε άλλο

Δεν εφαρμόζεται



ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΧΡΕΩΣΕΙΣ
Σε ισχύ από 30/09/2022

03/13

Συναλλαγή Τραπεζικό 
Κέντρο

myAncoria Περιγραφή

Επιστροφή επιταγής από την 
Ancoria Bank 

Χρέωση σε κάτοχο λογαριασμού που 
εκδίδει επιταγή για κάθε επιταγή που 
επιστρέφεται λόγω μη διαθέσιμου 
υπολοίπου

€30 Δεν εφαρμόζεται

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ (ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ)

Προμήθεια μετατροπής 
συναλλάγματος (εκτός μετρητών)

Η χρέωση ισχύει οποτεδήποτε γίνεται 
μετατροπή συναλλάγματος 0.30% ελάχιστο €5 μέγιστο €400 

Συναλλαγή Τραπεζικό 
Κέντρο myAncoria Περιγραφή

ΕΠΙΤΑΓΕΣ

Τραπεζική Επιταγή - προμήθεια 
έκδοσης

Προμήθεια για έκδοση Τραπεζικής 
επιταγής

0.50% 
ελάχιστο €5, 
μέγιστο €25

Δεν εφαρμόζεται

Συναλλαγή Τραπεζικό 
Κέντρο

myAncoria Περιγραφή

ΜΕΤΡΗΤΑ

Κατάθεση / Ανάληψη Κερμάτων Ισχύει για ποσά πάνω από €502.50% ελάχιστο €5 Δεν εφαρμόζεται

Προμήθεια για ανάληψη 
μετρητών (εκτός Ευρώ)

Ανάληψη μετρητών (εκτός Ευρώ) από 
λογαριασμό στο ίδιο νόμισμα

0.50% ελάχιστο €5

Προμήθεια για ανάληψη 
μετρητών (Ευρώ)

Ανάληψη μετρητών σε Ευρώ από 
λογαριασμό σε Ευρώ από τα ταμεία της 
Τράπεζας

0.10% ελάχιστο €2

Προμήθεια αγοράς ξένων 
χαρτονομισμάτων

Αγορά ξένων χαρτονομισμάτων από την 
Τράπεζα για κατάθεση σε λογαριασμό ιδίου 
ξένου νομίσματος

0.50% ελάχιστο €3 Δεν εφαρμόζεται

Δεν εφαρμόζεται

Δεν εφαρμόζεται

Έξοδα κατάθεσης μετρητών που 
ισούται ή υπερβαίνει το ποσό των 
Ευρώ 10.000 με φυσική παρουσία 
σε Τραπεζικό Κέντρο

Το ποσό αυτό χρεώνεται για κάθε 
κατάθεση που ισούται ή υπερβαίνει το 
ποσό των Ευρώ 10.000

€20 Δεν εφαρμόζεται



Παραγγελία βιβλιαρίου επιταγών

Ειδικό βιβλιάριο επιταγών
Η χρέωση είναι επιπρόσθετη του κόστους 
εκτύπωσης του βιβλιαρίου επιταγών

€20

€30 €15

Εξαργύρωση Κυβερνητικής 
επιταγής εκδομένη από την 
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 

Σε κάθε εξαργύρωση επιταγής της 
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

0.10% 
ελάχιστο €2 

Δεν εφαρμόζεται

Δεν εφαρμόζεται

Εξαργύρωση επιταγής της 
Ancoria Bank

Για πελάτες της Ancoria Bank μέχρι 
€10,000

€2

Για μη πελάτες μέχρι €10,000€5

Για ποσό άνω των €10,000 για όλους τους 
πελάτες€20

Δεν εφαρμόζεται

Δεν εφαρμόζεται

Δεν εφαρμόζεται

Ειδική παρουσίαση επιταγής

Απευθείας παρουσίαση επιταγής στην 
εκδότρια τράπεζα για ταχύτερη εκκαθάριση 
αντί μέσω της κανονικής διαδικασίας 
συμψηφισμού επιταγών

€50 Δεν εφαρμόζεται

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΧΡΕΩΣΕΙΣ
Σε ισχύ από 30/09/2022

04/13

Ακύρωση πληρωμής επιταγής 
(stop payment) ή ακύρωση 
οδηγιών για ακύρωση πληρωμής 
επιταγής (stop payment)

Το ελάχιστο ποσό ισχύει για κάθε 
περίπτωση ακύρωσης πληρωμής επιταγής 
ή ανάκλησης εντολής ακύρωσης πληρωμής 
επιταγής. Το μέγιστο ποσό χρεώνεται 
εάν θα ακυρωθεί ταυτόχρονα η πληρωμή 
πέραν της μιας επιταγής ή θα ανακληθεί 
ταυτόχρονα η εντολή ακύρωσης πέραν 
της μιας εντολής ακύρωσης πληρωμής 
επιταγής

Ελάχιστο €10, 
μέγιστο €20

Ελάχιστο €5, 
μέγιστο €20

Συναλλαγή Τραπεζικό 
Κέντρο

myAncoria Περιγραφή

Επιστροφή επιταγής από άλλη 
τράπεζα

Χρέωση καταθέτη - ισχύει μόνο στις 
περιπτώσεις που επιταγή κατατίθεται 
σε λογαριασμό στην Ancoria Bank και 
επιστρέφεται απλήρωτη από την άλλη 
τράπεζα για δύο ή περισσότερες φορές 
λόγω μη διαθέσιμου υπολοίπου

€2 Δεν εφαρμόζεται

Πληρωμές μεταξύ λογαριασμών 
της Ancoria Bank Χωρίς Χρέωση Χωρίς Χρέωση



ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΧΡΕΩΣΕΙΣ
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Συναλλαγή Τραπεζικό 
Κέντρο

myAncoria Περιγραφή

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Προμήθεια μεταφοράς 

Προμήθεια που χρεώνεται επιπρόσθετα 
από τα έξοδα εκτέλεσης για πληρωμές 
SEPA άνω των €50,000 μέχρι και 
συμπεριλαμβανομένων των €100,000

€35

Προμήθεια που χρεώνεται επιπρόσθετα 
από τα έξοδα εκτέλεσης για πληρωμές 
SEPA για ποσά που είναι άνω των 
€100,000

€20

0.02% ελάχιστο 
€40, μέγιστο €250

0.01% ελάχιστο 
€23, μέγιστο €150

Επιπρόσθετη χρέωση OUR για 
πληρωμές SWIFT μόνο όταν όλα 
τα έξοδα θα χρεωθούν στον 
πελάτη της Ancoria Bank

Για πληρωμές μέχρι και 
συμπεριλαμβανομένων των €12,500

€10

Για πληρωμές άνω των €12,500 μέχρι και 
συμπεριλαμβανομένων των €50,000

€25

Για πληρωμές άνω των €50,000   €55

Χρέωση για ελλιπή στοιχεία
Χρεώνεται επιπρόσθετα στα έξοδα SWIFT 
όταν δεν παρέχεται ο λογαριασμός ΙΒΑΝ 
από τον πελάτη

€20 Δεν εφαρμόζεται

Άλλα έξοδα Εξερχόμενων Πληρωμών (όπου ισχύει)

€20Προμήθεια Άμεσης Εκτέλεσης 
(για αξία την ίδια μέρα)

Επιπρόσθετη χρέωση για πληρωμές SWIFT 
μόνο στην περίπτωση που η πληρωμή θα 
έχει αξία την ίδια μέρα με την ημερομηνία 
πληρωμής - δεν ισχύει για πληρωμές SEPA

€15

Όλες οι υπόλοιπες Εξερχόμενες Πληρωμές

0.20% ελάχιστο 
€7, μέγιστο €250

0.05% ελάχιστο 
€5, μέγιστο €125

Προμήθεια μεταφοράς Για όλες τις μεταφορές μέσω SWIFT

Εξερχόμενες Πληρωμές σε Ευρώ εντός Κύπρου και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

Ισχύει για όλες τις εξερχόμενες πληρωμές 
SEPA μέχρι και συμπεριλαμβανομένων των 
€1,000

€5

Ισχύει για όλες τις εξερχόμενες 
πληρωμές SEPA άνω των €1,000 μέχρι και 
συμπεριλαμβανομένων των €50,000

€8

€1

€5

Έξοδα εκτέλεσης 

Διόρθωση / Διερεύνηση 
πληρωμών (πλέον τα 
έξοδα της ανταποκρίτριας 
τράπεζας)

Όταν υπάρχει αίτημα για διερεύνηση 
πληρωμής ή η πληρωμή επιστρέφεται για 
διόρθωση από τον πελάτη

Ελάχιστο €40, 
μέγιστο €1,000

Δεν εφαρμόζεται
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Έξοδα επεξεργασίας

Για πληρωμές μέχρι και 
συμπεριλαμβανομένων των €10,000Χωρίς Χρέωση

Για πληρωμές άνω των €10,000 μέχρι και 
συμπεριλαμβανομένων των €20,000

€4

Για πληρωμές άνω των €20,000 μέχρι και 
συμπεριλαμβανομένων των €50,000

€10

Για πληρωμές άνω των €50,000€25

Εισερχόμενες πληρωμές μέσω SEPA/Target

Πληρωμή λογαριασμών κοινής 
ωφελείας στα Τραπεζικά Κέντρα

Χρέωση για κάθε πληρωμή λογαριασμού 
κοινής ωφελείας

€2 

Έξοδα μη εκτέλεσης εντολής 
άμεσης χρέωσης SEPA λόγω 
ανεπαρκούς υπολοίπου

€1

Δεν εφαρμόζεται

Τραπεζική εντολή που δεν έχει εκτελεστεί 
λόγω μη διαθέσιμου υπολοίπου

€5

Εκτέλεση μισθολογίου ανά 
υπάλληλο μέσω myAncoria

€1 / SEPA
Εσωτερική Μεταφορά

Χωρίς Χρέωση
Δεν εφαρμόζεται

Δεν εφαρμόζεται

Συναλλαγή Τραπεζικό 
Κέντρο

myAncoria Περιγραφή

Τραπεζική εντολή Άνοιγμα νέας τραπεζικής εντολής /αλλαγή 
υφιστάμενης τραπεζικής εντολής

€10 Δεν εφαρμόζεται

Εκτέλεση πάγιας τραπεζικής 
εντολής

Μεταφορά σε άλλο πελάτη της Ancoria 
Bank

Χωρίς Χρέωση

Χρέωση για πληρωμή σε άλλη τράπεζα με 
εντολή SEPA

€1 Δεν εφαρμόζεται

Εκτέλεση μισθολογίου ανά 
υπάλληλο 

€1  / Εσωτερική 
Μεταφορά

€1.50 / SEPA ή 
SWIFT

Δεν εφαρμόζεται
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Συναλλαγή Τραπεζικό 
Κέντρο

myAncoria Περιγραφή

Ως ο τύπος που αναγράφεται στην 
Περιγραφή

Έξοδα πρόωρης ανάληψης

Χρέωση = Ποσό Κατάθεσης * τιμή 
πρόωρης εξόφλησης * τις ημέρες μέχρι 
την ημερομηνία λήξης της κατάθεσης/365.
Τιμή πρόωρης εξόφλησης: 2%.

Σε ορισμένες περιπτώσεις πρόωρης 
εξόφλησης, η συνεισφορά για την άμυνα 
και το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ) και 
η τιμή πρόωρης εξόφλησης μπορεί να 
οδηγήσει σε απώλεια όλων των τόκων 
που έχουν εισπραχθεί καθώς και μέρος 
του κεφαλαίου της προκαθορισμένης 
προθεσμιακής κατάθεσης

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

 Έξοδα επεξεργασίας
Για πληρωμές άνω των €20,000 μέχρι και 
συμπεριλαμβανομένων των €50,000

€10

Για πληρωμές άνω των €50,000€25

Για πληρωμές άνω των €5,000 μέχρι και 
συμπεριλαμβανομένων των €20,000

€5

Συναλλαγή Τραπεζικό 
Κέντρο

myAncoria Περιγραφή

 Έξοδα επεξεργασίας Για πληρωμές μέχρι και 
συμπεριλαμβανομένων των €5,000

Εισερχόμενες Πληρωμές μέσω SWIFT

€2
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Συναλλαγή Τραπεζικό 
Κέντρο

myAncoria Περιγραφή

Έξοδα ετοιμασίας συμβολαίων

Σταθερό έξοδο που χρεώνεται για την 
ετοιμασία συμβολαίων για όλες τις 
εταιρικές πιστωτικές διευκολύνσεις 
(Μικρές, Μικρομεσαίες και Μεγάλες 
επιχειρήσεις)

€100

Ελάχιστη χρέωση για τροποποιήσεις σε 
συμφωνίες σε σχέση με εξασφαλίσεις και 
διευκολύνσεις, εκτός και αν συμφωνείται 
διαφορετικά μεταξύ της Τράπεζας και του 
πελάτη

Ελάχιστο €50

Δεν εφαρμόζεται

Δεν εφαρμόζεται

Έξοδα €80 που χρεώνονται μια φορά με το 
άνοιγμα του λογαριασμού και ισχύουν για 
όλες τις πιστωτικές διευκολύνσεις ιδιωτών 
που είναι > €30,000, με εξαίρεση τα δάνεια 
πρώτης κατοικίας και τα φοιτητικά δάνεια.  
Η χρέωση σχετίζεται με τα έξοδα της 
Τράπεζας για την προετοιμασία νομικών 
εγγράφων

€80 Δεν εφαρμόζεται

Έξοδα €50 που χρεώνονται μια φορά με το 
άνοιγμα του λογαριασμού και ισχύουν για 
όλες τις πιστωτικές διευκολύνσεις ιδιωτών 
που είναι ≤ €30,000, με εξαίρεση τα δάνεια 
πρώτης κατοικίας και τα φοιτητικά δάνεια. 
Η χρέωση σχετίζεται με τα έξοδα της 
Τράπεζας για την προετοιμασία νομικών 
εγγράφων

€50 Δεν εφαρμόζεται

Έξοδα επεξεργασίας (Εταιρείες 
περιλαμβανομένων των 
αυτοεργοδοτούμενων)

Χρεώνονται στο άνοιγμα της πιστωτικής 
διευκόλυνσης. Τα έξοδα σχετίζονται με τα 
έξοδα της Τράπεζας για προετοιμασία για 
έγκριση του αιτήματος και εφαρμογή της 
αιτηθείσας διευκόλυνσης

1.00% 
ελάχιστο €150 Δεν εφαρμόζεται

ΔΑΝΕΙΑ & ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Έξοδα επεξεργασίας (Ιδιώτες)

Έξοδα που χρεώνονται μια φορά με το 
άνοιγμα του λογαριασμού και ισχύουν 
για όλες τις πιστωτικές διευκολύνσεις 
που παρέχονται σε φυσικά πρόσωπα 
εξαιρουμένων στεγαστικών δανείων 
για σκοπούς πρώτης κατοικίας και 
σπουδαστικών δανείων. Τα έξοδα 
σχετίζονται με τα έξοδα της Τράπεζας 
για προετοιμασία για έγκριση του 
αιτήματος και εφαρμογή της αιτηθείσας 
διευκόλυνσης

1.00% 
ελάχιστο €50

Δεν εφαρμόζεται
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Συναλλαγή Τραπεζικό 
Κέντρο

myAncoria Περιγραφή

Έξοδα για μη χρησιμοποίηση 
δανείου (ισχύει για δάνεια σε 
ιδιώτες)

Υπολογίζεται στο τέλος του κάθε 
ημερολογιακού τριμήνου δηλαδή την 
31/3, 30/6, 30/9 και 31/12 του κάθε 
έτους στο ποσό του δανείου που δεν 
έχει εκταμιευθεί / χρησιμοποιηθεί στο 
τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου και 
χρεώνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη 
ημέρα. Σε περίπτωσης στεγαστικών 
δανείων, δεν χρεώνονται έξοδα για τους 
πρώτους 12 μήνες από το άνοιγμα του 
δανειακού λογαριασμού. 
Φοιτητικά δάνεια εξαιρούνται της χρέωσης

0.125% Δεν εφαρμόζεται

Έξοδα σε σχέση με υπαναχώρηση 
από δάνειο

Χρεώνεται όπου:
- δεν εκταμιεύθηκε ποσό από το δάνειο και
- η αίτηση υπαναχώρησης από τη 
σύμβαση δανείου γίνεται αφού παρέλθει 
η περίοδος εντός της οποίας το δικαίωμα 
υπαναχώρησης δυνατό να ασκηθεί

0.50% 
μέγιστο €500

Δεν εφαρμόζεται

Έξοδα εξάλειψης υποθήκης
Ισχύει όπου θα γίνει πρόωρη αποπληρωμή 
του δανείου και υποθήκη/ες θα αρθούν€75 

Έξοδα εκταμίευσης δανείου
Χρεώνεται κάθε φορά που γίνεται 
εκταμίευση από το δάνειο. Δεν χρεώνεται 
για την πρώτη εκταμίευση

€20

Δεν εφαρμόζεται

Δεν εφαρμόζεται

Επιστολές καθυστερήσεων Χρεώνεται για κάθε επιστολή 
καθυστέρησης

€2

Έξοδα εγγράφων για αποδέσμευση 
εξασφαλίσεων εκτός σε 
περίπτωση αποδέσμευσης 
υποθήκης

Έξοδα για κάθε επιστολή αποδέσμευσης 
/ εξαγοράς ασφαλιστηρίου συμβολαίου, 
εγγυητή, παροχέα εξασφάλισης ή 
κυμαινόμενης επιβάρυνσης

€5 

Έξοδα για επιστολές παροχής 
συγκατάθεσης / επιβεβαίωσης 

Για κάθε επιστολή συγκατάθεσης / 
επιβεβαίωσης που ετοιμάζεται από την 
Τράπεζα σε σχέση με διευκολύνσεις ή 
εξασφαλίσεις

€50

Δεν εφαρμόζεται

Δεν εφαρμόζεται

Δεν εφαρμόζεται
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Συναλλαγή Τραπεζικό 
Κέντρο

myAncoria Περιγραφή

Έξοδα τήρησης λογαριασμού 
για όλους τους λογαριασμούς 
ιδιωτών κατοίκων Κύπρου με όριο 
παρατραβήγματος

Το ποσό των €5 χρεώνεται στο τέλος του 
κάθε ημερολογιακού τριμήνου, δηλαδή την 
31/3, 30/6, 30/9 και 31/12 του κάθε έτους

€5

Έξοδα καθυστερήσεων 
στο ποσό υπέρβασης για 
τρεχούμενους λογαριασμούς ή 
στο ποσό καθυστέρησης για τις 
περιπτώσεις δανείων

Ισχύει για όσο καιρό η υπέρβαση ή 
καθυστερήσεις είναι οφειλόμενες και δεν 
έχουν εξοφληθεί

2.00%

Έξοδα ενεργοποίησης 
λογαριασμού (για διεθνείς 
εταιρείες μόνο)

Κατατίθενται με σκοπό την ενεργοποίηση 
του λογαριασμού

€200 Δεν εφαρμόζεται

Διαχειριστικά έξοδα υπέρβασης 
λογαριασμού

Για κάθε χρεωστική πράξη που δημιουργεί 
ή αυξάνει μη εξουσιοδοτημένη υπέρβαση. 
Ισχύει για τρεχούμενους λογαριασμούς με 
ή χωρίς όριο

€10

Έξοδα για προπληρωμές δανείων 
που εμπίπτουν ΕΚΤΟΣ του 
περί Συμβάσεων Πίστωσης 
για Καταναλωτές σε σχέση με 
Ακίνητα που προορίζονται για 
Κατοικία Νόμου του 2017 ή 
ΕΚΤΟΣ του περί Συμβάσεων 
Καταναλωτικής Πίστης Νόμου 
του 2010

Ως συμφωνείται γραπτώς μεταξύ του πελάτη και της Τράπεζας

Έξοδα για μη χρησιμοποίηση 
πιστωτικής διευκόλυνσης 
(ισχύει για όλα τις πιστωτικές 
διευκολύνσεις εταιρειών και 
αυτοεργοδοτούμενων με 
εξαίρεση τα όρια τρεχούμενων 
λογαριασμών)

Υπολογίζονται στο τέλος του κάθε 
ημερολογιακού τριμήνου δηλαδή την 31/3, 
30/6, 30/9 και 31/12 του κάθε έτους στο 
ποσό του δανείου που δεν έχει εκταμιευθεί 
/ χρησιμοποιηθεί στο τέλος κάθε 
ημερολογιακού τριμήνου και χρεώνονται 
την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα  

0.25% Δεν εφαρμόζεται

Έξοδα για προπληρωμές δανείων 
που εμπίπτουν ΕΝΤΟΣ του 
περί Συμβάσεων Πίστωσης 
για Καταναλωτές σε σχέση με 
Ακίνητα που προορίζονται για 
Κατοικία Νόμου του 2017 ή 
ΕΝΤΟΣ του περί Συμβάσεων 
Καταναλωτικής Πίστης Νόμου 
του 2010 

Για δάνεια με σταθερό επιτόκιο η αποζημίωση της Τράπεζας θα υπολογίζεται 
σύμφωνα με τον περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα 
που προορίζονται για Κατοικία Νόμου του 2017 ή τον περί Συμβάσεων Καταναλωτικής 
Πίστης Νόμου του 2010 (οποιοσδήποτε εφαρμόζεται)

Για δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο η Τράπεζα δυνατό να απαιτήσει την πληρωμή 
διοικητικών εξόδων σύμφωνα με τον περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές 
σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία Νόμου του 2017 ή τον περί 
Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόμου του 2010 (οποιοσδήποτε εφαρμόζεται)
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Αντίγραφα κατάστασης 
λογαριασμού / επιταγής / 
ταμειακών αποδείξεων, κλπ.

Δεν ισχύει για φυσικά πρόσωπα. Παρέχεται 
δωρεάν μέσω του myAncoria όπου είναι 
διαθέσιμο. Για αντίγραφα καταστάσεων 
λογαριασμών το έξοδο χρεώνεται ανά 
περίοδο έκδοσης ή μέρους αυτής. 
Ταχυδρομικά έξοδα χρεώνονται 
επιπρόσθετα, όπου ισχύουν

€5 Χωρίς Χρέωση

€5Πιστοποιητικό τόκων Χωρίς χρέωση μέσω myAncoria

Πιστοποιητικό Ελεγκτή

Για ιδιώτες

Χωρίς Χρέωση

€15

Άλλα πιστοποιητικά / εντολές / 
πληρεξούσια 

Χρέωση για κάθε έγγραφο

Για εταιρείες (περιλαμβανομένων των 
αυτοεργοδοτούμενων)

€45

€10

Δεν εφαρμόζεται

Δεν εφαρμόζεται

Δεν εφαρμόζεται

Μηνιαία εκτύπωση και αποστολή 
κατάστασης λογαριασμού 

Δεν υπάρχει χρέωση για τον τρέχοντα μήνα. 
Χωρίς χρέωση μέσω myAncoria

Χωρίς Χρέωση

Έξοδα τήρησης λογαριασμού 
για όλους τους τρεχούμενους 
λογαριασμούς μη κατοίκων 
Κύπρου (ιδιωτών και εταιρειών 
περιλαμβανομένων των 
αυτοεργοδοτούμενων) με όριο 
παρατραβήγματος

0.1875% προμήθεια επί του εγκεκριμένου 
ορίου υπερανάληψης (με ελάχιστη συνολική 
τριμηνιαία χρέωση €25) χρεώνεται στο 
τέλος του κάθε ημερολογιακού τριμήνου, 
δηλαδή την 31/3, 30/6, 30/9 και 31/12 του 
κάθε έτους

0.1875% ελάχιστο €25

Έξοδα τήρησης λογαριασμού 
για όλους τους τρεχούμενους 
λογαριασμούς εταιρειών 
περιλαμβανομένων και 
των αυτοεργοδοτούμενων 
κατοίκων Κύπρου με όριο 
παρατραβήγματος

0.025% προμήθεια επί του εγκεκριμένου 
ορίου υπερανάληψης (με ελάχιστη 
συνολική τριμηνιαία χρέωση €6.25 και 
μέγιστη €62.50) χρεώνεται στο τέλος του 
κάθε ημερολογιακού τριμήνου, δηλαδή την 
31/3, 30/6, 30/9 και 31/12 του κάθε έτους

0.025% ελάχιστο €6.25, 
μέγιστο €62.50

Συναλλαγή Τραπεζικό 
Κέντρο

myAncoria Περιγραφή

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συναλλαγή Τραπεζικό 
Κέντρο

myAncoria Περιγραφή



Επερώτηση υπολοίπου 
λογαριασμού

Για επερωτήσεις εκτός του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) €1.50

Επανέκδοση καινούριου κωδικού 
(PIN)

Χωρίς Χρέωση

Κόστος αντικατάστασης κάρτας 
σε έκτακτη ανάγκη

€25
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Αντικατάσταση κάρτας Χρέωση για την αντικατάσταση κάρτας που 
έχει καταστραφεί, χαθεί ή κλαπεί

€8

Ετήσια συνδρομή κάρτας

Για τους πελάτες που ανοίγουν τρεχούμενο 
λογαριασμό μέσω της εφαρμογής 
myAncoria, δεν θα υπάρχει χρέωση για τον 
πρώτο χρόνο έκδοσης

€5

Ταχυδρομικά έξοδα - κανονικό 
ταχυδρομείο

Δεν εφαρμόζεται σε σχέση με 
ταχυδρόμηση μηνιαίων καταστάσεων 
λογαριασμού

Ταχυδρομικά έξοδα - συστημένη 
αλληλογραφία

€10

€1 Δεν εφαρμόζεται

Δεν εφαρμόζεται

Ετοιμασία συστατικής επιστολής Χρέωση για κάθε συστατική επιστολή€30

Χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες σε 
Εμπιστευματοδόχους, 
Διαχειριστές / Εκτελεστές 
Περιουσίας σε σχέση με τους 
πελάτες τους 

Ανά αίτημα€50

Δεν εφαρμόζεται

Δεν εφαρμόζεται

Συναλλαγή Τραπεζικό 
Κέντρο

myAncoria Περιγραφή

ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ MASTERCARD

Φοιτητικές κάρτες 
Mastercard

Όλες οι άλλες 
κάρτες Mastercard



1.50% 
ελάχιστο €1.45Πλέον ποσοστιαία χρέωση

1.50% 
ελάχιστο €2.50

* Υπολογιστής Mastercard®: Εάν χρησιμοποιήσετε την κάρτα σας για συναλλαγή εκτός Ευρώ όπου θα γίνει μετατροπή 
συναλλάγματος και θέλετε να ξέρετε το ακριβές ποσό που θα χρεωθείτε, παρακαλούμε όπως χρησιμοποιήσετε το 
Mastercard Calculator.

Η χρεωστική κάρτα Ancoria Bank Mastercard εκδίδεται από την IPS Solutions Ltd με Άδεια από τη Mastercard 
International Incorporated. Η IPS Solutions Ltd είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής HE 346719. 
Εγγεγραμμένο Γραφείο: Μετοχίου 73, 2407, Λευκωσία, Κύπρος. Η IPS Solutions Ltd είναι ένα εγκεκριμένο ίδρυμα 
ηλεκτρονικού χρήματος, αδειοδοτημένο, εγκεκριμένο και εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου με αριθμό 
άδειας 115.1.3.28. Η χρεωστική κάρτα Ancoria Bank Mastercard διέπεται από τους Όρους και Προϋποθέσεις της Ancoria 
Bank Ltd. H χρεωστική σου κάρτα σου έχει πρόσβαση στο διαθέσιμο υπόλοιπο του τρεχούμενου λογαριασμού σου στην 
Ancoria Bank. Η Ancoria Bank Ltd είναι αδειοδοτημένη, εγγεγραμμένη και εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της 
Κύπρου με αριθμό άδειας 115.1.1.1.8. To Mastercard είναι σήμα κατατεθέν και ο σχεδιασμός των κύκλων είναι εμπορικό σήμα 
της Mastercard International Incorporated.

Σταθερό ποσό συν το ποσοστό χρέωσης 
στο ποσό της ανάληψης με συνολικό 
ελάχιστο ποσό τα €3.95 για φοιτητικές 
κάρτες και €5 για όλες τις άλλες κάρτες 
Mastercard
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Φοιτητικές κάρτες 
Mastercard

Όλες οι άλλες 
κάρτες Mastercard

Έξοδα ανάληψης μετρητών - εκτός ΕΟΧ (όλες οι άλλες χώρες)

Σταθερό ποσό
5 αναλήψεις το μήνα δωρεάν για 
φοιτητικές κάρτες μόνο από ATM 
πιστωτικών ιδρυμάτων εκτός του ΕΟΧ

€2.50

Έξοδα διεκπεραίωσης για 
συναλλαγές εκτός Ευρώ*

2.50%
ελάχιστο €3.45

2.95%
ελάχιστο €3.95

Ποσοστιαία χρέωση στη συναλλαγή 
μετατροπής συναλλάγματος 
(περιλαμβάνεται στην ισοτιμία 
συναλλάγματος που χρησιμοποιείται)

Έξοδα ανάληψης μετρητών

€2Έξοδα ανάληψης μετρητών (στην  
Κύπρο)

10 αναλήψεις το μήνα δωρεάν από 
ATM πιστωτικών ιδρυμάτων εντός της 
Κυπριακής Δημοκρατίας

€2.50

€2Έξοδα ανάληψης μετρητών (στον 
ΕΟΧ)

5 αναλήψεις το μήνα δωρεάν για 
φοιτητικές κάρτες από ATM πιστωτικών 
ιδρυμάτων εντός του ΕΟΧ

€2.50

https://my.ancoriabank.com/?cardCurrency


www.ancoriabank.com


