
 

Συναλλαγματική Διαφορά 

 
 
Συναλλαγματική Διαφορά 
 
Με γνώμονα τη δέσμευση της στη Διαφάνεια, η Ancoria Bank παραθέτει πιο κάτω τις συναλλαγματικές 
διαφορές (spreads) που εφαρμόζει στις συναλλαγές άμεσης παράδοσης1 (spot transactions) Ξένου 
Συναλλάγματος. Η συναλλαγματική διαφορά ορίζεται ως η ποσοστιαία διαφορά μεταξύ της τρέχουσας 
μέσης διατραπεζικής ισοτιμίας ξένου συναλλάγματος και της τιμής αγοράς και πώλησης που εφαρμόζει 
η Τράπεζα. Ενδεικτικές τιμές συναλλάγματος είναι διαθέσιμες στο myAncoria. 
 
Χαρτονομίσματα σε Ξένο Νόμισμα: η Ancoria Bank αγοράζει και πουλά χαρτονομίσματα ξένου 
νομίσματος έναντι του Ευρώ με τη συναλλαγματική διαφορά στο 3.00%. 

Διαθεσιμότητα: Δολάριο ΗΠΑ (USD), Βρετανική Στερλίνα (GBP). 
 

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα – Τρεχούμενος Λογαριασμός σε ξένο νόμισμα: η 
Ancoria Bank αγοράζει και πουλά όλους τους συνδυασμούς ξένων νομισμάτων, για τα οποία η 
Τράπεζα προσφέρει τρεχούμενους λογαριασμούς, με τη συναλλαγματική διαφορά στο 0.50% σε ποσά 
που ισοδυναμούν με κάτω από €10,000. Για ποσά που ισοδυναμούν με πάνω από €10,000, η 
Τράπεζα προσφέρει τις τιμές αγοράς/πώλησης2 των διατραπεζικών συναλλαγών χωρίς να εφαρμόζει 
οποιαδήποτε συναλλαγματική διαφορά. 

Διαθεσιμότητα: Ευρώ (EUR), Δολάριο ΗΠΑ (USD), Βρετανική Στερλίνα (GBP), Ελβετικό Φράγκο 
(CHF), Ιαπωνικό Γεν (JPY), Πολωνικό Ζλότι (PLN), Σουηδική Κορώνα (SEK). 

 
Ηλεκτρονικές Εξερχόμενες Μεταφορές σε Οποιοδήποτε Άλλο Ξένο Νόμισμα: η Ancoria Bank 
πραγματοποιεί εξερχόμενες μεταφορές  σε οποιοδήποτε άλλο ξένο νόμισμα (εκτός των νομισμάτων 
που αναφέρονται πιο πάνω) με τη συναλλαγματική διαφορά στο 1.25%.  
 
Διαθεσιμότητα: Εξερχόμενες Μεταφορές σε άλλα νομίσματα είναι διαθέσιμες από Ευρώ (EUR) 

 
 
* Οι Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα και οι Μεταφορές υπόκεινται σε συναλλαγματικές προμήθειες και 
έξοδα μεταφοράς, σύμφωνα με τον αναρτημένο Πίνακα Προμηθειών & Εξόδων της Τράπεζας.  
 
 
 
 

                                                           
1 Η αγορά ή πώληση ενός ξένου συναλλάγματος για άμεση παράδοση, συνήθως δύο εργάσιμες μέρες. 
2Η Tράπεζα προσφέρει στους πελάτες τη συναλλαγματική τιμή που λαμβάνει από την αγορά, δηλαδή τη τιμή που μπορεί να λάβει από 
τους διαθέσιμους αντισυμβαλλόμενούς της. 
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