ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Κατηγορίες Χρεώσεων
Import Bills for Collection
Προμήθεια είσπραξης
Προμήθεια είσπραξης
Προμήθεια χειρισμού
Προμήθεια χειρισμού
Προμήθεια τροποποίησης
Προμήθεια αποδοχής
Έξοδα διαμαρτύρησης
Προμήθεια για Εγγύηση Αποδοχής
Προμήθεια παράτασης της Εγγύησης Αποδοχής
Έξοδα μερικής πληρωμής
Προμήθεια ειδοποίησης περί της τύχης των εγγράφων
Εισερχόμενες Επιταγές
Προμήθεια χειρισμού
Επιστροφή απλήρωτης επιταγής

Σταθερό Ποσό
€15
€20
€50

0,20%
0,10%
0,20%
0,20%
-

€19
€9
€10

-

0,60%

€60

€12
€25

0,20%
-

-

€20

0,10%
-

€9
-

Άλλες Προμήθειες (βλέπε παρακάτω)
Προμήθεια είσπραξης
Προμήθεια είσπραξης
Προμήθεια χειρισμού
Προμήθεια χειρισμού
Προμήθεια ειδοποίησης περί της τύχης των εγγράφων
Προμήθεια τροποποίησης
Εκχώρηση προϊόντος
Προμήθεια προεξόφλησης

€25
€15
€50
-

Προμήθεια εκπρόθεσμης πληρωμής

€20

Εξερχόμενες Επιταγές
Προμήθεια είσπραξης
Προμήθεια χειρισμού
Άλλες Προμήθειες (βλέπε παρακάτω)

-

Προμήθεια έκδοσης

-

Προμήθεια παράτασης
Αύξηση ποσού
Έξοδα τροποποίησης
Προμήθεια χειρισμού
Προμήθεια αποδοχής
Έξοδα εγγράφων με διαφορές
Εντολές παράδοσης εμπορευμάτων κάτω από ομαδικά
Φορτωτικά Έγγραφα
Προμήθεια βεβαίωσης
Πιστώσεις Αντιστήριξης &/ή περίπλοκες Πιστώσεις
Άλλες Προμήθειες (βλέπε παρακάτω)
Προμήθεια ειδοποίησης
Προμήθεια επιβεβαίωσης
Έξοδα τροποποίησης
Προμήθεια χειρισμού
Προμήθεια πληρωμής / εκτέλεσης
Προμήθεια αποδοχής (σε βεβαιωμένες πιστώσεις)
Έξοδα εγγράφων με διαφορές
Εκχώρηση προϊόντος
Μεταφορά πίστωσης ή μέρος αυτής
(Προμήθεια ειδοποίησης)
Προμήθεια προεξόφλησης σε μη βεβαιωμένες από εμάς
πιστώσεις
Άλλες Προμήθειες (βλέπε παρακάτω)

Περιγραφή
%
Ελάχιστο
Μέγιστο
ΑΞΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

€40
-

-

€95
€50
€600
€300
-

Με έγγραφα
Χωρίς έγγραφα
Με έγγραφα
Χωρίς έγγραφα
-

Χρεώνεται κατά την εκτέλεση
- Υπολογίζεται ως ακολούθως: 0,6% το πρώτο τρίμηνο ή μέρος αυτού, και μετέπειτα 0,2%
το μήνα ή μέρος αυτού
- Ανά μήνα ή μέρος αυτού
- Ανά επιπλέον μερική πληρωμή
€50
-

-

ΑΞΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ
0,20%
€19
€95 Με έγγραφα
0,10%
€9
€50 Χωρίς έγγραφα
0,20%
€10
€600 Με έγγραφα
0,20%
€10
€300 Χωρίς έγγραφα
0,10%
€20
- Ανά 3 μήνες ή μέρος αυτού
Ανά μήνα ή μέρος αυτού από την ημερομηνία που σημειώθηκε ως εκπρόθεσμη η πληρωμή
μέχρι τη διευθέτηση της
0,10%
0,20%

€9
€10

€50
€300

-

ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
Χρεώνεται κατά την εκτέλεση
0,50%
€70
- Υπολογίζεται ως ακολούθως: 0,5% το πρώτο τρίμηνο ή μέρος αυτού, και μετέπειτα 0,15% το
μήνα ή μέρος αυτού
0,15%
- Για κάθε επιπρόσθετο μήνα ή μέρος αυτού
0,15%
- Για κάθε επιπρόσθετο μήνα ή μέρος αυτού πάνω στο αυξημένο ποσό
0,20%
€20
€50
Χρεώνεται κατά την εκτέλεση
Υπολογίζεται
ως
ακολούθως:
0,6%
το
πρώτο
τρίμηνο
ή μέρος αυτού, και μετέπειτα 0,2% το
0,60%
€70
μήνα ή μέρος αυτού

€75

-

-

-

€20

-

-

- Για κάθε εντολή παράδοσης

€100

-

-

- Όπως χρεώνεται από τους Ανταποκριτές μας
-

€40
€100
€75
€50
-

-

ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ
0,05%
€45
€90
0,20%
€30
- Ανά περίοδο 3 μηνών, ή μέρος αυτού (σε βεβαιωμένες πιστώσεις)
0,20%
€10
0,20%
€30
- Ανά περίοδο 3 μηνών, ή μέρος αυτού
Χρεώνεται κατά την εκτέλεση
0,15%
€100
Υπολογίζεται ως ακολούθως: 0.15% ανά μήνα
0,10%
€30
- Ανά περίοδο 3 μηνών, ή μέρος αυτού

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Εγγυητικές Επιστολές προς Ναυτιλιακές Εταιρείες / Δεσμευτικές Δηλώσεις (για Πιστώσεις και Αξίες προς Είσπραξη)
Προμήθεια έκδοσης (Εγγυητικές Επιστολές προς Ναυτιλιακές
€25
Εταιρείες )
Προμήθεια έκδοσης (Δεσμευτικές Δηλώσεις )
€25
Εγγυητικές Επιστολές – Εσωτερικού & Εξωτερικού
Προμήθεια έκδοσης

-

0,45%

€50

Προμήθεια παράτασης

-

0,15%

-

Για το πρώτο τρίμηνο
(και μετέπειτα €10 ανά μήνα μέχρι την ακύρωση της εγγυητικής)
- Για κάθε Δεσμευτική Δήλωση
Χρεώνεται κατά την εκτέλεση
- Υπολογίζεται ως ακολούθως: 0,45% το πρώτο τρίμηνο ή μέρος αυτού, και μετέπειτα 0,15%
το μήνα ή μέρος αυτού
- Ανά μήνα ή μέρος αυτού

Εγγυητικές Επιστολές Εξωτερικού (Προς Διαβίβαση - Χωρίς την ευθύνη της Τράπεζας)
Προμήθεια διαβίβασης
€40
Εγγυητικές Επιστολές Εξωτερικού (έκδοση Εγγυητικών Επιστολών με αντεγγύηση - με αντεγγύηση των Ανταποκριτών μας)
Χρεώνεται κατά την εκτέλεση
Προμήθεια έκδοσης
0,45%
€50
- Υπολογίζεται ως ακολούθως: 0,45% το πρώτο τρίμηνο ή μέρος αυτού, και μετέπειτα 0,15%
το μήνα ή μέρος αυτού
Εγγυητικές Επιστολές – Άλλες Χρεώσεις
Προμήθεια τροποποίησης
€20
Προμήθεια χειρισμού
0,20%
€10
Χειρισμός απαιτήσεων
0,10%
€20
€100
Προμήθεια βεβαίωσης (Πιστώσεις σε Αναμονή)
- Σύμφωνα με τις Πιστώσεις Εξαγωγής
Μεταφορά Μεταφερόμενης Εγγυητικής Επιστολής
€100
Έξοδα εγγράφων με διαφορές
€80
Έγκριση λεκτικού Εγγυητικών Επιστολών από το Νομικό
€80
Τμήμα
Αίτημα για αναλυτική κατάσταση των Εγγυητικών Επιστολών
€10
που εκκρεμούν
Εγγυητικές Επιστολές Εσωτερικού σε όφελος Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Προμήθεια έκδοσης
€85
- Συν τα τέλη χαρτοσήμων
ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Εφαρμόζεται όπου υπάρχει μετατροπή συναλλάγματος και αντικαθιστά την Προμήθεια
Προμήθεια συναλλάγματος
0,40%
€5
€400 Χειρισμού.
Προμήθεια ακύρωσης
€15
Έξοδα courier εξωτερικού / εσωτερικού
€35 / €15
Ταχυδρομικά - εξωτερικού
€15
Έξοδα Swift
€15
- Ανά σελίδα
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