Δελτίο Πληροφόρησης Τελών

Όνομα του παρόχου λογαριασμού πληρωμών: ANCORIA BANK LTD
Όνομα του λογαριασμού: Τρεχούμενος
Ημερομηνία: 30 Σεπτεμβρίου 2022


Το παρόν έγγραφο σας ενημερώνει σχετικά με τα τέλη χρήσης των κύριων υπηρεσιών που
συνδέονται με τον λογαριασμό πληρωμών. Σας βοηθάει να συγκρίνετε αυτά τα τέλη με εκείνα
άλλων λογαριασμών πληρωμών.



Μπορεί να ισχύουν, επίσης, τέλη για τη χρήση υπηρεσιών που συνδέονται με τον λογαριασμό
τα οποία δεν αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Διατίθενται πλήρεις πληροφορίες στον Πίνακα
Προμηθειών και Χρεώσεων της Τράπεζας.



Διατίθεται δωρεάν γλωσσάριο των όρων που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο.

Υπηρεσία

Τέλος

Γενικές υπηρεσίες λογαριασμού
Τήρηση του λογαριασμού

Διαχείριση λογαριασμού χωρίς όριο
παρατραβήγματος (τριμηνιαία
σταθερή χρέωση). Οι λογαριασμοί
κατόχων προθεσμιακών καταθέσεων
εξαιρούνται.

Συνολική ετήσια χρέωση:
Διαχείριση λογαριασμού με όριο
παρατραβήγματος (τριμηνιαία
σταθερή χρέωση)

Συνολική ετήσια χρέωση:
Διαχείριση λογαριασμού χωρίς όριο
(τριμηνιαία σταθερή χρέωση) μη
κατοίκων Κύπρου χωρίς όριο
παρατραβήγματος.

Συνολική ετήσια χρέωση:
Διαχείριση λογαριασμού για όλους
τους τρεχούμενους λογαριασμούς
ιδιωτών κατοίκων Κύπρου χωρίς όριο
παρατραβήγματος που ανοίχθηκαν

3.00 €

12.00 €
5.00 €
20.00 €
25.00 €

100.00 €
2.00 €
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μέσω της εφαρμογής Ancoria Create
(τριμηνιαία σταθερή χρέωση)

Συνολική ετήσια χρέωση:

8.00 €

Πληρωμές (εξαιρουμένων των καρτών)
Πάγια εντολή

Άνοιγμα: Τέλος νέας εντολής

10.00 €

Εκτέλεση εντολής:
Πληρωμή εντός της Τράπεζας
Πληρωμή εκτός της Τράπεζας

Δωρεάν
1.00 €

Άμεση χρέωση

Εκτέλεση εντολής

Δωρεάν

Μεταφορά πίστωσης
SEPA

Έξοδα διεκπεραίωσης για πληρωμές
μέχρι €1,000:
Μέσω Κέντρου Τραπεζ. Εργασιών
Μέσω Ηλεκτρονικής Τραπεζικής

5.00 €
1.00 €

Έξοδα διεκπεραίωσης για πληρωμές
από €1,001 - €50,000:
Μέσω Κέντρου Τραπεζ. Εργασιών
Μέσω Ηλεκτρονικής Τραπεζικής

8.00 €
5.00 €

Έξοδα διεκπεραίωσης για πληρωμές
από €50,001 - €100,000:
Μέσω Κέντρου Τραπεζ. Εργασιών
Μέσω Ηλεκτρονικής Τραπεζικής

35.00 €
20.00 €

Έξοδα διεκπεραίωσης για πληρωμές
> €100,000:

Μεταφορά πίστωσης
εκτός SEPA

Μέσω Κέντρου Τραπεζ. Εργασιών

0,02%
Ελάχιστο
40.00 €
Μέγιστο 250.00 €

Μέσω Ηλεκτρονικής Τραπεζικής

0,01%
Ελάχιστο
23.00 €
Μέγιστο 150.00 €

Προμήθεια μεταφοράς με SWIFT
Μέσω Κέντρου Τραπεζ. Εργασιών

0,20%
Ελάχιστο
7.00 €
Μέγιστο 250.00 €

Μέσω Ηλεκτρονικής Τραπεζικής

0,05%
Ελάχιστο
5.00 €
Μέγιστο 125.00 €
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Κάρτες και μετρητά
Ανάληψη μετρητών

Προμήθεια για χαρτονομίσματα ευρώ:
Μέσω Κέντρου Τραπεζ. Εργασιών
Ελάχιστο
Μέσω Ancoria Bank Self Service
Kiosk (SSKs)

0,10%
2.00 €
Δωρεάν

Προμήθεια για κέρματα ευρώ (ποσά
πάνω από 50 €)
Ελάχιστο

2,50%
5.00 €

Έξοδα ανάληψης μετρητών μέσω
κάρτας:
Στην Κύπρο:
-

10 πρώτες κάθε μήνα

-

Αναλήψεις >10 τον μήνα,
χρέωση ανά ανάληψη:
Φοιτητική κάρτα
Άλλη κάρτα

Δωρεάν

2.00 €
2.50 €

Στον ΕΟΧ:
Φοιτητική κάρτα
- 5 πρώτες κάθε μήνα
- Αναλήψεις >5 τον μήνα,
χρέωση ανά ανάληψη

Δωρεάν
2.00 €

Άλλη κάρτα (χρέωση ανά
ανάληψη)

2.50 €

Εκτός ΕΟΧ:
Φοιτητική κάρτα
- 5 πρώτες κάθε μήνα
- Αναλήψεις >5 τον μήνα,
χρέωση ανά ανάληψη

Δωρεάν
2.50 €
2.50 €

Άλλη κάρτα (χρέωση ανά ανάληψη)
Επρόσθετο τέλος για αναλήψεις εκτός
ΕΟΧ:
Ποσοστό επί του ποσού ανάληψης
για:
Φοιτητική κάρτα
Άλλη κάρτα

Ελάχιστο

1,50%
1.45 €

Ελάχιστο

1,50%
2.50 €

Με συνολικό ελάχιστο ποσό χρέωσης
για αναλήψεις εκτός EOX:
Φοιτητική κάρτα

3.95 €

Άλλη κάρτα

5.00 €
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Κατάθεση Μετρητών

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

Παροχή πιστωτικής κάρτας

Μη διαθέσιμη υπηρεσία

Παροχή χρεωστικής κάρτας

Ετήσια συνδρομή
(Για τους πελάτες που ανοίγουν
τρεχούμενο λογαριασμό μέσω της
εφαρμογής Ancoria Bank Create,
δεν θα υπάρχει χρέωση για τον
πρώτο χρόνο έκδοσης)

20.00 €

5.00 €

Αρχική έκδοση κωδικού (PIN)

Δωρεάν

Επανέκδοση καινούριου κωδικού
(PIN)

Δωρεάν

Υπεραναλήψεις και σχετικές υπηρεσίες
Υπερανάληψη

Έξοδα διεκπεραίωσης κατά την
παραχώρηση του ορίου στο
λογαριασμό
Ελάχιστο

Υπέρβαση

Χρέωση επιπρόσθετου επιτοκίου επί
του ποσού της υπέρβασης για όσο
χρόνο παραμένει η υπέρβαση

1,00%
50.00 €

2,00%

Άλλες υπηρεσίες
Επιστροφή επιταγής λόγω
ανεπαρκούς υπολοίπου

Χρέωση για κάθε επιταγή

30.00 €

Παραχώρηση βιβλιαρίου
επιταγών

Μέσω Κέντρου Τραπεζ. Εργασιών
Μέσω Ηλεκτρονικής Τραπεζικής

30.00 €
15.00 €

Υπηρεσίες συναλλάγματος

Συνάλλαγμα σε μετρητά:
Προμήθεια μετατροπής
Συναλλάγματος
Προμήθεια για ανάληψη μετρητών σε
νόμισμα άλλο από το Ευρώ από
λογαριασμό σε ίδιο ξένο νόμισμα
Συνάλλαγμα εκτός μετρητών:
Προμήθεια μετατροπής
συναλλάγματος

Ελάχιστο

1,50%
5.00 €

Ελάχιστο

0,50%
5.00 €

0,30%
Ελάχιστο
5.00 €
Μέγιστο 400.00 €

Συναλλαγή με κάρτα σε νόμισμα
εκτός του Ευρώ
Έξοδα διεκπεραίωσης συναλλαγής
(ενσωματώνονται στην τιμή
συναλλάγματος που χρησιμοποιείται)
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Φοιτητική κάρτα
Ελάχιστο

2,50%
3.45 €

Ελάχιστο

2,95%
3.95 €

Άλλη κάρτα
Αντίγραφο κατάστασης
λογαριασμού

Για κάθε κατάσταση λογαριασμού
ανεξαρτήτως αριθμού σελίδων

Έξοδα ανοίγματος
λογαριασμού φυσικού
προσώπου κατόπιν φυσικής
παρουσίας σε Τραπεζικό
Κέντρο.

Εφάπαξ χρέωση ανά λογαριασμό
πληρωτέα με το άνοιγμα του
λογαριασμού.
Εξαιρούνται οι κοινοί λογαριασμοί
φυσικών προσώπων.
Εξαιρούνται οι τρεχούμενοι
λογαριασμοί που καθορίζονται ως
λογαριασμοί διευθέτησης προς
εξυπηρέτηση δανείου.

Δωρεάν
25.00 €
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ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ (σε αλφαβητική σειρά)
ΟΡΟΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ

Άμεση χρέωση

Ο πελάτης εξουσιοδοτεί άλλο πρόσωπο (τον αποδέκτη) να αναθέσει στον
πάροχο του λογαριασμού τη μεταβίβαση χρημάτων από τον λογαριασμό
του πελάτη προς τον εν λόγω αποδέκτη. Ο πάροχος του λογαριασμού
μεταφέρει στη συνέχεια τα χρήματα στον αποδέκτη την ημερομηνία ή τις
ημερομηνίες που έχουν συμφωνηθεί από τον πελάτη και τον αποδέκτη.
Το ποσό μπορεί να κυμαίνεται.

Ανάληψη μετρητών

Ο πελάτης προβαίνει σε ανάληψη μετρητών από τον λογαριασμό του.

Αντίγραφο κατάστασης
λογαριασμού

Επανέκδοση κατάστασης λογαριασμού.

Επιστροφή επιταγής λόγω
ανεπαρκούς υπολοίπου

Άρνηση πληρωμής επιταγής λόγω ανεπαρκούς υπολοίπου του προς
χρέωση λογαριασμού.

Μεταφορά πίστωσης
SEPA

Ο πάροχος του λογαριασμού μεταφέρει χρήματα, βάσει των εντολών του
πελάτη, από τον λογαριασμό του πελάτη σε άλλο λογαριασμό, μέσω
SEPA.

Μεταφορά πίστωσης
Εκτός SEPA

Ο πάροχος του λογαριασμού μεταφέρει χρήματα, βάσει των εντολών του
πελάτη, από τον λογαριασμό του πελάτη σε άλλο λογαριασμό, μέσω
άλλου καναλιού εκτός SEPA.

Πάγια εντολή

Ο πάροχος του λογαριασμού πραγματοποιεί τακτικές μεταφορές, βάσει
των εντολών του πελάτη, ενός συγκεκριμένου ποσού χρημάτων από τον
λογαριασμό του πελάτη σε άλλο λογαριασμό.

Παραχώρηση βιβλιαρίου
επιταγών

Έκδοση βιβλιαρίου επιταγών για πληρωμές με χρέωση του λογαριασμού
του εντολέα.

Παροχή πιστωτικής κάρτας

Ο πάροχος του λογαριασμού παρέχει κάρτα πληρωμών που συνδέεται
με τον λογαριασμό πληρωμών του πελάτη. Το συνολικό ποσό των
συναλλαγών που πραγματοποιούνται με την κάρτα αυτή κατά τη διάρκεια
συμφωνηθείσας περιόδου λαμβάνεται είτε εξολοκλήρου είτε εν μέρει από
τον λογαριασμό πληρωμών του πελάτη σε συμφωνημένη ημερομηνία. Η
σύμβαση πίστωσης μεταξύ του παρόχου και του πελάτη προσδιορίζει αν
ο πελάτης θα επιβαρύνεται από τόκους για τον δανεισμό χρημάτων.

Παροχή χρεωστικής κάρτας

Ο πάροχος του λογαριασμού παρέχει κάρτα πληρωμών που συνδέεται
με τον λογαριασμό του πελάτη. Το ποσό για κάθε συναλλαγή που γίνεται
με την κάρτα αυτή λαμβάνεται απευθείας και εξολοκλήρου από τον
λογαριασμό του πελάτη.

Τήρηση του λογαριασμού

Ο πάροχος του λογαριασμού διαχειρίζεται τον λογαριασμό που
χρησιμοποιεί ο πελάτης.

Υπερανάληψη

Ο πάροχος του λογαριασμού και ο πελάτης συμφωνούν εκ των προτέρων
ότι ο πελάτης μπορεί να δανείζεται χρήματα όταν δεν υπάρχουν χρήματα
στον λογαριασμό του. Η συμφωνία καθορίζει το μέγιστο ποσό δανεισμού
χρημάτων, και κατά πόσον τα τέλη και οι τόκοι θα χρεώνονται στον
πελάτη.

Υπέρβαση

Σιωπηρή αποδοχή υπερανάληψης στο πλαίσιο της οποίας ο πάροχος
υπηρεσιών πληρωμών διαθέτει σε πελάτη χρηματικά ποσά που
υπερβαίνουν το τρέχον υπόλοιπο του λογαριασμού πληρωμών του
πελάτη ή τη συμφωνημένη δυνατότητα υπερανάληψης.

Υπηρεσίες συναλλάγματος

Μετατροπή του νομίσματος του λογαριασμού στο νόμισμα μεταφοράς /
ανάληψης.

