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ΣΕ ΤΡΟΧΙΆ ΚΆΘΆΡΉΣ  
ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΆΣ 
Η τράπεζά μας προσάρμοσε 
τη στρατηγική της ακολου-
θώντας τις οδηγίες της Κυ-
βέρνησης και τα σχετικά δι-
ατάγματα για αναστολή των 
δόσεων δανείων. Ταυτόχρο-
να, παραμείναμε δίπλα στους 
πελάτες μας, ιδιώτες και επι-
χειρήσεις, για οποιαδήποτε 
ανάγκη προέκυπτε σχετικά 
με τις δανειακές τους συμ-
βάσεις μαζί μας. Άλλωστε, 
αυτό είναι μέρος της πάγιας 
πολιτικής μας και στόχος 
της γενικότερης στρατηγικής 
μας. Η παραχώρηση νέων 
τραπεζικών πιστώσεων σε 
στεγαστικά δάνεια εξακο-
λουθεί να γίνεται προσεκτικά 
και με σταθερά βήματα, 
συνδυάζοντας την ανάγκη 
της τράπεζας για αύξηση των 
εσόδων και κατ’ επέκταση να 
διατηρεί ένα υγιές χαρτοφυ-
λάκιο χωρίς προβληματικές 
υποχρεώσεις. Το γεγονός 
ότι η Ancoria Bank μπήκε σε 
τροχιά καθαρής κερδοφορί-
ας μέσα σε μια εξαιρετικά 
δύσκολη χρονιά, όπως ήταν 
το 2021, εξακολουθώντας να 
διατηρεί 0% μη εξυπηρετού-
μενα δάνεια για έκτη συνεχή 
χρονιά, αποτελεί ένα από τα 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήμα-
τά της.

Ή ΣΉΜΕΡΙΝΉ ΕΙΚΟΝΆ 
ΤΟΥ ΤΟΜΕΆ 
Η ανάγκη του Κύπριου να 

έχει τη δική του στέγη εξα-
κολουθεί να είναι στις προ-
τεραιότητές του και αυτό το 
εισπράττουμε καθημερινά. 
Στην Ancoria Bank αντι-
μετωπίζουμε τα αιτήματα 
χρηματοδοτήσεων με μεγάλη 
προσοχή, δίνοντας τεράστια 
σημασία στην ικανότητα απο-
πληρωμής από πλευράς του 
αιτητή. Γνώμονάς μας είναι 
οι πραγματικές του ανάγκες 
και σχεδιάζουμε μαζί του 
την πιο κατάλληλη λύση, με 
βάση δεδομένα και οικονομι-
κά στοιχεία, για να αποφύγει 
και ο ίδιος τις οποιεσδήποτε 
περιπέτειες. Ο τομέας των στε-
γαστικών δανείων παρουσίασε 
μια σταθεροποίηση κατά το 
2021, ιδιαίτερα με το πετυχη-
μένο μέτρο επιδότησης από 
το Κράτος, που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2021. Η πανδημία 
έχει προκαλέσει μια αλυσίδα 
αξιοσημείωτων επιδράσεων, 
ιδιαίτερα στον τομέα της ενέρ-
γειας, με τον διπλασιασμό της 
τιμής του αργού πετρελαίου 
μέσα σε έναν χρόνο, όπως 
επίσης την αύξηση του κόστους 
του ναυτιλιακού ναύλου στη 

μεταφορά εμπορευματοκι-
βωτίων και την επακόλουθη 
αύξηση των πρώτων υλών 
στον κατασκευαστικό τομέα.                                                         
Συγκεκριμένα, ως ένδειξη για 
το αυξημένο κόστος ανέγερσης 
κατοικίας, παρατηρήθηκε πέ-
ραν του 100% αύξηση στον δο-
μικό χάλυβα, 70% στην ξυλεία 
και πέραν του 50% στα αλουμί-
νια. Με βάση τα πιο πάνω ανα-
μένεται να υπάρξει προβλημα-
τισμός σε όσους ενδιαφέρονται 
για χρηματοδότηση με σκοπό 
την απόκτηση στέγης. Γι’ αυτό, 
πιθανόν να υπάρξει μια επιβρά-
δυνση στις χορηγήσεις νέων 
στεγαστικών δανείων, καθώς 
και μια αλλαγή στις προσδο-
κίες και τις προτεραιότητες 
των νέων δανειζομένων σε ό,τι 
αφορά τα χαρακτηριστικά και 
την αξία του ακινήτου που θα 
αγοράζουν. 

ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΕΓΆΣΤΙΚΏΝ 
ΔΆΝΕΙΏΝ
Προσφέρουμε μια ευρεία 
γκάμα στεγαστικών δανείων, 
δίνοντας στους πελάτες μας 
λύσεις για οποιαδήποτε στεγα-
στική τους ανάγκη. Από τα πιο 
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ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ 
ΔΑΝΕΙΑ

€

σημαντικά στεγαστικά δάνεια, 
που διαθέτουμε, είναι αυτό 
της Πρώτης Κατοικίας, αλλά 
και η Μεταφορά Στεγαστικού 
Δανείου από άλλη τράπεζα 
στην Ancoria Bank. Το Δάνειο 
Πρώτης Κατοικίας αφορά κα-
τασκευή ή αγορά σπιτιού, αλλά 
και ανακαίνιση, αφού η απόκτη-
ση δικής τους στέγης είναι από 
τις κύριες προτεραιότητες των 
Κυπρίων διαχρονικά. Σε περί-
πτωση Μεταφοράς Στεγαστικού 
Δανείου από άλλη τράπεζα, στην 
Ancoria Bank δίνονται ανταγω-
νιστικά και ελκυστικά επιτόκια, 
από τα οποία μπορούν να επω-
φεληθούν οι πελάτες μας. Πα-
ράλληλα, προσφέρουμε Δάνειο 
Εξοχικής Κατοικίας και Δάνειο 
για Αγορά Κατοικίας ως Επέν-
δυση, το οποίο ανταποκρίνεται 
σε πελάτες που στόχο έχουν την 
εκμετάλλευση ακινήτων. Σε αυτό 
το σημείο θα ήθελα να επιση-
μάνω ότι η διαφάνεια είναι από 
τους πρωταρχικούς μας στόχους 
και βασικό στοιχείο της φιλοσο-
φίας μας, γι’ αυτό και δίνουμε 
ιδιαίτερη έμφαση οι πελάτες 
μας, υφιστάμενοι και δυνητικοί, 
να γνωρίζουν ξεκάθαρα τους 
όρους και προϋποθέσεις, καθώς 
και τις χρεώσεις μας, πριν προ-
χωρήσουν σε οποιαδήποτε δα-
νειακή σύμβαση μαζί μας. Άλλες 
σημαντικές πληροφορίες, που 
είναι υποχρέωσή μας να τους 
δίνουμε, είναι ότι αν δεν τηρούν 

το σχέδιο αποπληρωμής του 
δανείου τους μπορεί να χάσουν 
το σπίτι τους, ότι υπάρχουν χρε-
ώσεις εάν εξοφλήσουν νωρίτερα 
το δάνειό τους, όπως επίσης 
ότι το ποσό της δόσης και το 
συνολικό κόστος της χορήγησης 
μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί 
ανάλογα με τη διακύμανση του 
βασικού επιτοκίου.

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΚΆΙ 
 ΠΡΏΤΉ ΚΆΤΟΙΚΙΆ 
Υπάρχουν αρκετές διευκολύν-
σεις και επιλογές ευελιξίας 
σχετικά με τα Δάνεια Πρώτης 
Κατοικίας. Συγκεκριμένα, δίνε-
ται περίοδος χάριτος μέχρι δύο 
χρόνια στο κεφάλαιο του δα-
νείου, από την έγκρισή του, για 
σπίτια υπό ανέγερση. Επίσης, 
παρέχεται η δυνατότητα για 
αναστολή μέχρι και δύο μηνι-
αίων δόσεων τον χρόνο, φτάνει 
να ενημερωθεί η τράπεζα του-
λάχιστον έναν μήνα πριν από 
την ημερομηνία καταβολής της 
δόσης, με μέγιστο αριθμό ανα-
στολών τις 24 δόσεις κατά τη 
διάρκεια του δανείου. Μια ακό-
μη διευκόλυνση είναι ότι μπο-
ρεί ο πελάτης να επιλέξει να 
γίνεται σταδιακή ή άμεση εκτα-
μίευση του δανείου, ανάλογα 
με την πρόοδο των εργασιών, 
καθώς και να ξοφλήσει το δά-
νειό του, μερικώς ή ολόκληρο, 
νωρίτερα από τη συμφωνημένη 
ημερομηνία αποπληρωμής. 

ΆΥΞΉΣΉ ΔΆΝΕΙΆΚΟΥ  
ΧΆΡΤΟΦΥΛΆΚΙΟΥ 
Η Ancoria Bank έχει καταφέρει 
να αυξήσει το δανειακό της χαρ-
τοφυλάκιο το 2021, διατηρώντας 
το σε πολύ υψηλά επίπεδα ποιό-
τητας. Ενδεικτικό αυτού είναι ότι 
μετά από έξι χρόνια λειτουργίας 
και χορηγήσεων, που έχει διο-
χετεύσει στην αγορά, η τράπεζα 
διατηρεί μηδενικό υπόλοιπο μη 
εξυπηρετούμενων δανείων. 

ΜΕΙΏΣΉ ΣΤΕΓΆΣΤΙΚΏΝ 
ΧΟΡΉΓΉΣΕΏΝ ΤΟ 2022
Όπως σημειώθηκε πιο πάνω, η 
πανδημία έχει προκαλέσει μια 
αλυσίδα αρνητικών επιδρά-
σεων στην οικονομία, οι οποίες 
αναμένεται να ξεπεραστούν σε 
βάθος χρόνου. Σε συνδυασμό με 
τον συνεχιζόμενο πληθωρισμό, 
όσοι ενδιαφέρονται για χρημα-
τοδότηση για απόκτηση στέγης 
θα προβληματιστούν έντονα με 
βάση τα νέα δεδομένα. Συνεπώς, 
αναμένω μείωση στις παροχές 
νέων στεγαστικών χορηγήσε-
ων, καθώς και μια αλλαγή στις 
προσδοκίες και επιδιώξεις των 
νέων, που θα ενδιαφερθούν για 
στεγαστικό δάνειο, σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά και την αξία του 
ακινήτου που τους ενδιαφέρει 
για αγορά. Μελλοντικά το μέτρο 
σύγκρισης αναμένεται να είναι οι 
πιο ώριμες αγορές της ΕΕ, όπου 
η απόκτηση πρώτης κατοικίας 
δεν αποτελεί προτεραιότητα.

KEY-MEMBERS - 
MANAGEMENT TEAM

Γιάννης Λοΐζου, 
Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής

Νικόλας Πρέντζας, 
Αναπληρωτής Ανώτατος Εκτελεστικός 
Διευθυντής & Ανώτατος Διευθυντής 

Επιχειρηματικών Λειτουργιών
Γιώργος Παγλάς, Ανώτατος 

Διευθυντής Τραπεζικών Εργασιών και 
Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Κυριάκος Χριστοδούλου, Ανώτατος 
Οικονομικός Διευθυντής

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΉ 
ΟΜΆΔΆ ΣΤΟ 

ΚΟΜΜΆΤΙ ΤΩΝ 
ΣΤΕΓΆΣΤΙΚΩΝ ΔΆΝΕΙΩΝ

Δέσπω Μιχαηλίδου, 
Διευθύντρια Τραπεζικού 

Κέντρου Λευκωσίας 
Αναστασία Χατζηθεοδοσίου, 

Διευθύντρια Τραπεζικού 
Κέντρου Λεμεσού 

Κώστας Μιχαηλίδης, 
Διευθυντής Τραπεζικού 

Κέντρου Λάρνακας 

ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ Η ANCORIA 
BANK ΜΠΗΚΕ ΣΕ ΤΡΟΧΙΆ 
ΚΆΘΆΡΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΆΣ, 
ΕΞΆΚΟΛΟΥΘΏΝΤΆΣ ΝΆ ΔΙΆΤΗΡΕΙ 0% 
ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΆ ΔΆΝΕΙΆ ΓΙΆ 
ΕΚΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΙΆ, ΆΠΟΤΕΛΕΙ 
ΕΝΆ ΆΠΟ ΤΆ ΆΝΤΆΓΏΝΙΣΤΙΚΆ 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΆΤΆ ΤΗΣ

ΓΙΏΡΓΟΣ ΠΑΓΛΑΣ, 
Ανώτατος Διευθυντής 
Τραπεζικών Εργασιών 
και Επιχειρηματικής 

Ανάπτυξης
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