
ΔΑΝΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
 

 
 

ΒΑΣΙΚΟ 
ΕΠΙΤΟΚΙΟ  

(κυμαινόμενο) 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 
ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΠΙΤΟΚΙΟ 

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΕΠΕ 
ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΣΕΠΕ** 
(κατά τις 

13/07/2021) 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΔΑΝΕΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 
ΠΟΣΟ,ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

και ΑΡ. ΔΟΣΕΩΝ 

ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

Prime rate* 

 
6 Month 
Euribor (zero) 

-0,2792% 

 
 
+3,60% 

3,60% 

€171,- 
 

Έξοδα διευθέτησης 

δανείου, νομικών 
εγγράφων, 

χαρτοσήμων, και 

έξοδα καταχώρησης 
πάγιας εντολής για 

την αποπληρωμή του 

δανείου. Δεν 
συμπεριλαμβάνονται 
το κόστος ασφάλειας 

ζωής του δανειολήπτη 
(για τις περιπτώσεις 
χωρίς προσωπικές 

εγγυήσεις) και 
περιεκτικής ασφάλειας 
οχήματος,, η σύναψη 

των οποίων είναι 
υποχρεωτική. 

 

€15.000,- 

μέχρι 40% 
προκαταβολή 

4,12% 

5 χρόνια 

€16.573,20 
€273,37 (60 

μηνιαίες δόσεις) 

Prime rate* 

 
6 Month 

Euribor (zero) 

+0,2208% 
 
+4,10% 

4,10% 
€15.000,- 
30%-40% 
προκαταβολή 

4,64% €16.772,40 
€276,69 (60 

μηνιαίες δόσεις) 

Prime rate* 
 

6 Month 
Euribor (zero) 

+0,6708% 
 

+4,55% 

4,55% 
€15.000,- 
20%-30% 

προκαταβολή 

5,09% €16.953,- 
€279,70 (60 

μηνιαίες δόσεις) 

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ  

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

Prime rate* 

 
6 Month 

Euribor (zero) 

+0,8208% 
 
+4,70% 

4,70% 
€15.000,- 
μέχρι 40% 
προκαταβολή 

5,37% 

4 χρόνια 

 

€16.639,80 
€343,10 (48 

μηνιαίες δόσεις) 

Prime rate* 

 
6 Month 
Euribor (zero) 

+1,3208% 
 
+5,20% 

5,20% 
€15.000,- 
30%-40% 
προκαταβολή 

5,88% €16.799,16 
€346,42 (48 

μηνιαίες δόσεις) 

Prime rate* 
 
6 Month 

Euribor (zero) 

+2,2208% 
 

+6,10% 
6,10% 

€15.000,- 
20%-30% 

προκαταβολή 

6,82% €17.088,12 
€352,44 (48 

μηνιαίες δόσεις) 

                       * To Prime Rate της Τράπεζας ανέρχεται σήμερα σε 3,8792%. 
    ** Το Σ.Ε.Π.Ε. (Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο) υπολογίστηκε με το Prime Rate της Eθνικής Τράπεζας ή το 6 Μonth Euribor (zero) πλέον πρόσθετο επιτόκιο, το Ποσό Δανείου, την Διάρκεια Πίστωσης, τα έξοδα και άλλες επιβαρύνσεις που  

αναφέρονται στον πιο πάνω πίνακα. Το Σ.Ε.Π.Ε. θα μεταβληθεί σε περίπτωση που επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή σε οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα (δηλαδή στο Χρεωστικό Επιτόκιο, στη Διάρκεια Πίστωσης, στο ύψος και στη συχνότητα 
καταβολής των δόσεων και οποιωνδήποτε εξόδων και επιβαρύνσεων).  

 
Προειδοποίηση: 

 
Το ποσό της δόσης και το συνολικό κόστος της χορήγησης μπορεί να αυξηθεί ή μειωθεί ανάλογα με τη διακύμανση του Βασικού Επιτοκίου. 

 

 


