
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 

 

 ΠΟΣΟ 
ΔΑΝΕΙΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΔΑΝΕΙΟΥ 

ΠΟΣΟ,ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
και ΑΡ. ΔΟΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ 
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜ

ΗΣ 

ΣΕΠΕ  

(κατά τις 
19/09/20

20)  

ΒΑΣΙΚΟ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ  
(κυμαινόμενο) 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 
ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΠΙΤΟΚΙΟ 

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΣΕΠΕ και στο ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ  

ΑΛΛΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟ 

ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΕΠΕ 

ΔΑΝΕΙΟ ΠΡΩΤΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

€100.000 

20 χρόνια με 
συνεισφορά 

>50%  

€505,50 (240 
μηνιαίες δόσεις) 

€123.210,11 2,2% 

ΒΕΣΔ* 

 
6 Month 
Euribor (zero) 

-0,0094% 

 
 
+2% 

2% 

€1.894,50 
 

Έξοδα διευθέτησης 
δανείου, νομικών 

εγγράφων, τέλη 
χαρτοσήμων, τέλη 

εκτίμησης ακινήτου, 

υποθηκευτικά έξοδα. 

Το κόστος ασφάλειας ζωής για το δανειολήπτη 

και ασφάλειας πυρός και σεισμού για το 
υποθηκευμένο ακίνητο η σύναψη των οποίων 

είναι υποχρεωτική. 

 

20 χρόνια με 
συνεισφορά 
30%-50% 

€510,18 (240 
μηνιαίες δόσεις) 

€124.337,58 2,3% 

ΒΕΣΔ* 

 
6 Month 
Euribor (zero) 

+0,0906 

 
 
+2,10% 

2,10% 

20 χρόνια με 
συνεισφορά 
20%-30% 

€514,92 (240 
μηνιαίες δόσεις)  

€125.472,44 
 

2,4% 

ΒΕΣΔ* 

 
6 Month 

Euribor (zero) 

+0,1906 

 
 

+2,20% 

2,20% 

ΔΑΝΕΙΟ ΓΙΑ 

ΕΞΟΧΙΚΟ 

 
€100.000 

 

20 χρόνια με 
συνεισφορά 

>50% 

€505,50 (240 
μηνιαίες δόσεις) 

 

€123.210,11 

 

2,2% 

 

ΒΕΣΔ* 
 

6 Month 
Euribor (zero) 

-0,0094% 
 

 
+2% 

2% 

€1.894,50 
 

 

Έξοδα διευθέτησης 
δανείου, νομικών 
εγγράφων, τέλη 

χαρτοσήμων, τέλη 
εκτίμησης ακινήτου, 

υποθηκευτικά έξοδα.. 

 

 
Το κόστος ασφάλειας ζωής για το δανειολήπτη 

και ασφάλειας πυρός και σεισμού για το 

υποθηκευμένο ακίνητο η σύναψη των οποίων 
είναι υποχρεωτική. 

 20 χρόνια με 
συνεισφορά 

30%-50% 

€510,18 (240 
μηνιαίες δόσεις) 

 

€124.337,58 2,3% 

ΒΕΣΔ* 
 

6 Month 
Euribor (zero) 

+0,0906 
 

 
+2,10% 

2,10% 

ΔΑΝΕΙΟ ΓΙΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ  

€100.000 

20 χρόνια με 

συνεισφορά 
>50% 

€541,38 (240 

μηνιαίες δόσεις) 
 

131.822,57 3% 

ΒΕΣΔ* 

 
6 Month 
Euribor (zero) 

+0,7406 

 
 
+2,75% 

2,75% 

€1.894,50 
 

Έξοδα διευθέτησης 

δανείου, νομικών 
εγγράφων, τέλη 

χαρτοσήμων, τέλη 

εκτίμησης ακινήτου, 
υποθηκευτικά έξοδα. 

Το κόστος ασφάλειας ζωής για το δανειολήπτη 

και ασφάλειας πυρός και σεισμού για το 
υποθηκευμένο ακίνητο η σύναψη των οποίων 

είναι υποχρεωτική. 
 

20 χρόνια με 
συνεισφορά 

30%-50% 

€553,65 (240 
μηνιαίες δόσεις) 

 

€134.767,38 3,3% 

ΒΕΣΔ* 
 
6 Month 

Euribor (zero) 

+0,9906% 
 
 

+3% 

3% 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ 
ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ 

ΑΛΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

€100.000 
20 χρόνια με 
συνεισφορά 
>35% 

€500,82 (240 
μηνιαίες δόσεις) 

€120.836,03 2% 

ΒΕΣΔ* 
 
6 Month 

Euribor (zero) 

-0,1094% 
 
 

+1,90% 

1,90% €644,- 

Έξοδα διευθέτησης 
δανείου, νομικών 

εγγράφων, χαρτοσήμων, 

τέλη εκτίμησης ακινήτου. 

Το κόστος ασφάλειας ζωής για το δανειολήπτη 

και ασφάλειας πυρός και σεισμού για το 
υποθηκευμένο ακίνητο η σύναψη των οποίων 

είναι υποχρεωτική. 

 

* To Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων (ΒΕΣΔ) της Τράπεζας ανέρχεται σήμερα σε 2,0094%. 
 

Προειδοποίηση:  
Εάν δεν τηρείτε το σχέδιο αποπληρωμής του δανείου σας, μπορεί να χάσετε το σπίτι σας.  
 

 

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

 


