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ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ/ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ, ΜΕ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
 

 

Ένεκα της συνεχιζόμενης εφαρμογής αρνητικών επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την 
ενίσχυση της ρευστότητας στην οικονομία και την ενίσχυση της ανάπτυξης, και συνεπακόλουθα, της 

παρατεταμένης εφαρμογής αρνητικών επιτοκίων τόσο από Κεντρικές Τράπεζες όσο και από Πιστωτικά 

Ιδρύματα στην Ευρωζώνη, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ (εφεξής «Τράπεζα») πρόκειται 

να προχωρήσει στην αύξηση των αρνητικών επιτοκίων σε λογαριασμούς σε ΕΥΡΩ επιχειρηματικών 
προσώπων, νομικών οντοτήτων και φυσικών προσώπων που ενεργούν εντός της επιχειρηματικής, 

επαγγελματικής ή εμπορικής τους δραστηριότητας. 

 
Ως εκ τούτου, σας πληροφορούμε ότι από τις 17 Ιανουαρίου 2022 η Τράπεζα θα προχωρήσει σε αλλαγές 

των καταθετικών επιτοκίων στους Επιχειρηματικούς Τρεχούμενους Λογαριασμούς 

Παρατραβήγματος/Υπερανάληψης και Όψεως με ημερήσια πιστωτικά υπόλοιπα πέραν των €500.000, 
καθώς και στους Επιχειρηματικούς Λογαριασμούς Ταμιευτηρίου, Προειδοποίησης και Προθεσμίας 

ανεξαρτήτως ύψους ημερήσιου πιστωτικού υπολοίπου και πλέον τα πιστωτικά επιτόκια θα είναι ως εξής: 

 

Είδος Λογαριασμού* 

Ημερήσιο 

Πιστωτικό Υπόλοιπο 

Λογαριασμού 

Επιτόκιο 

Επιχειρηματικός Τρεχούμενος Λογαριασμός 
Παρατραβήγματος / Υπερανάληψης 

0 - €100.000     0,00 % 

  > 100.000 - €500.000 - 0,60% 

           > €500.000 - 0,80% 

Επιχειρηματικός Λογαριασμός Όψεως 

(Demand & Sight) 

          0 - €100.000     0,00 % 

> 100.000 - €500.000 - 0,60% 

           > €500.000 - 0,80% 

Επιχειρηματικός Λογαριασμός Ταμιευτηρίου > €0 - 0,80% 

Επιχειρηματικός Λογαριασμός 
Προειδοποίησης (για όλες τις διάρκειες) 

> €0 - 0,80% 

Επιχειρηματικός Λογαριασμός Προθεσμίας 

(για όλες τις διάρκειες) ** 
> €0 - 0,80% 

 

*Σημειώνεται ότι, ως γνωρίζετε, τα αρνητικά επιτόκια δεν ισχύουν και δεν εφαρμόζονται στους 
Λογαριασμούς που έχουν παραχωρηθεί ως εξασφάλιση και/ή εγγύηση έναντι αντίστοιχων πιστοδοτήσεων 

(collateral and/or guarantee accounts/deposits).  



 
 

**Σημειώνεται επίσης ότι, στους Λογαριασμούς Προθεσμίας τα ανωτέρω τροποποιημένα αρνητικά επιτόκια 

θα εφαρμόζονται κατά την ανανέωσή τους, όταν τέτοια ανανέωση λάβει χώρα στις 17 Ιανουαρίου 2022, ή 
μετά την αναφερόμενη ημερομηνία.  

 

Υπενθυμίζεται ότι, το αρνητικό επιτόκιο  υπολογίζεται επί του εκάστοτε ημερήσιου πιστωτικού υπόλοιπου 
του λογαριασμού. Ο τόκος θα συσσωρεύεται και θα κεφαλαιοποιείται δύο φορές τον χρόνο (ήτοι την 30ην 

Ιουνίου και την 31η Δεκεμβρίου) ή κατά περίπτωση θα χρεώνεται στην εξόφληση του λογαριασμού.  

 

Σημειώνεται ότι, για τους Επιχειρηματικούς Τρεχούμενους Λογαριασμούς Παρατραβήγματος/ 
Υπερανάληψης και τους  Επιχειρηματικούς Λογαριασμούς Όψεως (Demand & Sight) που διατηρούν 

ημερήσια πιστωτικά υπόλοιπα χαμηλότερα του ποσού των €100.000, τα επιτόκια παραμένουν μηδενικά, 

ενώ στις περιπτώσεις που τα ημερήσια πιστωτικά υπόλοιπα είναι υψηλότερα του ποσού των €100.000, τα 
πιστωτικά επιτόκια θα υπολογίζονται και χρεώνονται κλιμακωτά (π.χ. για Επιχειρηματικό Τρεχούμενο 

Λογαριασμό Παρατραβήγματος/Υπερανάληψης που στο τέλος της ημέρας είχε υπόλοιπο €110.000, θα 

χρεωθεί 0,00% για τις €100.000 και -0,60% για τις υπόλοιπες €10.000, ενώ για Επιχειρηματικό Τρεχούμενο 
Λογαριασμό Παρατραβήγματος/Υπερανάληψης που στο τέλος της ημέρας είχε υπόλοιπο €510.000 θα 

χρεωθεί 0,00% για τις €100.000, -0,60% για τις επόμενες €400.000 και -0,80% για τις υπόλοιπες €10.000). 

 

Έχετε το δικαίωμα να τερματίσετε οιονδήποτε ή οιουσδήποτε από τους λογαριασμούς σας που εμπίπτουν 
εντός των ανωτέρω ειδών λογαριασμών στους οποίους θα εφαρμόζονται οι αυξήσεις των αρνητικών 

επιτοκίων, και κατ’ επέκταση να τους κλείσετε, χωρίς οιανδήποτε επιβάρυνση, τηρουμένων των κατωτέρω 

αναφερομένων, μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2022. Διαφορετικά, εάν δεν ενεργοποιήσετε αυτό σας το δικαίωμα 
περί τερματισμού του επηρεαζόμενου ή των επηρεαζόμενων λογαριασμών, η Τράπεζα θα θεωρήσει ότι 

συμφωνείτε με τις αναφερόμενες στην παρούσα επιστολή τροποποιήσεις και αλλαγές, οι οποίες 

τροποποιήσεις και αλλαγές θα εφαρμόζονται και θα αποτελούν πλέον δεσμευτικούς όρους των μεταξύ μας 
συμφωνηθέντων μέχρι να σας γνωστοποιηθεί διαφορετικά από την Τράπεζα. 

 

Διευκρινίζεται ότι, για τους Λογαριασμούς Προθεσμίας, εάν αυτοί τερματιστούν πριν από την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμιακής κατάθεσης, ενδέχεται να επιβληθούν σχετικές χρεώσεις ως προβλέπονται στο 
Τιμολόγιο Βασικών Εργασιών της Τράπεζας και/ή στη μεταξύ μας σχετική συμφωνία.  

 

Πρόσθετα, νοείται ότι, η Τράπεζα επιφυλάσσει τα δικαιώματά της όπως εφαρμόσει τις ανωτέρω 
τροποποιήσεις και/ή αλλαγές και/ή αυξήσεις εν σχέσει με τα επιτόκια καταθέσεων σε ημερομηνία 

μεταγενέστερη της 17
ης

 Ιανουαρίου 2022. 

 

Η Διεύθυνση και το Προσωπικό της Τράπεζας είναι στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε πληροφορίες και/ή 
διευκρινίσεις. Για τον σκοπό αυτό μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα κατά τόπους Καταστήματα της 

Τράπεζας ή στο τηλέφωνο εξυπηρέτησης +357 22040000 ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση info@nbg.com.cy.  
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