Βασικά Επιτόκια της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου)

Α. Καθορισμός και Μεθοδολογία Υπολογισμού Βασικών Επιτοκίων της Τράπεζας

(Ι) Για πιστωτικές διευκολύνσεις που έχουν χορηγηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2008 και μετά
και είναι συνδεδεμένα με τα Βασικά Επιτόκια της Τράπεζας:
Τα Βασικά Επιτόκια της Τράπεζας, με βάση την καθορισμένη μεθοδολογία της Τράπεζας για τον
υπολογισμό των Βασικών Επιτοκίων, καθορίζονται με ισχύ από 10 Σεπτεμβρίου 2021 ως
ακολούθως:
Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας (ΒΕΤ)
Prime Rate (PR)
Βασικό Επιτόκιο Επιχειρηματικών Πιστοδοτήσεων (ΒΕΕΠ)
Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων (ΒΕΣΔ)

5.8414%
3.8730%
1.9953%
1.9735%

Ο υπολογισμός των Βασικών Επιτοκίων της Τράπεζας βασίζεται αποκλειστικά στο ειλημμένο
επίπεδο κινδύνου (risk based pricing) του χαρτοφυλακίου λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες
μεταβλητές:


Την Σταθερή Επιτοκιακή Βάση η οποία καλύπτει το Κόστος Χρηματοδοτήσεως και το
Λειτουργικό Κόστος,



Την Μεταβλητή Επιτοκιακή Βάση η οποία καλύπτει το Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου και το
Κόστος Εποπτικού Κεφαλαίου,



Την Επίδραση Ληκτότητας η οποία αφορά στο επιπλέον κόστος που απορρέει από το
γεγονός ότι πιστωτικές διευκολύνσεις με μακρύτερο χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής,
ενέχουν μεγαλύτερο πιστωτικό κίνδυνο για τον πιστούχο και κίνδυνο ρευστότητας για την
Τράπεζα, και,



Τις Λοιπές Ωφέλειες οι οποίες αποτελούνται από το σύνολο των ωφελειών που δεν
απορρέουν και δε δύνανται να προκύψουν ως άμεσα επιτοκιακά ή μη επιτοκιακά έσοδα
του εγκρινόμενου Πλαισίου Πιστωτικής Διευκόλυνσης, όπως έξοδα διαχείρισης και έξοδα
επεξεργασίας στοιχείων.

Τα Βασικά Επιτόκια θα αναθεωρούνται σε τριμηνιαία βάση.

(ΙΙ) Για πιστωτικές διευκολύνσεις που έχουν χορηγηθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2008:
Το Βασικό Επιτόκιο της Τράπεζας για πιστωτικές διευκολύνσεις που έχουν χορηγηθεί πριν την 1η
Ιανουαρίου 2008 είναι συνδεδεμένο, σύμφωνα με την απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της
Κύπρου ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2007, με τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ).

Το Βασικό Επιτόκιο της ΕΚΤ ανέρχεται, από τις 16 Μαρτίου 2016, στο 0,00%. Περισσότερες
πληροφορίες για το Βασικό Επιτόκιο της ΕΚΤ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/key_ecb_interest_rates/html/in
dex.en.html .

(ΙΙΙ) Για πιστωτικές διευκολύνσεις που είναι συνδεδεμένες με συγκεκριμένο επιτόκιο
αναφοράς
Πιστωτικές διευκολύνσεις που είναι συνδεδεμένες με συγκεκριμένο επιτόκιο αναφοράς
(EURIBOR / LIBOR) δεν επηρεάζονται από την Μεθοδολογία Υπολογισμού των Βασικών
Επιτοκίων της Τράπεζας. Περισσότερες πληροφορίες για το EURIBOR και το LIBOR είναι
διαθέσιμες στις ιστοσελίδες www.emmi-benchmarks.eu και www.theice.com/iba/libor
αντίστοιχα.

Β. Συνθήκες και παράμετροι που μπορεί να συμβάλουν σε αλλαγή της μεθοδολογίας
υπολογισμού των Βασικών Επιτοκίων της Τράπεζας
Η Τράπεζα ενδέχεται σε μεταγενέστερο στάδιο να τροποποιήσει τη μεθοδολογία υπολογισμού
των Βασικών της Επιτοκίων εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω πιθανών αλλαγών στο ρυθμιστικό
πλαίσιο και/ή στις συνθήκες αγοράς.
Σε περίπτωση αλλαγής της μεθοδολογίας υπολογισμού του Βασικού Επιτοκίου, οι πελάτες θα
ενημερώνονται.

