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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

1. Δάνεια (Περιλαμβανομένων δανείων ενοικιαγοράς)

Έξοδα Ετοιμασίας Συμβολαίων

€50 Σταθερή χρέωση για φυσικά πρόσωπα για 
χρηματοδοτήσεις μέχρι €20.000.

€75 Σταθερή χρέωση για φυσικά πρόσωπα για 
χρηματοδοτήσεις πέραν των €20.000.

Εξάλειψη Υποθήκης €75 Για πρόωρη εξόφληση δανείου πλην της 
επαναχρηματοδότησης.

Έξοδα Ακύρωσης Εγκεκριμένης Απόφασης 0,50% Μέγιστη χρέωση €1000.

Έξοδα για μη χρησιμοποίηση δανείων 1,50% Κάθε τριμηνία, στο ημερήσιο υπόλοιπο του 
μη αναληφθέντος ποσού.

Έξοδα εκταμίευσης δανείων €20 Για κάθε σταδιακή ανάληψη.

Έξοδα προπληρωμών / πρόωρης εξόφλησης 
δανείων ΕΝΤΟΣ του περί Συμβάσεων 
Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με 
Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία 
Νόμου του 2017

Σε περίπτωση πλήρους ή μερικής 
αποπληρωμής σε περίοδο σταθερού 
επιτοκίου, η αποζημίωση της Τράπεζας 
θα υπολογίζεται βάσει του μαθηματικού 
τύπου που προβλέπεται στο Παράρτημα ΙV 
(Άρθρο 25) του Περί Συμβάσεων Πίστωσης 
για Καταναλωτές σε Σχέση με Ακίνητα που 
προορίζονται για Κατοικία Νόμου του 2017.

Σε περίπτωση πλήρους ή μερικής 
αποπληρωμής σε περίοδο κυμαινόμενου 
επιτοκίου, η Τράπεζα δύναται να ζητήσει την 
πληρωμή διοικητικών εξόδων, σύμφωνα 
με το Άρθρο 25(5) του Περί Συμβάσεων 
Πίστωσης για Καταναλωτές σε Σχέση με 
Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία 
Νόμου του 2017.

Έξοδα προπληρωμών / πρόωρης εξόφλησης 
δανείων ΕΝΤΟΣ του περί Καταναλωτικής 
Πίστης Νόμου

Χρέωση εντός του πλαισίου του περί των 
Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόμου.

Έξοδα προπληρωμών / πρόωρης εξόφλησης 
ΕΚΤΟΣ του περί Συμβάσεων Πίστωσης για 
Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που 
προορίζονται για Κατοικία Νόμου και ΕΚΤΟΣ 
του περί Καταναλωτικής Πίστης Νόμου

Χρέωση για οποιαδήποτε έξοδα, δαπάνες, 
ζημιές, απώλειες ή υποχρεώσεις
(Συμπεριλαμβανομένης απώλειας κέρδους) 
που μπορεί να υποστεί ή να επιβαρυνθεί
η Τράπεζα, ανάλογα με την περίοδο 
προεξόφλησης και τα επιτόκια αγοράς.

Δικαίωμα αγοράς €50 / CHF80 / GBP35 Για δάνεια Ενοικιαγοράς σε Ευρώ, Ελβετικά 
Φράγκα και Στερλίνες.

Καθυστέρηση στην αποπληρωμή δανείων

2%

Χρέωση επιπρόσθετου επιτοκίου επί του 
ποσού της καθυστέρησης που ισχύει για όσο 
χρόνο παραμένει η καθυστέρηση. Χρέωση 
και κατά τον τερματισμό του λογαριασμού.

€5 Μηνιαίως, για τις πρώτες εξήντα μέρες που το 
δάνειο παρουσιάζει καθυστέρηση.

€20 Μηνιαίως, μετά τις πρώτες εξήντα μέρες που 
το δάνειο παρουσιάζει καθυστέρηση.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. Λογαριασμοί

Δίκτυο 1bank

Έξοδα Διαχείρισης Τρεχούμενου με όριο 
(Τήρηση του λογαριασμού)

Μέχρι €3.000: €12

Χρέωση ανά τριμηνία.

Πέραν €3.001 - 
€10.000: €20

Πέραν €10.001 - 
€100.000: €75

Πέραν €100.001 -
€500.000: €250

Πέραν €500.001 - 
€1.000.000: €300

Πέραν
€1.000.000: €500

Έξοδα Διαχείρισης Τρεχούμενων 
λογαριασμών χωρίς όριο (Τήρηση του 
λογαριασμού)

€6 Χρέωση ανά τριμηνία (ανά 
λογαριασμό).

Έξοδα Διαχείρισης Λογαριασμού 
Ταμιευτηρίου €5 Χρέωση ανά τριμηνία, για πελάτες 

μεταξύ 26 – 65 ετών.

Έξοδα Διαχείρισης Λογαριασμού 
Προειδοποίησης €2 Χρέωση ανά τριμηνία.

Ανήλικοι: Χωρίς χρέωση.

Έξοδα Διαχείρισης Λογαριασμών 
Trading και Λογαριασμών με βασικά 
χαρακτηριστικά

€5 Χρέωση ανά τριμηνία.

Υπέρβαση χρεωστικού τρεχούμενου 
λογαριασμού (Πέραν του εγκεκριμένου 
ορίου) (Υπερανάληψη)

2%

Χρέωση επιπρόσθετου επιτοκίου επί 
του ποσού της υπέρβασης,
η οποία ισχύει για όσο χρόνο 
παραμένει η υπέρβαση. Χρέωση 
και κατά τον τερματισμό του 
λογαριασμού.

€12

Για κάθε μέρα που πραγματοποιείται 
χρεωστική κίνηση που έχει ως 
αποτέλεσμα τη δημιουργία ή αύξηση 
της υπέρβασης.

Μη εγκεκριμένα χρεωστικά υπόλοιπα 
τρεχούμενου λογαριασμού 
(Υπέρβαση)

2%

Χρέωση των μη εγκεκριμένων 
χρεωστικών υπολοίπων (Επιπρόσθετα 
του πιο ψηλού ποσοστού επιτοκίου 
που ισχύει για τους χρεωστικούς 
λογαριασμούς).

€12

Για κάθε μέρα που πραγματοποιείται 
χρεωστική κίνηση που έχει ως 
αποτέλεσμα τη δημιουργία ή αύξηση 
του χρεωστικού υπολοίπου.

Ανάληψη από λογαριασμό προειδοποίησης 
(Σε επιτόπιο νόμισμα) χωρίς 
προειδοποίηση

2% Μια φορά τον μήνα επιτρέπεται 
ανάληψη μέχρι €2.000 χωρίς χρέωση.

Χωρίς χρέωση στο μέγιστο 
ημερήσιο όριο μεταφοράς 
χωρίς προειδοποίηση:
• €500 για λογαριασμούς

E-Notice και
• €300 για τους 

υπόλοιπους λογαριασμούς 
Προειδοποίησης
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. Λογαριασμοί

Δίκτυο 1bank

Ανάληψη μετρητών από το ταμείο

1,5‰ ελάχιστο €1 
/ μέγιστο €5

1,5‰ ελάχιστο €1 
/ μέγιστο €2 Για πελάτες πέραν των 65 ετών.

Καταθέσεις έναντι τρίτου λογαριασμού      €5

Για καταθέσεις έναντι τρίτου 
λογαριασμού, σε περίπτωση 
που απαιτείται η καταχώρηση 
πληροφοριών. Ανά συναλλαγή. 

Εξόφληση Εμπρόθεσμης Κατάθεσης (ΕΚ) 
με σταθερό επιτόκιο πριν τη λήξη της

Το κόστος επιβάρυνσης υπολογίζεται 
επί του ποσού της ανάληψης 
και σύμφωνα με τις ημέρες που 
υπολείπονται μέχρι τη λήξη της 
κατάθεσης.

Πίστωση με τόκο για όλη την περίοδο 
με το επιτόκιο της κατάθεσης και
χρέωση με τόκο από την ημερομηνία 
εξόφλησης μέχρι τη λήξη της 
κατάθεσης, με επιτόκιο ίσο με το 
μέσο όρο του Επιτοκίου Αναφοράς, 
που αντιστοιχεί στις ημέρες που 
υπολείπονται μέχρι τη λήξη της 
κατάθεσης και επιπλέον χρέωση 
ανάλογα με τη διάρκεια του 
προϊόντος:
• ΕΚ με διάρκεια μέχρι και

8 ημέρες: 1%
• ΕΚ με διάρκεια από 9 μέχρι και

35 ημέρες: 2%
• ΕΚ με διάρκεια πάνω από

35 ημέρες: 2%

Όπου Επιτόκιο Αναφοράς είναι 
το ισχύον υποκείμενο επιτόκιο 
EURIBOR, LIBOR, SONIA, SARON ή 
TONA (ανάλογα με το νόμισμα της 
κατάθεσης).

Έξοδα εκτύπωσης και αποστολής 
κατάστασης λογαριασμού €3 - €6 Ελάχιστη / μέγιστη χρέωση.

Ακινησία Λογαριασμού 
Για τρεχούμενους λογαριασμούς χωρίς 
όριο, λογαριασμούς με προειδοποίηση και 
ταμιευτηρίου 

Ανήλικοι: Χωρίς 
χρέωση

Ενήλικοι: €6

Χρέωση ανά τριμηνία, για
λογαριασμούς που παραμένουν
αδρανείς για 400 μέρες (13 μήνες), 
ανεξαρτήτως υπολοίπου. Πιστωτικές 
συναλλαγές μετά τις 400 μέρες 
(13 μήνες) δεν υπολογίζονται.

Χρέωση ανοίγματος συγκεκριμένου 
Λογαριασμού Τρίτου Προσώπου (Specific 
client account) και Ταμείων Προνοίας

€150 Ελάχιστη χρέωση. Μία φορά, για κάθε 
άνοιγμα λογαριασμού.

Έξοδα Ledger

€0.15 Για μεταφορές μεταξύ λογαριασμών 
από το ταμείο. Ανά συναλλαγή.

€0.15
Για μεταφορές σε γενικό λογαριασμό 
Τρίτου Προσώπου (Pool client 
account). Ανά συναλλαγή.

€0.15

Για καταθέσεις έναντι τρίτου 
λογαριασμού, σε περίπτωση 
που απαιτείται η καταχώρηση 
πληροφοριών. Ανά συναλλαγή.



Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ - Στασίνου 51, 2002 Στροβόλου Αρ. Εγγρ. ΗΕ 165 | Σεπτέμβριος 2022 Σελίδα 6 από 14

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

3. Επιταγές

Δίκτυο 1bank

Επιστροφή επιταγής λόγω ανεπαρκούς
υπολοίπου €35 Για κάθε επιταγή (Χρέωση του εκδότη).

Επιστροφή επιταγής πέραν των 2 φορών €10 Για κάθε επιταγή (Χρέωση του 
καταθέτη).

Επιστροφή επιταγών που πληρώθηκαν €10 / €50 Χρέωση για κάθε επιταγή / Μέγιστη
χρέωση για κάθε ημερομηνία.

Οδηγία για ανάκληση / ακύρωση
πληρωμής επιταγής €10 / €25 Χρέωση για κάθε επιταγή / Χρέωση

για κάθε οδηγία του πελάτη. Χωρίς χρέωση

Βιβλιάρια επιταγών (Παραχώρηση 
βιβλιαρίου επιταγών)

€30

Μέσω ΑΤΜ: €20
Χρέωση για λογαριασμούς σε Ευρώ 
και σε ξένο νόμισμα (USD / GBP) €20

Επιταγές Special Presentation €20

Για κάθε επιταγή που παρουσιάζει η
Τράπεζα σε άλλες επιτόπιες Τράπεζες 
για πληρωμή ή για κάθε επιταγή της 
Τράπεζας που παρουσιάζεται από 
άλλες επιτόπιες Τράπεζες.

Έκδοση Τραπεζικών Επιταγών 0,15% Ελάχιστη χρέωση €10 / 
μέγιστη χρέωση €25.

Εξαργύρωση επιταγών

0,20%
ελάχιστο €5

Επιταγές της Τράπεζας Κύπρου και 
άλλων επιτόπιων Τραπεζών.

Χωρίς
χρέωση

Επιταγές της Κεντρικής Τράπεζας της
Κύπρου.

4. Μεταφορές Xρημάτων και Ξένο Συνάλλαγμα

Δίκτυο 1bank

Προμήθεια για πράξεις σε
ξένο νόμισμα

Προμήθεια για πράξεις
σε Ευρώ

4.1 Αγορά ξένων χαρτονομισμάτων

Μετατροπή ξένων χαρτονομισμάτων σε
μετρητά Ευρώ ή κατάθεση σε λογαριασμό
Ευρώ

2% ελάχιστο €5 Δεν εφαρμόζεται

Κατάθεση σε λογαριασμό ιδίου ξένου
νομίσματος 0,50% Δεν εφαρμόζεται

Κατάθεση σε λογαριασμό διαφορετικού
ξένου νομίσματος 0,50% Δεν εφαρμόζεται

Επαναγορά αχρησιμοποίητων
χαρτονομισμάτων Χωρίς χρέωση Δεν εφαρμόζεται

4.2 Πώληση ξένου χαρτονομίσματος

Μετατροπή Ευρώ σε ξένο χαρτονόμισμα με
μετρητά ή χρέωση λογαριασμού σε Ευρώ ή
σε ίδιο / διαφορετικό ξένο νόμισμα

1% ελάχιστο €2 /
μέγιστο €40

Μέσω ΑΤΜ:
0,50% ελάχιστο €1 /
μέγιστο €20

Δεν εφαρμόζεται
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4. Μεταφορές Xρημάτων και Ξένο Συνάλλαγμα

Δίκτυο 1bank

Προμήθεια για πράξεις σε
ξένο νόμισμα

Προμήθεια για πράξεις
σε Ευρώ

4.3 Αγορά ταξιδιωτικών επιταγών

Μετατροπή ταξιδιωτικών επιταγών σε
μετρητά Ευρώ ή κατάθεση σε λογαριασμό
Ευρώ

1% ελάχιστο €7 Χωρίς χρέωση

Κατάθεση σε λογαριασμό ιδίου ξένου
νομίσματος Χωρίς χρέωση Χωρίς χρέωση

Κατάθεση σε λογαριασμό διαφορετικού
νομίσματος 1% ελάχιστο €7 1% ελάχιστο €7

Ταχυδρομικά έξοδα €1 για κάθε ταξιδιωτική
επιταγή

€1 για κάθε ταξιδιωτική
επιταγή

4.4 Αγορά επιταγών εξωτερικού

Μετατροπή επιταγών εξωτερικού σε 
μετρητά Ευρώ ή κατάθεση σε λογαριασμό 
Ευρώ

0,40% ελάχιστο €5 /
μέγιστο €400

0,50% ελάχιστο €5 /
μέγιστο €50

Κατάθεση σε λογαριασμό ιδίου ξένου
νομίσματος

0,50% ελάχιστο €5 /
μέγιστο €50 Δεν εφαρμόζεται

Κατάθεση σε λογαριασμό διαφορετικού
νομίσματος

0,40% ελάχιστο €5 /
μέγιστο €400

0,40% ελάχιστο €5 /
μέγιστο €400

Ταχυδρομικά έξοδα για κάθε επιταγή €1 €1

4.5 Μεταφορές μεταξύ λογαριασμών στο ίδιο νόμισμα

Για μεταφορά σε λογαριασμό ιδίου πελάτη €2 Χωρίς χρέωση Χωρίς χρέωση

Για μεταφορά σε λογαριασμό άλλου πελάτη €7 Χωρίς χρέωση Χωρίς χρέωση

4.6 Εξερχόμενες πληρωμές*

Εντός Κύπρου και ζώνης SEPA (ΕΕ)
μέχρι €50.000 (Μεταφορά πίστωσης SEPA) Δεν εφαρμόζεται

Μέχρι €1.000: €6
Πέραν €1.000 - €5.000: €8
Πέραν €5.000 - €50.000: 12

Μέχρι €1.000: χωρίς χρέωση
Από €1.000 - 5.000: €3
Από €5.000 - 50.000: €6

• Σε Ευρώ εντός Κύπρου και ΕΕ 
για ποσά πέραν των €50.000 (Μεταφορά 
πίστωσης SEPA),

• Σε Ευρώ εκτός Κύπρου και ΕΕ 
ανεξαρτήτως ποσού (Μεταφορά 
πίστωσης εκτός SEPA) και

• Σε όλα τα ξένα νομίσματα 
ανεξαρτήτως ποσού και προορισμού 
(Μεταφορά πίστωσης εκτός SEPA)

Transfer Commission: 
0,20% ελάχιστο €7 / 
μέγιστο €500 + 
επιπλέον έξοδα 
διεκπεραίωσης €15

Transfer Commission: 
0,20% ελάχιστο €7 / 
μέγιστο €500 + 
επιπλέον έξοδα 
διεκπεραίωσης €15

Transfer Commission: 
0,15% ελάχιστο €5 / 
μέγιστο €250 + 
επιπλέον έξοδα 
διεκπεραίωσης €10
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4. Μεταφορές Xρημάτων και Ξένο Συνάλλαγμα

Δίκτυο 1bank

Προμήθεια για πράξεις σε
ξένο νόμισμα

Προμήθεια για πράξεις
σε Ευρώ

Μέσω SWIFT με αξία την ίδια ημέρα με την 
ημέρα εκτέλεσής τους

Επιπλέον χρέωση 0,05% 
με ελάχιστο €20 / 
μέγιστο €200

Επιπλέον χρέωση 0,05% 
με ελάχιστο €20 / 
μέγιστο €200

Επιπλέον χρέωση 0,05% 
με ελάχιστο €20 / 
μέγιστο €200

Έξοδα Ανταποκριτών που επιβαρύνουν
τον εντολέα (Charges OUR)

Μέχρι €10.000: €12 Μέχρι €10.000: €12 Μέχρι €10.000: €12

Πέραν €10.000 - €50.000: €40 Πέραν €10.000 - €50.000: €40 Πέραν €10.000 - €50.000: €40

Πέραν €50.000: €60 Πέραν €50.000: €60 Πέραν €50.000: €60

Χρέωση για διόρθωση / διερεύνηση
μεταφοράς χρημάτων €50 €50 €50

Χρέωση για παράλειψη / λανθασμένο IBAN €30 €30 €30

4.7 Εισερχόμενες πληρωμές *

Για πίστωση λογαριασμών πελατών
της Τράπεζας ανεξάρτητα από το μέσο
διαβίβασης

Μέχρι €2.000: €2 Μέχρι €10.000: χωρίς 
χρέωση

Πέραν €2.000 - €50.000: €10 Πέραν €10.000 - €50.000: €4

Πέραν €50.000: €40 Πέραν €50.000: €30

Για πίστωση λογαριασμών πελατών σε 
άλλες Τράπεζες

Εντός Κύπρου: Χωρίς 
χρέωση.

Χρέωση για διερεύνηση μεταφοράς 
χρημάτων €30 €30

4.8 Άλλες χρεώσεις

Συμβόλαια Προθεσμιακών Πράξεων 0,20% με ελάχιστο ποσό
€35, μέγιστο ποσό €1.000

Διερεύνηση συναλλαγών με αυξημένη 
δέουσα επιμέλεια 0,50% ελάχιστο €30

* ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ (Υπηρεσίες συναλλάγματος):
Στις περιπτώσεις που στις πληρωμές υπάρχει μετατροπή συναλλάγματος μεταξύ δύο διαφορετικών νομισμάτων, περιλαμβανομένου του Ευρώ, εισπράττεται επιπλέον 
προμήθεια μετατροπής συναλλάγματος: 0,40% ελάχιστο €5 / μέγιστο €400.
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5. Kάρτες

5.1 Προμήθειες και Χρεώσεις Πιστωτικών Καρτών

Συνδρομή (Παροχή πιστωτικής κάρτας) Κύριος κάτοχος Επιπρόσθετος κάτοχος

VISA (Ετήσια)

VISA CLASSIC €12.50 €5

VISA GOLD €55 €25

VISA PLATINUM €90 €65

MASTERCARD (Ετήσια)

MASTERCARD BLUE (Σημείωση 1) €15 €15

MASTERCARD CLASSIC €12.50 €5

MASTERCARD GOLD €55 €25

MASTERCARD PLATINUM €90 €65

MASTERCARD GOLD ETEK €40 €25

MASTERCARD ELITE €180 €180

MASTERCARD (Μηνιαία)

AEGEAN MASTERCARD €5 €3

ΚΑΡΤΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (Ετήσια)

ΟΜΟΝΟΙΑ VISA €25 €25

APOEL VISA €25 €25

Ελάχιστη καταβολή δόσης

Για όλες τις πιστωτικές κάρτες, η δόση είναι ποσοστό επί του υπολοίπου του λογαριασμού με ελάχιστο ποσό €17.
Για τις πιο κάτω κάρτες η δόση είναι σταθερή, % επί του προσφερόμενου ορίου του λογαριασμού της κάρτας, με ελάχιστο ποσό €17:

Κάρτες BUDGET

BUDGET 12

BUDGET 18

BUDGET 24

BUDGET 36

MASTERCARD BLUE

8,89%

6,11%

4,72%

3,33%

8,80%
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5.1 Προμήθειες και Χρεώσεις Πιστωτικών Καρτών

Συνδρομή (Παροχή πιστωτικής κάρτας) Κύριος κάτοχος Επιπρόσθετος κάτοχος

Χρεώσεις παροχής υπηρεσιών & έξοδα διεκπεραίωσης

Δίκτυο 1bank

Επανέκδοση κάρτας (Σημείωση 2)
Επανέκδοση μυστικού κωδικού (Σημείωση 2) €10 €5

Παροχή αντιγράφου απόδειξης συναλλαγής €10

Παροχή αντιγράφου κατάστασης λογαριασμού €3.40 Χωρίς
χρέωση

Χρήση καρτών PRIORITY PASS €24 το άτομο ανά επίσκεψη

Χρεώσεις παροχής υπηρεσιών & έξοδα διεκπεραίωσης

Επιτόκιο για κάρτες AEGEAN MASTERCARD 12,50%

Επιτόκιο για τις eCredit Cards (Για τις οποίες η αίτηση γίνεται μέσω 
1bank) (Σημείωση 1) 11,25%

Επιτόκιο 11,50%

Έξοδα επί των καθυστερήσεων (Καθυστερήσεις πέραν των €20) 2% μηνιαίως

Έξοδα ανάληψης / μεταφοράς μετρητών ανά τον κόσμο από τον 
λογαριασμό της πιστωτικής κάρτας 3,33% με ελάχιστο ποσό €5

Έξοδα ανάληψης μετρητών ανά τον κόσμο από τον λογαριασμό της 
πιστωτικής κάρτας MASTERCARD ELITE

Μέχρι €800: Χωρίς χρέωση 
Πέραν των €800: 3.33% με ελάχιστο ποσό €5

Διαχειριστικά έξοδα για συναλλαγές εκτός Ευρώ και Σουηδικής 
Κορώνας (Υπηρεσίας συναλλάγματος) για την πιστωτική κάρτα 
MASTERCARD ELITE

1%

Διαχειριστικά έξοδα για συναλλαγές εκτός Ευρώ και Σουηδικής 
Κορώνας (Υπηρεσίες συναλλάγματος) 3%

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: (1) Το προϊόν δεν προσφέρεται σε νέους πελάτες. (2) Εξαιρούνται οι κάτοχοι καρτών PLATINUM και AEGEAN MASTERCARD.

5.2 Προμήθειες και Χρεώσεις Χρεωστικών Καρτών

Συνδρομή (Παροχή χρεωστικής κάρτας) Κύριος κάτοχος Επιπρόσθετος κάτοχος

ΕΥΡΩ

VISA (Ετήσια)

VISA ELECTRON (Σημείωση 3) €7.50 €5

VISA CLASSIC €7.50 €5

VISA GOLD €55 €25

VISA PLATINUM €90 €65

#4YOUTH (Κάρτα Νέων 18-25) Χωρίς χρέωση

MASTERCARD (Ετήσια)

MASTERCARD CLASSIC €7.50 €5

MASTERCARD GOLD €55 €25

MASTERCARD PLATINUM €90 €65
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5.2 Προμήθειες και Χρεώσεις Χρεωστικών Καρτών

Συνδρομή (Παροχή χρεωστικής κάρτας) (Ετήσια) Κύριος κάτοχος Επιπρόσθετος κάτοχος

ΔΟΛΑΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)

VISA ELECTRON (Σημείωση 3) $5 $5

VISA CLASSIC $25 $15

VISA GOLD $50 $30

VISA PLATINUM $100 $75

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΤΕΡΛΙΝΑ (GBP)

VISA ELECTRON (Σημείωση 3) £5 £5

VISA CLASSIC £15 £10

VISA GOLD £40 £20

Χρεώσεις παροχής υπηρεσιών & εξόδων διεκπεραίωσης Δίκτυο 1bank

Επανέκδοση κάρτας (Σημείωση 1)
Επανέκδοση μυστικού κωδικού αριθμού (Σημείωση 1)

EUR 10 EUR 5

USD 13 USD 7

STG 9 STG 5

Παροχή αντιγράφου απόδειξης συναλλαγής

EUR 10

USD 13

STG 9

Έξοδα ανάληψης μετρητών από ATM Τράπεζας Κύπρου στην Κύπρο Χωρίς χρέωση

Έξοδα ανάληψης μετρητών ανά τον κόσμο για Ευρώ και Σουηδικές
Κορώνες, εκτός από ΑΤΜ Τράπεζας Κύπρου στην Κύπρο
(Σημείωση 2)

EUR 3

USD 4

STG 3

Έξοδα ανάληψης μετρητών εκτός Ευρώ και Σουηδικές Κορώνες, 
εκτός από ΑΤΜ της Τράπεζας Κύπρου (Σημείωση 2)

3,33% με ελάχιστο ποσό:

EUR 5

USD 7

STG 5

Διαχειριστικά έξοδα (Υπηρεσίες συναλλάγματος) (Σημείωση 4) 3%

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
(1) Εξαιρούνται οι κάτοχοι καρτών VISA PLATINUM, MASTERCARD PLATINUM.
(2) Εξαιρούνται οι κάτοχοι καρτών #4YOUTH (Κάρτα Νέων 18-25).
(3) Το προϊόν δεν προσφέρεται σε νέους πελάτες.
(4) (i) Λογαριασμοί σε Ευρώ συνδεδεμένοι με την κάρτα, επιβαρύνονται με διαχειριστικά έξοδα για συναλλαγές που διενεργούνται σε άλλο νόμισμα από το νόμισμα του

λογαριασμού. Εξαιρούνται οι συναλλαγές σε Σουηδικές Κορώνες.
(ii) Λογαριασμοί σε ξένο νόμισμα συνδεδεμένοι με κάρτα, επιβαρύνονται με διαχειριστικά έξοδα για όλες τις συναλλαγές ανεξαρτήτως νομίσματος της συναλλαγής.
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5.3 Προμήθειες και Χρεώσεις άλλων προϊόντων καρτών

Συνδρομή Κύριος κάτοχος Επιπρόσθετος κάτοχος

CYBANK24 (Ετήσια) (Σημείωση 1) €5 Δεν εφαρμόζεται

ΚΑΡΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ (Ετήσια)

INTERNET VISA (Σημείωση 1) Χωρίς χρέωση Δεν εφαρμόζεται

VISA ΟΜΟΝΟΙΑ PREPAID / 
VISA APOEL PREPAID €10 Δεν εφαρμόζεται

VISA PREPAID €7.50 Δεν εφαρμόζεται

Προϊόντα Καρτών BankNext (Σημείωση 1)
Χρέωση κατά την έκδοση και
μετέπειτα κατά την ανανέωση

κάθε 3 χρόνια

VISA WearablePay €10

VISA TagPay €5

Χρεώσεις παροχής υπηρεσιών & εξόδων διεκπεραίωσης

Δίκτυο 1bank

Επανέκδοση κάρτας (Σημείωση 2)
Επανέκδοση μυστικού κωδικού αριθμού (Σημείωση 2) €10 €5

Παροχή αντίγραφου απόδειξης συναλλαγής (Σημείωση 2) €10

Έξοδα ανάληψης μετρητών απο ΑΤΜ Τράπεζας Κύπρου στην Κύπρο Χωρίς χρέωση

Έξοδα ανάληψης μετρητών ανά τον κόσμο για Ευρώ και Σουηδικές Κορώνες, εκτός από 
ΑΤΜ Τράπεζας Κύπρου στην Κύπρο €3

Έξοδα ανάληψης μετρητών εκτός Ευρώ και Σουηδικές Κορώνες (Σημείωση 2) 3,33% με ελάχιστο ποσό €5

VISA PREPAID
• Επανέκδοση κάρτας
• Επανέκδοση μυστικού κωδικού αριθμού

€5

Διαχειριστικά έξοδα για συναλλαγές εκτός Ευρώ και Σουηδικής Κορώνας 
(Υπηρεσίες συναλλάγματος) 3%

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
(1) Το προϊόν δεν προσφέρεται σε νέους πελάτες.
(2) Εξαιρούνται οι κάτοχοι καρτών INTERNET VISA.
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6. Άλλες Υπηρεσίες

Δίκτυο 1bank

Πάγια τραπεζική εντολή €10 Άνοιγμα / Μεταβολή

Xωρίς χρέωση
Εκτέλεση πάγιας τραπεζικής εντολής

Χωρίς χρέωση Για πίστωση λογαριασμού πελάτη, 
εντός Τράπεζας.

€3
Για πίστωση λογαριασμού που 
τηρείται σε άλλη Τράπεζα (Εντός 
ζώνης SEPA).

€5 Έξοδα μη εκτέλεσης.

Εντολή άμεσης χρέωσης SEPA €1 Έξοδα μη εκτέλεσης.

Φύλαξη στην Τράπεζα κατάστασης 
λογαριασμού / αλληλογραφίας €100 Ετήσια χρέωση.

Αντίγραφο κατάστασης λογαριασμού €5 Για κάθε κατάσταση λογαριασμού 
(Ανεξαρτήτως αριθμού σελίδων). Xωρίς χρέωση

Εκτύπωση προσωρινής κατάστασης 
λογαριασμού €2 Xωρίς χρέωση

Αντίγραφα ενταλμάτων, επιταγών κτλ. €10 Για κάθε ημερομηνία αναζήτησης. Xωρίς χρέωση

Έκδοση πιστοποιητικού τόκων και 
υπολοίπων πελάτη (Ελεγκτών)

€20 Ετήσια χρέωση.

€30 Επιπρόσθετη χρέωση για πρόσθετα 
στοιχεία.

Έκδοση πιστοποιητικού τόκων / υπολοίπων 
λογαριασμού €5 Ελάχιστο ποσό ετησίως για κάθε 

λογαριασμό. Xωρίς χρέωση

Άλλα πιστοποιητικά €5 Ελάχιστο ποσό.

Συστατική επιστολή €35

Εξόφληση λογαριασμού Κοινής Ωφελείας / 
Φορολογιών στα ταμεία €2 Xωρίς χρέωση

Ανταλλαγή / κατάθεση / ανάληψη 
κερμάτων (προσφέρεται μόνο σε πελάτες 
της Τράπεζας Κύπρου)

Για ποσά μέχρι 
€35: Χωρίς χρέωση

Για ποσά πέραν 
των €35: 1,5% 
ελάχιστο €6

Χωρίς χρέωση για κατάθεση σε 
μηχανές καταμέτρησης κερμάτων 
ή ανταλλαγή σε μηχανές ανάληψης 
κερμάτων.

‘Εξοδα ετοιμασίας πληρεξουσίων €10

Κώδικες ασφαλείας

€2 Αποκωδικοποίηση εντολών / μέγιστη 
χρέωση €150 το χρόνο.

€10 Κόστος αγοράς SMS Digipass. €10

€20 Κόστος αγοράς Digipass APP. €20

Εγγυητικές σε όφελος Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης:

Προμήθεια έκδοσης / Παράτασης €85

Έξοδα τροποποίησης €30

Έξοδα απαιτήσεων €100

Έξοδα Courier €10 Σε περίπτωση απαίτησης.
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6. Άλλες Υπηρεσίες

Εισερχόμενες Επιταγές προς είσπραξη

Έξοδα συναλλαγής €40

Έξοδα τροποποίησης €30

Προμήθεια χειρισμού 0,25% Ελάχιστο €10 / μέγιστο €500

Επιστροφή απλήρωτης επιταγής €30 Για κάθε επιταγή

Εξερχόμενες Επιταγές προς είσπραξη

Έξοδα συναλλαγής €40

Έξοδα είσπραξης €20

Έξοδα τροποποίησης €30

Προμήθεια χειρισμού 0,25% Ελάχιστο €10 / μέγιστο €500

Άλλες Προμήθειες και Έξοδα για επιταγές προς είσπραξη

Προμήθεια συναλλάγματος 0,40%
Ελάχιστο €5 / μέγιστο €400. Εφαρμόζεται 
όπου υπάρχει μετατροπή συναλλάγματος και 
αντικαθιστά την Προμήθεια Χειρισμού.

Έξοδα διερεύνησης €15

Έξοδα courier εξωτερικού / εσωτερικού €35 / €10

Ταχυδρομικά εξωτερικού €10 Για αποστολή συστημένης αλληλογραφίας.

Έξοδα SWIFT €15

Θυρίδες Χρηματοκιβωτίων

Ετήσιο ενοίκιο
(Μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ)

€90 Μέχρι 6000 κ.ε.

€100 Πέραν 6001 κ.ε. - 10000 κ.ε.

€110 Πέραν 10001 κ.ε. - 15000 κ.ε.

€120 Πέραν 15001 κ.ε. - 20000 κ.ε.

€130 Πέραν 20001 κ.ε. - 50000 κ.ε.

€170 Πέραν 50001 κ.ε.

Προκαταβολή για τις περιπτώσεις απώλειας 
κλειδιού της θυρίδας €150

Κόστος επισκέψεων
Χωρίς χρέωση οι πρώτες 3 επισκέψεις.
€25 ανά επίσκεψη / για κάθε επιπλέον 
επίσκεψη.

Έξοδα αναθεώρησης γενικού Λογαριασμού 
Τρίτου Προσώπου (Pool client account) και 
Ταμείων Προνοίας

Ελάχιστο €500 / μέγιστο €2000 Μία φορά, ετήσια, για κάθε τρεχούμενο 
λογαριασμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Πληροφορίες για χρεώσεις που αφορούν εξειδικευμένες εργασίες, παρέχονται από οποιοδήποτε Κατάστημα / Υπηρεσία της Τράπεζας Κύπρου.


