ALPHA online ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
Περιγραφή προϊόντος: Προθεσμιακή Κατάθεση, 3, 6 ή 12 μηνών με σταθερό επιτόκιο για όλη
τη διάρκεια, και μηνιαία καταβολή τόκων. Διατίθεται αποκλειστικά μέσω Alpha Web Banking
και Alphaphone Banking.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Δικαιούχοι: Φυσικά Πρόσωπα, συνδρομητές υπηρεσίας Alpha Web Banking/Alphaphone
Banking. Παρέχεται η δυνατότητα ατομικού ή κοινού λογαριασμού Προθεσμιακής Καταθέσεως,
υπό την προϋπόθεση όλοι οι συνδικαιούχοι της Προθεσμιακής Καταθέσεως είναι και
συνδικαιούχοι του συνδεδεμένου χρεούμενου λογαριασμού, ο οποίος θα εξυπηρετεί την
Προθεσμιακή Κατάθεση. Ο συνδρομητής που εκτελεί την εντολή συναλλαγής της
Προθεσμιακής Καταθέσεως, αυτομάτως, γίνεται ο πρώτος δικαιούχος του λογαριασμού της
Προθεσμιακής Καταθέσεως και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει τους
συνδικαιούχους του λογαριασμού για τη συγκεκριμένη συναλλαγή και τη συμμετοχή τους ως
συνδικαιούχων σε αυτήν.
Ελάχιστο ποσό αρχικής καταθέσεως: Ευρώ 5.000
Μέγιστο ποσό αρχικής καταθέσεως: Ευρώ 300.000
Διάρκεια: Τρίμηνη, εξάμηνη, δωδεκάμηνη
Νόμισμα: Ευρώ
Επιτόκιο καταθέσεως: σταθερό, προκαθορισμένο καθ’ όλη τη διάρκεια της Προθεσμιακής
Καταθέσεως.
Τα ισχύοντα επιτόκια ανά διάρκεια και ανά κλίμακα του ποσού καταθέσεως είναι τα ακόλουθα:
ALPHA online ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΟΣΟΥ
5.000 - 50.000
50.000,01 - 300.000

3 ΜΗΝΕΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΠΑ
0,50%
0,425%
0,60%
0,510%

6 ΜΗΝΕΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΣΕΠΑ
0,45%
0,383%
0,50%
0,425%

12 ΜΗΝΕΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΠΑ
0,40%
0,340%
0,50%
0,425%

Ο τόκος υπολογίζεται βάσει του πραγματικού αριθμού ημερών της διάρκειας της
Προθεσμιακής Καταθέσεως προς το έτος 360 ημερών.
Μηνιαία απόδοση τόκου: Οι τόκοι αποδίδονται κάθε μήνα στην επέτειο του προϊόντος
(ημερομηνία ενάρξεως) με πίστωση στον συνδεδεμένο πιστούμενο λογαριασμό του
δικαιούχου. Εάν κάποια από τις επετείους αυτές δεν είναι εργάσιμη ημέρα πληρωμών, η
καταβολή του τόκου πραγματοποιείται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, η οποία θα είναι
εργάσιμη για την Ελλάδα και για το νόμισμα Ευρώ.
ΣΕΠΑ (Συνολική Ετήσια Πραγματική Απόδοση): μετά φόρων σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία (σήμερα 15%).
Απόδοση κεφαλαίου: Με το πέρας της λήξεως της Προθεσμιακής Καταθέσεως, το Κεφάλαιο
πιστώνεται στον συνδεδεμένο πιστούμενο λογαριασμό του δικαιούχου.
Πρόωρη απόδοση κεφαλαίου: Παρέχεται η δυνατότητα μόνον ολικής αποδόσεως του
κεφαλαίου τόσο από το Δίκτυο Καταστημάτων της Τραπέζης όσο και από το Alpha Web
Banking/Alphaphone Banking. Ειδικά για το Alpha Web Banking/Alphaphone Banking,
δυνατότητα πρόωρης αποδόσεως έχει αποκλειστικά ο συνδρομητής που πραγματοποίησε τη
συναλλαγή ανοίγματος της Προθεσμιακής Καταθέσεως.

Κόστος πρόωρης αποδόσεως κεφαλαίου: Υπολογίζονται χρεωστικοί τόκοι ως κάτωθι:
- (Κ*Ε*Δ)/Β, όπου Κ = κεφάλαιο που αποδίδεται, Ε = 2% προεξοφλητικό επιτόκιο,
Δ = υπολειπόμενη διάρκεια σε ημέρες έως τη λήξη της Προθεσμιακής Καταθέσεως,
Β = 360 (ημέρες έτους βάσεως).
Εφόσον, πριν από την πρόωρη απόδοση κεφαλαίου:
 μέρος των δεδουλευμένων τόκων της προθεσμιακής έχει ήδη καταβληθεί στον
Πελάτη μέσω ενδιάμεσων εκτοκισμών και
 το κόστος πρόωρης αναλήψεως υπερβαίνει τους δεδουλευμένους τόκους της
περιόδου που μεσολαβεί από την τελευταία ημερομηνία καταβολής τόκων έως
την ημερομηνία της αναλήψεως
ο Πελάτης επιστρέφει άμεσα το ποσό των τόκων που έχει καταβληθεί, μέχρι τη συμπλήρωση
του ποσού του κόστους προεξοφλήσεως.
Το κόστος προεξοφλήσεως δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των δεδουλευμένων πιστωτικών
τόκων του κεφαλαίου που προεξοφλείται.
Ισχύς επιτοκίων από 31 Οκτωβρίου 2017
Ενημέρωση - Επικοινωνία: Τα προσφερόμενα για το προϊόν επιτόκια μεταβάλλονται συχνά.
Σε περίπτωση που αποφασίσετε να συμβληθείτε αργότερα, παρακαλούμε όπως
ενημερωθείτε εκ νέου για τα προσφερόμενα επιτόκια από το δίκτυο Καταστημάτων ή την
ιστοσελίδα της Τραπέζης www.alpha.gr.
Τα οριζόμενα στην παρούσα προσυμβατική ενημέρωση «Alpha online Προθεσμιακή σε
ΕΥΡΩ» ισχύουν με την επιφύλαξη κι εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με όσα τυχόν
προβλέπονται και επιβάλλονται σχετικώς από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό
πλαίσιο.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεσθε στην
Υπηρεσία Τηλεφωνικής Εξυπηρετήσεως (210 326 0000 και 801 11 326 0000) ή στο δίκτυο
Καταστημάτων της Alpha Bank.

Βασικές πληροφορίες σχετικά με την προστασία των καταθέσεων
Οι καταθέσεις στην Alpha
Bank καλύπτονται από το:

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
1
(ΤΕΚΕ)
100.000 ευρώ ανά καταθέτη ανά πιστωτικό ίδρυμα

Όριο κάλυψης:

2

Για ορισμένες κατηγορίες καταθέσεων, υπό προϋποθέσεις,
3
προβλέπεται μεγαλύτερο όριο κάλυψης

Αν έχετε περισσότερες
καταθέσεις στο ίδιο πιστωτικό
ίδρυμα:

Το ανώτατο όριο κάλυψης του συνόλου των καταθέσεων
κάθε καταθέτη σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα ορίζεται σε εκατό
χιλιάδες (100.000) ευρώ. Το όριο αυτό ισχύει για το
σύνολο των καταθέσεων που τηρούνται στο ίδιο πιστωτικό
ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των καταθέσεων, το
4
νόμισμα και τον τόπο κατάθεσης εντός της ΕΕ.

Αν έχετε κοινό λογαριασμό με
άλλο(-α) πρόσωπο(-α):

Το όριο των 100.000 ευρώ ισχύει για κάθε καταθέτη
χωριστά

Προθεσμία για την έναρξη
καταβολής αποζημίωσης από
την ημερομηνία αδυναμίας του
πιστωτικού ιδρύματος:

7 εργάσιμες ημέρες

Νόμισμα της αποζημίωσης:

Ευρώ

Επικοινωνία:

Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδύσεων (TEKE)
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αμερικής 6- Β όροφος
Αθήνα, T.K. 10671
Τηλ: 30 210 363 9933, 30 210 363 8339
Fax: 30 210 363 5582
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@hdigf.gr

Για
πληροφορίες:

περισσότερες

5

www.teke.gr

Πρόσθετες πληροφορίες
1
Σύστημα που είναι υπεύθυνο για την κάλυψη της κατάθεσής σας.
2

Γενικό όριο κάλυψης
Αν μια κατάθεση καταστεί μη διαθέσιμη κατά τρόπο γενικό και μόνιμο επειδή ένα πιστωτικό
ίδρυμα διαπιστώνεται ότι αδυνατεί βάσει απόφασης της αρμόδιας εποπτικής ή δικαστικής
αρχής να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι των καταθετών του σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία, το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων καταβάλλει
αποζημιώσεις στους καταθέτες.
Η καταβολή αποζημιώσεων καλύπτει κατ’ ανώτατο όριο ποσό εκατό χιλιάδων (100.000)
ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι καταθέσεις του ιδίου καταθέτη στο συγκεκριμένο πιστωτικό
ίδρυμα προστίθενται προκειμένου να προσδιοριστεί το όριο κάλυψης. Εάν, για παράδειγμα,
ένας καταθέτης διατηρεί ατομικό λογαριασμό ταμιευτηρίου με 90.000 ευρώ και ατομικό
τρεχούμενο λογαριασμό με 20.000 ευρώ, θα αποζημιωθεί μόνον για 100.000 ευρώ.
3

Ειδικό όριο κάλυψης
Για περισσότερες πληροφορίες: www.teke.gr
4

Όριο κάλυψης για κοινούς λογαριασμούς
Σε περίπτωση κοινών λογαριασμών, το όριο των 100.000 ευρώ ισχύει για κάθε καταθέτη.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.teke.gr
5

Αποζημίωση
Το ποσό της αποζημίωσης καθίσταται διαθέσιμο από το ΤΕΚΕ εντός επτά (7) εργασίμων
ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της προβλεπόμενης στο νόμο απόφασης της

αρμόδιας εποπτικής ή δικαστικής αρχής. Σε ορισμένες περιπτώσεις καταθέσεων η εν λόγω
προθεσμία μπορεί να επεκτείνεται κατ’ ανώτερο όριο έως τρείς (3) μήνες.
Το δικαίωμα του καταθέτη για αποζημίωση παραγράφεται με την παρέλευση πέντε (5) ετών
από τις ανωτέρω προθεσμίες.
Για τον υπολογισμό του ποσού της αποζημίωσης τα υπόλοιπα των λογαριασμών
καταθέσεων συμψηφίζονται με τις πάσης φύσεως ανταπαιτήσεις του πιστωτικού ιδρύματος
κατά του καταθέτη, εφόσον αυτές είχαν καταστεί απαιτητές κατά ή πριν από την ημερομηνία
αδυναμίας του πιστωτικού ιδρύματος.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.teke.gr
Άλλες σημαντικές πληροφορίες:
Οι εξαιρέσεις ορισμένων κατηγοριών καταθέσεων αναφέρονται στο www.teke.gr του
Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ). Η Alpha Bank θα σας
ενημερώσει, εφόσον το ζητήσετε, εάν καλύπτονται ή όχι οι καταθέσεις σας ή /και ορισμένες
κατηγορίες καταθέσεων. Οι καταθέσεις σας, όπως ενημερώνεστε και από το αντίγραφο
κίνησης λογαριασμού (για τους λογαριασμούς που εκδίδονται αντίγραφα κίνησης)
καλύπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4370/2016, εφόσον δεν εμπίπτουν στις
εξαιρέσεις του άρθρου 8 του νόμου αυτού.
Ο δικαιούχος καταθέτης υποχρεούται να επαληθεύει τα προσωπικά του στοιχεία σε τακτά
χρονικά διαστήματα, καθώς και να ενημερώνει άμεσα το πιστωτικό ίδρυμα για τις τυχόν
τροποποιήσεις αυτών προκειμένου να καθίσταται ευχερής η ταυτοποίησή του.

