
     
 

     
 
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 
ALPHA ONLINE ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ                                                

 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Η Τράπεζα παρέχει στον Πελάτη τη δυνατότητα απόκτησης της προθεσμιακής κατάθεσης, 
Alpha Online Προθεσμιακή για Επιχειρήσεις, με τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται στους 
παρόντες Ειδικούς Όρους (εφεξής η «Προθεσμιακή Κατάθεση»), μέσω του myAlpha Web για 
Επιχειρήσεις (εφεξής το «myAlpha Web»).  
 
 
1. Χαρακτηριστικά Προθεσμιακής Κατάθεσης:  
 
Νόμισμα: ευρώ (€) 
 
Κεφάλαιο: το ποσό της Προθεσμιακής Κατάθεσης, το οποίο καθορίζεται από τον Πελάτη εντός 
των χρηματικών ορίων που θέτει η Τράπεζα, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία καταχώρισης 
της αίτησής του για την απόκτηση της Προθεσμιακής Κατάθεσης και γνωστοποιούνται σε αυτόν 
μέσω του myAlpha Web πριν από την αποδοχή των παρόντων Ειδικών Όρων.   
 
Προθεσμιακός Λογαριασμός: ο ειδικός λογαριασμός που ανοίγεται και τηρείται επ’ ονόματι 
του Πελάτη για την πίστωση του Κεφαλαίου κατά την Έναρξη της Προθεσμιακής Κατάθεσης.  
 
Συνδεδεμένος Λογαριασμός: ο καταθετικός λογαριασμός του Πελάτη, τον οποίο επιλέγει, 
προκειμένου να χρεωθεί με το Κεφάλαιο κατά την Έναρξη της Προθεσμιακής Κατάθεσης και 
να πιστωθεί με αυτό κατά τη Λήξη της, καθώς και με τους Τόκους αυτής κατά τη λήξη κάθε 
Περιόδου Εκτοκισμού.  
 
Διάρκεια: η διάρκεια της Προθεσμιακής Κατάθεσης καθορίζεται από τον Πελάτη εντός των 
χρονικών ορίων που θέτει η Τράπεζα, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία καταχώρισης της 
αίτησής του για την απόκτηση της Προθεσμιακής Κατάθεσης και γνωστοποιούνται σε αυτόν 
μέσω του myAlpha Web πριν από την αποδοχή των παρόντων Ειδικών Όρων.  
  
Έναρξη (Διάρκειας): η ημερομηνία που επιλέγεται από τον Πελάτη για τη χρέωση του 
Συνδεδεμένου Λογαριασμού με το Κεφάλαιο και την πίστωση αυτού στον Προθεσμιακό 
Λογαριασμό. 
 
Λήξη (Διάρκειας): η ημερομηνία λήξης της τελευταίας Περιόδου Εκτοκισμού της Προθεσμιακής 
Κατάθεσης και απόδοσης του Κεφαλαίου και των Τόκων αυτής με ισόποση πίστωση στο 
Συνδεδεμένο Λογαριασμό. 
 
Περίοδος Εκτοκισμού: η Περίοδος Εκτοκισμού είναι μηνιαία, εφόσον η Διάρκεια της 
Προθεσμιακής Κατάθεσης είναι ίση ή μεγαλύτερη του ενός (1) μήνα. Εφόσον η Διάρκεια της 
Προθεσμιακής Κατάθεσης είναι μικρότερη του ενός (1) μήνα, η Περίοδος Εκτοκισμού είναι ίσου 
χρόνου με τη Διάρκεια αυτή. 
 
Επιτόκιο: το επιτόκιο που καθορίζεται από την Τράπεζα ανάλογα με το Κεφάλαιο και τη 
Διάρκεια της Προθεσμιακής Κατάθεσης και το οποίο γνωστοποιείται στον Πελάτη μέσω του 
myAlpha Web, πριν από την αποδοχή των παρόντων Ειδικών Όρων, όπως ισχύει κατά την 
ημερομηνία καταχώρισης της αίτησής του για την απόκτηση της Προθεσμιακής Κατάθεσης. Το 
επιτόκιο παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη Διάρκεια της Προθεσμιακής Κατάθεσης.  



 
 
Λογισμός και Απόδοση Τόκων: οι Τόκοι της Προθεσμιακής Κατάθεσης λογίζονται και 
καταβάλλονται κατά την ημερομηνία λήξης κάθε Περιόδου Εκτοκισμού, με ισόποση πίστωση 
στο Συνδεδεμένο Λογαριασμό, κατόπιν παρακράτησης του ποσού του αναλογούντος φόρου 
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Αν η ημερομηνία λήξης 
Περιόδου Εκτοκισμού συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η απόδοση των Τόκων 
πραγματοποιείται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.   
 
Χρονική Βάση Υπολογισμού Τόκων: ο αριθμός των πραγματικών ημερών της Διάρκειας της 
Προθεσμιακής Κατάθεσης προς έτος 360 ημερών (actual/360). 
 
ΣΕΠΑ (Συνολική Ετήσια Πραγματική Απόδοση): ο υπολογισμός ΣΕΠΑ προκύπτει βάσει του 
Επιτοκίου μετά από την αφαίρεση των αναλογούντων φόρων (σήμερα ο φόρος ανέρχεται σε 
15% επί των τόκων), υπό την προϋπόθεση ότι το Κεφάλαιο και το Επιτόκιο δεν μεταβληθούν 
για ένα έτος και εφόσον οι τόκοι που θα προκύψουν από τους ενδιάμεσους εκτοκισμούς δεν θα 
αναληφθούν. 
 
Πρόωρη Απόδοση Κεφαλαίου (Προεξόφληση): παρέχεται η δυνατότητα πρόωρης 
απόδοσης μόνο για το σύνολο του Κεφαλαίου, κατόπιν αιτήματος του Πελάτη μέσω του 
myAlpha Web  ή του Δικτύου Καταστημάτων της Τράπεζας και επιβάρυνσης αυτού με το 
Κόστος Πρόωρης Απόδοσης Κεφαλαίου.  
 
Υπολογισμός Κόστους Πρόωρης Απόδοσης Κεφαλαίου (Προεξόφλησης): Υπολογίζονται 
χρεωστικοί τόκοι ως εξής: 
(Κ*Ε*Δ)/Β, όπου  
Κ = κεφάλαιο που αποδίδεται πρόωρα  
Ε = 2% προεξοφλητικό επιτόκιο 
Δ = υπολειπόμενη διάρκεια σε ημέρες έως τη λήξη της Προθεσμιακής Κατάθεσης 
Β = 360 (ημέρες έτους βάσης) 
Εφόσον, πριν από την Πρόωρη Απόδοση Κεφαλαίου: 

 μέρος των δεδουλευμένων Τόκων της Προθεσμιακής Κατάθεσης έχει ήδη καταβληθεί 
στον Πελάτη μέσω ενδιάμεσων εκτοκισμών 

και 

 το Κόστος Πρόωρης Απόδοσης Κεφαλαίου υπερβαίνει τους δεδουλευμένους Τόκους 
της περιόδου που μεσολαβεί από την τελευταία ημερομηνία καταβολής Τόκων έως την 
ημερομηνία της Πρόωρης Απόδοσης Κεφαλαίου, 

ο Πελάτης επιστρέφει το ποσό των Τόκων που έχει καταβληθεί, μέχρι τη συμπλήρωση του 
ποσού του Κόστους Πρόωρης Απόδοσης Κεφαλαίου. 
Το Κόστος Πρόωρης Απόδοσης Κεφαλαίου δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των 
δεδουλευμένων πιστωτικών Τόκων του Κεφαλαίου που αποδίδεται πρόωρα.  
 
Ενημέρωση του Πελάτη σχετικά με την Προθεσμιακή Κατάθεση:  

 κατά την Έναρξη της Προθεσμιακής Κατάθεσης, η Τράπεζα θέτει στη διάθεση του 
Πελάτη μέσω του myAlpha Web  αποδεικτικό έντυπο με τα πλήρη στοιχεία της αίτησής 
του για την απόκτηση της Προθεσμιακής Κατάθεσης και τα βασικά χαρακτηριστικά 
αυτής (όπως, Κεφάλαιο, Επιτόκιο, Διάρκεια, Προθεσμιακό Λογαριασμό, Συνδεδεμένο 
Λογαριασμό), σε μορφή κατάλληλη για αποθήκευση και εκτύπωση εκ μέρους του.  

 ο Πελάτης ενημερώνεται περαιτέρω μέσω του myAlpha Web για το ποσό των Τόκων 
και την πίστωσή τους στο Συνδεδεμένο Λογαριασμό, όπως και για τα λοιπά στοιχεία 
της Προθεσμιακής Κατάθεσης. 

 σε περίπτωση αλλαγής στην κατάσταση της Προθεσμιακής Κατάθεσης (καταχώριση 
αίτησης, Έναρξη και Λήξη ή Προεξόφληση), ο Πελάτης λαμβάνει σχετική ειδοποίηση 
μέσω e-mail. 

 
Προμήθειες/Έξοδα/Φόροι/Τέλη: όπως ορίζονται στο Τιμολόγιο της Τράπεζας και εκάστοτε 
ισχύουν 
 
2. Λοιποί Όροι 
 



Εκτός από τους παρόντες Ειδικούς Όρους, η Προθεσμιακή Κατάθεση διέπεται επιπλέον από 
τους όρους του Πλαισίου Συνεργασίας-Γενικοί Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών της 
Τράπεζας, οι οποίοι αποτελούν από κοινού ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο. 

Η σύμβαση της Προθεσμιακής Κατάθεσης θεωρείται ότι καταρτίζεται μετά από την αποδοχή 
των παρόντων Ειδικών Όρων από τον Πελάτη μέσω του myAlpha Web  και την Έναρξη της 
Προθεσμιακής Κατάθεσης, για την οποία ο Πελάτης ενημερώνεται μέσω σχετικού e-mail.     

Ο Πελάτης έχει ενημερωθεί για τα στοιχεία της Προθεσμιακής Κατάθεσης και τους παρόντες 
Ειδικούς Όρους, οι οποίοι του γνωστοποιήθηκαν και του παρασχέθηκαν με λήψη (download) 
στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή μέσω του myAlpha Web . Η αποδοχή των παρόντων Ειδικών 
Όρων από τον Πελάτη μέσω του myAlpha Web συνιστά ανεπιφύλακτη δήλωσή του ότι τους έχει 
μελετήσει προσεκτικά και ότι δεσμεύεται από το περιεχόμενό τους. Οι Ειδικοί Όροι της 
Προθεσμιακής Κατάθεσης θα είναι συνεχώς διαθέσιμοι μέσω του myAlpha Web  προς 
ανάγνωση, αποθήκευση, ανάκτηση και εκτύπωση.  

Η σύμβαση της Προθεσμιακής Κατάθεσης διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια 
για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει σχετικώς με αυτή ορίζονται τα δικαστήρια 
της Αθήνας, εκτός αν ο Πελάτης είναι πολύ μικρή επιχείρηση υπό την έννοια του άρθρου 2 του 
Νόμου 4308/2014, οπότε η κατά τόπο αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας είναι 
συντρέχουσα με τις λοιπές οριζόμενες από το νόμο. 
 
Ο Πελάτης, αν είναι φυσικό πρόσωπο, ή τα φυσικά πρόσωπα που ενεργούν ως εκπρόσωποι 
του Πελάτη εφόσον είναι νομικό πρόσωπο (τα «Υποκείμενα»), ενημερώνονται ότι τα 
προσωπικά τους δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Τράπεζα, υπό την ιδιότητά 
της ως υπευθύνου επεξεργασίας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά στο έντυπό της, 
«Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Ειδικών Όρων. Το παραπάνω έντυπο μπορεί να 
τροποποιείται ή επικαιροποιείται από την Τράπεζα, η οποία θα το καθιστά σε κάθε περίπτωση 
διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.alpha.gr) και στην οποία τα Υποκείμενα μπορούν να 
ανατρέχουν ανά πάσα στιγμή, για να ενημερωθούν αναλυτικά για την επεξεργασία των 
προσωπικών τους δεδομένων. 
 
 
3. Βασικές πληροφορίες για την προστασία των καταθέσεων  

 
 

 
Οι καταθέσεις στην Alpha Bank 
καλύπτονται από το: 
 

 
ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΤΕΚΕ)1 

 
Όριο κάλυψης: 
 

 
100.000 ευρώ ανά καταθέτη ανά πιστωτικό 

ίδρυμα2 
 

Για ορισμένες κατηγορίες καταθέσεων, υπό 
προϋποθέσεις, προβλέπεται μεγαλύτερο όριο 

κάλυψης3 
 

 
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 νόμισμα και τον τόπο 

κατάθεσης εντός της Ε.Ε.4 
 

  

https://www.alpha.gr/-/media/alphagr/pdf-files/plaisio_synergasias_alpha_bank.pdf
https://www.alpha.gr/-/media/alphagr/pdf-files/plaisio_synergasias_alpha_bank.pdf
https://apps.alpha.gr/GDPR/files/GDPR.pdf


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 ημέρες5 

 
Νόμισμα της αποζημίωσης: 
 

 
Ευρώ ( € ) ή, εάν πρόκειται για καταστήματα 

που λειτουργούν σε κράτη με διαφορετικό 
νόμισμα, το νόμισμα του συγκεκριμένου 

κράτους. 
 

 
Επικοινωνία: 
 

 
Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδύσεων 

(TEKE) 
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αμερικής 6 Β  

Όροφος  
Αθήνα, Τ.Κ. 10671 

Τηλέφωνο: 30 210 3639933, 30 210 3638339 
Fax: 30 210 3635582. 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : info@hdigf.gr 
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
 

 
http://www.teke.gr 

 
Σύστημα που είναι υπεύθυνο για την κάλυψη της κατάθεσής σας. 

(1) 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 Ευρώ (100.000 €). 

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. 

(2) Ειδικό όριο κάλυψης: Για περισσότερες πληροφορίες: www.teke.gr 

(3) 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 

(4) 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). 

mailto:info@hdigf.gr
http://www.teke.gr/
http://www.teke.gr/
http://www.teke.gr/
http://www.teke.gr/


Εφόσον ζητήσετε σχετική πληροφόρηση, η Τράπεζα θα σας ενημερώσει 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 Νόμου 4370/2016, 
όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, 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 την Τράπεζα για τις τυχόν 
τροποποιήσεις αυτών, προκειμένου να καθίσταται ευχερής η ταυτοποίησή του. 


