«ALPHA ΕΞΥΠΝΗ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ»
ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Περιγραφή προϊόντος: Κατάθεση αποταμιευτικού σκοπού και αορίστου διαρκείας, η οποία
διατίθεται σε Ιδιώτες - Φυσικά Πρόσωπα. Εκτοκίζεται με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο στο Τιμολόγιο
της Τραπέζης και αποδίδει επιπλέον τόκους στη λήξη κάθε περιόδου εκτοκισμού, σε περίπτωση
αυξήσεως του Μέσου Εξαμηνιαίου Υπολοίπου.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ


Νόμισμα: Ευρώ



Αποταμιευτικός Λογαριασμός: Έντοκος λογαριασμός καταθέσεων, ατομικός ή κοινός
διαζευκτικός (κατά τις διατάξεις του Ν. 5638/1932).



Δικαιούχοι: Φυσικά Πρόσωπα – Ιδιώτες



Διάρκεια: Αόριστη



Έναρξη Διαρκείας: Κατά την ημερομηνία πιστώσεως του αρχικού ποσού της Καταθέσεως στον
Αποταμιευτικό Λογαριασμό.



Ειδικό Επιτόκιο Καταθέσεως: Η Κατάθεση εκτοκίζεται με το προβλεπόμενο στο ισχύον
Τιμολόγιο της Τραπέζης επιτόκιο για τον Λογαριασμό «Alpha Έξυπνη Αποταμίευση».

Ειδικώς ορίζεται ότι, εφόσον κατά τη διάρκεια μίας περιόδου εκτοκισμού πραγματοποιηθούν από
τους Δικαιούχους άνω της μίας χρεώσεις επί του λογαριασμού, εφαρμόζεται το αντίστοιχο επιτόκιο
ως κάτωθι, το ύψος του οποίου σε καμμία περίπτωση δεν θα υπολείπεται του ελάχιστου μικρότερου
ποσοστού του εκάστοτε προσφερόμενου επιτοκίου καταθέσεων Ιδιωτών της Τραπέζης:

Κλίμακα υπολοίπου

Έως μία χρέωση ανά εξάμηνο

Δύο χρεώσεις και άνω ανά εξάμηνο

Έως Ευρώ 50.000,00
Άνω των Ευρώ 50.000,00

0,45%
0,30%

0,01%
0,01%

Το ποσό του υπολοίπου που εμπίπτει σε κάθε κλίμακα εκτοκίζεται διακριτά με το αντίστοιχο επιτόκιο
(κλιμακωτό). Οι τόκοι υπολογίζονται βάσει του ύψους του ημερήσιου διαθέσιμου υπολοίπου.


Περίοδος Εκτοκισμού: Εξαμηνιαία, αρχής γενομένης από την Έναρξη της Διαρκείας της
Καταθέσεως, με τυχόν εξαίρεση την πρώτη Περίοδο Εκτοκισμού της Καταθέσεως, της οποίας η
λήξη συμπίπτει με την ημερομηνία του πρώτου σε χρονική σειρά λογισμού των Τόκων της
Καταθέσεως, ως ορίζεται κατωτέρω.



Τόκοι Καταθέσεως: Οι Τόκοι της Καταθέσεως λογίζονται την 30 Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου
έκαστου έτους και πιστώνονται αυθημερόν στον Αποταμιευτικό Λογαριασμό, αφού παρακρατηθεί
φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
(σήμερα σε ποσοστό 15%).



ΣΕΠΑ (Συνολική Ετήσια Πραγματική Απόδοση): Ως ορίζεται στο ισχύον Τιμολόγιο της
Τραπέζης.



Μέσο Εξαμηνιαίο Υπόλοιπο Καταθέσεως (Μ.Ε.Υ.Κ.): Ορίζεται ως το άθροισμα των
ημερήσιων διαθέσιμων υπολοίπων της Καταθέσεως ανά Περίοδο Εκτοκισμού, διαιρεμένο ως
προς το πλήθος των πραγματικών ημερών αυτής, αρχής γενομένης από την Έναρξη της
Διαρκείας της Καταθέσεως.



Υπολογισμός Μεταβολής M.E.Y.Κ.:



Με τη λήξη της πρώτης Περιόδου Εκτοκισμού της Καταθέσεως: Υπολογίζεται η
ποσοστιαία μεταβολή (θετική, μηδενική, αρνητική) μεταξύ του Μέσου Εξαμηνιαίου Υπολοίπου
της πρώτης Περιόδου Εκτοκισμού και του αρχικού ποσού της Καταθέσεως.
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Για κάθε επόμενη της πρώτης Περιόδου Εκτοκισμού της Καταθέσεως: Υπολογίζεται η
ποσοστιαία μεταβολή (θετική, μηδενική, αρνητική) μεταξύ του Μέσου Εξαμηνιαίου Υπολοίπου
της εκάστοτε τρέχουσας Περιόδου Εκτοκισμού και της αμέσως προηγούμενης αυτής.
Τόκοι Επιβραβεύσεως αυξήσεως Μ.Ε.Υ.Κ.: Εφόσον υπάρξει θετική ποσοστιαία μεταβολή
Μ.Ε.Υ.Κ μεταξύ δύο διαδοχικών Περιόδων Εκτοκισμού, θα αποδίδονται, για την επίτευξη του
αποταμιευτικού σκοπού της Καταθέσεως, Τόκοι Επιβραβεύσεως, οι οποίοι υπολογίζονται ως
κάτωθι:
Μ. Ε. Υ. Κ(β) − Μ. Ε. Υ. Κ(α)
ΜΙΚΤΟΙ ΤΟΚΟΙ ΕΞΑΜΗΝΟΥ(β) ×
Μ. Ε. Υ. Κ(α)

όπου ως (α) συμβολίζεται η πρώτη εκ των δύο ως άνω διαδοχικών Περιόδων εκτοκισμού και ως (β)
η αμέσως επόμενη αυτής.
Οι Τόκοι Επιβραβεύσεως δεν δύναται να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 100% των μικτών Τόκων της
Καταθέσεως. Οι Τόκοι Επιβραβεύσεως λογίζονται κατά την ημερομηνία λήξεως της εκάστοτε
τρέχουσας Περιόδου Εκτοκισμού, στην οποία οι ως άνω μικτοί τόκοι αντιστοιχούν, και αποδίδονται
αυθημερόν στον Αποταμιευτικό Λογαριασμό. Κατά την απόδοση των Τόκων Επιβραβεύσεως
παρακρατείται φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, ως εκάστοτε ισχύει και ορίζεται στο Τιμολόγιο
της Τραπέζης (σήμερα σε ποσοστό 15%). Εάν κατά τη διάρκεια Περιόδου Εκτοκισμού
πραγματοποιηθεί κλείσιμο του Λογαριασμού, δεν θα αποδίδονται Τόκοι Επιβραβεύσεως.


Ενδεικτικά παραδείγματα αποδόσεως τόκων:

Εως 50.000
50.000,01 και άνω

Ενδεικτικά παραδείγματα

Ειδικό επιτόκιο

Μειωμένο επιτόκιο

0,45%
0,30%

0,01%
0,01%

Παράδειγμα 1

Παράδειγμα 2

Παράδειγμα 3

Αύξηση Μέσου Εξαμηνιαίου Αύξηση Μέσου Εξαμηνιαίου Μείωση Μέσου Εξαμηνιαίου
Υπολοίπου 100% και άνω - Υπολοίπου έως 100% - έως 1 Υπολοίπου - έως 1 χρέωση
έως 1 χρέωση ανά εξάμηνο
χρέωση ανά εξάμηνο
ανά εξάμηνο

Μέσο Υπόλοιπο Α' Εξαμήνου

8.000,00

10.000,00

Μέσο Υπόλοιπο Β' Εξαμήνου

18.000,00

Δ: Μ.Ε.Υ.(Β) - Μ.Ε.Υ.(Α)

10.000,00

Δ%
Eπιτόκιο A΄ Εξαμήνου
Eπιτόκιο Β΄ Εξαμήνου

Παράδειγμα 4
Αύξηση Μέσου Εξαμηνιαίου
Υπολοίπου έως 100% - 2
χρεώσεις και άνω ανά
εξάμηνο

8.000,00

10.000,00

15.000,00

6.000,00

15.000,00

5.000,00

-2.000,00

5.000,00

125%

50%

-25%

50%

0,45%

0,45%

0,45%

0,45%

0,90%

0,68%

0,45%

0,01%

Πιστωτικοί Τόκοι Α' Εξαμήνου

18,10

22,63

18,10

22,63

Πιστωτικοί Τόκοι Β' Εξαμήνου

41,40

34,50

13,80

0,77

Τόκοι Επιβράβευσης Β' Εξαμήνου

41,40

17,25

0,00

0,38

Ετήσιοι Τόκοι προ φόρων (15%)

100,90

74,38

31,90

23,78

Ετήσια Απόδοση προ φόρων (15%)

0,78%

0,60%

0,46%

0,19%

ΣΕΠΑ

0,66%

0,51%

0,39%

0,16%

Διαχείριση λογαριασμού
Επιτρεπόμενες συναλλαγές:
 Η αποδοχή πιστώσεων στον Αποταμιευτικό Λογαριασμό μέσω όλων των δικτύων
(Καταστημάτων, Αυτοματοποιημένων Συναλλαγών και Εναλλακτικών Δικτύων) της Τραπέζης ή
μέσω τρίτων τραπεζών, με χρήση διατραπεζικών συστημάτων πληρωμών.
 Η ανάληψη μετρητών από τον Δικαιούχο μέσω του Δικτύου Καταστημάτων της Τραπέζης.
 Η διαβίβαση από τον Δικαιούχο εντολών μεταφοράς πιστώσεως από/σε έτερους λογαριασμούς
καταθέσεων, τηρούμενους στην Τράπεζα, μέσω του Δικτύου Καταστημάτων της Τραπέζης και
των Εναλλακτικών αυτής Δικτύων, υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω σχετικώς οριζομένων.
 Η σύνδεση του Αποταμιευτικού Λογαριασμού με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα εκδόσεως της
Τραπέζης επ’ ονόματι του Δικαιούχου, με σκοπό:
(i) την ανάληψη μετρητών μέσω των Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών (ΑΤΜ) της
Τραπέζης ή τρίτων τραπεζών εντός της ημεδαπής (ii) την εκτέλεση εντολών μεταφοράς
πιστώσεως σε έτερους λογαριασμούς καταθέσεων τηρούμενους στην Τράπεζα μέσω των
Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών (ΑΤΜ) της Τραπέζης, υπό την επιφύλαξη των
κατωτέρω σχετικώς οριζομένων, καθώς και (iii) την επιτρεπόμενη μέσω χρήσεως της εν λόγω
κάρτας ενημέρωση για τον Αποταμιευτικό Λογαριασμό, σύμφωνα με τα ισχύοντα.
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Μη επιτρεπόμενες, ενδεικτικά, συναλλαγές:
 Η διαβίβαση από τον Δικαιούχο εντολών μεταφοράς πιστώσεως σε έτερους λογαριασμούς
καταθέσεων, τηρούμενους σε τρίτες τράπεζες, μέσω του Δικτύου Καταστημάτων της Τραπέζης
και των Εναλλακτικών αυτής Δικτύων.
 Η διενέργεια πράξεων πληρωμής με χρέωση του Αποταμιευτικού Λογαριασμού και ισόποση
πίστωση λογαριασμού τρίτου, με σκοπό την εξόφληση οφειλών ή αντιτίμου συναλλαγών του
Καταθέτη, είτε μέσω του Δικτύου των Καταστημάτων της Τραπέζης, είτε μέσω των
Εναλλακτικών αυτής Δικτύων, είτε μέσω της συνδεόμενης με τον Αποταμιευτικό Λογαριασμό
χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας εκδόσεως της Τραπέζης, είτε μέσω καταχωρίσεως πάγιων
εντολών από τον Καταθέτη, συνδεόμενων με τον Αποταμιευτικό Λογαριασμό ή/και εντολών
άμεσης χρεώσεως αυτού.
 Η έκδοση επιταγών συρόμενων επί του Αποταμιευτικού Λογαριασμού.
 Η χρήση του Αποταμιευτικού Λογαριασμού ως συνδεδεμένου λογαριασμού προθεσμιακών
καταθέσεων τηρούμενων στην Τράπεζα ή ως συνδεδεμένου με την παροχή επενδυτικών
υπηρεσιών και συναλλαγών με Εταιρίες του Ομίλου λογαριασμού.


Ενημέρωση Δικαιούχου: Μέσω τριμηνιαίου αντιγράφου κινήσεως του Αποταμιευτικού
Λογαριασμού ή μέσω της Υπηρεσίας Alpha e-statements, σύμφωνα με τα ισχύοντα.

Ισχύς επιτοκίων από την 26 Φεβρουαρίου 2018.
Ενημέρωση – Επικοινωνία: Τα προσφερόμενα για το προϊόν επιτόκια και τα χαρακτηριστικά αυτού
ενδέχεται να μεταβληθούν. Σε περίπτωση που δεν συμβληθείτε άμεσα, παρακαλούμε ενημερωθείτε
εκ νέου για τα χαρακτηριστικά και τα επιτόκια του προϊόντος από το Δίκτυο Καταστημάτων ή την
ιστοσελίδα της Τραπέζης www.alpha.gr
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά,
τηλ. 210 326 0000, ή να απευθύνεσθε στο Δίκτυο Καταστημάτων της Alpha Bank.
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