ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
«ALPHA ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΖΩΗΣ 3 ΜΗΝΩΝ - ΑΠΟ ΕΥΡΩ 10.000 »
Περιγραφή προϊόντος: Προθεσμιακή Κατάθεση διάρκειας τριών (3) μηνών, η οποία διατίθεται από την Alpha
Τράπεζα ΑΕ (εφεξής η «Τράπεζα»), με Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος, μηνιαία απόδοση τόκων στη λήξη
εκάστης Περιόδου Εκτοκισμού και δυνατότητα πρόωρης εξοφλήσεως της καταθέσεως αυτής, χωρίς επιβάρυνση του
Καταθέτη, στη λήξη οιασδήποτε Περιόδου Εκτοκισμού (εφεξής η «Προθεσμιακή Κατάθεση»).
Χαρακτηριστικά προϊόντος:
 Νόμισμα: Ευρώ
 Ελάχιστο ποσό κεφαλαίου: Ευρώ 10.000.
 Αίτηση: Η εμπροσθίως των παρόντων Ειδικών Όρων έγγραφη αίτηση του Καταθέτη προς την Τράπεζα περί
ανοίγματος του Προθεσμιακού Λογαριασμού και δη της Προθεσμιακής Καταθέσεως επ’ ονόματί του.
 Προθεσμιακός Λογαριασμός: Ο λογαριασμός που ανοίγεται από την Τράπεζα επ’ ονόματι του Καταθέτη και
κατ’ εξουσιοδότησή του για την πίστωση και τήρηση σε αυτόν του κεφαλαίου της Προθεσμιακής Καταθέσεως.
 Συνδεδεμένος Λογαριασμός: O λογαριασμός καταθέσεων του Καταθέτη, ως ειδικώς ορίζεται από τον ίδιο
στην Τράπεζα, στον οποίο πιστώνονται, κατ’ εξουσιοδότησή του, οι Τόκοι της Προθεσμιακής Καταθέσεως,
καθώς και το κεφάλαιο αυτής κατά την πρόωρη απόδοση αυτού ή κατά τη Λήξη της Διάρκειας της
Προθεσμιακής Καταθέσεως και ο οποίος θα χρεωθεί, κατ’ εξουσιοδότησή του, με το ποσό του αρχικού της
κεφαλαίου
 Διάρκεια: Τριμηνιαία
 Έναρξη Διάρκειας: Κατά την ημερομηνία πιστώσεως του αρχικού κεφαλαίου της Προθεσμιακής Καταθέσεως
στον Προθεσμιακό Λογαριασμό
 Λήξη Διάρκειας: Κατά την ημερομηνία λήξεως της τελευταίας Περιόδου Εκτοκισμού, χωρίς δυνατότητα
(αυτομάτου ή μη) ανανεώσεως της Προθεσμιακής Καταθέσεως
 Περίοδος Εκτοκισμού: Μηνιαία, αρχής γενομένης από την ημερομηνία Ενάρξεως της Διάρκειας της
Προθεσμιακής Καταθέσεως.
 Επιτόκιο: Η Προθεσμιακή Κατάθεση εκτοκίζεται με το κατωτέρω προβλεπόμενο, για κάθε αντίστοιχη Περίοδο
Εκτοκισμού, Επιτόκιο, με βάση υπολογισμού των τόκων αυτής τις πραγματικές (ημερολογιακές) ημέρες της
αντίστοιχης Περιόδου Εκτοκισμού προς το έτος 360 ημερών (actual/360).
Περίοδος Εκτοκισμού
1ος μήνας
2ος μήνας
3ος μήνας
Μεσοσταθμικό Επιτόκιο
ΣΕΠΑ

Επιτόκιο
0,20%
0,35%
0,50%
0,35%
0,298%

Το Μεσοσταθμικό Επιτόκιο και η ΣΕΠΑ (Συνολική Ετήσια Πραγματική Απόδοση μετά φόρων) υπολογίζονται
με την παραδοχή ότι η κάθε περίοδος εκτοκισμού έχει ίση διάρκεια ημερών.
 Τόκοι Προθεσμιακής Καταθέσεως: Οι Τόκοι της Προθεσμιακής Καταθέσεως λογίζονται και καταβάλλονται
δεδουλευμένοι σε μηνιαία βάση κατά την επομένη ημέρα της λήξεως εκάστης Περιόδου Εκτοκισμού, η οποία
πλην της τελευταίας Περιόδου, συμπίπτει με την ημερομηνία ενάρξεως της επόμενης Περιόδου Εκτοκισμού, με
πίστωση του ποσού αυτών στον Συνδεδεμένο Λογαριασμό του Καταθέτη, αφού παρακρατηθεί φόρος υπέρ
του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (σήμερα σε ποσοστό 15%).
Εάν η ως άνω ημερομηνία αποδόσεως των τόκων δεν είναι εργάσιμη ημέρα πληρωμών, η καταβολή αυτών θα
μετατίθεται για την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, η οποία θα είναι εργάσιμη για την Ελλάδα και για το
νόμισμα Ευρώ.

 Απόδοση κεφαλαίου Προθεσμιακής Καταθέσεως: Κατά τη Λήξη της Διάρκειας της Προθεσμιακής
Καταθέσεως, το κεφάλαιο αυτής, πιστώνεται στον Συνδεδεμένο Λογαριασμό.
 Πρόωρη απόδοση κεφαλαίου: Δυνατότητα μόνον ολικής αποδόσεως του κεφαλαίου.
 Κόστος πρόωρης αποδόσεως κεφαλαίου:
- Στη λήξη έκαστης Περιόδου Εκτοκισμού: χωρίς επιβάρυνση του Καταθέτη.
- Προ λήξεως οιασδήποτε Περιόδου Εκτοκισμού: δεν θα αποδίδονται οι Τόκοι που αντιστοιχούν στην
τρέχουσα Περίοδο Εκτοκισμού κατά τη διάρκεια της οποίας ο Καταθέτης αιτείται την πρόωρη απόδοση του
κεφαλαίου της Προθεσμιακής Καταθέσεως.
Πέραν του προσφερομένου επιτοκίου, η Τράπεζα προσφέρει ομοίως την συμμετοχή του Καταθέτη, με την έννοια της
συμμετοχής του πρώτου (1ου) δικαιούχου της παρούσας προθεσμιακής καταθέσεως, σε Πρόγραμμα Ασφαλίσεως
Προσωπικού Ατυχήματος υπό τον τίτλο «Ασφαλιστική Κάλυψη Προσωπικού Ατυχήματος», που συνιστά οικειοθελή
παροχή της Τραπέζης σε τρόπο ώστε να δύναται να τροποποιηθούν ή και να καταργηθούν μονομερώς από την
Τράπεζα ή την Ασφαλιστική Εταιρία επιμέρους όροι/παροχές αυτού ή και η ίδια η ισχύς του.
Η Alpha Bank έχει καταρτίσει με την ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. Ομαδικό Ασφαλιστήριο και παρέχει, μέσω αυτού,
ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος στον πρώτο δικαιούχο του παρόντος προϊόντος προθεσμιακής καταθέσεως,
χωρίς οικονομική επιβάρυνση αυτού.
Η ασφάλιση παρέχεται έναντι των κινδύνων Απώλειας Ζωής από Ατύχημα και Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από
Ατύχημα, υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:
O ασφαλισμένος πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο, μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και με ηλικία από 18 ετών έως
και 70 ετών κατά την έναρξη της παρούσας προθεσμιακής καταθέσεως, της ασφαλιστικής καλύψεως
λήγουσας αυτοδικαίως κατά την συμπλήρωση του 71ου έτους του ασφαλισμένου.
Το ασφαλισμένο κεφάλαιο ορίζεται ως το ποσό της καταθέσεως με μέγιστο το όριο των Ευρώ 100.000 για
κάθε προθεσμιακή κατάθεση και των Ευρώ 150.000 για το σύνολο των προθεσμιακών καταθέσεων ανά
ασφαλισμένο πρώτο δικαιούχο. Αμετάκλητοι Δικαιούχοι του ασφαλίσματος σε περίπτωση του ασφαλιστικού
κινδύνου, ορίζονται οι νόμιμοι κληρονόμοι του ασφαλισμένου σε περίπτωση απώλειας ζωής και ο ίδιος ο
ασφαλισμένος σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας, οι οποίοι τις σχετικές αξιώσεις τους δύνανται να
προβάλλουν μόνο έναντι της ΑΧΑ Ασφαλιστικής Α.Ε.
Η ως άνω ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος θα είναι σε ισχύ μόνο για όσο διάστημα τηρείται η παρούσα
προθεσμιακή κατάθεση στην Τράπεζα. Πέραν της ανωτέρω περιπτώσεως (λήξη προθεσμιακής καταθέσεως),
η άνω ασφαλιστική κάλυψη λήγει επίσης με την καταβολή του ασφαλίσματος σε περίπτωση απώλειας ζωής ή
μόνιμης ολικής ανικανότητας.
Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι εξαιρέσεις της άνω παρεχόμενης Ασφαλίσεως Προσωπικού Ατυχήματος, του
Προγράμματος: «Ασφαλιστική Κάλυψη Προσωπικού Ατυχήματος» της Προθεσμιακής Καταθέσεως «Alpha
Προθεσμιακή Ζωής» αναφέρονται στο «Ενημερωτικό Έντυπο Πελάτη και Όροι Ασφαλίσεως», το οποίο είναι
διαθέσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο στο Δίκτυο Καταστημάτων της Alpha Bank καθώς και στη σελίδα του προϊόντος
στον ιστότοπο της Τραπέζης (www.alpha.gr).
Τα οριζόμενα στην παρούσα Προσυμβατική Ενημέρωση «ALPHA ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΖΩΗΣ 3 ΜΗΝΩΝ - Από
Ευρώ 10.000» 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.
Ισχύς επιτοκίων από 24 Σεπτεμβρίου 2018.
Ενημέρωση – Επικοινωνία: Τα προσφερόμενα για το προϊόν επιτόκια και οι όροι της Ασφαλιστικής Καλύψεως
Προσωπικού Ατυχήματος δύναται να μεταβληθούν. Σε περίπτωση που δεν συμβληθείτε αμέσως, παρακαλούμε
ενημερωθείτε εκ νέου για τις προσφερόμενες παροχές και επιτόκια από το Δίκτυο Καταστημάτων ή το site 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.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
«ALPHA ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΖΩΗΣ 6 ΜΗΝΩΝ - ΑΠΟ ΕΥΡΩ 10.000 »
Περιγραφή προϊόντος: Προθεσμιακή Κατάθεση διάρκειας έξι (6) μηνών, η οποία διατίθεται από την Alpha Τράπεζα
ΑΕ (εφεξής η «Τράπεζα»), με Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος, μηνιαία απόδοση τόκων στη λήξη εκάστης
Περιόδου Εκτοκισμού και δυνατότητα πρόωρης εξοφλήσεως της καταθέσεως αυτής, χωρίς επιβάρυνση του
Καταθέτη, στη λήξη οιασδήποτε Περιόδου Εκτοκισμού (εφεξής η «Προθεσμιακή Κατάθεση»).
Χαρακτηριστικά προϊόντος:
 Νόμισμα: Ευρώ
 Ελάχιστο ποσό κεφαλαίου: Ευρώ 10.000.
 Αίτηση: Η εμπροσθίως των παρόντων Ειδικών Όρων έγγραφη αίτηση του Καταθέτη προς την Τράπεζα περί
ανοίγματος του Προθεσμιακού Λογαριασμού και δη της Προθεσμιακής Καταθέσεως επ’ ονόματί του.
 Προθεσμιακός Λογαριασμός: Ο λογαριασμός που ανοίγεται από την Τράπεζα επ’ ονόματι του Καταθέτη και
κατ’ εξουσιοδότησή του για την πίστωση και τήρηση σε αυτόν του κεφαλαίου της Προθεσμιακής Καταθέσεως.
 Συνδεδεμένος Λογαριασμός: O λογαριασμός καταθέσεων του Καταθέτη, ως ειδικώς ορίζεται από τον ίδιο
στην Τράπεζα, στον οποίο πιστώνονται, κατ’ εξουσιοδότησή του, οι Τόκοι της Προθεσμιακής Καταθέσεως,
καθώς και το κεφάλαιο αυτής κατά την πρόωρη απόδοση αυτού ή κατά τη Λήξη της Διάρκειας της
Προθεσμιακής Καταθέσεως και ο οποίος θα χρεωθεί, κατ’ εξουσιοδότησή του, με το ποσό του αρχικού της
κεφαλαίου
 Διάρκεια: Εξαμηνιαία
 Έναρξη Διάρκειας: Κατά την ημερομηνία πιστώσεως του αρχικού κεφαλαίου της Προθεσμιακής Καταθέσεως
στον Προθεσμιακό Λογαριασμό
 Λήξη Διάρκειας: Κατά την ημερομηνία λήξεως της τελευταίας Περιόδου Εκτοκισμού, χωρίς δυνατότητα
(αυτομάτου ή μη) ανανεώσεως της Προθεσμιακής Καταθέσεως
 Περίοδος Εκτοκισμού: Μηνιαία, αρχής γενομένης από την ημερομηνία Ενάρξεως της Διάρκειας της
Προθεσμιακής Καταθέσεως.
 Επιτόκιο: Η Προθεσμιακή Κατάθεση εκτοκίζεται με το κατωτέρω προβλεπόμενο, για κάθε αντίστοιχη Περίοδο
Εκτοκισμού, Επιτόκιο, με βάση υπολογισμού των τόκων αυτής τις πραγματικές (ημερολογιακές) ημέρες της
αντίστοιχης Περιόδου Εκτοκισμού προς το έτος 360 ημερών (actual/360).
Περίοδος Εκτοκισμού
1ος μήνας
2ος μήνας
3ος μήνας
4ος μήνας
5ος μήνας
6ος μήνας
Μεσοσταθμικό Επιτόκιο
ΣΕΠΑ

Επιτόκιο
0,20%
0,20%
0,35%
0,35%
0,50%
0,50%
0,35%
0,298%

Το Μεσοσταθμικό Επιτόκιο και η ΣΕΠΑ (Συνολική Ετήσια Πραγματική Απόδοση μετά φόρων) υπολογίζονται
με την παραδοχή ότι η κάθε περίοδος εκτοκισμού έχει ίση διάρκεια ημερών.
 Τόκοι Προθεσμιακής Καταθέσεως: Οι Τόκοι της Προθεσμιακής Καταθέσεως λογίζονται και καταβάλλονται
δεδουλευμένοι σε μηνιαία βάση κατά την επομένη ημέρα της λήξεως εκάστης Περιόδου Εκτοκισμού, η οποία
πλην της τελευταίας Περιόδου, συμπίπτει με την ημερομηνία ενάρξεως της επόμενης Περιόδου Εκτοκισμού, με
πίστωση του ποσού αυτών στον Συνδεδεμένο Λογαριασμό του Καταθέτη, αφού παρακρατηθεί φόρος υπέρ
του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (σήμερα σε ποσοστό 15%).
Εάν η ως άνω ημερομηνία αποδόσεως των τόκων δεν είναι εργάσιμη ημέρα πληρωμών, η καταβολή αυτών θα
μετατίθεται για την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, η οποία θα είναι εργάσιμη για την Ελλάδα και για το
νόμισμα Ευρώ.

 Απόδοση κεφαλαίου Προθεσμιακής Καταθέσεως: Κατά τη Λήξη της Διάρκειας της Προθεσμιακής
Καταθέσεως, το κεφάλαιο αυτής, πιστώνεται στον Συνδεδεμένο Λογαριασμό.
 Πρόωρη απόδοση κεφαλαίου: Δυνατότητα μόνον ολικής αποδόσεως του κεφαλαίου.
 Κόστος πρόωρης αποδόσεως κεφαλαίου:
- Στη λήξη έκαστης Περιόδου Εκτοκισμού: χωρίς επιβάρυνση του Καταθέτη.
- Προ λήξεως οιασδήποτε Περιόδου Εκτοκισμού: δεν θα αποδίδονται οι Τόκοι που αντιστοιχούν στην
τρέχουσα Περίοδο Εκτοκισμού κατά τη διάρκεια της οποίας ο Καταθέτης αιτείται την πρόωρη απόδοση του
κεφαλαίου της Προθεσμιακής Καταθέσεως.
Πέραν του προσφερομένου επιτοκίου, η Τράπεζα προσφέρει ομοίως την συμμετοχή του Καταθέτη, με την έννοια της
συμμετοχής του πρώτου (1ου) δικαιούχου της παρούσας προθεσμιακής καταθέσεως, σε Πρόγραμμα Ασφαλίσεως
Προσωπικού Ατυχήματος υπό τον τίτλο «Ασφαλιστική Κάλυψη Προσωπικού Ατυχήματος», που συνιστά οικειοθελή
παροχή της Τραπέζης σε τρόπο ώστε να δύναται να τροποποιηθούν ή και να καταργηθούν μονομερώς από την
Τράπεζα ή την Ασφαλιστική Εταιρία επιμέρους όροι/παροχές αυτού ή και η ίδια η ισχύς του.
Η Alpha Bank έχει καταρτίσει με την ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. Ομαδικό Ασφαλιστήριο και παρέχει, μέσω αυτού,
ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος στον πρώτο δικαιούχο του παρόντος προϊόντος προθεσμιακής καταθέσεως,
χωρίς οικονομική επιβάρυνση αυτού.
Η ασφάλιση παρέχεται έναντι των κινδύνων Απώλειας Ζωής από Ατύχημα και Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από
Ατύχημα, υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:
O ασφαλισμένος πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο, μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και με ηλικία από 18 ετών έως
και 70 ετών κατά την έναρξη της παρούσας προθεσμιακής καταθέσεως, της ασφαλιστικής καλύψεως
λήγουσας αυτοδικαίως κατά την συμπλήρωση του 71ου έτους του ασφαλισμένου.
Το ασφαλισμένο κεφάλαιο ορίζεται ως το ποσό της καταθέσεως με μέγιστο το όριο των Ευρώ 100.000 για
κάθε προθεσμιακή κατάθεση και των Ευρώ 150.000 για το σύνολο των προθεσμιακών καταθέσεων ανά
ασφαλισμένο πρώτο δικαιούχο. Αμετάκλητοι Δικαιούχοι του ασφαλίσματος σε περίπτωση του ασφαλιστικού
κινδύνου, ορίζονται οι νόμιμοι κληρονόμοι του ασφαλισμένου σε περίπτωση απώλειας ζωής και ο ίδιος ο
ασφαλισμένος σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας, οι οποίοι τις σχετικές αξιώσεις τους δύνανται να
προβάλλουν μόνο έναντι της ΑΧΑ Ασφαλιστικής Α.Ε.
Η ως άνω ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος θα είναι σε ισχύ μόνο για όσο διάστημα τηρείται η παρούσα
προθεσμιακή κατάθεση στην Τράπεζα. Πέραν της ανωτέρω περιπτώσεως (λήξη προθεσμιακής καταθέσεως),
η άνω ασφαλιστική κάλυψη λήγει επίσης με την καταβολή του ασφαλίσματος σε περίπτωση απώλειας ζωής ή
μόνιμης ολικής ανικανότητας.
Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι εξαιρέσεις της άνω παρεχόμενης Ασφαλίσεως Προσωπικού Ατυχήματος, του
Προγράμματος: «Ασφαλιστική Κάλυψη Προσωπικού Ατυχήματος» της Προθεσμιακής Καταθέσεως «Alpha
Προθεσμιακή Ζωής» αναφέρονται στο «Ενημερωτικό Έντυπο Πελάτη και Όροι Ασφαλίσεως», το οποίο είναι
διαθέσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο στο Δίκτυο Καταστημάτων της Alpha Bank καθώς και στη σελίδα του προϊόντος
στον ιστότοπο της Τραπέζης (www.alpha.gr).
Τα οριζόμενα στην παρούσα Προσυμβατική Ενημέρωση «ALPHA ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΖΩΗΣ 6 ΜΗΝΩΝ - Από
Ευρώ 10.000» 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.
Ισχύς επιτοκίων από 24 Σεπτεμβρίου 2018.
Ενημέρωση – Επικοινωνία: Τα προσφερόμενα για το προϊόν επιτόκια και οι όροι της Ασφαλιστικής Καλύψεως
Προσωπικού Ατυχήματος δύναται να μεταβληθούν. Σε περίπτωση που δεν συμβληθείτε αμέσως, παρακαλούμε
ενημερωθείτε εκ νέου για τις προσφερόμενες παροχές και επιτόκια από το Δίκτυο Καταστημάτων ή το site 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.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
«ALPHA ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΖΩΗΣ 12 ΜΗΝΩΝ - ΑΠΟ ΕΥΡΩ 10.000 »
Περιγραφή προϊόντος: Προθεσμιακή Κατάθεση διάρκειας έξι (12) μηνών, η οποία διατίθεται από την Alpha
Τράπεζα ΑΕ (εφεξής η «Τράπεζα»), με Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος, μηνιαία απόδοση τόκων στη λήξη
εκάστης Περιόδου Εκτοκισμού και δυνατότητα πρόωρης εξοφλήσεως της καταθέσεως αυτής, χωρίς επιβάρυνση του
Καταθέτη, στη λήξη οιασδήποτε Περιόδου Εκτοκισμού (εφεξής η «Προθεσμιακή Κατάθεση»).
Χαρακτηριστικά προϊόντος:
 Νόμισμα: Ευρώ
 Ελάχιστο ποσό κεφαλαίου: Ευρώ 10.000.
 Αίτηση: Η εμπροσθίως των παρόντων Ειδικών Όρων έγγραφη αίτηση του Καταθέτη προς την Τράπεζα περί
ανοίγματος του Προθεσμιακού Λογαριασμού και δη της Προθεσμιακής Καταθέσεως επ’ ονόματί του.
 Προθεσμιακός Λογαριασμός: Ο λογαριασμός που ανοίγεται από την Τράπεζα επ’ ονόματι του Καταθέτη και
κατ’ εξουσιοδότησή του για την πίστωση και τήρηση σε αυτόν του κεφαλαίου της Προθεσμιακής Καταθέσεως.
 Συνδεδεμένος Λογαριασμός: O λογαριασμός καταθέσεων του Καταθέτη, ως ειδικώς ορίζεται από τον ίδιο
στην Τράπεζα, στον οποίο πιστώνονται, κατ’ εξουσιοδότησή του, οι Τόκοι της Προθεσμιακής Καταθέσεως,
καθώς και το κεφάλαιο αυτής κατά την πρόωρη απόδοση αυτού ή κατά τη Λήξη της Διάρκειας της
Προθεσμιακής Καταθέσεως και ο οποίος θα χρεωθεί, κατ’ εξουσιοδότησή του, με το ποσό του αρχικού της
κεφαλαίου
 Διάρκεια: Δωδεκάμηνη
 Έναρξη Διάρκειας: Κατά την ημερομηνία πιστώσεως του αρχικού κεφαλαίου της Προθεσμιακής Καταθέσεως
στον Προθεσμιακό Λογαριασμό
 Λήξη Διάρκειας: Κατά την ημερομηνία λήξεως της τελευταίας Περιόδου Εκτοκισμού, χωρίς δυνατότητα
(αυτομάτου ή μη) ανανεώσεως της Προθεσμιακής Καταθέσεως
 Περίοδος Εκτοκισμού: Μηνιαία, αρχής γενομένης από την ημερομηνία Ενάρξεως της Διάρκειας της
Προθεσμιακής Καταθέσεως.
 Επιτόκιο: Η Προθεσμιακή Κατάθεση εκτοκίζεται με το κατωτέρω προβλεπόμενο, για κάθε αντίστοιχη Περίοδο
Εκτοκισμού, Επιτόκιο, με βάση υπολογισμού των τόκων αυτής τις πραγματικές (ημερολογιακές) ημέρες της
αντίστοιχης Περιόδου Εκτοκισμού προς το έτος 360 ημερών (actual/360).
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Το Μεσοσταθμικό Επιτόκιο και η ΣΕΠΑ (Συνολική Ετήσια Πραγματική Απόδοση μετά φόρων) υπολογίζονται
με την παραδοχή ότι η κάθε περίοδος εκτοκισμού έχει ίση διάρκεια ημερών.
 Τόκοι Προθεσμιακής Καταθέσεως: Οι Τόκοι της Προθεσμιακής Καταθέσεως λογίζονται και καταβάλλονται
δεδουλευμένοι σε μηνιαία βάση κατά την επομένη ημέρα της λήξεως εκάστης Περιόδου Εκτοκισμού, η οποία
πλην της τελευταίας Περιόδου, συμπίπτει με την ημερομηνία ενάρξεως της επόμενης Περιόδου Εκτοκισμού, με
πίστωση του ποσού αυτών στον Συνδεδεμένο Λογαριασμό του Καταθέτη, αφού παρακρατηθεί φόρος υπέρ
του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (σήμερα σε ποσοστό 15%).
Εάν η ως άνω ημερομηνία αποδόσεως των τόκων δεν είναι εργάσιμη ημέρα πληρωμών, η καταβολή αυτών θα
μετατίθεται για την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, η οποία θα είναι εργάσιμη για την Ελλάδα και για το
νόμισμα Ευρώ.

 Απόδοση κεφαλαίου Προθεσμιακής Καταθέσεως: Κατά τη Λήξη της Διάρκειας της Προθεσμιακής
Καταθέσεως, το κεφάλαιο αυτής, πιστώνεται στον Συνδεδεμένο Λογαριασμό.
 Πρόωρη απόδοση κεφαλαίου: Δυνατότητα μόνον ολικής αποδόσεως του κεφαλαίου.
 Κόστος πρόωρης αποδόσεως κεφαλαίου:
- Στη λήξη έκαστης Περιόδου Εκτοκισμού: χωρίς επιβάρυνση του Καταθέτη.
- Προ λήξεως οιασδήποτε Περιόδου Εκτοκισμού: δεν θα αποδίδονται οι Τόκοι που αντιστοιχούν στην
τρέχουσα Περίοδο Εκτοκισμού κατά τη διάρκεια της οποίας ο Καταθέτης αιτείται την πρόωρη απόδοση του
κεφαλαίου της Προθεσμιακής Καταθέσεως.
Πέραν του προσφερομένου επιτοκίου, η Τράπεζα προσφέρει ομοίως την συμμετοχή του Καταθέτη, με την έννοια της
συμμετοχής του πρώτου (1ου) δικαιούχου της παρούσας προθεσμιακής καταθέσεως, σε Πρόγραμμα Ασφαλίσεως
Προσωπικού Ατυχήματος υπό τον τίτλο «Ασφαλιστική Κάλυψη Προσωπικού Ατυχήματος», που συνιστά οικειοθελή
παροχή της Τραπέζης σε τρόπο ώστε να δύναται να τροποποιηθούν ή και να καταργηθούν μονομερώς από την
Τράπεζα ή την Ασφαλιστική Εταιρία επιμέρους όροι/παροχές αυτού ή και η ίδια η ισχύς του.
Η Alpha Bank έχει καταρτίσει με την ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. Ομαδικό Ασφαλιστήριο και παρέχει, μέσω αυτού,
ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος στον πρώτο δικαιούχο του παρόντος προϊόντος προθεσμιακής καταθέσεως,
χωρίς οικονομική επιβάρυνση αυτού.
Η ασφάλιση παρέχεται έναντι των κινδύνων Απώλειας Ζωής από Ατύχημα και Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από
Ατύχημα, υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:
O ασφαλισμένος πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο, μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και με ηλικία από 18 ετών έως
και 70 ετών κατά την έναρξη της παρούσας προθεσμιακής καταθέσεως, της ασφαλιστικής καλύψεως
λήγουσας αυτοδικαίως κατά την συμπλήρωση του 71ου έτους του ασφαλισμένου.
Το ασφαλισμένο κεφάλαιο ορίζεται ως το ποσό της καταθέσεως με μέγιστο το όριο των Ευρώ 100.000 για
κάθε προθεσμιακή κατάθεση και των Ευρώ 150.000 για το σύνολο των προθεσμιακών καταθέσεων ανά
ασφαλισμένο πρώτο δικαιούχο. Αμετάκλητοι Δικαιούχοι του ασφαλίσματος σε περίπτωση του ασφαλιστικού
κινδύνου, ορίζονται οι νόμιμοι κληρονόμοι του ασφαλισμένου σε περίπτωση απώλειας ζωής και ο ίδιος ο
ασφαλισμένος σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας, οι οποίοι τις σχετικές αξιώσεις τους δύνανται να
προβάλλουν μόνο έναντι της ΑΧΑ Ασφαλιστικής Α.Ε.
Η ως άνω ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος θα είναι σε ισχύ μόνο για όσο διάστημα τηρείται η παρούσα
προθεσμιακή κατάθεση στην Τράπεζα. Πέραν της ανωτέρω περιπτώσεως (λήξη προθεσμιακής καταθέσεως),
η άνω ασφαλιστική κάλυψη λήγει επίσης με την καταβολή του ασφαλίσματος σε περίπτωση απώλειας ζωής ή
μόνιμης ολικής ανικανότητας.
Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι εξαιρέσεις της άνω παρεχόμενης Ασφαλίσεως Προσωπικού Ατυχήματος, του
Προγράμματος: «Ασφαλιστική Κάλυψη Προσωπικού Ατυχήματος» της Προθεσμιακής Καταθέσεως «Alpha
Προθεσμιακή Ζωής» αναφέρονται στο «Ενημερωτικό Έντυπο Πελάτη και Όροι Ασφαλίσεως», το οποίο είναι
διαθέσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο στο Δίκτυο Καταστημάτων της Alpha Bank καθώς και στη σελίδα του προϊόντος
στον ιστότοπο της Τραπέζης (www.alpha.gr).
Τα οριζόμενα στην παρούσα Προσυμβατική Ενημέρωση «ALPHA ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΖΩΗΣ 12 ΜΗΝΩΝ - Από
Ευρώ 10.000» 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.
Ισχύς επιτοκίων από 4 Φεβρουαρίου 2019.
Ενημέρωση – Επικοινωνία: Τα προσφερόμενα για το προϊόν επιτόκια και οι όροι της Ασφαλιστικής Καλύψεως
Προσωπικού Ατυχήματος δύναται να μεταβληθούν. Σε περίπτωση που δεν συμβληθείτε αμέσως, παρακαλούμε
ενημερωθείτε εκ νέου για τις προσφερόμενες παροχές και επιτόκια από το Δίκτυο Καταστημάτων ή το site 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.

