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Γενικές Επισημάνσεις 

 
Το παρόν Tιμολόγιο περιλαμβάνει τις βασικές χρεώσεις προμηθειών και εξόδων για τις συνήθεις 
συναλλαγές και τα τυποποιημένα προϊόντα της Τράπεζας, οι οποίες είναι δυνατόν να αυξάνονται 
ή να μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Για τον λόγο αυτό, καθώς και για και για περιπτώσεις 
που δεν καλύπτονται από το παρόν Τιμολόγιο, συνιστάται να απευθύνεστε στα αρμόδια στελέχη 
της Τράπεζας πριν από οποιαδήποτε συναλλαγή σας. 
 
Οι όροι των εργασιών που περιλαμβάνονται στο Τιμολόγιο διέπονται από το εκάστοτε ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο και από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών της Τράπεζας, όπως εκάστοτε 
ισχύουν. 
 
To παρόν Τιμολόγιο αναθεωρείται περιοδικά. 
 
Οι ημερομηνίες αξίας / τοκοφορίας (valeur) αναφέρονται πάντα σε Εργάσιμες Ημέρες. 
 
‘Οπου εφαρμόζεται, παρατίθενται πίνακες καθορισμού του χρονικού σημείου λήξης των 
ημερήσιων εργασιών της Τράπεζας (“Cut - Off Time”), πέραν του οποίου η εντολή για την 
εκτέλεση πράξης πληρωμής θεωρείται ληφθείσα την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Παρατίθεται 
επίσης και ο μέγιστος χρόνος εκτέλεσης μιας εντολής από την ημερομηνία που η εντολή 
θεωρείται ληφθείσα από την Τράπεζα σύμφωνα και με τον ν.4537/2018.  
 
Εισπράττεται, όπου συντρέχει περίπτωση, προμήθεια επί πράξεων συναλλάγματος. 
 
Ο πελάτης επιβαρύνεται με τα πραγματικά ταχυδρομικά, τηλεφωνικά, τηλετυπικά τέλη ή 
πραγματικά έξοδα (δικαστικά, διαμαρτυρικά ανταποκριτών εσωτερικού/ εξωτερικού κλπ.), όταν 
συντρέχει περίπτωση.  
 
Οι τιμές νομισμάτων εκτός Ευρωζώνης διαμορφώνονται καθημερινά και οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να τις πληροφορούνται είτε από τους πίνακες συναλλαγματικών ισοτιμιών που είναι 
αναρτημένοι στα καταστήματα,  είτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Τράπεζας. 
 
Ο υπολογισμός των προμηθειών γίνεται στο αντίτιμο σε ευρώ του ποσού συναλλαγής σε ξένα 
νομίσματα.  
 
Η Τράπεζα δεν έχει στοιχεία όσον αφορά τις προμήθειες και τα έξοδα ανταποκριτή με τα οποία 
ενδεχομένως θα επιβαρυνθεί ο δικαιούχος από την τράπεζα του εξωτερικού. Γι’ αυτό και πρέπει 
να προηγείται συνεννόηση μεταξύ του εντολέα και του δικαιούχου για το ποιος θα επιβαρυνθεί 
με τα έξοδα αυτά.  
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1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 

 

 Καταθέσεις Μετρητών 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΠΑΓΙΟ ή % ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ/ ΤΟΚΟΦΟΡΙΑΣ 
(VALEUR)  

EUR σε 
λογαριασμό EUR Ανέξοδα - - Ίδια ημέρα 

EUR σε 
λογαριασμό 
Συναλλάγματος 
(2) 

Ανέξοδα - - Νομίσματα ΕΟΧ(1): Ίδια ημέρα 
Νομίσματα εκτός ΕΟΧ : 2 

 Αναλήψεις Μετρητών 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΠΑΓΙΟ ή % ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ/ ΤΟΚΟΦΟΡΙΑΣ 
(VALEUR) 

  EUR από  
λογαριασμό EUR Ανέξοδα - - Ίδια ημέρα 

EUR από 
λογαριασμό 
Συναλλάγματος 
(2) 

Ανέξοδα - - Ίδια ημέρα 

 Μεταφορές μεταξύ Λογαριασμών εντός της Τράπεζας  
(μέσω καταστήματος ή μέσω Pancreta Online σε Ευρώ) 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΠΑΓΙΟ ή % ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ/ ΤΟΚΟΦΟΡΙΑΣ 
(VALEUR) 

Μεταξύ 
λογαριασμών του 
πελάτη (2) Ανέξοδα 

Ίδια ημέρα 

Σε λογαριασμό 
τρίτου (2) Ίδια ημέρα 

 Διαχείριση Λογαριασμών   

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΠΑΓΙΟ ή % ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ/ ΤΟΚΟΦΟΡΙΑΣ 
(VALEUR)  

Έξοδα διαχείρισης 
λογαριασμών 
όψεως 
επιχειρήσεων, 
εξαιρουμένων 
των λογαριασμών 
που ανήκουν στον 
δημόσιο τομέα 
και τον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα. 

24€ / 
εξάμηνο - - - 

Τήρηση 
λογαριασμού 
Πληρωμών  

Ανέξοδα - - - 

Ενεργοποίηση 
αδρανούς 
λογαριασμού 

Ανέξοδα - - - 

Κλείσιμο 
Λογαριασμού Ανέξοδα - - - 
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Επισημάνσεις 
 
1. ΕΟΧ: Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος. Βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Πληρωμών (PSD II) 

αναφέρεται στις χώρες που έχουν ως νόμισμα το Ευρώ καθώς και στα στις εξής χώρες με 
τα αντίστοιχα νομίσματα: Βουλγαρία (BGN), Δανία (DKK), Μεγάλη Βρετανία (GBP) 
Νορβηγία (NOK), Ουγγαρία (HUF), Πολωνία (PLN), Ρουμανία (RON), Σουηδία (SEK), 
Τσεχία (CZK), Ισλανδία (ISK) και Λιχτενστάιν (CHF) 

2. Εισπράττεται επιπλέον προμήθεια αγοραπωλησίας συναλλάγματος (βλ. Ενότητα 9. 
Λοιπές Χρεώσεις) 
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2. ΕΠΙΤΑΓΕΣ – AΞΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ 

 

 Ιδιωτικές επιταγές ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΠΑΓΙΟ ή % ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ/ 
ΤΟΚΟΦΟΡΙΑΣ (VALEUR) 

Πληρωμή ή 
κατάθεση επιταγής 

σε λογαριασμό 
0 - - Ίδια ημέρα 

Χορήγηση 
βιβλιαρίου επιταγών   1,5€ ανά φύλλο - - - 

Ακύρωση επιταγής  

2€ ανά φύλλο 
(εξαιρείται στην 
ακύρωση λόγω 
λανθασμένης 
εκτύπωσης) 

- - - 

Ανάκληση/Αναγγελία 
κλοπής-απώλειας 

επιταγής   

20€ ανά επιταγή/ 
καταχώριση               

(Η  χρέωση ισχύει ανά 
καταχώριση επιταγής 

ή συνεχόμενων 
αριθμών) 

- - - 

Συμπλήρωση 
/διαγραφή 

δυσμενών στην 
«ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» 

μετά από έγκριση 
αιτήματος πελάτη  

50€ - - - 

Διαχείριση 
ακάλυπτης επιταγής 

μέσω ΔΗΣΣΕ 
4€ / επιταγή - 12€ - 

Επιστροφή/ 
σφράγιση επιταγής 

πελάτη μέσω 
ταμείου ή ΔΗΣΣΕ / 

Γραφείου 
Συμψηφισμού 

20€ - - - 

 

 Τραπεζικές Επιταγές ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ σε Ευρώ 

2.2.1 Έκδοση  

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΠΑΓΙΟ ή % ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ/ 
ΤΟΚΟΦΟΡΙΑΣ  (VALEUR) 

Σε διαταγή ιδίου 
καταθέτη με χρέωση 
λογαριασμού του 

Ανέξοδα - - 
 
 
- 

Σε διαταγή τρίτων με 
χρέωση λογαριασμού  
(κατ’ εξαίρεση με 
μετρητά μόνο για 
πελάτες της Τράπεζας 
και μόνο σε διαταγή 
φορέων του Δημοσίου)  

0,15% 10€ - 

- 
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 Τραπεζικές Επιταγές ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ σε Ευρώ 

2.2.1 Έκδοση  

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΠΑΓΙΟ ή % ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ/ 
ΤΟΚΟΦΟΡΙΑΣ  (VALEUR) 

Σε διαταγή τρίτου με 
χρέωση δανειακού 
λογαριασμού 

0,15% 10€ - - 

Σε διαταγή Δημοσίου 
(Δ.Ο.Υ.,Τελωνείου και 
λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.) 

Ανέξοδα - - - 

Σε διαταγή 
Ο.Τ.Α./Ασφαλιστικών 
Ταμείων(ΕΦΚΑ κλπ.) 

Ανέξοδα - - - 

2.2.2 Διαχείριση 

Κατάθεση τραπεζικής 
επιταγής Ανέξοδα - - Ίδια ημέρα 

Πληρωμή τραπεζικής 
επιταγής  Ανέξοδα - - - 

Ανάκληση/Αναγγελία 
κλοπής-απώλειας 
τραπεζικής επιταγής  

20€ - - - 

 

 Επιταγές άλλων τραπεζών  

2.3.1 Κατάθεση  

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΠΑΓΙΟ ή % ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ/ 
ΤΟΚΟΦΟΡΙΑΣ (VALEUR) 

Κατάθεση ιδιωτικών 
επιταγών σε Ευρώ 0 - - 3 

Κατάθεση ιδιωτικών 
επιταγών σε Ευρώ με 
ειδική έγκριση valeur 

0,10% 

- - 

Ίδια ημέρα 

0,075% 1 

0,050% 2 

Κατάθεση τραπεζικών 
επιταγών σε Ευρώ - - - 1 

Κατάθεση ιδιωτικών & 
τραπεζικών επιταγών 
έκδοσης ελληνικών 
τραπεζών σε Ξένο 
Νόμισμα  

- - - 10 

2.3.2 Διαχείριση  

Σφράγιση ακάλυπτης 
επιταγής κατ΄εντολή 
του κομιστή (πελάτη) 

20€  - - - 

Επιστροφή απλήρωτης 
επιταγής σε 
λογαριασμό πελάτη 

20€ - - - 
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 Αξίες Εσωτερικού σε Ευρώ προς είσπραξη  (Επιταγές / Συναλλαγματικές) 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΠΑΓΙΟ ή % ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 

2.4.1 Είσπραξη στην Τράπεζα (εισερχόμενες) 

Είσπραξη  0,80% 14€ / τεμάχιο - 

Παράταση  20€ - - 

2.4.2   Αποστολή προς είσπραξη σε άλλη τράπεζα (εξερχόμενες) 

Είσπραξη 0,60% 8€/ τεμάχιο - 
Παράταση αξίας           3€ - - 
Απλήρωτη αξία 3€ - - 

 
 Επιταγές Εξωτερικού  (είσπραξη μέσω ανταποκρίτριας τράπεζας-Cash Letter) 

Νόμισμα Χώρα 
Πληρωμής 

Προμήθεια Διαθεσιμότητα/Τοκοφορία 

EUR(1) 

Βέλγιο 

0,80%  
με ελάχιστο 50 € μέγιστο 150 
€ (ανά τεμάχιο) 
 

30 ημέρες 

Γαλλία 
Γερμανία 
Ιταλία 
Λουξεμβούργο 
Ολλανδία 
Πορτογαλία 
Ισπανία  

CAD Καναδάς  

Ακυρώσεις, επιστροφές, αδυναμία πληρωμής επιταγών : 50 €/ανά επιταγή 
(1) Για επιταγές με ημερομηνία έκδοσης προγενέστερη των 60 ημερών : επιπρόσθετη προμήθεια 
150 €/ανά επιταγή 
 

 
 Επιταγές Εξωτερικού προς είσπραξη  

Εργασία  Προμήθεια Έξοδα Διαθεσιμότητα/Τοκοφορία 
Αποστολή 
προς είσπραξη 

0,80%  
με ελάχιστο 
50€ μέγιστο 
150 € (ανά 
τεμάχιο) 
 

Ο πελάτης βαρύνεται με το 
κόστος αποστολής εγγράφων 
με courier.  

Ημερομηνία λήψης της 
πίστωσης από την πληρώτρια 
τράπεζα* 

Αναζήτηση 
τύχης 
επιταγής 
(tracer) 

- 

€15 (έξοδα SWIFT ανά 
μήνυμα)  

 

*Το  προϊόν της επιταγής πιστώνεται στον λογαριασμό του πελάτη μετά τη λήψη του από την 
πληρώτρια τράπεζα, αφαιρουμένων τυχόν εξόδων της  

Ακυρώσεις, επιστροφές, αδυναμία πληρωμής επιταγών : 50 €/ανά επιταγή 
(1) Για επιταγές με ημερομηνία έκδοσης προγενέστερη των 60 ημερών : επιπρόσθετη προμήθεια 
150 €/ανά επιταγή 
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3.        ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ / ΠΑΓΙΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ 

 
 

 

 Πάγιες Εντολές μεταφοράς από λογαριασμό στην Τράπεζα 

Μεταξύ λογαριασμών του ίδιου πελάτη Ανέξοδα 

Σε λογαριασμούς τρίτων εντός Τράπεζας Ανέξοδα 

Σε λογαριασμό άλλης τράπεζας Ως τιμολόγιο Κίνησης κεφαλαίων (βλ. 4.1.1) 

 

        Πληρωμές πιστωτικών καρτών άλλων τραπεζών 

Πληρωμή Πιστωτικής Κάρτας άλλης 
Τράπεζας στο εσωτερικό 

Προμήθεια ανά κανάλι πληρωμής 
Με χρέωση Λογαριασμού 

Πελάτη  Μέσω e-banking 

2€ 1€ 
 
 
  

 Πληρωμές Οργανισμών & Εταιρειών  

Βλ. Παράρτημα του παρόντος τιμολογίου με τίτλο «Πληρωμές Οργανισμών & Εταιρειών» 

https://www.pancretabank.gr/assets/pliromes.organismon.etaireion030123.pdf
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4.  ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
Μεταφορές Πίστωσης (Εμβάσματα) 

 
Επισημάνσεις / Επεξήγηση Όρων 

1. Μεταφορά Πίστωσης: Υπηρεσία Πληρωμών για την κίνηση κεφαλαίων μεταξύ 
λογαριασμών πελατών της Τράπεζας και λογαριασμών πελατών άλλων τραπεζών στο 
εσωτερικό ή το εξωτερικό.  

2. Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (Ε.Ο.Χ.): Απαρτίζεται από: α/τις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Κύπρος, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, 
Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, 
Φινλανδία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, 
Σουηδία, Τσεχία), β/ τις Νορβηγία, Ισλανδία και  Λιχτενστάιν. 

3. Οι παραπάνω χώρες του Ε.Ο.Χ., καθώς και οι Μεγάλη Βρετανία, Ελβετία και Μονακό και 
άλλες χώρες όπου ισχύει η ευρωπαϊκή νομοθεσία συμμετέχουν στο σχήμα SEPA (Single 
Euro Payments Area), δηλαδή τον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ.  

4. Προδιαγραφές SEPA: Μια Μεταφορά Πίστωσης καλύπτει τις προδιαγραφές SEPA όταν 
φέρει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Το νόμισμα της εντολής και οι λογαριασμοί εντολέα και δικαιούχου είναι 
σε Ευρώ 

 Οι λογαριασμοί εντολέα και δικαιούχου είναι σε μορφή IBAN 
 O τύπος των εξόδων είναι SHA 
 Δεν φέρει άλλες οδηγίες για την Τράπεζα 
 Οι τράπεζες εντολέα και δικαιούχου δραστηριοποιούνται σε χώρες που 

συμμετέχουν στο SEPA 
5. Τύποι εξόδων:  

 SHA (ο εντολέας επιβαρύνεται με τα έξοδα της τράπεζας εντολέα και ο ο 
δικαιούχος με τα έξοδα της πληρώτριας τράπεζας). Επιπλέον έξοδα τυχόν 
ενδιάμεσων τραπεζών ενδέχεται να επιβαρύνουν τον δικαιούχο. 

 ΟUR (ο εντολέας επιβαρύνεται με τα έξοδα τόσο της τράπεζας εντολέα όσο 
και της πληρώτριας) 

 ΒΕΝ (ο εντολέας δεν επιβαρύνεται με έξοδα, αλλά αυτά παρακρατούνται 
όλα από τον τον δικαιούχο). Αυτός ο τύπος υποστηρίζεται μόνο για 
Μεταφορές Πίστωσης προς χώρες ή / και νομίσματα εκτός Ε.Ο.Χ.  

6. Cut - Off : το χρονικό σημείο λήξης των ημερήσιων εργασιών της Τράπεζας, πέραν του 
οποίου η εντολή για την εκτέλεση πράξης πληρωμής θεωρείται ληφθείσα την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα. 

7. SCT Inst: Μεταφορά Πίστωσης με άμεση προτεραιότητα (πίστωση του δικαιούχου σε 10 
δευτερόλεπτα). Ισχύει μόνο για Μεταφορές Πίστωσης με προδιαγραφές SEPA και με όριο 
ποσού όπως αναγράφεται στο παρόν τιμολόγιο. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη 24/7/365. 

8. Ο χρόνος διαθεσιμότητας  των ποσών (valeur) για την αποστολή πληρωμών μέσω SWIFT 
σε χώρες του εξωτερικού είναι 2 εργάσιμες ημέρες. Για αποστολή με valeur ίδιας ημέρας 
(same day) ισχύει ειδικό τιμολόγιο (βλ. 4.1.2.2) 

9. Για όλες τις περιπτώσεις όπου απαιτείται μετατροπή νομίσματος, εισπράττεται η σχετική 
προμήθεια αγοραπωλησίας συναλλάγματος (βλ. Ενότητα 9. Λοιπές Χρεώσεις) 

10. Ελλιπείς θεωρούνται οι οδηγίες του πελάτη όταν δεν περιέχουν τις  απαραίτητες 
πληροφορίες για την εκτέλεση της πληρωμής όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 

 το BIC της Τράπεζας του δικαιούχου  
 η έλλειψη IBAN δικαιούχου για εντολές SEPA 

11. Προμήθεια ακύρωσης εντολής εισπράττεται στην περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει την 
ακύρωση ή τροποποίηση μιας εργασίας η οποία έχει ήδη πραγματοποιηθεί από την 
Τράπεζα.  Η Τράπεζα εκτελεί τις οδηγίες των πελατών για τροποποίηση ή ακύρωση 
καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια. Η προμήθεια εισπράττεται ανεξάρτητα από το 
αποτέλεσμα. Για κάθε επιπλέον μήνυμα που αφορά την ίδια υπόθεση εισπράττονται τα 
εκάστοτε ισχύοντα έξοδα αποστολής μηνύματος SWIFT (Βλ.4.3). Επίσης εισπράττονται 
τυχόν επιπλέον έξοδα που απαιτούνται από άλλες τράπεζες. 
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 Εξερχόμενες Μεταφορές Πίστωσης 

 
4.1.1 Προς τράπεζες εσωτερικού και χωρών Ε.Ο.Χ. με προδιαγραφές SEPA 

 
Συνολική Προμήθεια εξερχόμενου εμβάσματος μέσω Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (Pancreta 

Online) 

Κλίμακα Ποσού 
Εμβάσματος σε EUR 

Κανονική Προτεραιότητα Άμεση 
Προτεραιότητα 

(SCT Instant-
πίστωση 

δικαιούχου σε 10’’, 
διαθέσιμη 
υπηρεσία 
24/7/365) 

Πάγιο  Cut-off 
Ημερομηνία 

χρέωσης 
λογαριασμού 

Hμερομηνία 
αξίας (value 

date) 

0-1.000 0€ 

14:00 Ίδια ημέρα 1 

0€ 
1.000,01-5.000 1€ 1€ 
5.000,01-12,500 1€ 1€ 
12,500,01-15.000 2€ 2€  
15.000,01-50.000 4€ 4€ 
50.000,01-100.000 6€ Η υπηρεσία δεν 

διατίθεται για αυτά 
τα ποσά    

100.000,01-150.000 7€ 
150.000,01+ 15€ 

 
Συνολική Προμήθεια εξερχόμενου εμβάσματος μέσω Δικτύου Καταστημάτων  

Κλίμακα Ποσού 
Εμβάσματος σε EUR 

Κανονική Προτεραιότητα Άμεση 
Προτεραιότητα 

(SCT Instant-
πίστωση 

δικαιούχου σε 10’)  

Πάγιο ή 
% Cut-off 

Ημερομηνία 
χρέωσης 

λογαριασμού 

Hμερομηνία 
αξίας (value 

date) 
0-1.000 5,5 € 

14:00 Ίδια ημέρα 1 

5,5 € 
1.000,01-5.000 5,5 € 5,5€ 
5.000,01-12,500  9 €  9€ 
12,500,01-15.000 0,2%, με 

μέγιστο 
300€ 

0,2% 

15.000,01-50.000 0,2% με 
μέγιστο 

300€ 
0,2% 

50.000,01-100.000 0,2%, με 
μέγιστο 

300€ 
Η υπηρεσία δεν 

διατίθεται για αυτά 
τα ποσά    

100.000,01-150.000 0,2%, με 
μέγιστο 

300€ 
150.000,01+ 0,2%, με 

μέγιστο 
300€ 

Έξοδα OUR: Για εμβάσματα προς τράπεζες στην Ελλάδα, όπου και υποστηρίζεται η επιλογή 
χρέωσης εξόδων στον εντολέα (OUR), ενδέχεται να χρεωθείτε με επιπλέον προμήθεια της 
Τράπεζας του δικαιούχου. 
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4.1.2 Εκτός προδιαγραφών SEPA (εκτός Ε.Ο.Χ., εντός Ε.Ο.Χ σε νομίσματα πλην Ευρώ, πληρωμή 
επιταγών Παγκρήτιας Τράπεζας ως αξίες προς είσπραξη) 

 ΓΕΝΙΚΑ 
Ποσά σε € ή 
ισότιμο σε ξένο 
νόμισμα 

Πάγιο ή % Cut-Off 
Ημερομηνία 

χρέωσης 
λογαριασμού 

Ημερομηνία αξίας 
(value date) 

0-5.000 10€ 

14:00 Ίδια ημέρα 2 5.000,01+ 0,15% με 
ελάχιστο 15€ και 

μέγιστο 300€  
  SAME DAY  

0-5.000 10€ 

14:00 Ίδια ημέρα Ίδια ημέρα 
5.000,01+ 

0,15% με 
ελάχιστο 15€ και 

μέγιστο 300€ 
  ΕΞΟΔΑ OUR  

Ποσά σε € ή 
ισότιμο σε ξένο 
νόμισμα 

Πάγιο ή % 

0-5.000 15€ 
5.000,01+ 0,30% με ελάχιστο 25€ και μέγιστο 300€ 

 

 Εισερχόμενες Μεταφορές Πίστωσης 

 
4.2.1 Από τράπεζες εσωτερικού και χωρών Ε.Ο.Χ. με προδιαγραφές SEPA 

Ποσά σε € Πάγιο  Cut-Off Ημερομηνία πίστωσης 
λογαριασμού 

Ημερομηνία αξίας (value 
date) 

0-300 Ανέξοδα 

16:30* 
 

 
 Ίδια ημέρα 

300,01-2.000 1,5€ 
2.000,01-12.500 1,5€ 
12.500,01-50.000 2,5 € 
50.000,01-100.000  4 € 
100.000,01-
150.000 4 € 

150.000,01+ 4 € 
*δεν ισχύει για μεταφορές πίστωσης Άμεσης Προτεραιότητας (SCT Instant)  

 
4.2.2 Από τράπεζες εσωτερικού ή εξωτερικού μέσω ανταποκριτριών τραπεζών 

Ποσά σε € Πάγιο  Cut-Off 
Ημερομηνία 

πίστωσης 
λογαριασμού 

Ημερομηνία αξίας (value 
date) 

Επιπλέον των 
ανωτέρω  5€ 14:00 

Ίδια μέρα, υπό την 
προϋπόθεση ότι έχει 
γνωστοποιηθεί μέχρι 
τότε στην Τράπεζα η 

πίστωση του 
λογαριασμού της στον 

ανταποκριτή 

Ίδια ημέρα 
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 Λοιπές εργασίες Κίνησης Κεφαλαίων  

ΕΡΓΑΣΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
Ακύρωση / τροποποίηση εντολής (βλ. Επισημάνσεις / Επεξήγηση όρων) 15€ 

Έρευνα εμβάσματος (confirmation/tracer/investigation) 15€ 

Ελλιπείς οδηγίες (βλ. Επισημάνσεις / Επεξήγηση όρων) 15€ 

Έξοδα αποστολής μηνύματος SWIFT 15€ 
 
  



                                  
  

                                                                       Ημερομηνία ισχύος: 16/01/2023 
 

  
   Σελίδα 15 από 32 
  

 

5. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ – ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

 
  Εισαγωγές  

 
Σημείωση: Αν τα εμπορεύματα έχουν ήδη παραληφθεί (αξίες) ή πρόκειται να παραληφθούν 
(προκαταβολές) από τον πελάτη χωρίς τη μεσολάβηση της Τράπεζας και ο πελάτης επιθυμεί την 
πληρωμή της αξίας τους, τότε ισχύει η τιμολογιακή πολιτική της Κίνησης Κεφαλαίων (Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 
4.1.2 Μεταφορές Πίστωσης εκτός προδιαγραφών SEPA) 
 

5.1.1 Αξίες με φορτωτικά έγγραφα (1), (2) 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΠΑΓΙΟ ή % ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΞΟΔΑ SWIFT 

Διακανονισμός τοις μετρητοίς  0,40% 45€ - 15€ 

Προθεσμιακός διακανονισμός 0,40% 45€ - 6€ 

Εξόφληση προθεσμιακής 
υποχρέωσης (συναλλαγματικής/ 
υποσχετικής) 

0,30% 24€ - 15€ 

Μεταφορά φορτωτικών σε άλλη 
τράπεζα 0,30% 30€ - - 

Επιστροφή μη διακανονισμένων 
φορτωτικών εγγράφων 0,30% 30€ - - 

Παράταση / τροποποίηση αξίας 15€ - - - 

Διαμαρτυρικά συναλλαγματικών 
εξωτερικού  Τα πραγματικά έξοδα διαμαρτύρησης  

Παράδοση Φορτωτικών Εγγράφων 
FREE OF PAYMENT 15€ - - - 

Πληρωμή προμήθειας 
αντιπροσώπου 5€/ τεμάχιο    

 
5.1.2 Ενέγγυες Πιστώσεις 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΠΑΓΙΟ ή % ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΞΟΔΑ SWIFT 

Έκδοση 0,25% 36€ (3)  - 45€ 

Βεβαίωση (ανά αδιαίρετο τρίμηνο) 0,20% 36€ - - 

Εγγύηση (ανά αδιαίρετο τρίμηνο) 1% 36€ - - 

Εξόφληση προθεσμιακής πίστωσης 0,20% 24€ - - 

Τροποποίηση  - - - 45€ 

Εκτέλεση-Διακανονισμός    0,50% 45€ - 15€ 

Παράταση εξόφλησης 
προθεσμιακών υποχρεώσεων 15€ - - - 

Ακύρωση (4) 45€ - - 15€ 

Υπόδειγμα κειμένου Ε/Π (5) 35€ - - - 
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 Εξαγωγές  

 
5.2.1 Αξίες προς είσπραξη (1) 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΠΑΓΙΟ ή % ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΞΟΔΑ 
SWIFT 

Με φορτωτικά τοις μετρητοίς  0,30% 35€ - - 

Με φορτωτικά - προθεσμιακή 
πληρωμή   0,40% 45€ - - 

Παράταση / τροποποίηση αξίας  15€ - - - 

Αξίες εξωτερικού που επιστρέφονται 
απλήρωτες 0,10% 20€ - 15€ 

 
5.2.2 Ενέγγυες Πιστώσεις 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΠΑΓΙΟ ή % ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΞΟΔΑ 
SWIFT 

Ανακοίνωση 0,10% 25€  - - 

Τροποποίηση  30€ - - - 

Διακανονισμός / Εκτέλεση 0,40% 45€ - - 

Ακύρωση / Μη εκτέλεση 30€ - - - 

Μεταβίβαση σε άλλον δικαιούχο 0,10% 20€ - - 

Προέλεγχος φορτωτικών εγγράφων (2) 40€ - - - 

Επιβεβαίωση (ανά αδιαίρετο τρίμηνο) 0,20% 30€ - - 

Μεταφορά για εκτέλεση σε άλλη 
τράπεζα 30€ - - - 

 

 Λοιπά έξοδα Εισαγωγών-Εξαγωγών 

Ταχυδρομικά (εισπράττονται ανά 
περίπτωση) 

Ο πελάτης βαρύνεται με το κόστος αποστολής 
εγγράφων με courier 

Έξοδα αποστολής μηνύματος SWIFT  15€ 
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Επισημάνσεις επί του τιμολογίου Εισαγωγών - Εξαγωγών 
Ι. Γενικά 

Για όλες τις περιπτώσεις όπου απαιτείται μετατροπή νομίσματος, εισπράττεται η σχετική 
προμήθεια αγοραπωλησίας συναλλάγματος (βλ. Ενότητα 9. Λοιπές Χρεώσεις) 

ΙΙ.Τιμολόγιο Εισαγωγών 
1. Για πληρωμές same day, εισπράττεται επιπλέον προμήθεια 0,1% 
2. Για πληρωμές με ένδειξη εξόδων OUR, εισπράττονται επιπλέον έξοδα SWIFT σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στον πίνακα 4.1.2 της ενότητας «Κίνηση Κεφαλαίων» 
3. Εισπράττεται επιπλέον τέλος χαρτοσήμου σύμβασης  1,2% υπέρ Ελληνικού Δημοσίου 
4. Εισπράττεται στην περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει την ακύρωση ή τροποποίηση μιας 

εργασίας η οποία έχει ήδη πραγματοποιηθεί από την Τράπεζα. Η Τράπεζα εκτελεί τις 
οδηγίες των πελατών για τροποποίηση ή ακύρωση καταβάλλοντας κάθε δυνατή 
προσπάθεια. Η προμήθεια εισπράττεται ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Για κάθε 
επιπλέον μήνυμα που αφορά την ίδια υπόθεση εισπράττονται τα εκάστοτε ισχύοντα 
έξοδα SWIFT αποστολής μηνύματος. Επίσης εισπράττονται τυχόν επιπλέον έξοδα που 
απαιτούνται από άλλες τράπεζες. 

5. Εισπράττεται σε περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει μόνο τη δημιουργία υποδείγματος. 
Αν ο πελάτης αποφασίσει τελικά να εκδοθεί η Ε/Π η προμήθεια συμψηφίζεται με την 
προμήθεια ανοίγματος. 

ΙΙΙ. Τιμολόγιο Εξαγωγών  
1. Εισπράττονται επιπλέον έξοδα αποστολής μηνύματος SWIFT καθώς και ταχυδρομικά 

σύμφωνα με τις ενέργειες που απαιτήθηκαν για τη διεκπεραίωση της συναλλαγής 
(βλ.5.3) 

2. Η προμήθεια εισπράττεται κάθε φορά που παρουσιάζεται το σύνολο των φορτωτικών 
εγγράφων για προέλεγχο. 

 
 

 Εγγυητικές Επιστολές 

Όλες οι προμήθειες 
έκδοσης εισπράττονται 
ανά αδιαίρετο τρίμηνο 

Γενική Τιμολόγηση 
Έκδοση Ε/Ε με 

ενέχυρο έντοκη 
κατάθεση 

Έκδοση Ε/Ε υπέρ 
πελατών Μηχανικών 
ή Τεχνικών Εταιρειών 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΓΙΟ ή 
% ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΓΙΟ ή % ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΓΙΟ ή 

% ΕΛΑΧΙΣΤΟ 

Έκδοση Ε/Ε Α’ 
Κατηγορίας 
(Συμμετοχής σε 
διαγωνισμούς)   

0,50% 30€ 0,30% 24€ 0,40% 24€ 

Έκδοση Ε/Ε 
Β΄Κατηγορίας (Καλής 
εκτέλεσης συμβάσεων)   

0,90% 40€ 0,50% 30€ 0,70% 30€ 

Έκδοση Ε/Ε Γ’ 
Κατηγορίας (Λήψης 
προκαταβολής – 
Αντικατάστασης 
Δεκάτων – Πληρωμής 
δασμών –Πληρωμής 
εμπορευμάτων)  

1,25% 40€ 0,90% 36€ 1% 36€ 

Τροποποίηση ή 
παράταση Ε/Ε 50€ 

Κατάπτωση Ε/Ε 
έκδοσης της Τράπεζας 50€ 

Κατάπτωση Ε/Ε 
έκδοσης άλλης 
τράπεζας  

 
100€ 

 

Ε/Ε Εξωτερικού Προμήθειες έκδοσης ως Ε/Ε Γ’ Κατηγορίας πλέον εξόδων SWIFT €45 
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 Λοιπά έξοδα Εγγυητικών Επιστολών 

Ταχυδρομικά  Απλή επιστολή  Συστημένη 
επιστολή 

Εσωτερικού  2€ €3 

Εξωτερικού  €4 €6 

FAX / SWIFT 
Εσωτερικού  Εξωτερικού   

€9 15€ 
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6.  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  

 
Υπηρεσία λήψης & διαβίβασης εντολών σε Αμοιβαία Κεφάλαια της TRITON ASSET 
MANAGEMENT AΕΔΑΚ 
Το σύνολο των προμηθειών και επιβαρύνσεων όπως ισχύει με την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική 
Αμοιβαίων Κεφαλαίων της TRITON ASSET MANAGEMENT  ΑΕΔΑΚ (www.triton-am.com) 
εισπράττονται στο σύνολό τους από την TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ, ως αντιπρόσωπος 
της οποίας η Τράπεζα διαθέτει μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων μέσω της υπηρεσίας Λήψης & 
Διαβίβασης Εντολών. 

Η Τράπεζα ως αντιπρόσωπος λαμβάνει ως αντιπαροχή τα παρακάτω ποσοστά αναλόγως του 
είδους της προμήθειας: 
- Ποσοστό 55% επί της εκάστοτε σταθερής αμοιβής διαχείρισης 
- Ποσοστό 100% της Προμήθειας Διάθεσης 
Δείτε Κόστη και Επιβαρύνσεις Συναλλαγών επί Χρηματοπιστωτικών μέσων στην ενότητα 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ στην ιστοσελίδα της Τράπεζας 

  

http://www.triton-am.com/
https://www.pancretabank.gr/trapeza/mi-fid_ii_proionta
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7.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

 
 Χρηματοδοτήσεις Μεγάλων & Μεσαίων Επιχειρήσεων 

 
 

7.1.1 Έξοδα Ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας πελάτη (δημιουργία / ανανέωση ορίου)  (1) 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΟΥ ΕΩΣ ΠΑΓΙΟ (ΕΤΗΣΙΩΣ) 

150.000,00€ €300  
500.000,00€ €600  
1.000.000,00€ €1.200  
5.000.000,00€ €2.000  
≥5.000.000,00€ €3.500 

 
7.1.2  Λοιπά έξοδα αξιολόγησης πιστωτικών ορίων    

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΓΙΟ ή % ΕΛΑΧΙΣΤΟ  ΜΕΓΙΣΤΟ 

Έξοδα αξιολόγησης ορίων 
επιχειρηματικών πελατών (πριν τη 
λήξη τους) 

50% επί των εξόδων  
ελέγχου πιστοληπτικής  
ικανότητας πελάτη 
(ανάλογα με το ύψος 
του ορίου – βλ. 
ανωτέρω 7.1.1) 

€300 €1.750 

Έξοδα εφάπαξ τροποποίησης ορίου 
έγκρισης 350€ - - 

Έξοδα έκτακτης χρηματοδότησης 
(χωρίς την είσπραξη των εξόδων 
τροποποίησης ορίου έγκρισης)  

0,30% επί του ποσού της 
έκτακτης 

χρηματοδότησης 
- - 

Προμήθεια αδράνειας χρήσης 
πιστωτικού ορίου (ετησίως) 0,30% επί του ορίου - - 

Εφάπαξ  δαπάνη  εξέτασης 
αιτήματος δανείου «Πράσινα Δάνεια 
Φ/Β Συστημάτων μέχρι 500KW» (Δεν  
συμπεριλαμβάνονται τα εκάστοτε 
έξοδα νομικού και τεχνικού ελέγχου 
–βλ. ΠΙΝΑΚΑ «ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ»  

1% επί του ύψους του 
δανείου  €1.500 - 

Έξοδα χρηματοδότησης 
κατασκευαστικού ΦΠΑ για 
χρηματοδοτούμενα Φ/Β Συστήματα  
μέχρι 500KW 

€100 εφάπαξ 
(εισπράττονται κατά την 

πρώτη εκταμίευση) 
  

Έξοδα ετήσιας 
επικαιροποίησης/ελέγχου ανά Φ/Β 
Σύστημα έως 500KW 

€300   

Προμήθεια διαχείρισης Πρακτορείας 
Επιχειρηματικών Απαιτήσεων 
(Factoring) (2)  

- 0,10% 1,50% 

 
 

7.1.3 Έξοδα παρακολούθησης χρηματοδοτήσεων χωρίς εξασφαλίσεις    

ΠΟΣΟ ΠΑΓΙΟ (ΕΤΗΣΙΩΣ) 
Έως 50.000€  €75 
50.000,01€ – 150.000,00€ €100 

≥ 150.000,01€ €150  
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7.1.4 Λοιπές εργασίες     

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΓΙΟ ή % ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 
Εκχώρηση συμβάσεων, απαιτήσεων 
πιστοποιήσεων έργων, τιμολογίων 0,80% €100 - 

Εκχώρηση σύμβασης πώλησης ηλεκτρικού 
ρεύματος με ΔΑΠΕΕΠ (πρωην ΛΑΓΗΕ) ή  
ΔΕΔΔΗΕ (αφορά χρηματοδοτήσεις Φ/Β 
συστημάτων άνω των 500KW) 

0,5% επί του 
ποσού του 

δανείου  
  

Ενεχυρίαση επιταγών & συναλλαγματικών  
(ανά τεμάχιο) 0,80% €20 - 

Παράταση επιταγών / συναλλαγματικών 
σε ενέχυρο  20€/τεμάχιο   

Τίτλοι ΠΑΕΓΑΕ (επί της εκτιμώμενης αξίας 
των εμπορευμάτων):    

- Ενεχυρίαση εμπορευμάτων βάσει 
τίτλων ΠΑΕΓΑΕ 0,50% €35 - 

- Αποδέσμευση εμπορευμάτων 
ΠΑΕΓΑΕ 

0,50% €29 - 

Ενεχυρίαση χρεογράφων (μετοχών) 0,50% €75 - 

Συναινετική αναβολή πλειστηριασμού 
(είσπραξη προκαταβολικά) πάγιο 150 € - - 

Χορήγηση επιστολής εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε 
χρηματοδότηση επένδυσης 

0,20% €200 €1200 

Χορήγηση επιστολής πρόθεσης / 
έγκρισης τραπεζικού δανεισμού για 
συμμετοχή σε προγράμματα ΕΣΠΑ & 
LEADER/ΟΠΑΑΧ 

€150 - - 

Χορήγηση Επιστολής Πιστοληπτικής 
Ικανότητας 0,30% €50 €250 

Μεταφορά σύμβασης σε άλλη 
Τράπεζα €800 - - 

Διακανονισμός ή Ρύθμιση οφειλής 0,20% €60 €1000 

Έξοδα λήψης πληροφοριών από το 
σύστημα ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ €20 - - 

Έξοδα πληροφοριών για έλεγχο 
ΤΕΙΡΕΣΙΑ αποδεκτών/εκδοτών  

€1,30 ανά 
εκδότη/αποδέκτη - - 

Έξοδα Τεχνικού Ελέγχου Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΠΙΝΑΚΑ  
«ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ»  

 
 

Έξοδα Νομικού Ελέγχου και Εγγραφής Προσημείωσης 
 

Έξοδα ελέγχου τίτλων ακινήτου  €86,80  

- Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ, σήμερα 24% 
- Σε περίπτωση μετάβασης δικηγόρου σε υποθηκοφυλακείο εκτός της έδρας του ο δανειολήπτης 
επιβαρύνεται με τα έξοδα μετακίνησης (€0,25/χλμ) καθώς και με τυχόν άλλα πραγματικά έξοδα 
μετάβασης και διαμονής.  
- Τα εν λόγω έξοδα αφορούν ανά ελεγχόμενο ακίνητο, εισπράττονται πριν από τη διενέργεια των 
αντίστοιχων ελέγχων και δεν επιστρέφονται εφόσον οι έλεγχοι πραγματοποιηθούν.  

Έξοδα εγγραφής προσημείωσης  €370  
- Σε περίπτωση εργασιών εγγραφής προσημείωσης ακινήτου σε παραπάνω του ενός ακίνητα,  η 
τιμολόγηση θα αυξάνεται συνολικά κατά 80€.  
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- Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ, σήμερα 24%.  
- Εξαιρούνται περιπτώσεις διαφορετικής χρέωσης με βάση αποφάσεις τοπικών Δικηγορικών 
Συλλόγων. 
- Σε περίπτωση μετάβασης δικηγόρου εκτός της έδρας του ο δανειολήπτης επιβαρύνεται με τα 
έξοδα μετακίνησης (€ 0,25/χλμ) καθώς και με τυχόν άλλα πραγματικά έξοδα μετάβασης και 
διαμονής.  
- Στο παραπάνω ποσό δεν συμπεριλαμβάνονται έξοδα υποθηκοφυλακείου (0,775% επί του ποσού 
της προσημείωσης ή 0,875% όταν η εγγραφή της προσημείωσης πραγματοποιείται σε 
κτηματολογικό γραφείο) καθώς και έξοδα στα οποία υποβάλλεται η Τράπεζα, όπως ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά, έξοδα αίτησης, περίληψης & έκδοσης πιστοποιητικών μεταγραφής της 
απόφασης, βαρών, ιδιοκτησίας και μη διεκδίκησης τα οποία βαρύνουν εξολοκλήρου τον 
δανειολήπτη.  
- Τα εν λόγω έξοδα καταβάλλονται από τον πελάτη κατά την υπογραφή της σύμβασης πίστωσης.  
Άλλες Νομικές Εργασίες επί Ακινήτων 
Δαπάνη δήλωσης βάρους στα γραφεία 
κτηματογράφησης (3) 

€40  για κάθε ακίνητο, ανά 
προσημείωση 

Πάγιο τέλος κτηματογράφησης (3) 

€ 35 / δικαίωμα για γεωτεμάχια, 
κτήρια, οριζόντιες και κάθετες 

ιδιοκτησίες και 
€20  / δικαίωμα για βοηθητικούς 

χώρους 
Χορήγηση επιστολής για την εξάλειψη προσημείωσης- 
υποθήκης πάγιο €70  

 
Επισημάνσεις  
1. Εσπράττεται και στις χρηματοδοτήσεις μέσω πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων 
(Factoring) 
2. Eπισημάνσεις για την προμήθεια διαχείρισης Factoring:  

• η προμήθεια διαχείρισης υπολογίζεται επί της ονομαστικής αξίας των εκχωρούμενων 
απαιτήσεων 

• η προμήθεια διαχείρισης τιμολογείται σε μηνιαία βάση και επιβαρύνεται με τον 
εκάστοτε Φ.Π.Α. 

• η προμήθεια υπολογίζεται ως ποσοστό αλλά δύναται να υπάρχει ελάχιστο ετήσιο ποσό 
κατόπιν ειδικής συμφωνίας με τον πελάτη 

3. Αφορούν μόνο ακίνητα σε υπό κτηματογράφηση περιοχές 
 

7.1.5  Ομολογιακά Δάνεια    

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ 
ΔΑΝΕΙΟΥ  

ΠΑΓΙΟ ή % ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 

Έξοδα έκδοσης / διοργάνωσης  
(Εισπράττονται κατά την έκδοση 
του προγράμματος) 

Έως 
€1Μ 

0,5% επί του 
συνολικού 

προγράμματος 
€4.000 - 

Άνω 
του 
€1Μ 

0,5% 
κατ΄ελάχιστο 

επί του 
συνολικού 

προγράμματος  

-  

Έξοδα διαχείρισης 
(Συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα 
εκπροσώπου ομολογιούχων  & 
πληρεξουσίου καταβολών. 
Εισπράττεται πρώτη φορά κατά 
την έναρξη του προγράμματος 
και στη συνέχεια περιοδικά 
(ετήσια) 

Έως 
€1Μ 

0,2% επί του 
συνολικού 

προγράμματος 
€1.000 

- 
Άνω 
του 
€1Μ 

0,2% 
κατ΄ελάχιστο 

επί του 
συνολικού 

προγράμματος 

- 
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 Δάνεια Ιδιωτών   

 
7.2.1 Προσωπικά/Καταναλωτικά δάνεια (1) 

Έξοδα εξέτασης αιτήματος δανείου Λύσεις για εσάς πάγιο €180  

Έξοδα εξέτασης αιτήματος δανείου micro Λύσεις για εσάς πάγιο €90  
Έξοδα εξέτασης αιτήματος δανείου Σύνταξη Γέφυρα ανέξοδα 
Έξοδα εξέτασης αιτήματος δανείου ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ Στήριξη ανέξοδα 
Έξοδα εξέτασης αιτήματος δανείου ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ Φοιτητικό 
Στήριγμα 

ανέξοδα 

Έξοδα εξέτασης αιτήματος δανείου Κάλυψης Σχολικών 
Διδάκτρων 

πάγιο €50  

Έξοδα εξέτασης αιτήματος Προσωπικού/Καταναλωτικού 
δανείου με εμπράγματη εξασφάλιση πάγιο €100  

Έξοδα εξέτασης ανανέωσης ορίου υπερανάληψης 
(μισθοδοτούμενων μέσω της Τράπεζας) πάγιο €100  

 
7.2.2 Στεγαστικά δάνεια (2) 

Έξοδα εξέτασης αιτήματος στεγαστικού δανείου Οικία πάγιο €380  
Έξοδα εξέτασης αιτήματος στεγαστικού δανείου για 
αγορά, ανέγερση, επισκευή ακινήτου πάγιο €380  

Έξοδα εξέτασης αιτήματος στεγαστικού δανείου για 
αγορά, ανέγερση, επισκευή ακινήτου με διασφάλιση 
ενέχυρο κατάθεση  

πάγιο €160  

Έξοδα τροποποίησης δανείων (διάρκεια, εξασφαλίσεις, 
επιτόκιο) 

πάγιο €150  

 
 

7.2.3 Έξοδα Νομικού Ελέγχου και Εγγραφής Προσημείωσης 

Έξοδα ελέγχου τίτλων ακινήτου  €86,80  
- Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ, σήμερα 24% 
- Σε περίπτωση μετάβασης δικηγόρου σε υποθηκοφυλακείο εκτός της έδρας του ο δανειολήπτης 
επιβαρύνεται με τα έξοδα μετακίνησης (€0,25/χλμ) καθώς και με τυχόν άλλα πραγματικά έξοδα 
μετάβασης και διαμονής.  
- Τα εν λόγω έξοδα αφορούν ανά ελεγχόμενο ακίνητο, εισπράττονται πριν από τη διενέργεια των 
αντίστοιχων ελέγχων και δεν επιστρέφονται εφόσον οι έλεγχοι πραγματοποιηθούν.  
Έξοδα εγγραφής προσημείωσης  €370  
-  Σε περίπτωση εργασιών εγγραφής προσημείωσης ακινήτου σε παραπάνω του ενός ακίνητα,  η 
τιμολόγηση θα αυξάνεται συνολικά κατά 80€.  
- Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ, σήμερα 24%.  
- Εξαιρούνται περιπτώσεις διαφορετικής χρέωσης με βάση αποφάσεις τοπικών Δικηγορικών 
Συλλόγων. 
- Σε περίπτωση μετάβασης δικηγόρου εκτός της έδρας του ο δανειολήπτης επιβαρύνεται με τα 
έξοδα μετακίνησης (€ 0,25/χλμ) καθώς και με τυχόν άλλα πραγματικά έξοδα μετάβασης και 
διαμονής.  
- Στο παραπάνω ποσό δεν συμπεριλαμβάνονται έξοδα υποθηκοφυλακείου (0,775% επί του ποσού 
της προσημείωσης ή 0,875% όταν η εγγραφή της προσημείωσης πραγματοποιείται σε 
κτηματολογικό γραφείο) καθώς και έξοδα στα οποία υποβάλλεται η Τράπεζα, όπως ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά, έξοδα αίτησης, περίληψης & έκδοσης πιστοποιητικών μεταγραφής της 
απόφασης, βαρών, ιδιοκτησίας και μη διεκδίκησης τα οποία βαρύνουν εξολοκλήρου τον 
δανειολήπτη.  
- Τα εν λόγω έξοδα καταβάλλονται από τον πελάτη κατά την υπογραφή της σύμβασης πίστωσης.  
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7.2.3 Έξοδα Νομικού Ελέγχου και Εγγραφής Προσημείωσης 

Άλλες Νομικές Εργασίες επί ακινήτων 

Δαπάνη δήλωσης βάρους στα γραφεία κτηματογράφησης (3) €40  για κάθε ακίνητο, ανά 
προσημείωση 

Πάγιο τέλος κτηματογράφησης (3) 

€35  / δικαίωμα για γεωτεμάχια, 
κτήρια, οριζόντιες και κάθετες 

ιδιοκτησίες και 
€ 20 / δικαίωμα για βοηθητικούς 

χώρους 
Χορήγηση επιστολής για την εξάλειψη προσημείωσης- 
υποθήκης πάγιο €70  

 
Επισημάνσεις  
1. Τα έξοδα εξέτασης αιτήματος προσωπικού/καταναλωτικού δανείου εισπράττονται εφάπαξ 
κατά την εκταμίευση του δανείου. Τα έξοδα εξέτασης ανανέωσης ορίου υπερανάληψης 
εισπράττονται ετησίως κατά την ημερομηνία ανανέωσης του ορίου. 
2. Τα έξοδα εξέτασης αιτήματος στεγαστικού δανείου εισπράττονται εφάπαξ κατά την 
εκταμίευση του δανείου. 
3. Αφορούν μόνο ακίνητα σε υπό κτηματογράφηση περιοχές.  

 
 

7.2.4  Έξοδα Τεχνικού Ελέγχου (1) (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ, σήμερα 24%) 

 
Α. Στεγαστικό δάνειο Οικία και Καταναλωτικά δάνεια με εξασφάλιση Προσημείωση ακινήτου 

 
Έξοδα εκτίμησης ακινήτου  €148,80  
Έξοδα πιστοποίησης προόδου εργασιών  €86,80  
Έξοδα έγκρισης προϋπολογισμού με αυτοψία €124  
Έξοδα έγκρισης προϋπολογισμού χωρίς αυτοψία  €62  

 
Β. Λοιπά δάνεια Στεγαστικής Πίστης 
 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΠΙΝΑΚΑ  «ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ»   

 
Επισήμανση  
1. Τα εν λόγω έξοδα αφορούν ανά ελεγχόμενο ακίνητο, εισπράττονται πριν από τη διενέργεια των 
αντίστοιχων ελέγχων και δεν επιστρέφονται εφόσον οι έλεγχοι πραγματοποιηθούν. Σε περίπτωση 
μετάβασης του εκτιμητή σε απόσταση πέραν των 30χλμ από την έδρα του ο δανειολήπτης 
επιβαρύνεται με τα έξοδα μετακίνησης (€ 0,25/χλμ) καθώς και με τυχόν άλλα πραγματικά έξοδα 
μετάβασης και διαμονής. Σε περίπτωση που πραγματοποιείται ταυτόχρονα εκτίμηση και έγκριση 
προϋπολογισμού ή πιστοποίηση προόδου εργασιών ισχύουν τα έξοδα εκτίμησης προσαυξημένα 
κατά 30 €. Σε περίπτωση πολλαπλών οριζοντίων ιδιοκτησιών στην ίδια έκθεση, τα έξοδα για τις 
εργασίες που αφορούν στην 1η κύρια ιδιοκτησία ανέρχονται στο 100% και για τις υπόλοιπες 
ιδιοκτησίες (α) με την ίδια χρήση σε ποσοστό 20% της κύριας και (β) με διαφορετική χρήση σε 
ποσοστό 60% της αξίας της αντίστοιχης κύριας ιδιοκτησίας 
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ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Συμπεριλαμβάνεται  ΦΠΑ, σήμερα 24% 

Όπου αναφέρεται ποσοστό τα έξοδα υπολογίζονται επί της αγοραίας αξίας του ακινήτου 
 

Α. ‘Έξοδα Εκτίμησης Ακινήτου 

Τύπος ακινήτου Αγοραία Αξία 

Πλήρης 
Εκτίμηση  Επανεκτίμηση  Εκτίμηση/ 

Επανεκτίμηση  Desktop 
Εκτίμηση/ 

Επανεκτίμηση Εσωτερική αυτοψία Εξωτερική 
αυτοψία 

Οικιστικά 

Οριζόντιες 
ιδιοκτησίες1 

Έως και 500.000 € 148,80 € 105,40 € 93,00 € 31,00 € 

Άνω των 500.000 € 186,00 € 124,00 € 93,00 € 62,00 € 
Αυτοτελείς 

ιδιοκτησίες2 
Έως και 500.000 € 186,00 € 105,40 € 93,00 € 31,00 € 
Άνω των 500.000 € 310,00 € 248,00 € 186,00 € 62,00 € 

Επαγγελματικά 

Οριζόντιες 
ιδιοκτησίες3 

Έως και 500.000 € 148,80 € 105,40 € 93,00 € 31,00 € 

Άνω των 500.000 € 310,00 € 248,00 € 186,00 € 62,00 € 

Αυτοτελείς 
ιδιοκτησίες4  

Έως και 500.000 € 186,00 € 124,00 € 93,00 € 31,00 € 
Από 500.000,01 €  

έως και 3εκ. € 372,00 € 186,00 € 148,80 € 86,80 € 

Άνω των 3εκ. € 0,01% 0,010% 0,0085% 105,40 € 

Γήπεδα 

Οικόπεδα 

Έως και 500.000 € 124,00 € 105,40 € 93,00 € 31,00 € 
Από 500.000,01 €  

έως και 3εκ. € 310,00 € 248,00 € 186,00 € 62,00 € 

Άνω των 3 εκ. € 0,01% 0,010% 0,0085% 105,40 € 

Αγροτεμάχια 

Έως και 500.000 € 124,00 € 105,40 € 93,00 € 31,00 € 
Από 500.000,01 € 

έως και 2 εκ.€ 248,00 € 210,80 € 155,00 € 62,00 € 

Άνω των 2 εκ. € 0,01% 0,01% 0,0085% 105,40 € 

Τουριστικά 
Ξενοδοχειακές-

τουριστικές 
μονάδες 

Έως και  500.000 € 248,00 € 210,80 € 186,00 € 62,00 € 
Από 500.000,01 €  

έως και 3εκ.€ 372,00 € 310,00 € 272,80 € 93,00 € 

Άνω των 3εκ. € 0,0120% 0,0100% 0,0085% 0,0025% 

Σταθμοί αυτοκινήτων  

Δυναμικότητα έως 
και 100 θέσεων 310,00 € 248,00 € 124,00 € 62,00 € 

Δυναμικότητα άνω 
των 100 θέσεων 0,012% 0,01% 0,0085% 111,60 € 

Ειδικά Ακίνητα  Κατόπιν συμφωνίας 
 

                                                           
1 Ως οικιστική οριζόντια ιδιοκτησία νοείται: Διαμέρισμα/Μεζονέτα μετά των τυχόν παρακολουθημάτων του 
(αποθηκών, χώρων στάθμευσης κ.λπ), Αποθήκη που συνοδεύει οικιστικό ακίνητο ως αυτοτελής οριζόντια 
ιδιοκτησία, Θέση  στάθμευσης που συνοδεύει οικιστικό ακίνητο ως αυτοτελής οριζόντια ιδιοκτησία, Δικαίωμα 
υψούν 
2 Ως οικιστική αυτοτελής ιδιοκτησία νοείται: Μονοκατοικία μετά των τυχόν παρακολουθημάτων της (αποθηκών, 
χώρων στάθμευσης κ.λπ), Συγκρότημα / οικοδομή κατοικιών 
3 Ως επαγγελματική οριζόντια ιδιοκτησία νοείται: Κατάστημα/Γραφείο μετά των τυχόν παρακολουθημάτων του 
(αποθηκών, χώρων στάθμευσης κ.λπ), Αποθήκη που συνοδεύει εμπορικό ακίνητο ως αυτοτελής οριζόντια 
ιδιοκτησία, Θέση  στάθμευσης που συνοδεύει εμπορικό ακίνητο ως αυτοτελής οριζόντια ιδιοκτησία,  Δικαίωμα 
υψούν, Βιομηχανικό/ Βιοτεχνικό ακίνητο (οριζόντια ιδιοκτησία) 
4 Ως επαγγελματική αυτοτελής ιδιοκτησία νοείται: Κτίριο Γραφείων ή/και καταστημάτων, Κτίριο μικτής χρήσης, 
Επαγγελματική Αποθήκη, Κτίριο αποθηκών, Βιομηχανικό/ Βιοτεχνικό ακίνητο (αυτοτελής ιδιοκτησία), Θερμοκήπιο 
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Β. Έγκριση Προϋπολογισμού (βλ. σημείωση 5) 

Τύπος ακινήτου Εύρος Αξίας 
Προϋπολογισμού 

Έγκριση 
προϋπολογισμού 

 με αυτοψία 

Έγκριση προϋπολογισμού 
 χωρίς αυτοψία 

Οικιστικά 
Έως και  500.000 € 124,00 € 62,00 € 

Άνω των 500.000 € 161,20 € 86,80 € 

Επαγγελματικά 
Έως και 500.000 € 124,00 € 62,00 € 

Άνω των 500.000 € 161,20 € 86,80 € 

Τουριστικά 
Έως και 500.000 € 124,00 € 62,00 € 

Άνω των   500.000 € 186,00 € 86,80 € 

Σταθμοί αυτοκινήτων 
Έως και 500.000 € 124,00 € 62,00 € 

Άνω των 500.000 € 161,20 € 86,80 € 

Ειδικά ακίνητα Ανεξαρτήτως αξίας 161,20 € 86,80 € 
 

Γ. Πιστοποίηση Προόδου Εργασιών (βλ. σημείωση 5) 

Τύπος ακινήτου Εύρος Αξίας Προϋπολογισμού Πιστοποίηση Προόδου Εργασιών 

Οικιστικά 
Έως και 1εκ € 86,80 € 

Άνω του 1εκ € 124,00 € 

Επαγγελματικά 
Έως και 1εκ € 86,80 € 

Άνω του 1εκ € 124,00 € 

Τουριστικά 
Έως και 1εκ € 99,20 € 

Άνω του 1εκ € 124,00 € 

Σταθμοί αυτοκινήτων 
Έως και 1εκ € 99,20 € 

Άνω του 1εκ € 124,00 € 

Ειδικά ακίνητα Ανεξαρτήτως αξίας 124 € 

Σημειώσεις: 
1. Όταν το προς εκτίμηση ακίνητο βρίσκεται πέραν των 30 χλμ σε απόλυτη απόσταση από την έδρα του εκτιμητή, καταβάλλεται 

επιπλέον από τον δανειολήπτη (α) αποζημίωση 0,25 €/χλμ., η οποία καλύπτεται με αντίστοιχο παραστατικό καυσίμου, που 
εκδίδεται στα στοιχεία της Παγκρήτιας Τράπεζας για ποσά καυσίμου από 100 ευρώ και άνω, (β) τυχόν έξοδα πορθμείων, διοδίων, 
ακτοπλοϊκά ή αεροπορικά εισιτήρια καθώς και (γ) τυχόν κόστος απαραίτητης διανυκτέρευσης κατόπιν συμφωνίας. 

2. Σε περίπτωση πολλαπλών οριζοντίων ιδιοκτησιών στην ίδια έκθεση, τα έξοδα για τις εργασίες που αφορούν στην 1η κύρια 
ιδιοκτησία ανέρχονται στο 100% και για τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες (α) με την ίδια χρήση σε ποσοστό 20% της κύριας και (β) με 
διαφορετική χρήση σε ποσοστό 60% της αξίας της αντίστοιχης κύριας ιδιοκτησίας. 

3. Παρακολουθήματα ή προσαυξήματα κυρίων ιδιοκτησιών (χώροι αποκλειστικής χρήσης ή που διαθέτουν ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο, όπως αποθήκες, θέσεις στάθμευσης, χρήση δώματος κ.λπ.) συμπεριλαμβάνονται 
στα έξοδα για την κύρια οριζόντια ιδιοκτησία.  

4. Τα έξοδα επανεκτίμησης του πίνακα ισχύουν στις περιπτώσεις επανεκτίμησης ακινήτου από τον εκτιμητή που συνέταξε την 
αρχική εκτίμηση. Σε διαφορετική περίπτωση (επανεκτίμηση από εκτιμητή διαφορετικό του αρχικού) καταβάλλονται τα έξοδα 
της εκτίμησης. Ως επανεκτίμηση θεωρείται η εκτίμηση του ιδίου ακινήτου από τον ίδιο εκτιμητή εφόσον δεν υπάρχουν 
τροποποιήσεις στο ακίνητο ή τροποποιήσεις του πολεοδομικού καθεστώτος, και για χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο ετών 
και εφόσον δεν υπάρχουν έκτακτες συνθήκες στην τοπική ή και ευρύτερη κτηματαγορά. 

5. Στην περίπτωση που πραγματοποιείται ταυτόχρονα εκτίμηση και έγκριση προϋπολογισμού ή πιστοποίηση προόδου εργασιών, 
ισχύουν τα έξοδα της εκτίμησης προσαυξημένα κατά 30 €. 

6. Εκθέσεις εκτίμησης για λόγους Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) σε μορφή ελεύθερου 
κειμένου επιβαρύνονται βάσει πίνακα πλέον 100 € ανά έκθεση. 

7. Εκθέσεις εκτίμησης για Δικαστικούς Επιμελητές/Δικαστική χρήση  σε μορφή ελεύθερου κειμένου επιβαρύνονται βάσει πίνακα 
πλέον 100 € ανά έκθεση. 

8. Έξοδα παράστασης σε δικαστήριο ορίζονται σε 50,00 € ανά ώρα με μέγιστο συνολικό ποσό 150,00 €. 
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8. ΚΑΡΤΕΣ  

 
Επισήμανση 

Σε περίπτωση συναλλαγής σε συνάλλαγμα, η αξία της μετατρέπεται σε Ευρώ από τον κατά 
περίπτωση Διεθνή Οργανισμό (Visa, Mastercard), δικαιούχο του σήματος που φέρει η κάρτα 
που χρησιμοποιήθηκε, με βάση την ισοτιμία αναφοράς που εφαρμόζει ο εκάστοτε διεθνής 
οργανισμός καρτών κατά την ημέρα και ώρα εκκαθάρισης της συναλλαγής. Το ποσό της 
πληρωμής μπορεί να επιβαρύνεται με τα έξοδα που χρεώνουν οι παραπάνω Διεθνείς 
Οργανισμοί για τις πράξεις μετατροπής συναλλάγματος στην αλλοδαπή. O πελάτης μπορεί να 
πληροφορείται τις εκάστοτε ισχύουσες τιμές μετατροπής των νομισμάτων που χρησιμοποιούν 
οι ως άνω Διεθνείς Οργανισμοί από τις ιστοσελίδες αυτών στις οποίες διατίθεται ο 
ηλεκτρονικός μηχανισμός μετατροπής που χρησιμοποιούν. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
συναλλαγματικές ισοτιμίες μεταβάλλονται διαρκώς, η χρονική διαφορά μεταξύ της 
διενέργειας της συναλλαγής σε συνάλλαγμα και της εκκαθάρισής της, μπορεί να οδηγήσει σε 
διαφορετικό ποσό χρέωσης. 

 

 Χρεωστικές Κάρτες Mastercard 

 
8.1.1 Προμήθειες έκδοσης και διαχείρισης  

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΠΑΓΙΟ ή % ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 

Συνδρομή Κάρτας 
(Χρεώνεται με την 1η 
έκδοση και μετά κάθε 
χρόνο στην επέτειο έκδοσης 
της κάρτας 

7,20 €/έτος - - 

Επανέκδοση Κάρτας & PIN  Ανέξοδα - - 

 
8.1.2 Συναλλαγές μέσω ΑΤΜ της Παγκρήτιας Τράπεζας με χρεωστική κάρτα της Παγκρήτιας 

Τράπεζας (Mastercard) 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΠΑΓΙΟ ή % CUT-OFF  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΞΙΑΣ (VALEUR) 

Καταθέσεις μετρητών  Ανέξοδα 

14:30 (για ATM 
χωρίς 

δυνατότητα 
online 

κατάθεσης) 

Ίδια ημέρα 

Αναλήψεις μετρητών Ανέξοδα - - 

 
8.1.3 Συναλλαγές μέσω ΑΤΜ άλλων τραπεζών με χρεωστική κάρτα της Παγκρήτιας Τράπεζας 

(Mastercard) 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΠΑΓΙΟ ή % ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 

Αναλήψεις από ΑΤΜ της 
Παγκρήτιας Τράπεζας και 
Συνεταιριστικών τραπεζών  

Ανέξοδα - - 

Αγορές στο εσωτερικό ή το 
εξωτερικό  Ανέξοδα - - 

Αναλήψεις/ερώτηση υπολοίπου 
από ATM  με το σήμα της 
Mastercard στην Ελλάδα και 
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8.1.3 Συναλλαγές μέσω ΑΤΜ άλλων τραπεζών με χρεωστική κάρτα της Παγκρήτιας Τράπεζας 
(Mastercard) 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΠΑΓΙΟ ή % ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 

εντός χωρών ΕΕΑ (European 
Economic Area) 

Ανέξοδα Ενδέχεται να υπάρξουν επιπλέον 
χρεώσεις από τον πάροχο του ΑΤΜ.  
 

Μετατροπή συναλλαγών 
εξωτερικού σε ευρώ Ανέξοδα  

 
8.1.4 Συναλλαγές σε ΑΤΜ της Παγκρήτιας Τράπεζας με χρήση καρτών άλλων τραπεζών  

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΠΑΓΙΟ ή % ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 

Ανάληψη  μετρητών 2,50€ 
 

Ενδέχεται να υπάρξουν επιπλέον 
χρεώσεις από την εκδότρια Τράπεζα.                               

Λοιπές συναλλαγές (ερώτηση 
υπολοίπου, αλλαγή  PIN, 
απεμπλοκή PIN) 

Ανέξοδα 

 

 Πιστωτικές Κάρτες MASTERCARD 

 
8.2.1 Προμήθειες έκδοσης και διαχείρισης 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΓΙΟ ή % ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 

Ετήσια Συνδρομή  Κύριας 
Κάρτας (ο πρώτος χρόνος 
δωρεάν) 

Mastercard 
Standard 25€ 

- - 
Mastercard 

Gold 50€ 

Ετήσια Συνδρομή Πρόσθετης 
Κάρτας (ανά κάρτα) 
(Ο πρώτος χρόνος δωρεάν) 

Mastercard 
Standard 10€ 

- - 
Mastercard 

Gold 20€ 

Έξοδα έκδοσης/επανέκδοσης 
λογαριασμού Ανέξοδα - - 

Έξοδα έκδοσης/επανέκδοσης 
Κάρτας (απώλεια, φθορά ή 
κλοπή) 

Ανέξοδα  - - 

Έξοδα έκδοσης/επανέκδοσης 
PIN Ανέξοδα - - 

Έξοδα υπέρβασης πιστωτικού 
ορίου 

5% επί του ποσού της 
υπέρβασης  - 50€ 

 
8.2.2 Συναλλαγές  

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΠΑΓΙΟ ή % ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 

Ανάληψη μετρητών (cash 
advance) από ATM της 
Παγκρήτιας Τράπεζας 

Ανέξοδα - - 

Ανάληψη μετρητών (cash 
advance) από ATM και ταμεία Ανέξοδα*  - - 
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8.2.2 Συναλλαγές  

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΠΑΓΙΟ ή % ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 

άλλων τραπεζών στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό  

Ερώτηση πιστωτικού 
υπολοίπου από ΑΤΜ άλλων 
Τραπεζών 

Ανέξοδα  - - 

Αλλαγή ΡΙΝ από ΑΤΜ άλλων 
Τραπεζών Ανέξοδα - - 

Εκτέλεση πάγιων εντολών Ανέξοδα - - 

* Ενδέχεται να υπάρξουν επιπλέον χρεώσεις από τον πάροχο του ΑΤΜ 
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9. ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ    

 

 Παροχή Στοιχείων  

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΠΑΓΙΟ ή % ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 

Επανέκδοση αντιγράφων 
κίνησης λογαριασμού  
   
Για αναζήτηση μεγάλου 
πλήθους στοιχείων 
συμφωνείται κατά 
περίπτωση τιμολόγηση με 
τον πελάτη ανάλογα με την 
απαιτούμενη 
απασχόληση* 

• Ανέξοδα για τον τελευταίο 
μήνα   

• 5€  ανά λογ/σμό για κίνηση 
από 19/11/2012  

• 10€ ανά λογαριασμό για 
κίνηση πριν από την 
16/11/2012 με ανώτατο 
όριο 100€ ανά αίτημα 
πελάτη.  

- 100€ 

Αντίγραφα ταμειακών 
παραστατικών  
 
Για αναζήτηση μεγάλου 
πλήθους στοιχείων 
συμφωνείται κατά 
περίπτωση  τιμολόγηση με 
τον πελάτη ανάλογα με την 
απαιτούμενη 
απασχόληση* 

• 10€ ανά παραστατικό για 
την τρέχουσα χρήση και  

• 20€ ανά παραστατικό για 
προηγούμενες χρήσεις με 
ανώτατο όριο 150€ ανά 
αίτημα πελάτη και μέχρι 
10 παραστατικά.  

Περισσότερα των 10 
παραστατικών 
αντιμετωπίζονται ως νέο 
αίτημα. 

- 150€ 

Αντίγραφα δανειακών 
συμβάσεων   
(Εξαιρούνται οι 
περιπτώσεις που 
εμπίπτουν στον 
Ν.3869/2010 και τις 
τροποποιήσεις του) 
 
Για αναζήτηση μεγάλου 
πλήθους στοιχείων 
συμφωνείται κατά 
περίπτωση  τιμολόγηση με 
τον πελάτη ανάλογα με την 
απαιτούμενη 
απασχόληση* 

• 20€ για την κύρια σύμβαση 
και  

• 10€ για κάθε πρόσθετη 
πράξη αυτής με μέγιστο 
150€ ανά κύρια σύμβαση. 

- 150€ 

Αντίγραφο σύμβασης 
κάρτας (χρεωστική)/POS 20€ - - 

Έρευνα περιουσιακών 
στοιχείων 50€ - - 

* Στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνεται γραπτό αίτημα από τον πελάτη. Η προμήθεια 
προεισπράττεται. 
Δεν εισπράττεται προμήθεια για πληροφορίες που αναζητούνται από δικαστικές ή άλλες αρχές. 
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 Χορήγηση βεβαιώσεων  

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΠΑΓΙΟ ή % ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 

Προς Επιμελητήρια, Πανεπιστήμια 
κλπ.  30€ - - 

Προς Ορκωτούς Λογιστές  20€ - - 

Συστατική επιστολή 30€ - - 

Βεβαίωση τόκων καταθέσεων 
προγενέστερων του προηγούμενου 
έτους 

10€ - - 

 Βεβαίωση υπολοίπου καταθέσεων  20€ (ανέξοδα για υποβολή 
Πόθεν έσχες) - - 

Αναλυτική κατάσταση οφειλών 

30€ (ανέξοδα για υποβολή 
Πόθεν έσχες και υπαγωγή 
στον Ν.3869/10  όπως έχει 

τροποποιηθεί) 

- - 

 

 Προμήθειες χρηματικού και συναλλάγματος   

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΠΑΓΙΟ ή % ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 

 Άμεση παραγγελία χρηματικού 
ποσού (έκτακτη χρηματαποστολή) 

Κατά περίπτωση (η 
προμήθεια διαφοροποιείται 
βάσει της χιλιομετρικής 
απόστασης του 
καταστήματος παραγγελίας 
από το κατάστημα 
ανεφοδιασμού χρηματικού 
και βάσει πρόσθετων 
εξόδων της εταιρείας 
χρηματαποστολών) 

25€ - 

Ανταλλαγή τραπεζογραμματίων  
(ευρώ) – μόνο για πελάτες της 
Τράπεζας 

0,15%  5€ 300€ 

Καταμέτρηση/ανταλλαγή  
κερμάτων – μόνο για πελάτες της 
Τράπεζας 

0,90% 4€ 150€ 

Αγοραπωλησία Συναλλάγματος 
(Ξένων Νομισμάτων): Αγορά ή 
πώληση συναλλάγματος με χρέωση 
ή πίστωση Λογαριασμών σε € ή ΞΝ 

0,10% 3€ 30€ 

 

 Μίσθωση Θυρίδων Ασφαλείας    

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΠΑΓΙΟ ή % ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 

Ετήσιο μίσθωμα (πλέον ΦΠΑ 24%) 
Μικρές  75€ 

- - Μεσαίες 100€ 
Μεγάλες 150€ 
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  Άλλες εργασίες    

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΠΑΓΙΟ ή % ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 

Έξοδα διεκπεραίωσης 
κατασχετηρίων Ιδιωτών εις χείρας 
της Τράπεζας, κατά την απόδοση 
αυτών (Εισπράτονται εφάπαξ από 
τον κατασχόντα και μόνο μια φορά 
για το 

 ίδιο κατασχετήριο) 

Ποσό απόδοσης 
έως 1.000€ 50€ 

- - 
Ποσό απόδοσης 

≥1000,01€ 100€ 

Διεκπεραίωση αρχείων χρεώσεων 
για οφειλές 

• Προς 
Συνεταιριστικές 

Οργανώσεις 

0,50€ 
ανά 

χρέωση 

- - • Προς  Εταιρείες 
ή Ατομικές 

Επιχειρήσεις  
(κυρίως αγροτικού 

ενδιαφέροντος) 

0,80€ 
ανά 

χρέωση 
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