Δελτίο πληροφόρησης περί τελών

Όνομα του παρόχου λογαριασμού πληρωμών:
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης
Όνομα του λογαριασμού: Τρεχούμενος με όριο
Ημερομηνία: 31/10/2018


Το παρόν έγγραφο σας ενημερώνει σχετικά με τα τέλη χρήσης των κύριων υπηρεσιών
που συνδέονται με τον λογαριασμό πληρωμών. Σας βοηθάει να συγκρίνετε αυτά τα τέλη
με εκείνα άλλων λογαριασμών πληρωμών.



Μπορεί να ισχύουν, επίσης, τέλη για τη χρήση υπηρεσιών που συνδέονται με τον
λογαριασμό τα οποία δεν αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Διατίθενται πλήρεις
πληροφορίες στον κατάλογο Δικαιωμάτων και Χρεώσεων, τον οποίο μπορείτε να
προμηθευτείτε από οποιοδήποτε Κατάστημα του Οργανισμού καθώς και από την
ιστοσελίδα www.hfc.com.cy .



Διατίθεται δωρεάν γλωσσάριο των όρων που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο.

Υπηρεσία

Τέλος

Γενικές υπηρεσίες λογαριασμού
Τήρηση του λογαριασμού

Συνολική ετήσια χρέωση

€12

Πληρωμές (εξαιρουμένων των καρτών)
Μεταφορά πίστωσης SEPA

Έξοδα διεκπεραίωσης:
Κατάστημα Οργανισμού
Μέχρι €50.000, πάγια χρέωση

€6

Ηλεκτρονική Τραπεζική
Μέχρι €5.000 για μεταφορές
εντός Κύπρου, πάγια χρέωση

€3

Μέχρι €1.000 για μεταφορές
εκτός Κύπρου, πάγια χρέωση

€3

Μεταφορά Πίστωσης Νοn Sepa

Μη διαθέσιμη Υπηρεσία

Πάγια Εντολή

Τέλος ανοίγματος

€0

Εκτέλεση εντολής:
Εκτέλεση εντός Οργανισμού

€0

Εκτέλεση προς άλλες Τράπεζες
(μέσω SEPA)

€1,50
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Άμεση Χρέωση

Τέλος διεκπεραίωσης

€0

Για ποσά μέχρι €10.000

€0

Κάρτες και μετρητά
Ανάληψη Μετρητών

Για ποσά πέραν των €10.000, ποσοστό επί
του ποσού ανάληψης
Παροχή Πιστωτικής Κάρτας

Μη διαθέσιμη Υπηρεσία

Παροχή Χρεωστικής Κάρτας

Μη διαθέσιμη Υπηρεσία

0,1%

Υπεραναλήψεις και σχετικές υπηρεσίες
Υπερανάληψη

Έξοδα διεκπεραίωσης κατά την
παραχώρηση του ορίου εξαιρουμένου του
χρεωστικού επιτοκίου

€0

Χρέωση επιπρόσθετου επιτοκίου επί του
ποσού της υπέρβασης για όσο χρόνο
παραμένει η υπέρβαση

2%

Επιστροφή επιταγής λόγω
ανεπαρκούς υπολοίπου

Χρέωση

€10

Παραχώρηση Βιβλιαρίου
Επιταγών

Κατάστημα Οργανισμού

€10

Ηλεκτρονική Τραπεζική

€10

Υπέρβαση

Άλλες υπηρεσίες

Υπηρεσίες συναλλάγματος

Μη διαθέσιμη Υπηρεσία

Αντίγραφο κατάστασης
λογαριασμού

Κατάστημα Οργανισμού
Για το τρέχον έτος

€0

Για παλαιότερα έτη, ανά σελίδα

€1

Κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος σε
συγκεκριμένη διεύθυνση

€0

Ηλεκτρονική Τραπεζική

€0
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ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ (σε αλφαβητική σειρά)
ΟΡΟΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ

Άμεση χρέωση

Ο πελάτης εξουσιοδοτεί άλλο πρόσωπο (τον αποδέκτη) να αναθέσει στον
πάροχο του λογαριασμού τη μεταβίβαση χρημάτων από τον λογαριασμό του
πελάτη προς τον εν λόγω αποδέκτη. Ο πάροχος του λογαριασμού μεταφέρει
στη συνέχεια τα χρήματα στον αποδέκτη την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες
που έχουν συμφωνηθεί από τον πελάτη και τον αποδέκτη. Το ποσό μπορεί
να κυμαίνεται.

Ανάληψη μετρητών

Ο πελάτης προβαίνει σε ανάληψη μετρητών από τον λογαριασμό του.

Αντίγραφο κατάστασης
λογαριασμού

Επανέκδοση κατάστασης λογαριασμού.

Επιστροφή επιταγής λόγω
ανεπαρκούς υπολοίπου

Άρνηση πληρωμής επιταγής λόγω ανεπαρκούς υπολοίπου του προς
χρέωση λογαριασμού.

Μεταφορά πίστωσης
SEPA

Ο πάροχος του λογαριασμού μεταφέρει χρήματα, βάσει των εντολών του
πελάτη, από τον λογαριασμό του πελάτη σε άλλο λογαριασμό, μέσω SEPA.

Μεταφορά πίστωσης
Εκτός SEPA

Ο πάροχος του λογαριασμού μεταφέρει χρήματα, βάσει των εντολών του
πελάτη, από τον λογαριασμό του πελάτη σε άλλο λογαριασμό, μέσω άλλου
καναλιού εκτός SEPA.

Πάγια εντολή

Ο πάροχος του λογαριασμού πραγματοποιεί τακτικές μεταφορές, βάσει των
εντολών του πελάτη, ενός συγκεκριμένου ποσού χρημάτων από τον
λογαριασμό του πελάτη σε άλλο λογαριασμό.

Παραχώρηση Βιβλιαρίου
Επιταγών

Έκδοση Βιβλιαρίου Επιταγών για πληρωμές με χρέωση του λογαριασμού
του εντολέα.

Παροχή πιστωτικής Κάρτας

Ο πάροχος του λογαριασμού παρέχει κάρτα πληρωμών που συνδέεται με
τον λογαριασμό πληρωμών του πελάτη. Το συνολικό ποσό των συναλλαγών
που πραγματοποιούνται με την κάρτα αυτή κατά τη διάρκεια συμφωνηθείσας
περιόδου λαμβάνεται είτε εξολοκλήρου είτε εν μέρει από τον λογαριασμό
πληρωμών του πελάτη σε συμφωνημένη ημερομηνία. Η σύμβαση πίστωσης
μεταξύ του παρόχου και του πελάτη προσδιορίζει αν ο πελάτης θα
επιβαρύνεται από τόκους για τον δανεισμό χρημάτων.

Παροχή χρεωστικής κάρτας

Ο πάροχος του λογαριασμού παρέχει κάρτα πληρωμών που συνδέεται με
τον λογαριασμό του πελάτη. Το ποσό για κάθε συναλλαγή που γίνεται με την
κάρτα αυτή λαμβάνεται απευθείας και εξολοκλήρου από τον λογαριασμό του
πελάτη.

Τήρηση του λογαριασμού

Ο πάροχος του λογαριασμού διαχειρίζεται τον λογαριασμό που χρησιμοποιεί
ο πελάτης.

Υπερανάληψη

Ο πάροχος του λογαριασμού και ο πελάτης συμφωνούν εκ των προτέρων ότι
ο πελάτης μπορεί να δανείζεται χρήματα όταν δεν υπάρχουν χρήματα στον
λογαριασμό του. Η συμφωνία καθορίζει το μέγιστο ποσό δανεισμού
χρημάτων, και κατά πόσον τα τέλη και οι τόκοι θα χρεώνονται στον πελάτη.

Υπέρβαση

Σιωπηρή αποδοχή υπερανάληψης στο πλαίσιο της οποίας ο πάροχος
υπηρεσιών πληρωμών διαθέτει σε πελάτη χρηματικά ποσά που
υπερβαίνουν το τρέχον υπόλοιπο του λογαριασμού πληρωμών του πελάτη ή
τη συμφωνημένη δυνατότητα υπερανάληψης.

Υπηρεσίες συναλλάγματος

Μετατροπή του νομίσματος του λογαριασμού στο νόμισμα μεταφοράς /
ανάληψης.
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