Ο Οργανισμός προσφέρει τα πιο κάτω δύο είδη τρεχούμενων
λογαριασμών με όριο παρατραβήγματος:

Προϊόντα

Ύψος
ορίου

Επιτόκια

Τρεχούμενος
Mισθοδοσίας

Τρεχούμενος απλός

Μέχρι €15.000

Μέχρι €4.000

(4 μηνιαίοι μισθοί με
μέγιστο ποσό τις €15.000,
δεδομένου ότι ο μισθός
θα κατατίθεται απευθείας
στον λογαριασμό)

Σε περίπτωση που η
εξασφάλιση θα είναι με
δέσμευση κατάθεσης, το
όριο μπορεί να ανέλθει
μέχρι τις €15.000

Χρεωστικό:
(Κυμαινόμενο): 3,10%
Πιστωτικό:
0,30% για
υπόλοιπο >€1.000

Χρεωστικό:
(Κυμαινόμενο): 3,90%
Πιστωτικό:
0,20% για
υπόλοιπο >€1.000

Το χρεωστικό επιτόκιο είναι συνδεδεμένο με το εκάστοτε
Βασικό Επιτόκιο του Οργανισμού, που σήμερα ανέρχεται
σε 1,40%.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Το Σχέδιο αυτό σκοπό έχει να καλύψει τις
ανάγκες των πελατών του Οργανισμού για
διατήρηση ενός λογαριασμού πληρωμών
με ταυτόχρονη προσφορά πίστωσης
που διευκολύνει τον πελάτη στον
προγραμματισμό των πληρωμών του

Απλά, Ξεκάθαρα, Ειλικρινά. Nαι.

Δικαιούχοι
Φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν επαρκή
πιστοληπτική ικανότητα
Περίοδος αποπληρωμής
Το όριο παρατραβήγματος θα έχει ισχύ μέχρι 5 χρόνια και
θα είναι πληρωτέο στη λήξη του. Οι τόκοι και τα έξοδα θα
καλύπτονται με άμεση χρέωση του τρεχούμενου.
Πριν τη λήξη του ορίου, ο πελάτης θα αξιολογείται εκ νέου για
ανανέωση της πιστωτικής διευκόλυνσης.
Εξασφάλιση ορίου παρατραβήγματος
● υ
 ποθήκη ακινήτου
● δ
 έσμευση κατάθεσης
● δ
 έσμευση ειδικής κατάθεσης προθεσμίας		
(Σχέδιο Καθαρής Τιμολόγησης)

Ασφαλιστική κάλυψη υποθήκης
Ασφάλεια πυρός και σεισμού για το ακίνητο που
υποθηκεύεται. Ασφάλιστρα κατοικίας (όπου εφαρμόζεται)
(ετήσια), €0,35 τη χιλιάδα.
Νοείται πως, σε περίπτωση ακινήτου που είναι ήδη
υποθηκευμένο στον Οργανισμό, δεν απαιτείται γιατί ήδη
καλύπτεται από την υφιστάμενη ασφάλεια.
Ασφάλεια ζωής
Οι δανειολήπτες συνάπτουν ασφάλεια ζωής για κάλυψη του
ορίου. Ασφάλιστρα ζωής (ετήσια), €0,99 τη χιλιάδα για
κάθε αιτητή.
Αρχικά τραπεζικά έξοδα
Μηδενικά έξοδα.
Ετήσια έξοδα
€12 έξοδα τήρησης λογαριασμού.
Βιβλιάριο επιταγών
Παραχώρηση βιβλιαρίου επιταγών για διευκόλυνση των
συναλλαγών τους.
Κεφαλαιοποίηση τόκων: Μόνο μια φορά το χρόνο.
Καταστάσεις λογαριασμών
Στο τέλος κάθε τριμηνίας θα αποστέλλεται κατάσταση
κίνησης λογαριασμού για όσους λογαριασμούς είχαν κίνηση.
Συνδρομή στο I-Banking
Οι πελάτες μπορούν να εγγράφονται δωρεάν στο I-banking
για καλύτερη διαχείριση του λογαριασμού τους. Η εγγραφή
στο i-banking βοηθά στην αποτελεσματική διαχείριση του
λογαριασμού (μεταφορά ποσών σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα
για πληρωμή πιστωτικών καρτών κλπ).
Άλλα ωφελήματα
Με την εισαγωγή καρτών στον Οργανισμό, όσοι πελάτες
διατηρούν τρεχούμενο λογαριασμό με όριο παρατραβήγματος
και έχουν συμπληρώσει 12μηνη περίοδο ομαλής συνεργασίας,
θα έχουν δικαίωμα σε μια χρεωστική ή πιστωτική κάρτα με
δωρεάν συνδρομή για 2 χρόνια.
Προσοχή: Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου του τρεχούμενου
λογαριασμού ή σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της
συμφωνίας τρεχούμενου λογαριασμού, υπάρχει κίνδυνος απώλειας της
ακίνητης ιδιοκτησίας ή άλλης εξασφάλισης του τρεχούμενου λογαριασμού.

Περισσότερες πληροφορίες και Έντυπα Αιτήσεων, μπορείτε να
εξασφαλίσετε από την Ιστοσελίδα του Οργανισμού www.hfc.com.cy
ή/και από τα κατά τόπους Καταστήματα του Οργανισμού, ως ακολούθως:
Λευκωσία:
Γωνία Προδρόμου/Λεύκωνος 2
Τηλ: 22-503333
Λεμεσός:
Φίλιου Ζαννέττου 2
Τηλ: 25-855100
Λάρνακα:
Πηλίου 11-13, Quality Towers A
Τηλ: 24-204800
Πάφος:
Αγίου Σπυρίδωνα 23
Τηλ: 26-522730
Παραλίμνι:
1ης Απριλίου 162
Τηλ: 23-202600
Παγκύπρια γραμμή πληροφόρησης για νέα δάνεια: 8000 0030

Σημείωση:
Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιανδήποτε αίτηση κατά
την κρίση του και να αποσύρει ή και τροποποιήσει τα Σχέδια ανά πάσα στιγμή.

