
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠO  01/11/2020

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΟΧΣ ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠO 15/06/2020 0,40%

ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΒΑΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ
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ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ 
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ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

(με κατάθεση μισθού)
1,80% 2,20%

ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΛΟΣ 

2,60% 3,00%

ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΒΑΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ
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ΠΙΣΤΩΣΗΣ*
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ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΣΕΠΕ** ΕΞΟΔΑ***

ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

(με κατάθεση μισθού)
1,80% 2,20% € 5.000,00 € 921,92 2,52% € 259

ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΛΟΣ 2,60% 3,00% € 4.000,00 € 971,49 3,37% € 249

*     Βάσει πλήρους χρήσης του ορίου.

**   Στον υπολογισμό του ΣΕΠΕ περιλαμβάνονται ασφάλιστρα ζωής (ετήσια), €0,918/χιλ. για κάθε δανειολήπτη, ασφάλιστρα κατοικίας (ετήσια) €0,238/χιλ. (όπου εφαρμόζεται) και έξοδα τήρησης λογ/σμού €12 (ετήσια).  

*** Περιλαμβάνονται έξοδα υποθήκης, έξοδα ετοιμασίας εγγράφων, έξοδα αίτησης δανείου και έξοδα εκτίμησης (όπου εφαρμόζεται).

Βασικό Επιτόκιο 

ΟΧΣ

Προειδοποιήσεις:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση του και να αποσύρει ή και τροποποιήσει τα Σχέδια ανά πάσα στιγμή.    Σε περίπτωση που δεν τηρείτε το πρόγραμμα 

αποπληρωμής του δανείου σας, υπάρχει κίνδυνος απώλειας της ακίνητης ιδιοκτησίας σας ή άλλης εξασφάλισης του δανείου.    Έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πίστωσης εντός 5 εργάσιμων 

ημερών από τη σύναψη της, νοουμένου ότι δεν έχει εκταμιευτεί οποιοδήποτε ποσό το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης.    Σε περίπτωση μεταβλητού επιτοκίου το ποσό της δόσης και το συνολικό 

κόστος πίστωσης ενδέχεται να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τη διακύμανση του βασικού επιτοκίου.    Υπάρχουν χρεώσεις εάν εξοφλήσετε νωρίτερα το δάνειο σας (Διοικητικά έξοδα για πρόωρη εξόφληση 

στο Ταμείο €20 και για πρόωρη εξόφληση στο Κτηματολόγιο €100 και Έξοδα για ηλεκτρονική εξάλειψη υποθήκης €20 και για εξάλειψη υποθήκης στο Κτηματολόγιο €50).

ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΓΜΑΤΟΣ

Κυμαινόμενο
Βασικό Επιτόκιο 

ΟΧΣ

ΔΥΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ Α' ΥΠΟΘΗΚΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Κυμαινόμενο 5 χρόνια


