
Διεκπεραίωση επιστροφής εμβάσματος SEPA (returns)

Χρέωση για διόρθωση/διερεύνηση μεταφοράς χρημάτων

Χρέωση για παράλειψη/λανθασμένο IBAN

Εξερχόμενα εμβάσματα SWIFT - Χρέωση καταστημάτων                             

Εξερχόμενα εμβάσματα SWIFT - Χρέωση i-Banking

Χρέωση για διόρθωση/διερεύνηση μεταφοράς χρημάτων

Χρέωση για παράλειψη/λανθασμένο IBAN

Χρέωση για διερεύνηση μεταφοράς χρημάτων

Έξοδα επιστροφής

Χρέωση για διερεύνηση μεταφοράς χρημάτων

Έξοδα επιστροφής

Εκτέλεση μεταφοράς μεταξύ λογαριασμών του ίδιου πελάτη

Εκτέλεση μεταφοράς μεταξύ λογαριασμών διαφορετικών πελατών

Τέλος ανοίγματος/μεταβολής πάγιας εντολής

Εκτέλεση Πάγιας εντολής / Standing Order για πίστωση 

λογαριασμού πελάτη, εντός του Οργανισμού

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ

 1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Από    €50.001 - €100.000:   €24

Έξοδα διεκπεραίωσης:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Μέχρι €3.000:  Χωρίς χρέωση                                                           

Από    €3.001 - €10.000:      €3

Από    €10.001 - €50.000:    €6

Από    €50.001 - €100.000:  €12

€25 πλέον τυχόν πραγματικά έξοδα που χρεώνονται από τις  

ανταποκρίτριες τράπεζες

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Εξερχόμενα Εμβάσματα SEPA

Έξοδα διεκπεραίωσης:                                                                     

Μέχρι €3.000 :                      €3

Από    €3.001- €10.000:        €6

Από    €10.001- €50.000:      €12
Εξερχόμενα εμβάσματα SEPA -  Χρέωση καταστημάτων                                        

Εξερχόμενα εμβάσματα SEPA - Χρέωση i-Banking

€50 

€25 

Εξερχόμενα Εμβάσματα SWIFT

Εξερχόμενα εμβάσματα SWIFT “OUR”

Μέχρι €50.000: €30

Από    €50.001 και άνω: €60

0,15% με ελάχιστο €20 και μέγιστο €500

0,075% με ελάχιστο €10 και μέγιστο €250

€50 

€25 

Εισερχόμενα Εμβάσματα SEPA

Εισερχόμενα εμβάσματα SEPA για πίστωση λογαριασμών πελατών 

της Τράπεζας

Έξοδα Διεκπεραίωσης:                                                                  

Μέχρι €10.000 : χωρίς χρέωση                                                                      

Από    €10.001 - €50.000 :    €6                                                                                                                                          

Από    €50.001 και άνω:       €10          
                                                                      

Εμβάσματα Μισθών: Χωρίς Χρέωση

€50 

€25 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εισερχόμενα Εμβάσματα πιστώνονται στο λογαριασμό του πελάτη έως δύο μέρες αξίας (D+2).

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ

Εσωτερικές Μεταφορές

€50 

€25 

Εισερχόμενα Εμβάσματα SWIFT

Εισερχόμενα εμβάσματα SWIFT

Μέχρι €5.000: Χωρίς Χρέωση

Από    €5.001 μέχρι €50.000: €10

Από    €50.001 και άνω:         €20

Εκτέλεση Πάγιας εντολής SEPA / Standing Order SEPA για πίστωση 

λογαριασμού που τηρείται σε Τράπεζα
Χρέωση i-Banking:  €0

Χρέωση καταστημάτων:   €2

Χωρίς Χρέωση

Χωρίς Χρέωση

Χωρίς Χρέωση

Χωρίς Χρέωση

Εξωτερικές Μεταφορές

Τέλος ανοίγματος/μεταβολής πάγιας εντολής SEPA / Standing Order 

SEPA

€0 για άνοιγμα μέσω i-Banking

€3 για άνοιγμα στο κατάστημα

(περιλαμβάνει €1 χαρτόσημα)                                    
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
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ΧΡΕΩΣΕΙΣ
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ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπέρβαση του ορίου Τρεχούμενου Λογαριασμού

Έξοδα αίτησης δανείου με κεφάλαια του Οργανισμού

Έξοδα αίτησης πρόσθετου δανείου για τον ίδιο σκοπό

Έξοδα επανεξέτασης αίτησης δανείου

Έξοδα ετοιμασίας συμβολαίων (για όλα τα δάνεια)

Έξοδα εκταμίευσης δανείων (για όλα τα δάνεια)

Εξάλειψη υποθήκης για κανονική εξόφληση

Διοικητικά έξοδα

Δάνεια με κεφάλαια του Οργανισμού

Δάνεια με κεφάλαια του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών

Δάνεια με Κυβερνητικά κεφάλαια- Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο

Δάνεια με Κυβερνητικά κεφάλαια - Ειδικό Στεγαστικό Σχέδιο

Δάνεια με κεφάλαια του Οργανισμού

Δάνεια με κεφάλαια του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών

Δάνεια με Κυβερνητικά κεφάλαια - Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο

Δάνεια με Κυβερνητικά κεφάλαια - Ειδικό Στεγαστικό Σχέδιο

Έξοδα επιστολών πληροφόρησης για καθυστερήσεις

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Τρεχούμενοι Λογαριασμοί (με ή χωρίς όριο)
€12 Ετησίως για Φυσικά Πρόσωπα

€24 Ετησίως για Νομικά Πρόσωπα

Λογαριασμοί Όψεως, Ταμιευτηρίου, Σχεδίου Αποταμίευσης, 

Προειδοποιήσεως

€0 Ετησίως για Φυσικά Πρόσωπα

€6 Ετησίως για Νομικά Πρόσωπα

Αδρανείς Λογαριασμοί

Λογαριασμοί χωρίς κίνηση για 24 συνεχόμενους μήνες.

●  Αδρανείς λογαριασμοί με υπόλοιπο >= €100 θα χρεώνονται 

με €6 ετησίως.

●  Αδρανείς λογαριασμοί με υπόλοιπο < €100 θα κλείνουν και 

το οποιοδήποτε υπόλοιπο θα μεταφέρεται σε μη τοκοφόρο 

λογαριασμό. Με την παρέλευση 3 χρόνων από τη μεταφορά του 

στον μη τοκοφόρο λογαριασμό, το ποσό διαγράφεται.

€10 ανά εκταμίευση

Ετήσια έξοδα τήρησης λογαριασμών δανείων (για όλα τα δάνεια)
€12 

€24 για ληγμένα ή και τερματισμένα δάνεια

Έξοδα ρύθμισης δανείου (για όλα τα δάνεια)
1η ρύθμιση: δωρεάν

Eπόμενες ρυθμίσεις:  €50

2% στο ποσό της υπέρβασης

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

€30 

€60 

€30 

0,05% του αιτούμενου δανείου, ελάχιστο €50 και μέγιστο €300

Μηδέν

Εξάλειψη υποθήκης - Δάνεια με κεφάλαια του Οργανισμού
€20 για ηλεκτρονική εξάλειψη

€50 για εξάλειψη στο Κτηματολόγιο

Επιβαρύνσεις για δάνεια με καθυστέρηση στην αποπληρωμή

2% επί των καθυστερήσεων

Μηδέν

Έξοδα Πρόωρης Εξόφλησης Δανείου

€100 για πρόωρη εξόφληση στο Κτηματολόγιο

Μηδέν

Μηδέν

€20 για πρόωρη εξόφληση στο Ταμείο

2% επί των καθυστερήσεων

Στη διάρκεια της 10ετούς περιόδου επιχορηγημένου επιτοκίου, 

το επιτόκιο των δανείων με καθυστέρηση πέραν των 6 δόσεων 

διαφοροποιείται από 65% σε 125% του βασικού επιτοκίου της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Για την υπόλοιπη περίοδο η 

επιβάρυνση είναι 2% επί των καθυστερήσεων.

2% επί των καθυστερήσεων

€5 για κάθε επιστολή

ΑΛΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αντίγραφο Κατάστασης λογαριασμού

Δωρεάν μέσω της Υπηρεσίας i-Banking

Δωρεάν κατόπιν αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

statements@hfc.com.cy (μόνο σε επικαιροποιημένους πελάτες 

που έχουν δηλώσει το e-mail τους)

Δωρεάν για το τρέχον έτος.

€1 ανά σελίδα, για προηγούμενα έτη.
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
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ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Έκδοση συστατικής επιστολής

Γενικά Πιστοποιητικά / Βεβαιώσεις

Έκδοση βιβλιαρίου επιταγών: 50 επιταγών

Επιστροφή απλήρωτης επιταγής

Οδηγία για ακύρωση πληρωμής επιταγών εκδομένων σε Τράπεζες 

της Κύπρου (Stop Payment από τον Εκδότη)

Ακύρωση οδηγιών για Stop Payment

Έκδοση Τραπεζικής Επιταγής

Εξαργύρωση επιταγών ΟΧΣ στο ταμείο

Επιταγές Special Presentation

Έξοδα ετοιμασίας πληρεξουσίων

Εγγυητικές σε όφελος Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και 

Μετανάστευσης

Εγγυητικές επιστολές για άλλους σκοπούς

Ανταλλαγή / Κατάθεση /Ανάληψη κερμάτων

Μέχρι €30: χωρίς χρέωση

Πέραν των €30:   1,5% με ελάχιστο €3 και μέγιστο €100

Έκδοση Πιστοποιητικών Τόκων / Υπολοίπων

Προς πελάτη

ΔΩΡΕΑΝ για το προηγούμενο οικονομικό έτος.                                          

Παλαιά έτη:                                                                                            

Φυσικό πρόσωπο : €5 ανά έτος                        

Νομικό πρόσωπο : €20 ανά έτος

€15 

€10 για κάθε επιταγή (μέγιστο €30)

€5 ανά επιταγή (μέγιστο €20)

€3 

Αναλήψεις μετρητών
Μέχρι €2.000 : €0                                                               

Πέραν των €2.000:   0,1% επί του ποσού της ανάληψης

Προς Ελεγκτές
Φυσικό πρόσωπο : €10 ανά έτος                                                              

Νομικό πρόσωπο : €40 ανά έτος

€20 

€8 για κάθε Πιστοποιητικό

€20 

1.  Ο παρών κατάλογος παρουσιάζει τα δικαιώματα και τις χρεώσεις που θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2020. Ο 

Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί τον κατάλογο αυτό από καιρού εις καιρόν και να εφαρμόζει διαφορετικά 

δικαιώματα και χρεώσεις σε ειδικές περιπτώσεις κατά την κρίση του. 

2.  Όπου προνοείται από τη Νομοθεσία, ο Οργανισμός θα εισπράττει Τέλη Χαρτοσήμου για λογαριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας.

3.  Ο παρών κατάλογος αντικαθιστά τον Πίνακα  Δικαιωμάτων και Χρεώσεων, όπως αναφέρεται σε έντυπα που περιέχουν Όρους και 

Προϋποθέσεις.

4.  Η περιοχή SEPA περιλαμβάνει: τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και την Ελβετία.

€10 για εξαργύρωση επιταγής

€30 ανά επιταγή που παρουσιάζει ο Οργανισμός σε άλλες 

επιτόπιες Τράπεζες ή για κάθε επιταγή του Οργανισμού που 

παρουσιάζεται από άλλες Τράπεζες.

€10 

Προμήθεια έκδοσης / παράτασης €50

0,10% ανά μήνα επί του ποσού της εγγυητικής με ελάχιστο 

ποσό €50

Σημειώσεις:
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