
1 

 

 
 

ΣΧΕΔΙΟ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΡΙΟΥ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΓΜΑΤΟΣ 
 ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ  

 

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

Προϊόντα  Τρεχούμενος μισθοδοσίας Τρεχούμενος απλός 

Ύψος ορίου 
 

 
Μέχρι €15.000 
 
4 μηνιαίοι μισθοί με μέγιστο ποσό τις €15.000, 
δεδομένου ότι ο μισθός θα κατατίθεται 
απευθείας στο λογαριασμό. 
 

 
Μέχρι €4.000 
 
Σε περίπτωση που η εξασφάλιση θα είναι με 
δέσμευση κατάθεσης, το όριο μπορεί να ανέλθει 
μέχρι τις €15.000. 

 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΤΟΥ   ΣΧΕΔΙΟΥ  
 
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  

 Υποθήκη ακινήτου   

 Δέσμευση κατάθεσης.  Στη δέσμευση κατάθεσης περιλαμβάνεται και το Σχέδιο Καθαρής Τιμολόγησης 
 

 
Ασφαλιστική κάλυψη υποθήκης  

Ασφάλεια  πυρός και σεισμού για το ακίνητο που υποθηκεύεται. Ασφάλιστρα κατοικίας (όπου εφαρμόζεται) (ετήσια), 
€0,238 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), €0,918 τη χιλιάδα για 
κάθε αιτητή. 
 

 
Αρχικά τραπεζικά έξοδα 
Καταβάλλονται έξοδα υπέρ τρίτων, δηλαδή, χαρτόσημα, τέλη εκτίμησης υποθήκης €119 και έξοδα για εγγραφή 
υποθήκης (όπου εφαρμόζεται). 
 
Έξοδα διευθέτησης του ορίου και έξοδα νομικών εγγράφων όπως προβλέπονται  στον Κατάλογο Δικαιωμάτων και 
Χρεώσεων για Νέα Δάνεια, ο οποίος δύναται να τροποποιείται από καιρού εις καιρό από τον Οργανισμό. 
 

Ετήσια έξοδα 
€12 έξοδα τήρησης λογαριασμού. 

Βιβλιάριο επιταγών  
Παραχώρηση βιβλιαρίου επιταγών για διευκόλυνση των συναλλαγών τους. 
 

https://www.hfc.com.cy/wp-content/uploads/2020/11/%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%A9%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%A9%CE%9D-%CE%9A%CE%91%CE%99-%CE%A7%CE%A1%CE%95%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%9D%CE%95%CE%91-%CE%94%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%99%CE%91.pdf
https://www.hfc.com.cy/wp-content/uploads/2020/11/%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%A9%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%A9%CE%9D-%CE%9A%CE%91%CE%99-%CE%A7%CE%A1%CE%95%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%9D%CE%95%CE%91-%CE%94%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%99%CE%91.pdf
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Κεφαλαιοποίηση τόκων:  Μόνο μια φορά τον χρόνο. 

 
Καταστάσεις λογαριασμών  
Στο τέλος κάθε τριμηνίας θα αποστέλλεται κατάσταση κίνησης λογαριασμού για όσους λογαριασμούς είχαν κίνηση. 
 

 
Άλλα ωφελήματα  
Με την εισαγωγή καρτών στον Οργανισμό, όσοι πελάτες συμπληρώσουν 12μηνη περίοδο ομαλής συνεργασίας με το 
προϊόν αυτό, θα έχουν δικαίωμα σε μια χρεωστική ή πιστωτική κάρτα με δωρεάν συνδρομή για 2 χρόνια. 
 

 
 
 

 

Πληροφορίες σε σχέση με το επιτόκιο και αντιπροσωπευτικά παραδείγματα μπορείτε να βρείτε στους 
Πίνακες Τιμολόγησης.  Παρακαλώ πατήστε  ΕΔΩ. 

 

 

 
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.   Εάν δεν τηρείτε το σχέδιο αποπληρωμής του 
δανείου σας, μπορεί να χάσετε το σπίτι σας.   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.    Το ποσό της δόσης και το 
συνολικό κόστος της χορήγησης μπορεί 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). 

 

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: 

 

Λ ε υ κ ω σ ί α :    Γωνία Προδρόμου / Λεύκωνος 2        Τηλ:  22-503333 

Λ ε μ ε σ ό ς :       Βασιλέως Κωνσταντίνου 7Α               Τηλ:  25-855100  

Λ ά ρ ν α κ α :      Πηλίου 11-13, Quality Tower A           Τηλ:  24-204800 

Π ά φ ο ς :            Αγίου Σπυρίδωνος 23                         Τηλ:  26-522730  

Π α ρ α λ ί μ ν ι :  1ης Απριλίου 162                                  Τηλ:  23-202600  

 

 

 

 

 

(13/10/2021) 

https://www.hfc.com.cy/wp-content/uploads/2021/04/%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A3-%CE%A4%CE%99%CE%9C%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%91-%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%92-24-06-2021-1.pdf
http://www.hfc.com.cy/

