
  
  
  

 
 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Υπηρεσία 
Χρέωση 

Μέσω Καταστημάτων 

Χρέωση 

Μέσω 1bank 

Μεταφορές από λογαριασμούς με 
προειδοποίηση  
(κατηγορίας 05 & 06) 

2% χρέωση στο ποσό ανάληψης χωρίς 
προειδοποίηση. 
 
Ανάληψη μέχρι € 2.000 μια φορά το μήνα 
χωρίς χρέωση. 
 
 

ΔΩΡΕΑΝ* μέγιστο ημερήσιο όριο 
μεταφοράς χωρίς προειδοποίηση 
 
- €500 για τους λογαριασμούς Ε-Notice 
και   
- € 300 για τους υπόλοιπους  υπό 
προειδοποίηση λογαριασμούς 
 
 

Εξόφληση λογαριασμών κοινής 
ωφελείας 

€ 1,00 ΔΩΡΕΑΝ 

Μεταφορές μεταξύ δύο 
λογαριασμών στο ίδιο ξένο νόμισμα  
(μεταξύ λ/σμών Τρ. Κύπρου ίδιου 
πελάτη) 

€ 1,70 ΔΩΡΕΑΝ 

Μεταφορές μεταξύ δύο 
λογαριασμών στο ίδιο ξένο  
νόμισμα (σε λογ/σμό Τρ. Κύπρου 
άλλου πελάτη) 

€ 5,00 ΔΩΡΕΑΝ 

Επανέκδοση κατάστασης 
λογαριασμού 

€ 4,00 ΔΩΡΕΑΝ 

Παραγγελία κατάστασης 
λογαριασμού για Κάρτες 

€ 3,40 ΔΩΡΕΑΝ 

Εκτύπωση Ιστορικού Κινήσεων €1,00 ΔΩΡΕΑΝ 

Οδηγία ακύρωσης πληρωμής 
επιταγής 

€ 8,00 - € 20,00 ΔΩΡΕΑΝ 

Έκδοση πιστοποιητικού τόκων € 3,40 ΔΩΡΕΑΝ 

Άνοιγμα πάγιων εντολών 
μεταφοράς 

€ 6,00 ΔΩΡΕΑΝ 

Αρχείο Ψηφιακής Εικόνας Επιταγών 
€5,00 - € 20,00 

Για αντίγραφο επιταγής. 
ΔΩΡΕΑΝ  

 

Μισθοδοσία 
€2 ανά υπάλληλο 

€200  Μέγιστη χρέωση 
 

ΔΩΡΕΑΝ  
 

Παραγγελία βιβλιαρίου επιταγών € 10,00 € 6,80 

 
Μεταφορά χρημάτων (Ευρώ) σε 
άλλες τράπεζες του Ενιαίου Χώρου 
Πληρωμών σε Ευρώ (Για ποσά 
μέχρι €50.000)  
 
 SEPA**  
 
 

Ποσά μέχρι €1,000:   €5 
 
Ποσά από €1001 - €50,000:  €12 

Ποσά μέχρι €1,000:    €3 
 
Ποσά από €1,001 - €50,000:    €6 

Επανέκδοση Κάρτας λόγω  
απώλειας / κλοπής 

€ 8,50 
(πλην Platinum, AMEX, Cybank & Pocket) 
Μη παραλαβή ανανέωσης και υπόθεση 
FRAUD δεν χρεώνεται 

€ 5 



  
  
  

 
 

  

Έκδοση Μυστικού Κωδικού για 
Κάρτες (ΡΙΝ) 

€ 8,50 
(πλην Platinum, AMEX, Cybank & Pocket) 
Μη παραλαβή κωδικού δεν χρεώνεται 

€ 5 

Αγορά τηλεκαρτών So-easy  
(χωρίς επιπρόσθετη χρέωση) 

N/A €5,  €10,  €20,  €35 

 

 

 

(*)  Για μεταφορές από λογαριασμούς με προειδοποίηση προς άλλη τράπεζα (SEPA/SWIFT) 
ισχύουν οι εκάστοτε χρεώσεις της Τράπεζας Κύπρου καθώς και οι μειωμένες χρεώσεις όπως 
εμφανίζονται στον πίνακα μειωμένων χρεώσεων.   

 
(**) SEPA Payments: 
 

1. Η αποστέλλουσα και παραλαμβάνουσα Τράπεζα βρίσκονται σε χώρα μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στις χώρες Ισλανδία, Λίχτενσταϊν, Μονακό, Νορβηγία, Ελβετία, 
Βατικανό και Σαν Μαρίνο.  Επιπρόσθετα καλύπτονται και οι περιοχές Martinique, 
Guadeloupe, French Guiana, Reunion, Gibraltar, Azores, Madeira, Canary Islands, Ceuta 
and Melilla and Aland Islands. 

2. Το νόμισμα του εμβάσματος είναι Ευρώ. 
3. Υπάρχει ορθό ΙΒΑΝ δικαιούχου και ορθό BIC για την Τράπεζα του δικαιούχου. 
4. Η ένδειξη για χρέωση των εξόδων είναι για εντολέα και δικαιούχο “SHA/SLEV”. 
5. Η ημερομηνία αξίας είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας εκτέλεσης. 

 
Για τα υπόλοιπα εμβάσματα ισχύουν οι τιμολογήσεις όπως και στα καταστήματα και 
παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Κύπρου κάτω από τις Υπηρεσίες/Τιμές στην 
επιλογή Προμήθειες & Χρεώσεις. 

 


