
Τράπεζα Κύπρου
Bank of Cyprus

Σταθερή χρέωση για πελάτες ∆ικτύου Κατ/των για χρηματοδοτήσεις μέχρι €20.000
Σταθερή χρέωση για πελάτες ∆ικτύου Κατ/των για χρηματοδοτ.πέραν των €20.000
Σταθερή χρέωση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Σταθερή χρέωση για μεγάλες επιχειρήσεις. 

Έξοδα Ετοιμασίας Συμβολαίων €40
€75
€80
€150

Έξοδα Ακύρωσης Εγκεκριμένης Απόφασης Ελάχιστη/μέγιστη χρέωση.0,50% / €850 

Έξοδα για μη χρησιμοποίηση δανείων Κάθε τριμηνία, στο ημερήσιο υπόλοιπο του μη αναληφθέντος ποσού.

∆ιοικητικά έξοδα προπληρωμών/
πρόωρης εξόφλησης δανείων

1) Για δάνεια που εμπίπτουν στον Περί Καταναλωτικής Πίστης Νόμο -    Ως οι
πρόνοιες του Νόμου 2) Για δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο - Μέχρι 6 μήνες τόκοι
3) Για δάνεια με σταθερό επιτόκιο - Το κόστος της Τράπεζας ανάλογα με την
περίοδο προεξόφλησης και τα επιτόκια της αγοράς.

Εγκεκριμένο προσωρινό όριο Χρέωση επιπρόσθετου επιτοκίου επί του ποσού του εγκεκριμένου προσωρινού
ορίου η οποία ισχύει για όσο χρόνο παραμένει το προσωρινό όριο.

Έξοδα εκταμίευσης δανείων €20 Για κάθε σταδιακή ανάληψη.

1.50% 

2% 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 

Εξάλειψη Υποθήκης €50 Για πρόωρη εξόφληση δανείου πλην της επαναχρηματοδότησης. 

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ (ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ / ∆ΑΝΕΙΑ)                

Υπέρβαση χρεωστικού τρεχούμενου
λογαριασμού (πέραν του εγκεκριμένου ορίου)

2%

€12

Χρέωση επιπρόσθετου επιτοκίου επί του ποσού της υπέρβασης η οποία ισχύει για
όσο χρόνο παραμένει η υπέρβαση. Χρέωση και κατά τον τερματισμό του λογ/σμού.
Για κάθε μέρα που πραγματοποιείται χρεωστική κίνηση που έχει ως αποτέλεσμα τη
δημιουργία ή αύξηση της υπέρβασης.

Μη εγκεκριμένα χρεωστικά υπόλοιπα
πιστωτικού τρεχούμενου λογαριασμού

2%

€12

Χρέωση των μη εγκεκριμένων χρεωστικών υπολοίπων (επιπρόσθετα του πιο ψηλού
ποσοστού επιτοκίου που ισχύει για τους χρεωστικούς λ/σμούς).
Για κάθε μέρα που πραγματοποιείται χρεωστική κίνηση που έχει ως αποτέλεσμα τη
δημιουργία ή αύξηση του χρεωστικού υπολοίπου.

Καθυστέρηση στην αποπληρωμή δανείων 2%

€20
€25

Χρέωση επιπρόσθετου επιτοκίου επί του ποσού της καθυστέρησης που ισχύει για
όσο χρόνο παραμένει η καθυστέρηση.Χρέωση και κατά τον τερματισμό του
λ/σμού.Το μήνα, για τους πρώτους τρεις μήνες που το δάνειο παρουσιάζει
καθυστέρηση. Το μήνα, μετά τον τρίτο μήνα που το δάνειο παρουσιάζει
καθυστέρηση

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ LEASING

Σταθερή χρέωση για πελάτες ∆ικτύου Κατ/των για χρηματοδοτήσεις μέχρι €20.000
Σταθερή χρέωση για πελάτες ∆ικτύου Κατ/των για χρηματοδοτ.πέραν των €20.000
Σταθερή χρέωση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Σταθερή χρέωση για μεγάλες επιχειρήσεις. 

Έξοδα Ετοιμασίας Συμβολαίων
(για πράξεις μεταξύ ιδιωτών)

€40
€75
€80
€150

∆ικαίωμα αγοράς €50/CHF80
STG35

Για δάνεια σε Ευρώ / Ελβετικά Φράγκα 
Για δάνεια σε Στερλίνες 

Καθυστέρηση στην αποπληρωμή
∆ανείου Ενοικιαγοράς

2%

€20
€25

Χρέωση επιπρόσθετου επιτοκίου επί του ποσού της καθυστέρησης η οποία ισχύει
για όσο χρόνο παραμένει η καθυστέρηση.
Το μήνα, για τους πρώτους τρεις μήνες που το δάνειο παρουσιάζει καθυστέρηση
Το μήνα, μετά τον τρίτο μήνα που το δάνειο παρουσιάζει καθυστέρηση.

Καθυστέρηση στην αποπληρωμή ∆ανείου 
Stock Finance

2% Χρέωση επιπρόσθετου επιτοκίου επί του ποσού της καθυστέρησης η οποία ισχύει
για όσο χρόνο παραμένει η καθυστέρηση.

ΕΞΟ∆Α ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Έξοδα ∆ιαχείρισης Τρεχουμένου με όριο

Για κάθε επιταγή (χρέωση του εκδότη).

Επιστροφή μεταχρονολογημένης επιταγής

Επιστροφή επιταγής πέραν των 2 φορών Για κάθε επιταγή (χρέωση του καταθέτη).

€30 

€5 

€10 

Για κάθε επιταγή (χρέωση του καταθέτη).

Χρέωση ανά τριμηνία.

Έξοδα ∆ιαχείρισης Λ/σμών πελατών IBUs Χρέωση ανά τριμηνία. Ισχύει μόνο για εταιρείες.

Οδηγία για ακύρωση πληρωμής επιταγής €8 / €20 Χρέωση για κάθε επιταγή / Χρέωση για κάθε οδηγία του πελάτη.

Λειτουργικά έξοδα Τρεχ. Λ/σμού σε Κυπριακό
και σε ξένο νόμισμα

Ελάχιστη/Μέγιστη χρέωση για φυσικά πρόσωπα 
Ελάχιστη/Μέγιστη χρέωση για επιχειρήσεις

€2,50-€5  
€2,50-€34  

€5 Στο τέλος κάθε εξαμήνου όταν ο λογ/σμός είναι αδρανής και το υπόλοιπο
είναι μικρότερο των €200. Όταν το υπόλοιπο είναι μικρότερο των €5, ο
λογ/σμός χρεώνεται με το ποσό που τον μηδενίζει.

 Επιστροφή επιταγής λόγω ανεπαρκούς υπολ.

Ακινησία Λογαριασμού (για λογαριασμούς με
προειδοποίηση κατηγορίας 05 και 06)
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Μέχρι €10.000:            €4
€10.001-€100.000:      €30
€100.001-€1.000.000:€130 
Πέραν €1.000.001:    €250

€150 Ετησίως

Λειτουργικά έξοδα Λ/σμού Ταμιευτηρίου €5 Ετήσια χρέωση. Όταν το υπόλοιπο είναι μικρότερο των €5, ο λογαριασμός
χρεώνεται με το ποσό που τον μηδενίζει.



Εξόφληση εμπρόθεσμης κατάθεσης με
σταθερό επιτόκιο πριν τη λήξη της

Βιβλιάρια Επιταγών €10 Χρέωση για λ/σμούς σε Ευρώ και σε Ξένο Νόμισμα (USD/GBP)

Βιβλιάρια Ειδικών Επιταγών Ανάλογα με τον αριθμό των φύλλων και το χρώμα

Μηχανογραφημένες Επιταγές €5 Ανά 100 φύλλα. Επιπρόσθετο τέλος χαρτοσήμανσης €0,05 για κάθε
επιταγή. Το κόστος εκτύπωσης δεν περιλαμβάνεται

Επιταγές Special Presentation  €20 Για κάθε επιταγή που παρουσιάζει η Τράπεζα σε άλλες επιτόπιες
Τράπεζες για πληρωμή ή για κάθε επιταγή της Τράπεζας που
παρουσιάζεται από άλλες επιτόπιες Τράπεζες.

Επιστροφή επιταγών που πληρώθηκαν  €5 Για κάθε επιταγή, με μέγιστο ποσό €17 για κάθε ημερομηνία.

Το κόστος επιβάρυνσης υπολογίζεται επί του ποσού της ανάληψης και
σύμφωνα με τις ημέρες που υπολείπονται μέχρι τη λήξη της κατάθεσης.

Πίστωση με τόκο για όλη την περίοδο με το επιτόκιο της κατάθεσης και
χρέωση με τόκο από την ημερομηνία εξόφλησης μέχρι τη λήξη της
κατάθεσης, με επιτόκιο ίσο με το μέσο όρο του Euribor/Libor (ανάλογα με
την περίπτωση), που αντιστοιχεί στις ημέρες που υπολείπονται μέχρι τη
λήξη της κατάθεσης και επιπλέον χρέωση ανάλογα με τη διάρκεια του
προϊόντος:
ΕΚ με διάρκεια μέχρι και 8 ημέρες: 2%
ΕΚ με διάρκεια από 9 μέχρι και 35 ημέρες: 3% 
ΕΚ με διάρκεια πάνω από 35 ημέρες:  5% 

Πάγια τραπεζική εντολή / Standing Order €6
€1,70
€2,50
€3,40

Αυτόματη τραπεζική εντολή / Direct Debit ΄Ανοιγμα/Μεταβολή 

Μη αυτοματοποιημένες Μισθοδοσίες €2/ €200 Ελάχιστη/Μέγιστη χρέωση για κάθε υπάλληλο 

Έκδοση Επιταγών Εσωτερικού Ελάχιστη / Μέγιστη χρέωση €5 - €10 .

Φύλαξη στην Τράπεζα κατάστασης λογ./Αλληλογ.

Αντίγραφα ενταλμάτων, επιταγών κτλ. Ελάχ./μέγ. χρέωση, για κάθε ημερομηνία ανάλογα με το χρόνο της έρευνας.

Έκδοση πιστοποιητικού τόκων και υπολοίπων πελάτη
(κατά παράκληση Λογιστών/Ελεγκτικών Γραφείων)

Ετήσια χρέωση

Ετήσια Χρέωση για ιδιώτες
Ετήσια Χρέωση για Εταιρείες

Ελάχιστο ποσό ετησίως για κάθε λογαριασμό.

€6

0,15%

€70

€100
€150

€5/ €20

€55 
€17
€25

€3,40Έκδοση πιστοποιητικού τόκων/υπολοίπων Λ/σμού 

Ετήσια χρέωση για επιχειρήσεις.
Ετήσια χρέωση για ιδιώτες
Επιπρόσθετη χρέωση για πρόσθετα στοιχεία.

΄Ανοιγμα / Μεταβολή  
Για πίστωση λογαριασμού άλλου πελάτη, εντός της Τράπεζας.
Για πίστωση λογαριασμού που τηρείται σε ξένη επιτόπια Τράπεζα.
Έξοδα μη εκτέλεσης 

Αντίγραφο κατάστασης λογαριασμού €4 Για κάθε κατάσταση.

Φύλαξη στην Τράπεζα κατάστασης λογ./Αλληλογ.
για πελάτες IBUs

Εκτύπωση προσωρινής κατάστασης λογαριασμού €1

Άλλα πιστοποιητικά Ελάχιστο ποσό.

Εξόφληση λογ. Κοινής Ωφελείας στα ταμεία 

Ανταλλαγή/Κατάθεση/Ανάληψη Κερμάτων 1% Min €3

Εξαργύρωση επιταγών 0,2% Min €3,40 
€0,65 

Επιταγές ξένων επιτόπιων τραπεζών 
Επιταγές της Κεντρικής Τράπεζας

Για ποσά πέραν των €35.

€5 

€1

Συστατική επιστολή €35 
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'Εξοδα Ετοιμασίας Πληρεξουσίων

Ανά εντολή / μέγιστη ετήσια χρέωση
Σταθερή ετήσια χρέωση

€2 / €150
€150

Κώδικες Ασφαλείας 
Κώδικες Ασφαλείας για πελάτες IBUs

€5

Μια φορά το μήνα επιτρέπεται ανάληψη μέχρι €2.000 χωρίς χρέωση.
Μια φορά το μήνα επιτρέπεται ανάληψη μέχρι €1.500 χωρίς χρέωση.
Αναλήψεις από λ/σμούς Προειδ. που λειτουργούν στις κατηγορίες των
Εμπροθ.Καταθ. (07,42) χρεώνονται ως οι αναλήψεις των αντίστοιχων Ε.Κ.

Λ/σμός Προειδοποίησης ( κατ. 05 και 06)
Λ/σμοί Προειδοπ. 35 ημερών σε Ευρώ (κατ.41)
(Για αναλήψεις χωρίς γραπτή προειδοποίηση)

2%
1 m Euribor +1%
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Αγορά Ξένου Χαρτονομίσματος

Έναντι μετρητών σε Ευρώ/Κατάθεση σε λογαριασμό σε Ευρώ

Κατάθεση σε λογαριασμό ιδίου νομίσματος 
Κατάθεση σε λογαριασμό διαφορετικού ξένου νομίσματος 

2% με ελάχιστο €3,50

Ελάχιστο 0,5%
0,5%  

∆εν εφαρμόζεται

Πώληση Ξένου Χαρτονομίσματος

Έναντι μετρητών σε Ευρώ/Χρέωση λογαριασμού σε Ευρώ ∆εν εφαρμόζεται

Χρέωση λογαριασμού στο ίδιο/διαφορετικό ξένο νόμισμα 0,5% ∆εν εφαρμόζεται

Έναντι μετρητών σε Ευρώ/Κατάθεση σε λογαριασμό σε Ευρώ 1% με ελάχιστο €5,50

Κατάθεση σε λογαριασμό ιδίου ξένου νομίσματος Χωρίς προμήθεια ∆εν εφαρμόζεται

Κατάθεση σε λογαριασμό διαφορετικού νομίσματος 1% με ελάχιστο €5,50 1% με ελάχιστο €5,50

Ταχυδρομικά Έξοδα 

Έναντι μετρητών σε Ευρώ/Χρέωση λογαριασμού σε Ευρώ 1% με ελάχιστο €5,50 1% με ελάχιστο €5,50

1% με ελάχιστο €2/ μέγιστο €35

€0,17 για κάθε ταξ. επιταγή 

Χρέωση λογαριασμού στο ίδιο ξένο νόμισμα 1% με ελάχιστο €5,50 ∆εν εφαρμόζεται

Χρέωση λογαριασμού σε διαφορετικό νόμισμα 1% με ελάχιστο €5,50 1% με ελάχιστο €5,50

Αγορά Επιταγών Εξωτερικού σε Ευρώ ή Ξένο Νόμισμα

Έναντι μετρητών σε Ευρώ/Κατάθεση σε λογαριασμό σε Ευρώ 0,5% με ελάχιστο €3 / 
μέγιστο €30

Κατάθεση σε λογαριασμό ιδίου ξένου νομίσματος 0,5% με ελάχιστο €3 / μέγιστο €30

€0,17 για κάθε ταξ. επιταγή 

∆εν εφαρμόζεται

Κατάθεση σε λογαριασμό διαφορετικού νομίσματος Προμήθεια Συναλλάγματος Προμήθεια Συναλλάγματος

Έκδοση Επιταγών Εξωτερικού σε Ευρώ ή Ξένο Νόμισμα

Έναντι μετρητών σε Ευρώ/Χρέωση λογαριασμού σε Ευρώ Προμήθεια Συναλλάγματος

Χρέωση λογαριασμού στο ίδιο ξένο νόμισμα ∆εν εφαρμόζεται

Χρέωση λογαριασμού σε διαφορετικό νόμισμα Προμήθεια Συναλλάγματος Προμήθεια Συναλλάγματος

Έναντι μετρητών σε Ευρώ/Κατάθεση σε λογαριασμό σε Ευρώ

Κατάθεση σε λογαριασμό ιδίου ξένου νομίσματος Χωρίς προμήθεια ∆εν εφαρμόζεται

Κατάθεση σε λογαριασμό διαφορετικού νομίσματος Προμήθεια Συναλλάγματος Προμήθεια Συναλλάγματος

Χωρίς προμήθεια

Αγορά Ταξιδιωτικών Επιταγών σε Ευρώ ή Ξένο Νόμισμα

Πώληση Ταξιδιωτικών Επιταγών σε Ευρώ ή σε Ξένο Νόμισμα

Προμήθεια Συναλλάγματος

Προμήθεια Συναλλάγματος

Αγορά Επιταγών Πληρωτέων Εξωτερικού σε Ευρώ ή Ξένο Νόμισμα

Χωρίς προμήθεια 

Επαναγορά αχρησιμοποίητων χαρτονομισμάτων Χωρίς προμήθεια ∆εν εφαρμόζεται

∆εν εφαρμόζεται

Ταχυδρομικά έξοδα για κάθε επιταγή €0,85 €0,85

0,15% ελάχ. €5 / μεγ. €400

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟ
ΝΟΜΙΣΜΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ
 ΣΕ ΕΥΡΩ

Μεταφορές μεταξύ λογαριασμών στο ίδιο
νόμισμα 

Για μεταφορά σε λογ/σμό ιδίου πελάτη €1,70
Για μεταφορά σε λογ/σμό άλλου πελάτη €5

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ (ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ
Ι∆ΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ 
ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ
 ΣΕ ΕΥΡΩ

Μέσω JCC, SEPA, SWIFT εντός Κύπρου και ζώνης SEPA
(ΕΕ) μέχρι €50.000

Για ποσά μέχρι €1.000: Transfer
Comm. €5
Πέραν €1.000 - €50.000: Transfer
Comm. €12

Μέσω SWIFT σε Ευρώ εντός Κύπρου και ΕΕ για ποσά
πέραν των €50.000, εκτός Κύπρου και ΕΕ ανεξαρτήτως
ποσού και σε ξένο νόμισμα ανεξαρτήτως ποσού

Μέσω SWIFT με αξία την ίδια ημέρα με την ημέρα εκτέλεσης
τους

Μέσω Internet Banking για JCC, SEPA, SWIFT εντός Κύπρου
και ζώνης SEPA (EE) μέχρι €50.000 (Regulated Payment*)

Για ποσά μέχρι €1.000: Transfer
Comm. €3
Πέραν €1.000 - €50.000: Transfer
Comm. €6

Transfer Comm. 0,15% με ελάχιστο €5/
μέγιστο €400 επιπλέον έξοδα
διεκπεραίωσης €12

Transfer Comm. 0,15% με
ελάχιστο €5/ μέγιστο €400
επιπλέον έξοδα διεκπεραίωσης
€12

Επιπλέον χρέωση 0,05% με
ελάχιστο €20 / μέγιστο €200

Επιπλέον χρέωση 0,05% με
ελάχιστο €20 / μέγιστο €200

0,15% ελάχ. €5 / μέγ. €400

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

∆εν εφαρμόζεται



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟ
ΝΟΜΙΣΜΑ

Έξοδα ανταποκριτών που επιβαρύνουν τον εντολέα
(Charges OUR) 

Μέχρι €10.000: €10
Πέραν €10.000 - €50.000: €35
Πέραν €50.000: €60

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ
 ΣΕ ΕΥΡΩ

Μέχρι €10.000: €10
Πέραν €10.000 - €50.000: €35
Πέραν €50.000: €60

Χρέωση για διόρθωση/διερεύνηση εμβάσματος €40 €40

Χρέωση για παράλειψη / λανθασμένο IBAN €20 €20

Εμβάσματα εντός Συγκροτήματος στο ίδιο νόμισμα του ιδίου
πελάτη

50% μείωση στις προμήθειες 50% μείωση στις προμήθειες

Μήνυμα SWIFT για επιπρόσθετες πληροφορίες €8,54 για κάθε μήνυμα

€8,54 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ (ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ Ι∆ΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ)

ΑΛΛΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Για εμβάσματα μέσω SWIFT με υψηλή προτεραιότητα €8,54 

€8,54 για κάθε μήνυμα

Για λογαριασμό πελατών άλλων Τραπεζών

Προμήθεια εξυπηρέτησης πελατών Γρ.Αντιπροσωπείας-
Για κάθε οδηγία που παραλαμβάνεται μέσω των Γρ.
Αντιπροσωπείας εκ μέρους των πελατών

€20

Για πίστωση λογαριασμών πελατών της Τράπεζας
ανεξάρτητα από το μέσο διαβίβασης (SEPA, SWIFT, JCC)

Πέραν €2.000: €2   
Πέραν €2.000 - €50.000: €10
Πέραν €50.000: €40

Μέχρι €10.000: χωρίς χρέωση
€10.000 - €50.000: €4
Πέραν €50.000: €30

Μέχρι €2.000: €2 + €12 έξοδα
διεκπεραίωσης 
Πέραν €2.000 - €50.000: €10 + €12 έξοδα
διεκπεραίωσης 
Πέραν €50.000: €40 + €12 έξοδα
διεκπεραίωσης 

€20

Χώρες εντός PSD: Χωρίς χρέωση
Χώρες εκτός PSD: 
Μέχρι €10.000: €12 έξοδα
διεκπεραίωσης
€10.000 - €50.000: €4 + €12 έξοδα
διεκπεραίωσης
Πέραν €50.000: €30 + €12 έξοδα
διεκπεραίωσης

Εισερχόμενα εμβάσματα εντός Συγκροτήματος, στο
ίδιο νόμισμα/κατάθεση ολόκληρου του ποσού σε
λογαριασμό στο ίδιο νόμισμα

Χωρίς χρέωση Χωρίς χρέωση

Χρέωση για διερεύνηση εμβάσματος   €20 €20

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Έξοδα ∆ιαβίβασης μηνύματος SWIFT MT110- 
Ειδοποίηση έκδοσης επιταγής

€2

Συμβόλαια Προθεσμιακών Πράξεων 0,2% με ελάχιστο €35

∆ιερεύνηση Συναλλαγών Ελάχιστο ποσό €20

Στις περιπτώσεις που στο έμβασμα (εισερχόμενο/εξερχόμενο) υπάρχει μετατροπή συναλλάγματος, εισπράττεται επιπλέον προμήθεια
συναλλάγματος  

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - Εισπράττεται στις περιπτώσεις που λαμβάνει χώρα μετατροπή από / σε Ευρώ και μετατροπή μεταξύ δύο
ξένων νομισμάτων:                           0.4% με ελάχιστο €5 / μέγιστο €400 
*Regulated payment:          1. Η αποστέλλουσα και η παραλαμβάνουσα Τράπεζα είναι εντός ΕΕ
                    2. Το νόμισμα του εμβάσματος είναι ΕΥΡΩ
                    3. Το ποσό είναι μέχρι €50.000  
                    4. Έχει σωστό IBAN για το δικαιούχο
                    5. Έχει σωστό BIC για τη Τράπεζα του δικαιούχου 
                    6. Η χρέωση των εξόδων είναι "SHA" (Shared) 
                    7. Η ημερομηνία αξίας είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας εκτέλεσης  

€2
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ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Προμήθεια Είσπραξης 0,2% Ελάχιστο €18, μέγιστο €100

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Eλάχιστο €10, μέγιστο €600 

0,25%

€30Επιστροφή Απλήρωτης Επιταγής

Προμήθεια Χειρισμού

Έξοδα Συναλλαγής €20
€30
€50

Προμήθεια Είσπραξης 0,2%

Συναλλαγματικές Χωρίς 'Εγγραφα                              

Συναλλαγματικές με 'Eγγραφα

Προμήθεια Χειρισμού 0,25%

Συναλλαγματικές Χωρίς 'Eγγραφα

Προμήθεια Είσπραξης 0,1% Ελάχιστο €10, μέγιστο €30

Προμήθεια Χειρισμού 0,25% Eλάχιστο €10, μέγιστο €200 

Eλάχιστο €10, μέγιστο €200 

'Αλλες Χρεώσεις για Εισερχόμενες Αξίες προς Είσπραξη Εξωτερικού για Συναλλαγματικές Με ή Χωρίς Έγγραφα

'Εξοδα Συναλλαγής €30

Προμήθεια Τροποποίησης €10
Προμήθεια Αποδοχής €15

∆ικαιώματα ∆ιαμαρτύρησης €35

Προμήθεια για εγγύηση πληρωμής 0,2% Μηνιαίως, ελάχιστο ποσοστό 0,6%, ελάχιστο ποσό €25

Προμ. για παράταση εγγ.πληρωμής 0,2% Για κάθε επιπρόσθετο μήνα

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Συναλλαγματικές με 'Eγγραφα

Προμήθεια Χειρισμού 0,25% Eλάχιστο €10, μέγιστο €600 

Προμήθεια Είσπραξης 0,1% Eλάχιστο €10, μέγιστο €30 

Προμήθεια Χειρισμού 0,25% Eλάχιστο €10, μέγιστο €200 

Προμήθεια Είσπραξης 0,1% Eλάχιστο €10, μέγιστο €30 

Προμήθεια Χειρισμού 0,25% Eλάχιστο €10, μέγιστο €200 

'Αλλες Χρεώσεις για Εξερχόμενες Αξίες προς Είσπραξη Εξωτερικού για Συναλλαγματικές Με ή Χωρίς Έγγραφα  

'Εξοδα Συναλλαγής €20

Προμήθεια Τροποποίησης €10

Προμήθεια Αποδοχής €15

Αγορά Αξιών που Συνοδεύονται με Έγγραφα - (Επιπρόσθετα από τις πιο πάνω προμήθειες και χρεώσεις)

Τόκος Με επιτόκιο δαν. από ημέρα προεξ. μέχρι πίστωσης προϊόντος στο λογ/σμό της Τράπεζας

Έξοδα Εξυπηρέτησης €15 Σε περίπτωση προεξόφλησης FBN

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προμήθεια Έκδοσης-χωρίς βεβαίωση 0,2% Μηνιαίως, ελάχιστο ποσοστό 0,6%, ελάχιστο ποσό €50

'Εξοδα Συναλλαγής €40

Προμ. Παράτασης/Αύξησης ποσού -
χωρίς βεβαίωση

0,2% Για κάθε επιπρόσθετο μήνα/επιπρόσθετη προμήθεια έκδοσης στο ποσό αύξησης

'Εξοδα Τροποποίησης €30

Προμήθεια Χειρισμού 0,25% Eλάχιστο €10, μέγιστο €1.000

Προμήθεια Αποδοχής 0,2% Μηνιαίως, ελάχιστο ποσοστό 0,6%, ελάχιστο ποσό €50

'Εξοδα Εγγράφων με ∆ιαφορές €75

Προμήθεια Ανταποκριτών €35

Έξοδα Πληρωμής / Κάλυψης €75 Για πληρωμές με έμβασμα (συμπεριλαμβάνει και τηλεμηνύματα)

Για πιστώσεις που δεν έχουν εκτελεστεί

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Ειδοποίηση Πίστωσης 0,05% Eλάχιστο €50, μέγιστο €100

Βεβαίωση Πίστωσης 0,2% Eλάχιστο ποσοστό για κάθε περίοδο 3 μηνών, ελάχιστο ποσό €70.
Η χρέωση διαφοροποιείται ανάλογα με τον κίνδυνο χώρας / τράπεζας

Έξοδα Συναλλαγής €30

Για ποσά μέχρι €200 
Για ποσά €200 - € 1000 (πλέον προμήθεια χειρισμού ή συναλλάγματος)
Για ποσά πέραν €1000 (πλέον προμήθεια χειρισμού ή συναλλάγματος)

Έξοδα Τροποποίησης €30

Eλάχιστο €18, μέγιστο €100 

Επιταγές 

Επιταγές 

Για κάθε επιταγή
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Προμήθεια Έκδοσης-με βεβαίωση 0,125% - 0,42% Μηνιαίως, ελάχιστο ποσοστό 0,375% - 1,25%, ελάχιστο ποσό €50

Προμ. Παράτασης/Αύξησης ποσού -
με βεβαίωση

Για κάθε επιπρόσθετο μήνα/επιπρόσθετη προμήθεια έκδοσης στο ποσό αύξησης0,125% - 0,42%



Ελάχιστο €10

Προμήθεια Μεταφοράς

Μεταφερόμενες Πιστώσεις

Έξοδα Τροποποίησης

Σημείωση: Πληροφορίες για χρεώσεις που αφορούν εξειδικευμένες εργασίες, θα παρέχονται από οποιοδήποτε Κατάστημα / Υπηρεσία
της Τράπεζας Κύπρου.                                                                                      001-01-1551 Σελ.6  Ισχύς
από: 13/10/2014

€30

Προμήθεια Χειρισμού 0,25%

Προμήθεια Πληρωμής/ Εκτέλεσης 0,25% Ελάχιστο €40, μέγιστο €150

Προμ.αποδοχής (βεβαιωμένες πιστώσεις) 0,2% Ελάχιστο ποσοστό για κάθε περίοδο 3 μηνών, ελάχιστο ποσό €70.
Η χρέωση διαφοροποιείται ανάλογα με κίνδυνο χώρας/τράπεζας. Ως ποσοστό
προμήθειας ισχύει το ποσοστό της προμήθειας βεβαίωσης. 

Έξοδα Εγγράφων με ∆ιαφορές €75

Προέλεγχος Εγγράφων €35 Ελάχιστο ποσό

Τόκος (για προεξοφλήσεις/διαπραγματ.) Με επιτόκιο δανεισμού από ημερομηνία προεξόφλησης / διαπραγμάτευσης μέχρι
ημερομηνία πίστωσης προιόντος στο λογ/σμό της Τράπεζας

Εκχώρηση Προϊόντος €50

0,1%

Έξοδα Συναλλαγής

Για κάθε μήνα ελάχιστο ποσοστό 0,3% με ελάχιστο ποσό €80

€30

Προμήθεια παράτασης / αύξησης ποσού 0,1% Για κάθε επιπρόσθετο μήνα/επιπρόσθετη προμήθεια μεταφοράς στο ποσό αύξησης

Έξοδα Πληρωμής / Κάλυψης €75 Για πληρωμές με έμβασμα (συμπεριλαμβάνει και τηλεμηνύματα)

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ

Τοποθέτηση εμπορευμάτων 0,05% Ελάχιστο €50, μέγιστο €100

Ανάληψη εμπορευμάτων 0,025% Για 3 μήνες από την ημερομηνία τοποθέτησης μέχρι την ημερομηνία κάθε ανάληψης
με ελάχιστο ποσό €20 για κάθε ανάληψη 

Επίσκεψη σε αποθήκη €100 Για κάθε επίσκεψη σε αποθήκη για έλεγχο των εμπορευμάτων

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ∆ΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ (Για Πιστώσεις και Αξίες προς Είσπραξη)

Προμήθεια Έκδοσης Εγγυητικής 
Επιστολής προς Ναυτιλιακές Εταιρίες

€30 Για περίοδο 3 μηνών και μετά €10 για κάθε μήνα μέχρι ακύρωσης της εγγυητικής

Έξοδα Συναλλαγής €10

€20 Σταθερή επιβάρυνση για οπισθογράφηση Συμβάσεων αερομεταφοράς χωρίς την 
παρουσίαση των σχετικών εγγράφων (∆εσμευτικές ∆ηλώσεις)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Προμήθεια ΄Εκδοσης 0,25% - 0,50% Ανά τριμηνία. Μηνιαία χρέωση για κάθε επιπρ.μήνα ελ.περ. 3 μήνες, ελ.ποσό €25

Προμήθεια Παράτασης / Αύξησης 0,25% - 0,50% Ανά τριμηνία. Μηνιαία χρέωση για κάθε επιπρόσθετο μήνα/επιπρόσθετη προμήθεια
έκδοσης στο ποσό αύξησης  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Εισερχόμενες προς διαβίβαση χωρίς ευθύνη Τράπεζας )

Προμήθεια ∆ιαβίβασης €50

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Εισερχόμενες με την αντεγγύηση των ανταποκριτών)

Προμήθεια ΄Εκδοσης 0,2% Ελάχ. ποσοστό ανά τριμηνία. Ελάχ.ποσό €35. Η χρέωση διαφοροποιείται ανάλογα
με κίνδυνο χώρας/τράπεζας. Για τράπεζες Ιταλίας 0,01% επιπλέον του πιο πάνω
ποσοστού 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ / ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ (STANDBY LETTERS OF CREDIT) 

Προμήθεια ΄Εκδοσης 0,25% - 1,25%

Προμήθεια Παράτασης 0,25% - 1,25% Ανά τριμηνία. Μηνιαία χρέωση για κάθε επιπρόσθετο μήνα/επιπρόσθετη προμήθεια
έκδοσης στο ποσό αύξησης  

Άλλα Έξοδα Εγγυητικών Επιστολών

Έξοδα Συναλλαγής €30 Για Εγγυητικές Επιστολές Εξωτερικού και Πιστώσεις σε Αναμονή

Έξοδα Τροποποίησης €25

Προμήθεια Χειρισμού 0,25% Ελάχιστο €10, μέγιστο €400 για πληρωμή απαιτήσεων με έμβασμα

Χειρισμός Απαιτήσεων 0,1% Ελάχιστο €30, μέγιστο €100 

Προμήθεια Βεβαίωσης (Πιστώσεις σε
Αναμονή)

Ελάχιστο ποσοστό για κάθε περίοδο 3 μηνών ελάχιστο ποσό €70.
Η χρέωση διαφοροποιείται ανάλογα με κίνδυνο χώρας/Τράπεζας

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Προμήθεια Συναλλάγματος 0,4% Ελάχιστο €5, μέγιστο €400. Εφαρμόζεται όπου υπάρχει μετατροπή συναλλάγματος 
και αντικαθιστά την προμήθεια χειρισμού

Έξοδα ∆ιερεύνησης €15

Μελέτη/Αξιολόγ.περίπλοκων υποθέσεων €50 - €100

Προμήθεια Ακύρωσης

Courier charges Εξωτερικού/
Ε ύ

€35 / €10

Ταχυδρομικά Εξωτερικού €10

Προμήθεια για έμβασμα/πληρωμή €35 ∆εν εφαρμόζεται σε πληρωμές με έμβασμα Πιστ. Εισαγωγής και Μεταφερ. Πιστ.

Ταχυδρομικά - Φαξ / Swift Charges €5 / €15

Προμήθεια Έκδοσης (∆εσμευτικές
∆ηλώσεις)

0,2%

€20 Πριν ή μετά την έκδοση

Για αποστολή συστημένης αλληλογραφίας

Ανά τριμηνία. Μηνιαία χρέωση για κάθε επιπρ.μήνα ελ.περ. 3 μήνες, ελ.ποσό €25


