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ΣΥΜΒΑΣΗ – ΠΛΑΙΣΙΟ  
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 
 
 
 

1. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΗΣ 

1.1. Συμβαλλόμενοι στην παρούσα είναι: 
από τη μία πλευρά η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αιόλου αρ. 86), 
νόμιμα εκπροσωπούμενη (και που κατωτέρω θα καλείται «η Τράπεζα») και   
από την άλλη πλευρά, ο πελάτης της Τράπεζας (και που κατωτέρω θα καλείται «ο 
Καταθέτης»). 
Στο Προσάρτημα της παρούσας περιέχονται περισσότερα στοιχεία για τους εδώ 
συμβαλλομένους, την εκπροσώπησή τους και τους τυχόν συνδικαιούχους του 
λογαριασμού. Το εν λόγω Προσάρτημα δεν παράγεται όταν η αρχική σύμβαση 
συνάπτεται μέσω ηλεκτρονικών εναλλακτικών Δικτύων της Τράπεζας.  

1.2. Αντικείμενο της παρούσας είναι η πιστοποίηση:  
α) των Γενικών όρων, από τους οποίους διέπεται η μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων 
συναπτόμενη σήμερα κύρια σύμβαση – πλαίσιο σύστασης μίας ή περισσότερων 
προθεσμιακών καταθέσεων,  
β) των Γενικών όρων, από τους οποίους διέπεται η, επίσης σήμερα συναπτόμενη, 
παρεπόμενη σύμβαση ανοίγματος, τήρησης και λειτουργίας του λογαριασμού 
προθεσμιακών καταθέσεων και των υπομερίδων αυτού που ανοίγονται για κάθε 
επιμέρους προθεσμιακή κατάθεση. 

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελεί το ως άνω Προσάρτημα και κάθε 
έγγραφο – αποδεικτικό προθεσμιακής κατάθεσης που εκδίδεται από την Τράπεζα, για 
κάθε προθεσμιακή κατάθεση και στο οποίο αναφέρονται οι ειδικότεροι όροι (κατά το 
ποσό, το νόμισμα, τη διάρκεια, τη λήξη κ.λπ.) κάθε επιμέρους προθεσμιακής 
κατάθεσης. 

Πέραν των παρόντων όρων, η όλη συμβατική σχέση μεταξύ της Τράπεζας και του 
Καταθέτη διέπεται και από τις σχετικές με τις καταθέσεις διατάξεις των Νόμων, από  τις 
Πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και από τις αποφάσεις της Τράπεζας 
της Ελλάδος και άλλων αρμοδίων οργάνων και αρχών. 

1.3. Πριν από την σύναψη της παρούσας, εγγράφως στο Κατάστημα της Τράπεζας ή μέσω 
των ηλεκτρονικών εναλλακτικών δικτύων της (π.χ. εφαρμογή Internet Banking της 
Τράπεζας) εφόσον αφορά σε προϊόν που διατίθεται μέσω αυτών, ο Καταθέτης 
ενημερώθηκε πλήρως ως προς όλους τους όρους της παρούσας, καθώς και τους 
επιμέρους όρους του προϊόντος στο οποίο τοποθετείται, δηλώνοντας ότι τους 
κατανόησε και ότι επιθυμεί να προβεί στη σύναψη της παρούσας. 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 
2.1. Υποχρεώσεις της Τράπεζας 
2.1.1. Η Τράπεζα αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποδέχεται κάθε αρχική ή μελλοντική 

προθεσμιακή κατάθεση του Καταθέτη, υποχρεώνεται δε να επιστρέψει το χρηματικό 
ποσό κάθε κατάθεσης στον Καταθέτη κατά το χρόνο, με τους τόκους και υπό τις λοιπές 
προϋποθέσεις που συμφωνήθηκαν για κάθε επιμέρους προθεσμιακή κατάθεση και 
αναφέρονται λεπτομερώς στο αποδεικτικό κατάθεσης, αλλά και υπό τις προϋποθέσεις 
που αναφέρονται κατωτέρω, στους λοιπούς γενικούς όρους της παρούσας σύμβασης, 
πάντοτε λαμβανομένων υπόψη και τυχόν εντολών του Καταθέτη, όπου αυτό 
προβλέπεται από τη λειτουργία του προϊόντος, για την αυτόματη ανανέωση της 
σύμβασης ως προς το κεφάλαιο μόνο ή και ως προς τους τόκους της κατάθεσης.  

2.1.2. Η Τράπεζα οφείλει να καταβάλλει στον Καταθέτη τους συμφωνηθέντες για κάθε 
επιμέρους προθεσμιακή κατάθεση τόκους, όπως αυτοί προκύπτουν από το 
αποδεικτικό προθεσμιακής κατάθεσης. 
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Το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο κάθε προθεσμιακής κατάθεσης διαμορφώνεται ελεύθερα 
από την Τράπεζα, γνωστοποιείται στον Καταθέτη με εξατομικευμένη ενημέρωση, 
γίνεται αποδεκτό απ’ αυτόν και αναγράφεται στο εκδιδόμενο αποδεικτικό κατάθεσης. 

2.1.3. Η Τράπεζα είναι υποχρεωμένη να εκτελεί κάθε σχετική εντολή του Καταθέτη, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτή είναι έγγραφη (ή παρέχεται μέσω εναλλακτικών δικτύων 
παροχής τραπεζικών υπηρεσιών) και σύμφωνη με τους εδώ συνομολογούμενους 
όρους. 

 
2.2. Υποχρεώσεις του Καταθέτη  
2.2.1. Ο Καταθέτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταθέσει στην Τράπεζα το  χρηματικό 

ποσό κάθε προθεσμιακής κατάθεσης, έναντι απόληψης τόκων και κατά τους λοιπούς, 
εδώ και στο αποδεικτικό κατάθεσης, συμφωνούμενους όρους. Το αρχικά κατατιθέμενο 
ποσό για κάθε προθεσμιακή κατάθεση απαιτείται να είναι τουλάχιστον ίσο με το κάθε 
φορά οριζόμενο από την Τράπεζα ως ελάχιστο για κάθε προϊόν. 

2.2.2. Για την εξυπηρέτηση και διεκπεραίωση των αναγκαίων διαχειριστικών συναλλαγών της 
παρούσας σύμβασης – πλαίσιο προθεσμιακής κατάθεσης, συμφωνείται η σύνδεσή της 
με λογαριασμό καταθέσεων πρώτης ζήτησης («λογαριασμός εξυπηρέτησης»). Ως 
λογαριασμός εξυπηρέτησης νοείται ο λογαριασμός καταθέσεων πρώτης ζήτησης από 
τον οποίο μεταφέρεται, μέσω Καταστήματος της Τράπεζας ή μέσω ηλεκτρονικών 
εναλλακτικών δικτύων της, το προς τοποθέτηση στην προθεσμιακή κατάθεση κεφάλαιο 
και στον οποίο θα μεταφέρονται αυτόματα το κεφάλαιο ή/και οι τόκοι της προθεσμιακής 
κατάθεσης στις ημερομηνίες που προβλέπονται από τη λειτουργία κάθε προϊόντος. Στις 
περιπτώσεις που έχει δοθεί εντολή αυτόματης ανανέωσης της προθεσμιακής 
κατάθεσης από τον πελάτη, οι μεταφορές ποσών στον λογαριασμό εξυπηρέτησης 
διαφοροποιούνται ή και αναστέλλονται, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες του πελάτη 
ως προς τον τύπο της αυτόματης ανανέωσης. 
Όπου προβλέπεται από τη λειτουργία του επιμέρους προϊόντος, ο Πελάτης δύναται να 
υποδείξει, για την απόδοση των τόκων του λογαριασμού προθεσμιακής κατάθεσης, 
καταθετικό λογαριασμό διαφορετικό από το λογαριασμό εξυπηρέτησης («λογαριασμός 
απόδοσης τόκων»). 

2.2.3. Ο Καταθέτης αποδέχεται ότι βαρύνουν τον ίδιο (και χρεώνονται αντίστοιχα στον 
τηρούμενο λογαριασμό προθεσμιακών καταθέσεων και τις τυχόν υπομερίδες αυτού) οι 
παρακρατούμενοι προς απόδοση στο Δημόσιο φόροι επί των τόκων, καθώς και οι 
ισχύουσες κάθε φορά προμήθειες, έξοδα κλπ. Τα εκάστοτε ισχύοντα έξοδα και 
προμήθειες παρατίθενται στο Τιμολόγιο εργασιών της Τράπεζας που είναι διαθέσιμο 
στον Καταθέτη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις 
και βρίσκεται αναρτημένο σε κάθε Κατάστημα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα της 
www.nbg.gr. 

2.2.4. Ο Καταθέτης αποδέχεται ότι η Τράπεζα, στο πλαίσιο εκπλήρωσης των νομίμων 
υποχρεώσεων εξατομικευμένης ή μη ενημέρωσης του κατά τη λειτουργία της 
παρούσας σύμβασης, δικαιούται να κάνει χρήση και όλων των σύγχρονων 
ηλεκτρονικών μέσων μετάδοσης μηνυμάτων, όπως του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(στην δηλωθείσα απ’ αυτόν διεύθυνση), telefax (στον δηλωθέντα απ’ αυτόν αριθμό) ή 
και μαγνητοφωνημένης τηλεφωνικής συνομιλίας (μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της 
Τράπεζας), χωρίς όμως να καταλογίζονται στην Τράπεζα ανυπαίτια για αυτή 
σφάλματα, περικοπές, καθυστερήσεις κλπ κατά τη διαδικασία χρήσης των ανωτέρω 
μεθόδων ενημέρωσης.  

2.2.5. Ο Καταθέτης είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί έγκαιρα στην Τράπεζα κάθε 
μεταβολή των στοιχείων της ταυτότητάς του ή της διεύθυνσης κατοικίας και 
επικοινωνίας, που δηλώθηκαν απ’ αυτόν αλλά και την τυχόν διαπιστούμενη απ’ αυτόν 
απώλεια των ατομικών του στοιχείων ταυτοποίησης, συνιστά δε πταίσμα του η 
παράλειψή του να εκπληρώσει τις προεκτεθείσες υποχρεώσεις του. 

2.2.6. Ο Καταθέτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει προς την Τράπεζα την 
προβλεπόμενη πληροφόρηση για τη δημιουργία του οικονομικού / συναλλακτικού του 
προφίλ και αναγνωρίζει ότι η Τράπεζα δύναται να λαμβάνει, οποτεδήποτε από την 
ενυπόγραφη / ηλεκτρονική αποδοχή της παρούσας από τον καταθέτη, κάθε πρόσφορο 
μέτρο συμπεριλαμβανομένης της μη κατάρτισης, της αναστολής ή της διακοπής της 
συναλλαγής ή της συναλλακτικής σχέσης του με αυτήν, εφόσον δεν έχουν ικανοποιηθεί 
οι όροι της πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητάς του ή εφόσον η 
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συναλλακτική του συμπεριφορά δε συνάδει με την πολιτική και τις διαδικασίες που 
εφαρμόζει η Τράπεζα για την αντιμετώπιση των σχετικών κινδύνων. 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

2.2.7. Ο Καταθέτης αποδέχεται ότι ενημερώθηκε από την Τράπεζα, ως ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ και παρέχει την συγκατάθεσή του ειδικώς και ελευθέρως για την εκ 
μέρους της Τράπεζας συλλογή, τήρηση σε (ηλεκτρονικό ή μη) αρχείο και επεξεργασία 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/97 των προσωπικών δεδομένων του, τα οποία ο 
ίδιος δηλώνει στην παρούσα, για τους σκοπούς της συνολικής συναλλακτικής του 
σχέσης με την Τράπεζα και τις εταιρείες του Ομίλου της στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Ομοίως, ο Καταθέτης αποδέχεται ότι ενημερώθηκε πως, μετά από εξακρίβωση της 
ταυτότητάς του, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997, έχει δικαίωμα 
πρόσβασης και αντίρρησης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και 
τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, καθώς και ότι σχετικό αίτημά του θα 
πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς το αρμόδιο Κατάστημα της Τράπεζας, στο 
οποίο συνήφθη η παρούσα σύμβαση  ή / και τηρείται ο σχετικός λογαριασμός.  

 
 

2.3. Λοιποί γενικοί όροι της κύριας σύμβασης προθεσμιακών καταθέσεων 

ΠΡΟΩΡΗ  ΑΠΟΔΟΣΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΣ 
2.3.1. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να κάνει ή όχι δεκτή αίτηση μερικής ή ολικής πρόωρης 

απόδοσης/εξόφλησης κάθε προθεσμιακής κατάθεσης. 
2.3.2. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αίτηση για μερική ή ολική πρόωρη απόδοση/εξόφληση 

και λόγω αναίρεσης του δικαιώματος νόμιμης προσδοκίας της Τράπεζας για την 
τήρηση της συμβατικά συμφωνηθείσας χρονικής διάρκειας της προθεσμιακής 
κατάθεσης, ο Καταθέτης θα επιβαρύνεται με ποσό που υπολογίζεται με βάση το 
επιτόκιο Euribor (για καταθέσεις σε ευρώ) ή Libor κάθε νομίσματος (για καταθέσεις στα 
λοιπά, πλην του ευρώ, νομίσματα) της πιο κοντινής στο εναπομείναν διάστημα μέχρι τη 
λήξη της κατάθεσης διαρκείας πλέον περιθωρίου προεξόφλησης μέχρι 2%, και το 
οποίο ποσό ο Καταθέτης εξουσιοδοτεί με την παρούσα την Τράπεζα να παρακρατήσει. 

 
Το αποδιδόμενο ποσό θα υπολογίζεται με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: 
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όπου: 
Δ = Αποδιδόμενο ποσό 
ΟΑ = Προεξοφλούμενο Κεφάλαιο 
Β =  Βάση υπολογισμού τόκων, όπως ορίζεται για κάθε νόμισμα  
ε = Επιτόκιο έκδοσης προθεσμιακής κατάθεσης 
n = Συνολική διάρκεια προθεσμιακής κατάθεσης σε ημέρες 
y = Επιτόκιο προεξόφλησης 
ni = Υπολειπόμενες ημέρες μέχρι τη λήξη της κατάθεσης. 

 
Εφόσον η Τράπεζα κάνει δεκτή αίτηση του Καταθέτη για πρόωρη μερική ή ολική 
εξόφληση προθεσμιακής κατάθεσης με περιοδική καταβολή τόκων (ανεξαρτήτως 
συχνότητας εκτοκισμού), για τον υπολογισμό του αποδιδόμενου ποσού, με βάση τον 
τύπο της παραγράφου 2.3.2., ως αρχική διάρκεια προθεσμιακής κατάθεσης θεωρείται 
το διάστημα σε ημέρες από την τελευταία (περιοδική) καταβολή τόκων μέχρι τη λήξη 
της συγκεκριμένης κατάθεσης. 
Το αποδιδόμενο ποσό δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το άθροισμα του 
προεξοφλούμενου κεφαλαίου και των αναλογούντων σε αυτό δεδουλευμένων τόκων. 
Για τα προϊόντα προθεσμιακών καταθέσεων που διατίθενται μέσω των ηλεκτρονικών 
εναλλακτικών δικτύων της Τράπεζας (π.χ. εφαρμογή Internet Banking), παρέχεται 
δυνατότητα μόνο ολικής πρόωρης εξόφλησής τους. Τυχόν διαφοροποίηση σε κάποιο 
επιμέρους προϊόν της εν λόγω κατηγορίας, θα προβλέπεται ρητά  στους όρους του. 
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2.3.3. Σε περίπτωση μερικής πρόωρης εξόφλησης (στα προϊόντα που αυτή επιτρέπεται), η 
Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε μείωση του αρχικού επιτοκίου της 
κατάθεσης στο επιτόκιο που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη βαθμίδα υπολοίπου 
κατά την ημερομηνία έναρξης της κατάθεσης, ενημερώνοντας σχετικώς τον Καταθέτη 
με την έκδοση νέου αποδεικτικού προθεσμιακής κατάθεσης. 

2.3.4. Στην περίπτωση που, μετά την πρόωρη μερική εξόφληση, το υπόλοιπο της 
προθεσμιακής κατάθεσης είναι μικρότερο από το ελάχιστο απαιτούμενο όριο για τη 
δημιουργία προθεσμιακής κατάθεσης στο νόμισμα τήρησής της, κατά τη λήξη της η 
συγκεκριμένη (επιμέρους) προθεσμιακή κατάθεση θα λύεται αυτομάτως και το 
υπόλοιπό της, μέσω του λογαριασμού εξυπηρέτησης, θα τίθεται στην άμεση διάθεση 
του Καταθέτη, ενώ θα αίρεται αυτομάτως τυχόν προϋπάρχουσα εντολή αυτόματης 
ανανέωσης. 

2.3.5. Σε περίπτωση αυτόματης ανανέωσης της προθεσμιακής κατάθεσης (στα προϊόντα που  
η εν λόγω δυνατότητα παρέχεται), ο εκτοκισμός της για κάθε περίοδο ανανέωσης θα 
γίνεται με το επιτόκιο το οποίο προσφέρει η Τράπεζα κατά την εκάστοτε ημερομηνία 
ανανέωσης, ανάλογα με το νόμισμα, το ποσό και τη διάρκεια ανανέωσης της 
κατάθεσης. 

2.3.6. Εφόσον, μέχρι την προηγούμενη από την ημερομηνία λήξης της προθεσμιακής 
κατάθεσης εργάσιμη ημέρα, δεν έχει δοθεί εντολή αυτόματης ανανέωσής της ή 
πρόκειται για κατάθεση χωρίς δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης, το υπόλοιπο και οι 
τόκοι της μεταφέρονται κατά τη λήξη της στο συνδεδεμένο καταθετικό λογαριασμό (ή το 
λογαριασμό απόδοσης τόκων) και η τυχόν ανανέωσή της ή περαιτέρω τοποθέτησή της 
γίνεται με μέριμνα του Καταθέτη. 

2.3.7. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός προθεσμιακής κατάθεσης δεσμευτεί μερικώς ή στο 
σύνολό του υπέρ της Τράπεζας ή άλλου για οποιονδήποτε λόγο (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά, λόγω ενεχύρου, διοικητικού μέτρου, κατάσχεσης, προσωρινής διαταγής 
κ.ά.), η προθεσμιακή κατάθεση (ή οι προθεσμιακές καταθέσεις) ανανεώνεται 
(ανανεώνονται) αυτοδικαίως για διάρκεια ίση με την αναφερόμενη στο αμέσως 
προηγούμενο αποδεικτικό κατάθεσης διάρκειά της και για ποσό ίσο με το απαιτούμενο, 
ώστε το λογιστικό υπόλοιπο του λογαριασμού προθεσμιακής κατάθεσης να ισούται με 
το δεσμευμένο ποσό. Η κατά τα ως άνω ανανέωση της προθεσμιακής κατάθεσης 
διενεργείται σε κάθε περίπτωση, δηλ. είτε υφίσταται εντολή ανανέωσης είτε όχι.   

2.3.8. Εάν η λήξη της κατάθεσης συμπίπτει με Σάββατο, Κυριακή, ή άλλη ημέρα αργίας, η 
ημερομηνία λήξης μετατίθεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

2.3.9. Οι τόκοι της προθεσμιακής κατάθεσης καταβάλλονται δεδουλευμένοι, σε πίστωση του 
λογαριασμού εξυπηρέτησης ή του λογαριασμού απόδοσης τόκων που έχει υποδείξει ο 
Καταθέτης, στις ημερομηνίες που προβλέπονται από τη λειτουργία κάθε προϊόντος. 

2.3.10. Ο υπολογισμός των τόκων κάθε προθεσμιακής κατάθεσης γίνεται μέχρι και την 
προηγούμενη της ημερομηνίας λήξης της διάρκειας της κατάθεσης. 

2.3.11. Ως βάση υπολογισμού των τόκων λαμβάνονται για τις καταθέσεις σε ευρώ οι 
πραγματικές ημέρες και το έτος των 360 ημερών (Actual/360) και για τις καταθέσεις σε 
ξένο νόμισμα οι πραγματικές ημέρες και το έτος των 360 ή 365 ημερών (όπως ισχύει, 
ενδεικτικά,  για καταθέσεις σε λίρες Αγγλίας, GBP). 
Ειδικά για την περίπτωση που με την παρούσα συνομολογείται προθεσμιακή κατάθεση 
της ομάδας προϊόντων «ΜΗΝΙΑΙΟ», οι τόκοι υπολογίζονται με βάση τον εμπορικό μήνα 
των τριάντα ημερών (30/360). 

2.3.12. Από τους τόκους υπέρ του δικαιούχου του λογαριασμού παρακρατείται ο εκάστοτε 
αναλογών φόρος για απόδοση στο Δημόσιο. Από την παρακράτηση αυτή είναι δυνατό 
να εξαιρεθούν οι κάτοικοι εξωτερικού και λοιπές περιπτώσεις δικαιούχων, εφόσον 
προσκομισθούν στην Τράπεζα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις 
αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών που ισχύουν κάθε φορά. 
Επιστροφή παρακρατηθέντος φόρου από τόκους υπέρ δικαιούχου προθεσμιακών 
καταθέσεων που τυχόν προκύψει μετά από προσκόμιση από τον Καταθέτη στην 
Τράπεζα δικαιολογητικών σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών, κατατίθεται στο λογαριασμό εξυπηρέτησης.  
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ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
2.3.13. Εφόσον οι υπό την παρούσα σύμβαση συναπτόμενες προθεσμιακές καταθέσεις 

τηρηθούν σε κοινό (διαζευκτικό) λογαριασμό είτε εξ αρχής είτε μεταγενέστερα με 
προσθήκη συνδικαιούχου / συνδικαιούχων, ισχύουν οι εξής όροι:   
Η κατάθεση θα διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 5638/1932 «περί καταθέσεως σε 
κοινό λογαριασμό» όπως συμπληρώθηκε από το Ν.Δ. 1059/1971, δηλαδή ο κάθε ένας 
από τους συνδικαιούχους της προθεσμιακής κατάθεσης θα έχει το δικαίωμα να κάνει 
ολική ή μερική χρήση του λογαριασμού χωρίς τη σύμπραξη, συναίνεση ή έγκριση των 
άλλων συνδικαιούχων, ακόμη και στην περίπτωση πρόωρης εξόφλησης προθεσμιακής 
κατάθεσης, εφόσον βέβαια η πρόωρη αυτή εξόφληση γίνει αποδεκτή από την Τράπεζα. 
Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε από τους συνδικαιούχους, η κατάθεση και ο 
λογαριασμός της περιέρχονται αυτοδικαίως στους επιζώντες, μέχρι τον τελευταίο από 
αυτούς.  Οι συνδικαιούχοι προθεσμιακής κατάθεσης σε απλό ή σε κοινό λογαριασμό 
(Ν. 5638/1932) ευθύνονται σε ολόκληρο απέναντι στην Τράπεζα για απαιτήσεις της 
σχετικές με την κατάθεση αυτή. Ο Καταθέτης αποδέχεται ότι κάθε συνδικαιούχος κοινού 
διαζευκτικού λογαριασμού έχει το δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες (προφορικές ή 
έγγραφες) για κάθε συναλλαγή που αναφέρεται στον κοινό λογαριασμό και να λαμβάνει 
αντίγραφο των σχετικών αποδεικτικών κατάθεσης που τηρεί η Τράπεζα. Οι 
παρεχόμενες οδηγίες και εντολές οποιουδήποτε εκ των συνδικαιούχων του κοινού 
διαζευκτικού προθεσμιακού λογαριασμού δεσμεύουν κατά το περιεχόμενο και την 
εκτέλεσή τους όλους τους συνδικαιούχους. 
Τα ονόματα των συνδικαιούχων του λογαριασμού της παρούσας σύμβασης 
αναγράφονται στο Προσάρτημα της παρούσας και στο αποδεικτικό  κάθε  επιμέρους 
προθεσμιακής κατάθεσης. 
Προσθήκη συνδικαιούχου / συνδικαιούχων, διενεργείται με τη σύμπραξη του αρχικού 
δικαιούχου (ή των αρχικών συνδικαιούχων) και όλων των υπό προσθήκη 
συνδικαιούχων στο Κατάστημα τήρησης του λογαριασμού. 

2.3.14. Σε περίπτωση που συμφωνηθεί ότι η προθεσμιακή κατάθεση ή οι προθεσμιακές 
καταθέσεις θα τηρούνται ή θα τηρηθούν σε συμπλεκτικό λογαριασμό, για τη λειτουργία 
του και συγκεκριμένα προκειμένου να γίνει πρόωρη εξόφληση μέρους ή του συνόλου 
του υπόλοιπου λογαριασμού, απαιτείται οπωσδήποτε η σύμπραξη όλων των 
προσώπων – δικαιούχων. 
Η κατάθεση, κατά τα λοιπά, διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν. 
2961/2001, το οποίο καθορίζει τις υποχρεώσεις φορολογικής φύσεως των 
συμβαλλομένων σε τέτοιου είδους καταθέσεις και λογαριασμούς. Ειδικότερα, η 
Τράπεζα υποχρεώνεται, όταν ανοίγει ένας τέτοιος λογαριασμός, να γνωστοποιεί στην 
αρμόδια Δ.Ο.Υ. το άνοιγμα, τη χρονολογία του και τα στοιχεία των συγκαταθετών, όταν 
δε πληροφορείται το θάνατο συγκαταθέτη, να διαβιβάζει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πίνακα 
με τα ποσά και τις αξίες της κατάθεσης. Παράλληλα, κάθε συγκαταθέτης που διενεργεί 
ανάληψη μόνος του (έχοντας ειδική πληρεξουσιότητα των υπολοίπων συγκαταθετών, 
καθώς, όπως προαναφέρθηκε, για την ανάληψη απαιτείται η σύμπραξη όλων), 
υποχρεώνεται πριν από κάθε ανάληψη να δηλώσει υπεύθυνα το εάν οι άλλοι 
συγκαταθέτες εξακολουθούν να βρίσκονται στη ζωή ή έχουν αποβιώσει. 
Ειδικά για τις προθεσμιακές καταθέσεις που συνάπτονται μέσω των ηλεκτρονικών 
εναλλακτικών δικτύων της Τράπεζας (π.χ. εφαρμογή Internet Banking), η τήρησή τους 
σε συμπλεκτικό λογαριασμό δεν επιτρέπεται. 

2.3.15. Τέλος, η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους εξής όρους και ρυθμίσεις: 
Ως προς το απόρρητό της και την δυνατότητα κατάσχεσής της διέπεται από το Ν.Δ. 
1059/1971 και το Ν. 2915/2001. Ως προς την παραγραφή του προϊόντος της υπέρ του 
Ελληνικού Δημοσίου διέπεται από το Ν.Δ. 1195/1942, το οποίο προβλέπει εικοσαετή 
παραγραφή των καταθέσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. 
Η δυνατότητα συμψηφισμού του προϊόντος κάθε κατάθεσης με ανταξιώσεις της 
Τράπεζας κατά του Καταθέτη – και μόνον κατόπιν εγγράφου δηλώσεώς της, 
περιερχομένης σε αυτόν, στη δηλωθείσα από τον Καταθέτη διεύθυνση - διέπεται από 
τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 
Τέλος, η παρούσα σύμβαση λήγει (τόσο αυτή, όσο και η παρεπομένη, τήρησης 
λογαριασμού, οπότε και λύεται η όλη συμβατική σχέση) για όσους λόγους ορίζονται στο 
νόμο και ιδίως, σε περίπτωση αντίθετης συμφωνίας των μερών, κατά την παρέλευση 
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του χρόνου διαρκείας που τυχόν συμφωνήθηκε ή συνάγεται από τις περιστάσεις και επί 
καταγγελίας της από οποιοδήποτε μέρος.  
Συμφωνείται εδώ ιδιαίτερος λόγος καταγγελίας από την Τράπεζα, σε περίπτωση 
παράβασης από τον Καταθέτη, για οποιαδήποτε αιτία, του νομοθετικού και 
κανονιστικού πλαισίου των καταθέσεων ή επί μη τήρησης των όρων της παρούσας 
σύμβασης ή σε περίπτωση που από το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο 
ή και από απόφαση της Τράπεζας διακόπτεται η προσφορά του συγκεκριμένου είδους 
προθεσμιακής κατάθεσης. Σε κάθε περίπτωση λύσης της όλης συμβατικής σχέσης, τα 
συμβαλλόμενα εδώ μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμπράξουν άμεσα για 
την πλήρη εκκαθάριση και τελική περάτωση αυτής (ήτοι την εξόφληση του 
λογαριασμού, την απόδοση του προϊόντος κάθε κατάθεσης κ.λπ). 

 
3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ  ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 

3.1. Προς το σκοπό της λογιστικής παρακολούθησης όσων απαιτήσεων προκύπτουν 
εκατέρωθεν μεταξύ των μερών από την κύρια σύμβαση προθεσμιακών καταθέσεων, 
συνάπτεται μεταξύ των μερών και παρεπομένη σύμβαση ανοίγματος – τήρησης και 
λειτουργίας λογαριασμού προθεσμιακών καταθέσεων. 
Για προθεσμιακές καταθέσεις που συνάπτονται μέσω των Καταστημάτων της 
Τράπεζας, η παρούσα σύμβαση προθεσμιακών καταθέσεων παρακολουθείται μέσω 
λογαριασμού, ο αριθμός του οποίου αναγράφεται στην πρώτη σελίδα και στο 
Προσάρτημα της παρούσας. Συμφωνείται ότι στον ίδιο λογαριασμό προθεσμιακών 
καταθέσεων είναι δυνατή η λογιστική απεικόνιση και άλλων προθεσμιακών 
καταθέσεων, με διαφορετικό ποσό, επιτόκιο, διάρκεια κλπ., πάντοτε όμως στο ίδιο 
νόμισμα και με τους ίδιους Καταθέτες – συνδικαιούχους. 
Για προθεσμιακές καταθέσεις που συνάπτονται μέσω των ηλεκτρονικών εναλλακτικών 
δικτύων της Τράπεζας (π.χ. εφαρμογή Internet Banking), η παρούσα σύμβαση 
προθεσμιακών καταθέσεων παρακολουθείται μέσω λογαριασμού, ο αριθμός του 
οποίου  εμφανίζεται στο αποδεικτικό της προθεσμιακής κατάθεσης. 

3.2. Ο λογαριασμός προθεσμιακών καταθέσεων και οι υπομερίδες αυτού αποτελούν τμήμα 
των εμπορικών βιβλίων της Τράπεζας και για τον λόγο αυτό, κάθε απόσπασμα που 
εμφανίζει την ακριβή κίνηση του λογαριασμού και των υπομερίδων του αποτελεί 
ακριβές απόσπασμα από τα εμπορικά βιβλία της Τράπεζας, και παρέχει πλήρη 
απόδειξη για αυτόν, επιτρεπομένης όμως  κάθε ανταπόδειξης από τον Καταθέτη, με 
μέσα προβλεπόμενα από το νόμο. 

3.3. Το αποδεικτικό κατάθεσης που παράγεται και παραδίδεται στον δικαιούχο της 
κατάθεσης και του λογαριασμού, ή  που παράγεται και εκτυπώνεται μέσω της 
εφαρμογής Internet Banking της Τράπεζας (για προϊόντα που διατίθενται μέσω Internet 
Banking), αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα και παρέχουν πλήρη απόδειξη για όσα γεγονότα 
και πράγματα αναγράφονται σε αυτά με μηχανική απεικόνιση, επιτρεπομένης όμως 
κάθε ανταπόδειξης από τον Καταθέτη .  

3.4. Ο Καταθέτης – δικαιούχος του λογαριασμού είναι υποχρεωμένος να φυλάσσει κάθε 
αποδεικτικό κατάθεσης με προσοχή και να το προσκομίζει σε κάθε σχετική με την 
κατάθεση συναλλαγή του. Η Τράπεζα δικαιούται να ζητά κατά τη διακριτική της ευχέρεια 
και σε άλλες περιπτώσεις την εμφάνιση του αποδεικτικού κατάθεσης και ο Καταθέτης 
είναι υποχρεωμένος να το προσκομίσει. Μετά τη λήξη και εξόφληση κάθε επιμέρους 
προθεσμιακής κατάθεσης και την πίστωση του κεφαλαίου στον λογαριασμό 
εξυπηρέτησης, το σχετικό αποδεικτικό καθίσταται άκυρο. Ο Καταθέτης υποχρεούται να 
ειδοποιήσει αποδεδειγμένα και άμεσα την Τράπεζα σε περίπτωση διαπιστούμενης απ’ 
αυτόν κλοπής ή απωλείας του αποδεικτικού κατάθεσης, προκειμένου να αποφευχθεί 
τυχόν ζημιογόνος ενέργεια τρίτου.  

3.5. Καμία καταχώριση προθεσμιακής κατάθεσης δεν αναγνωρίζεται από την Τράπεζα και 
δεν δημιουργεί οφειλή της, αν δεν υπάρχει η προβλεπόμενη στο αποδεικτικό 
κατάθεσης εκτύπωση του ισχύοντος μηχανογραφικού συστήματος της Τράπεζας. 

3.6. Κατόπιν σχετικού αιτήματος οποιουδήποτε από τους δικαιούχους του προθεσμιακού 
λογαριασμού, η Τράπεζα χορηγεί αντίγραφο του πρωτοτύπου αποδεικτικού κάθε 
ενεργού κατάθεσης. Η έκδοση των αντιγράφων αυτών και η ταυτόχρονη κατοχή τους 
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από τους συνδικαιούχους του λογαριασμού δεν δημιουργεί πρόσθετες απαιτήσεις 
αυτών έναντι της Τράπεζας.  
Επιπροσθέτως και κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος, η Τράπεζα χορηγεί σε 
οποιονδήποτε δικαιούχο τού λογαριασμού προθεσμιακών καταθέσεων, αντίγραφο 
αναλυτικής κίνησης κάθε επιμέρους προθεσμιακής κατάθεσης. 

3.7. Τέλος, σε περίπτωση λήξης και εξόφλησης όλων των επιμέρους προθεσμιακών 
καταθέσεων που είχαν ενταχθεί στη παρούσα σύμβαση – πλαίσιο και 
παρακολουθούνταν από το λογαριασμό προθεσμιακών καταθέσεων και τις υπομερίδες 
του, γνωστοποιείται στον Καταθέτη (και γίνεται αποδεκτό απ’ αυτόν) ότι το σύστημα 
καταθέσεων της Τράπεζας διατηρεί σε ισχύ τον λογαριασμό για εύλογο χρονικό 
διάστημα, μετά την παρέλευση του οποίου αυτός απενεργοποιείται (εξαλείφεται) με 
επιμέλεια της Τράπεζας. Τα αποδεικτικά τήρησης των προθεσμιακών καταθετικών 
λογαριασμών διατηρούνται από την Τράπεζα για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται 
από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. 

3.8. Η Τράπεζα ενδέχεται να επικοινωνεί με τον Καταθέτη ή / και τους συνδικαιούχους για 
περαιτέρω εξακρίβωση των στοιχείων που απαιτούνται κατ’ ελάχιστο για την 
πιστοποίηση της ταυτότητάς των και για τη διενέργεια / τήρηση ενεργού οικονομικού / 
συναλλακτικού προφίλ, ιδίως δε για τις περιπτώσεις προθεσμιακών καταθέσεων που 
ενεργοποιούνται μέσω εναλλακτικών δικτύων.  

 
 
 
ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΤΗ (για προθεσμιακές καταθέσεις που ενεργοποιούνται  μέσω 

Καταστήματος): 

 

Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης (αντίγραφο της οποίας μαζί με το 

«ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ» παραδόθηκαν στον ΚΑΤΑΘΕΤΗ) αναγνώσθηκαν από τον 

ΚΑΤΑΘΕΤΗ (ο οποίος δηλώνει ότι γνωρίζει καλά την ελληνική γλώσσα), έγιναν 

πλήρως κατανοητοί απ’ αυτόν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτοί από τα μέρη, η δε 

υπογραφή του Καταθέτη στο τέλος της ακόλουθης ενότητας υπό τον τίτλο 

«ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ» καλύπτει και την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της 

παρούσας σύμβασης προθεσμιακών καταθέσεων και ανοίγματος λογαριασμών 

προθεσμίας. 

 

 
 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΤΗ (για προθεσμιακές καταθέσεις που συνάπτονται μέσω των  

ηλεκτρονικών εναλλακτικών δικτύων της Τράπεζας (π.χ. εφαρμογή Internet Banking 

της Τράπεζας): 

 

Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης αναγνώσθηκαν από τον ΚΑΤΑΘΕΤΗ (ο 

οποίος δηλώνει ότι γνωρίζει καλά την ελληνική γλώσσα), έγιναν πλήρως κατανοητοί 

απ’ αυτόν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτοί από τα μέρη, η δε αποδοχή από τον 

ΚΑΤΑΘΕΤΗ της σχετικής ρήτρας και η ολοκλήρωση της συναλλαγής ανοίγματος 

προθεσμιακού λογαριασμού μέσω της εφαρμογής, με την εισαγωγή του 

απαιτούμενου Κωδικoύ μιας Χρήσης (One Time Password-OTP), καλύπτουν και την 

ανεπιφύλακτη εκ μέρους του αποδοχή όλων των όρων της παρούσας σύμβασης 

προθεσμιακής κατάθεσης και ανοίγματος λογαριασμού προθεσμίας. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

ΚΑΤ/ΜΑ ΕΤΕ: …………………………………. 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ …….…………… 

ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: …………………………………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 

………………………………………………………………………………………. 

ΜΟΡΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: Ατομικός / κοινός (διαζευκτικός) / κοινός (συμπλεκτικός) 
                                               (διαγράφεται κατά περίπτωση) 
                                              
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΠO ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ:  
1) …………………………………………………………… του ……………………….  
και   
2) .......................................................................................… του ………………………. 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωσή τους) : 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / Α.Φ.Μ. 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ Ή ΑΠΟ 
ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ή ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ 
ΟΜΙΛΟΥ:  ……………… Ναι / όχι (διαγράφεται κατά περίπτωση)  
 
         Ο ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ 
 
 

        
…………………………….. 

 
 
 
(Τόπος) ……………………………………., / ημερομηνία   ……../……../…………… 

 
Για την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.                 Ο ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ  
 

.……………………..       …………………………..              ..…..……..….………………….. 


