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ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  

 

  

Δικαίωμα Υπερανάληψης σε Τρεχούμενο Λογαριασμό «Αγροτικών Ενισχύσεων»  

με χορήγηση Ορίου Υπερανάληψης (Οverdraft)  

  

1.  

    

     

     

     

  

Με χρήση του Ορίου Υπερανάληψης:  

 Χρεωστικές κινήσεις μέσω Δικτύου Καταστημάτων για την πληρωμή:  

- ασφαλιστικών εισφορών ΟΓΑ, ΕΦΚΑ και ΚΕΑΕΟ (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών), 

- βεβαιωμένων οφειλών Δημοσίου,   

- τελών κυκλοφορίας,  

- ΔΕΗ, εταιρειών ύδρευσης και αποχέτευσης, ΤΟΕΒ που έχουν συνεργασία με την Τράπεζα, 

- εργοσήμου,   

 Χρεωστικές κινήσεις μέσω i-bank ΑΤΜ ΕΤΕ για την πληρωμή:  

- βεβαιωμένων οφειλών Δημοσίου,  

- ΔΕΗ,  

- ΕΥΔΑΠ.  

 Χρεωστικές κινήσεις μέσω i-bank Internet Banking για την πληρωμή:  

- ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ,  

- βεβαιωμένων οφειλών Δημοσίου,  

- τελών κυκλοφορίας,  

- εργοσήμου,  

- ΔΕΗ, εταιρειών ύδρευσης και αποχέτευσης.  

 Χρεωστικές κινήσεις μέσω Συστήματος Άμεσων Χρεώσεων (ΣΑΧ) για την πληρωμή:  

- ασφαλιστικών εισφορών ΕΛΓΑ, ΟΓΑ, ΕΦΚΑ,  

- ΔΕΗ, εταιρειών ύδρευσης και αποχέτευσης, ΤΟΕΒ που έχουν συνεργασία με την Τράπεζα,  

- οφειλών προς ΑΣΟ και Ν.Π./ φορείς που εισάγουν αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ.  

- κόστους αίτησης Αγροτικής Ενίσχυσης.  

 Χρεωστικές κινήσεις μέσω EFT/POS και e-Commerce επιχειρήσεων που ανήκουν σε συγκεκριμένες 

κατηγορίες που έχουν συμφωνηθεί με το Υπ.Α.Α.Τ. και σχετίζονται με την κάλυψη γεωργικών αναγκών 

(π.χ. την αγορά αγροεφοδίων, λιπασμάτων, ζωοτροφών, κτηνιατρικών φαρμάκων, την πληρωμή κόστους 

αίτησης αγροτικής ενίσχυσης, κ.λπ.).   

 Ανάληψη μετρητών μέσω Δικτύου Καταστημάτων και ΑΤΜ:  

- έως 10% επί του Χρηματοδοτικού Ορίου.   

 Σημείωση:  

Εφόσον για οποιαδήποτε λόγο παύσει η ισχύς του Ορίου Υπερανάληψης, παύει και ο περιορισμός 

ανάληψης μετρητών έως του 10% του Χρηματοδοτικού Ορίου. 
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2.  

  

Με χρήση Πιστωτικού Υπολοίπου του Λογαριασμού:  

Στην περίπτωση ύπαρξης στο Λογαριασμό διαθέσιμου πιστωτικού υπολοίπου επιτρέπονται, πλέον των 

ανωτέρω χρεωστικών κινήσεων και εντός του ορίου του διαθέσιμου πιστωτικού υπολοίπου, χρεωστικές 

κινήσεις για τη μεταφορά ποσού σε λογαριασμό του ιδίου ή τρίτου, της Τράπεζάς μας ή άλλης Τράπεζας, 

μέσω Δικτύου Καταστημάτων, ΑΤΜ, i-bank Internet Banking και i-bank Pay.  

3.  

  

  

Πιστωτικές Κινήσεις:  

Επιτρέπονται πιστωτικές κινήσεις στον λογαριασμό χωρίς περιορισμό και πέραν του ύψους του χρεωστικού 

υπολοίπου μέσω Δικτύου Καταστημάτων, ΑΤΜ, i-bank Internet Banking, ΣΑΧ καθώς και μέσω του συστήματος 

εξυπηρέτησης αγροτικών ενισχύσεων.     
Εξαιρείται η κατάθεση προϊόντος Επιταγών.  

   


