
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

09/02/2023 

 

ΝΕΑ καταθετικά προϊόντα και επενδυτικά προγράμματα 

από την Εθνική Τράπεζα 

 

Το τελευταίο διάστημα βιώνουμε, μετά από πολλά έτη σταθερά χαμηλών επιτοκίων, 

συνεχείς αυξήσεις στα επιτόκια αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στο νέο 

περιβάλλον που διαμορφώνεται, η Εθνική Τράπεζα προτείνει μία σειρά από λύσεις που 

απευθύνονται σε όλους τους πελάτες της και απαντούν στις διαφορετικές ανάγκες τους 

για αποταμίευση, επένδυση και ενίσχυση των κεφαλαίων τους. 

Ι. Νέα Προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 15 μηνών, με επιτόκιο έως 3%  

Αυξητικά κλιμακούμενη απόδοση ανά τρίμηνο που φθάνει το τελευταίο 3μηνο έως 3%, 

και ετησιοποιημένη εγγυημένη απόδοση 2%. Ελάχιστο ποσό κατάθεσης €10.000 

ΙΙ. Νέα Προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 18 μηνών, με επιτόκιο έως 2,3% 

Με επιτόκιο από 1,5% έως 2,3% για ποσά από €20.000-€200.000 (διαθέσιμο από 17.02.23) 

ΙΙΙ. Νέα Προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 12 μηνών, με επιτόκιο έως 1,7% 

Με επιτόκιο στο 1,7% για ποσά από €200.000 και άνω, 1,5% για ποσά από €20.000 μέχρι 

€200.000, και 1% για ποσά μέχρι €20.000  

Παράλληλα, η Εθνική Τράπεζα διαθέτει από το 2022 καινοτόμο επενδυτικό προϊόν 

«Επενδυτικό Νέας Γενιάς» που συνδυάζει προστασία κεφαλαίου, μικρή διάρκεια (18 

μήνες), δυνατότητα συμμετοχής από 1.000 ευρώ και ελάχιστη εγγυημένη απόδοση 1,5% 

στη λήξη, με δυνατότητα μεγαλύτερων αποδόσεων, ανάλογα και με την πορεία των 

αγορών. 

Τέλος, η Εθνική Τράπεζα θα διαθέσει το Α/Κ ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ετές – 

Ομολογιακό, το οποίο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κυβερνητικούς 

ομολογιακούς τίτλους και επιδιώκει να προσφέρει διασφάλιση κεφαλαίου στη λήξη. 

Επίσης, θα διανέμει ετησίως  μέρισμα (3% για το 1ο έτος) καθώς και δυνατότητα 

επιπρόσθετης απόδοσης στη λήξη (διαθέσιμο από 17.02.23). 



Η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει να αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή της στην παροχή 

αποταμιευτικών και επενδυτικών προγραμμάτων που υποστηρίζουν τις ανάγκες κάθε 

καταθέτη. Στόχος όλων είναι να δοθεί ακόμα μεγαλύτερη αξία και προοπτική στις 

αποταμιεύσεις του κάθε πολίτη, προσφέροντας παράλληλα διαχρονική υποστήριξη και 

προστασία έτσι ώστε όλοι να μπορούν να επενδύουν στις δικές τους δυνατότητες.  

 

Τα αμοιβαία κεφάλαια δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν 

τις μελλοντικές. 


