
 

 

 

Καταναλωτικά Δάνεια 

Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) 

Το ΣΕΠΠΕ περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία κόστους της πίστωσης και παρέχει ενημέρωση υπό τη μορφή ποσοστού για τη συνολική, σε ετήσια 

βάση, επιβάρυνση  του δανείου. 

Υπολογισμοί ΣΕΠΠΕ για δάνειο €10.000 που αποπληρώνεται σε 60 αδιάκοπες μηνιαίες δόσεις 

 ΣΕΠΠΕ Μηνιαία Δόση Συνολικό κόστος πίστωσης 

Προσωπικό Δάνειο «ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗ»  17,75% €244,51 

(μπορεί να καταλήξει έως και €238,13) 

€14.617,19 

Προσωπικό Δάνειο «ΣΠΟΥΔΑΖΩ» 15,61% €231,39 €14.068,31 

Προσωπικό Δάνειο με εξασφάλιση 
ρευστοποιήσιμα στοιχεία 

9,76% €205,41 €12.509,38 

Άρση Βαρών οφειλών ΕΤΕ 

χωρίς εξασφαλίσεις 

12,48% €224,22 

(μπορεί να καταλήξει έως και €212,35) 

€13.192,12 

Άρση Βαρών οφειλών ΕΤΕ 

με εξασφαλίσεις 

9,11% €204,44 €12.359,09 

Υπολογισμοί ΣΕΠΠΕ για δάνειο «ΕΞΠΡΕΣ» €6.000 που αποπληρώνεται σε 60 αδιάκοπες μηνιαίες δόσεις 

 ΣΕΠΠΕ Μηνιαία Δόση Συνολικό κόστος πίστωσης 

Προσωπικό Δάνειο «ΕΞΠΡΕΣ» 

μέσω Δικτύου 
21,98% €154,16 €9.434,69 

Προσωπικό Δάνειο «ΕΞΠΡΕΣ» 

μέσω Internet/Mobile Banking  
20,51% €154,16 €9.281,69 

Τα προαναφερόμενα ποσοστά του ΣΕΠΠΕ αναφέρονται αποκλειστικά χάριν παραδείγματος και προκύπτουν μόνο εφόσον συντρέξουν οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

Προσωπικό Δάνειο «ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗ» Κυμαινόμενο επιτόκιο 15,650%, το οποίο αναλύεται ως 3Μ-Euribor εξαρτώμενο από ΠΕΕΚΤ (ΠΕΕΚΤ 

10/05/2023: 3,75%) + σταθερό περιθώριο 11,90%, εφάπαξ δαπάνη €185, καταβλητέα κατά την εκταμίευση και εφάπαξ δαπάνη αξιολόγησης 

αιτήματος €22 (ποσό που συμψηφίζεται με την εφάπαξ δαπάνη, σε περίπτωση εκταμίευσης του δανείου). Το επιτόκιο μειώνεται κατά 0,25% 

κάθε εξάμηνο σε λογαριασμούς δανείου ενήμερους σε όλη τη διάρκεια του προηγούμενου εξαμήνου. 

Προσωπικό Δάνειο «ΣΠΟΥΔΑΖΩ» Κυμαινόμενο επιτόκιο 13,150%, το οποίο αναλύεται ως 3Μ-Euribor εξαρτώμενο από ΠΕΕΚΤ (ΠΕΕΚΤ 

10/05/2023: 3,75%) + σταθερό περιθώριο 9,40%, εφάπαξ δαπάνη €185, καταβλητέα κατά την εκταμίευση και εφάπαξ δαπάνη αξιολόγησης 

αιτήματος €22 (ποσό που συμψηφίζεται με την εφάπαξ δαπάνη, σε περίπτωση εκταμίευσης του δανείου). 

Προσωπικό Δάνειο με εξασφάλιση ρευστοποιήσιμα στοιχεία Κυμαινόμενο επιτόκιο 7,950%, το οποίο αναλύεται ως 3Μ-Euribor εξαρτώμενο 

από ΠΕΕΚΤ (ΠΕΕΚΤ 10/05/2023: 3,75%) + σταθερό περιθώριο 4,20%, εφάπαξ δαπάνη €185, καταβλητέα κατά την εκταμίευση και εφάπαξ 

δαπάνη αξιολόγησης αιτήματος €22 (ποσό που συμψηφίζεται με την εφάπαξ δαπάνη, σε περίπτωση εκταμίευσης του δανείου). 

Άρση Βαρών οφειλών ΕΤΕ χωρίς εξασφαλίσεις Κυμαινόμενο επιτόκιο 11,750%, το οποίο αναλύεται ως 3Μ-Euribor εξαρτώμενο από ΠΕΕΚΤ 

(ΠΕΕΚΤ 10/05/2023: 3,75%) + σταθερό περιθώριο 8,00%, εφάπαξ δαπάνη €185, καταβλητέα κατά την εκταμίευση και εφάπαξ δαπάνη 

αξιολόγησης αιτήματος €22 (ποσό που συμψηφίζεται με την εφάπαξ δαπάνη, σε περίπτωση εκταμίευσης του δανείου). Το επιτόκιο 

μειώνεται κατά μισή ποσοστιαία μονάδα κάθε εξάμηνο σε λογαριασμούς δανείου ενήμερους σε όλη τη διάρκεια του προηγούμενου 

εξαμήνου. 

Άρση Βαρών οφειλών ΕΤΕ με εξασφαλίσεις Κυμαινόμενο επιτόκιο 7,750%, το οποίο αναλύεται ως 3Μ-Euribor εξαρτώμενο από ΠΕΕΚΤ 
(ΠΕΕΚΤ 10/05/2023: 3,75%) + σταθερό περιθώριο 4,00%, δαπάνη εξέτασης τροποποίησης όρων δανειακής σύμβασης €92,50**, καταβλητέα 
κατά την εκταμίευση και εφάπαξ δαπάνη αξιολόγησης αιτήματος €22 (ποσό που συμψηφίζεται με τη δαπάνη εξέτασης τροποποίησης όρων 
δανειακής σύμβασης, σε περίπτωση εκταμίευσης του δανείου). 
** Σε περίπτωση ταυτόχρονης ένταξης του πελάτη και σε αντίστοιχο πρόγραμμα (συγκέντρωσης / διευκόλυνσης) Στεγαστικής Πίστης, τότε 

εισπράττεται η προβλεπόμενη αντίστοιχη δαπάνη του προγράμματος στεγαστικής πίστης (€185). 

Προσωπικό Δάνειο «ΕΞΠΡΕΣ» μέσω Δικτύου Κυμαινόμενο επιτόκιο 17,950%, το οποίο αναλύεται ως 3Μ-Euribor εξαρτώμενο από ΠΕΕΚΤ 

(ΠΕΕΚΤ 10/05/2023: 3,75%) + σταθερό περιθώριο 14,20%, εφάπαξ δαπάνη €185, καταβλητέα κατά την εκταμίευση και εφάπαξ δαπάνη 

αξιολόγησης αιτήματος €22 (ποσό που συμψηφίζεται με την εφάπαξ δαπάνη, σε περίπτωση εκταμίευσης του δανείου). 

Προσωπικό Δάνειο «ΕΞΠΡΕΣ» μέσω Internet/Mobile Banking Κυμαινόμενο επιτόκιο 17,950%, το οποίο αναλύεται ως 3Μ-Euribor 

εξαρτώμενο από ΠΕΕΚΤ (ΠΕΕΚΤ 10/05/2023: 3,75%) + σταθερό περιθώριο 14,20% και εφάπαξ δαπάνη €32, καταβλητέα κατά την εκταμίευση.  

 



 

 

ΠΠααρρααττηηρρήήσσεειιςς::  

11..  ΤΤαα  ααννααφφεερρόόμμεενναα  εεππιιττόόκκιιαα  εείίννααιι  οοννοομμαασσττιικκάά  κκααιι  ππρροοσσααυυξξάάννοοννττααιι  μμεε  ττηηνν  εειισσφφοορράά  00,,66%%  ττοουυ  ΝΝ..  112288//7755..  
2. ΗΗ  εεξξόόφφλληησσηη  γγίίννεεττααιι  μμεε  μμηηννιιααίίεεςς  ττοοκκοοχχρρεεοολλυυττιικκέέςς  δδόόσσεειιςς,,  εεκκττόόςς  εεάάνν  ααννααφφέέρρεεττααιι  δδιιααφφοορρεεττιικκάά..   

33..  ΠΠΕΕΕΕΚΚΤΤ  --  ΠΠααρρεεμμββααττιικκόό  ΕΕππιιττόόκκιιοο  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς  ΚΚεεννττρριικκήήςς  ΤΤρράάππεεζζααςς::    ΤΤοο  εεκκάάσσττοοττεε  ιισσχχύύοονν  εελλάάχχιισσττοο  εεππιιττόόκκιιοο  ππρροοσσφφοορράάςς  ττηηςς  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς  ΚΚεεννττρριικκήήςς  

ΤΤρράάππεεζζααςς  γγιιαα  ππρράάξξεειιςς  κκύύρριιααςς  ααννααχχρρηημμααττοοδδόόττηησσηηςς  ττοουυ  ΕΕυυρρωωσσυυσσττττήήμμααττοοςς..  

  

  
Τελευταία Ενημέρωση: 10/05/2023  


