
 
 

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ, ΣΕ ΕΥΡΩ 
Ταμιευτήριο  
Από €0,01 έως €1.000,00 0,50% 
Από €1000,01 έως €5.000,00 0,80% 
Από €5.000,01 έως €30.000,00 1,10% 
Από €30.000,01 έως €150.000,00 1,40% 
Από €150.000,01 έως €300.000,00 1,80% 
Από €300.000,01 έως €800.000,00 2,10% 
Από €800.000, 01 και άνω 2,30% 
Βασικό Επιτόκιο Ταμιευτηρίου (Β.Ε.Τ) 1,50% 
Τρεχούμενος 0,50% 
Τρεχούμενος Αυξημένου Επιτοκίου (Προνομιακός)  
- για κατάθεση μέσου υπολοίπου από € 5.000,00 έως €10.000,00 1,25% 
- για το τμήμα μέσου υπολοίπου από € 10.000,01 έως € 50.000,00 1,55% 
- για το τμήμα μέσου υπολοίπου από € 50.000,01 έως € 150.000,00 1,85% 
- για το τμήμα μέσου υπολοίπου από € 150.000,01 έως € 200.000,00 3,00% 
- για το τμήμα μέσου υπολοίπου άνω των €200.000,01  
(Σε περίπτωση που το μέσο υπόλοιπο διαμορφώνεται σε εξαμηνιαία βάση κάτω από τις 
€5.000, ισχύει το επιτόκιο του απλού τρεχούμενου) 

2,70% 
 

 
 

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΕΥΡΩ 
Ελάχιστο Επιτόκιο Χορηγήσεων (Ε.Ε.Χ.) 8,35% 
Προνομιακό Επιτόκιο Βραχυπρόθεσμων Χορηγήσεων (Π.Ε.Β.Χ.) 6,55% 
Ελάχιστο Επιτόκιο Δανείων (Ε.Ε.Δ.) 6,40% 
Τα Ε.Ε.Χ., Π.Ε.Β.Χ., Ε.Ε.Δ., προσαυξάνονται με οριζόμενο από την Τράπεζα περιθώριο επιτοκίου.

 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ 
Κυμαινόμενο 6,40% 
Σταθερό για το 1ο έτος(*) 4,50% 
Σταθερό για 2 έτη (*) 5,85% 
Σταθερό για 3 έτη (*) 6,25% 
Σταθερό για 5 έτη (*) 6,65% 
(*) για τα επόμενα έτη ισχύει το εκάστοτε κυμαινόμενο 
 
Για επιτόκια "Επαγγελματικής Στέγης με βάση το Euribor ή το επιτόκιο της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας", απευθύνεστε στα καταστήματα. 
Για ειδικές κατηγορίες όπως «ΜΕΛΩΝ ΤΣΜΕΔΕ - Τ.Ε.Ε.», «ΜΕΛΩΝ Τ.Σ.Α.Υ.», για 
τους οποίους ισχύουν ειδικοί όροι, απευθύνεστε στα καταστήματα της Τράπεζας.  
 



 
ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 

ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ 
 
Για 1 χρόνο, 3,20% σταθερό 
Για 2 χρόνια, 4,70% σταθερό 
Για 3 χρόνια, 4,80% σταθερό 
Για 5 χρόνια, 4,90% σταθερό 
Για 10 χρόνια, 5,15% σταθερό 
Για 15 χρόνια, 5,35% σταθερό 

Μετά την περίοδο ισχύος του σταθερού επιτοκίου, ο 
πιστούχος μπορεί να επιλέξει το εκάστοτε κυμαινόμενο 
επιτόκιο στεγαστικών δανείων της Τράπεζας 
(Β.Ε.Σ.Δ.), σήμερα 5,50% ή επιτόκιο κυμαινόμενο 
συνδεόμενο με το επιτόκιο παρέμβασης της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή με το επιτόκιο 
Euribor μηνός. 

Κυμαινόμενο επιτόκιο (Β.Ε.Σ.Δ.) 5,50%
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ EURIBOR 
Κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το EURIBOR μηνιαίας διάρκειας 

 Για δάνεια έως € 100.000, επιτόκιο EURIBOR + Spread 2,50%  
 Για δάνεια άνω των € 100.000, επιτόκιο EURIBOR + Spread από 1,70% και άνω. 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Ε.Κ.Τ.) 
Κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το επιτόκιο «Για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης» της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας 
 

 Για δάνεια έως € 100.000, επιτόκιο της Ε.Κ.Τ. + Spread 2,50% 
 Για δάνεια άνω των €100.000 και μέχρι €200.000, επιτόκιο της Ε.Κ.Τ. + Spread 2% έως 2,50%  
 Για δάνεια άνω των €200.000, επιτόκιο της Ε.Κ.Τ. + Spread από 1,75% και άνω 

ΑΤΤΙCA AΣΦΑΛΗΣ ΣΤΕΓΗ 
Επιτόκιο σταθερό 3,20% για το πρώτο έτος και στη συνέχεια: 
1. Επιτόκια για ποσό δανείου  ως 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου 
15 έτη 4,80% 
20 έτη 4,95% 
2. Επιτόκια για ποσό δανείου  άνω του 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου 
15 έτη 4,95% 
20 έτη  5,10% 
Τα επιτόκια του δανείου ακολουθούν τις μεταβολές των επιτοκίων της ΕΚΤ με ανώτατο όριο αύξησης του 
αρχικού επιτοκίου τις 2 εκατοστιαίες μονάδες. 
 
Για ειδικές κατηγορίες όπως «ΜΕΛΩΝ ΤΣΜΕΔΕ - Τ.Ε.Ε.», «ΜΕΛΩΝ Τ.Σ.Α.Υ.», για τους οποίους ισχύουν 
ειδικοί όροι, απευθύνεστε στα καταστήματα της Τράπεζας. 
 
Για τα επιτόκια ειδικών κατηγοριών στεγαστικών δανείων (επισκευαστικά, χρηματοδότησης 
συμβολαιογραφικών και άλλων εξόδων, Ο.Ε.Κ., παλιννοστούντων κ.α.) απευθύνεστε στα καταστήματα 
της Τράπεζας. 
 
Τα Επισκευαστικά Στεγαστικά Δάνεια προσαυξάνονται, σε ορισμένες περιπτώσεις, με περιθώριο επιτοκίου. 

 
 


