
 
ΝΕΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ 

Απευθύνεται σε Μόνιμους Κατοίκους Κύπρου, για αγορά οικίας για ιδιοκατοίκηση ή 
εξοχικό. Με τιμολόγηση από 4.35% (ΣΕΠΕ 4,44%)* που διαφοροποιείται ανάλογα με την 
συνεισφορά του πελάτη. Χωρίς αρχικά τραπεζικά έξοδα. 
 
*Το Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ) αφορά δάνειο για ιδιοκατοίκηση για μόνιμους 
κατοίκους Κύπρου με ελάχιστη συνεισφορά 50%. Υπολογίστηκε στις 14/11/2014 για δάνειο €100.000, 20 
χρόνια αποπληρωμή, κυμαινόμενο συνολικό επιτόκιο 4,35%, (Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών (ΒΕΣ) 3,25% + 
1,10%), χωρίς αρχικά έξοδα, με ενδεικτική δόση €624,70. 

 
Επιπρόσθετα επιβραβεύουμε την συνέπεια στην αποπληρωμή, με έκπτωση σε κάθε 13η 
δόση, εάν έχουν καταβληθεί 12 μηνιαίες δόσεις χωρίς καθυστέρηση.  
 
Άλλα χαρακτηριστικά σχεδίου 

 
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΧΡΙ €200.000 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 

10 – 30 ΧΡΟΝΙΑ 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 
ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 20%-50% =                  ΒΕΣ + 1,60% = 4,85% 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 50% =      ΒΕΣ + 1,10% = 4,35% 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΞΟΧΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 30%-50% =                  ΒΕΣ + 1,85% = 5,10% 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 50% =      ΒΕΣ + 1,35% = 4,60% 

ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΑΡΙΤΟΣ 
24 ΜΗΝΕΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ή  
24 ΜΗΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΚΟΥΣ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ  

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΟΣ 
Θα δίνεται 20% έκπτωση σε ασφάλεια οικίας με τις Γ.Α.Κ. για όλη 
την διάρκεια του δανείου, νοούμενου ότι η πληρωμή γίνει μέσω 
πιστωτικής κάρτας ή direct debit με μία δόση.  

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ 
ΕΚΠΤΩΣΗ 
 

Αν : 

- ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ DEVELOPER Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ 
ΠΕΛΑΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ  

- ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ  
 

Τότε θα δίνεται επιπρόσθετη έκπτωση 0,25% στο επιτόκιο.  

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΩΡΗΣ 
ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 

Χωρίς έξοδα πρόωρης εξόφλησης 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΟΣΕΩΝ 

Δικαίωμα αναστολής 2 δόσεων τον χρόνο με μέγιστο αριθμό 
αναστολών 24 για όλη τη διάρκεια του δανείου. 

 
*Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών = 3,25% 
 
 
Η χορήγηση των διευκολύνσεων υπόκειται στην παραχώρηση από τον αιτητή ικανοποιητικών για την 
Τράπεζα εμπράγματων εξασφαλίσεων. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση 
κατά την κρίση της και να αποσύρει το σχέδιο ανά πάσα στιγμή. Το επιτόκιο και η δόση αποπληρωμής του 
στεγαστικού δανείου δύναται να τροποποιούνται από τον ενυπόθηκο πιστωτή από καιρού εις καιρό. 
Διατρέχετε τον κίνδυνο να χάσετε την ακίνητη περιουσία σας αν δεν πληρώνετε κανονικά τις δόσεις της 
υποθήκης ή οποιουδήποτε άλλου δανείου το οποίο είναι εξασφαλισμένο με υποθήκη πάνω στην ακίνητη 
ιδιοκτησία σας. 
 


