
Νέες Προθεσμιακές Καταθέσεις διάρκειας 3 μηνών, 6 μηνών, 12 μηνών, με κλιμακούμενο επιτόκιο, μηνιαία καταβολή τόκων

 και δυνατότητα πρόωρης εξοφλήσεως, χωρίς επιβάρυνση, κάθε μήνα στην επέτειο του προϊόντος.

Περίοδος 3μηνη 6μηνη -  PLUS 6μηνη 6μηνη -  GOLD 12μηνη 12μηνη - PLATINUM

1ος μήνας 3,15% 4,10% 4,25% 4,50% 3,65% 4,55%

2ος μήνας 3,20% 4,20% 4,35% 4,60% 3,70% 4,60%

3ος μήνας 3,25% 4,30% 4,45% 4,70% 3,75% 4,65%

4ος μήνας 4,40% 4,55% 4,80% 3,85% 4,70%

5ος μήνας 4,50% 4,65% 4,90% 3,90% 4,75%

6ος μήνας 4,60% 4,75% 5,00% 3,95% 4,80%

7ος μήνας 4,25% 4,90%

8ος μήνας 4,30% 4,95%

9ος μήνας 4,35% 5,00%

10ος μήνας 4,45% 5,05%

11ος μήνας 4,50% 5,10%

12ος μήνας 4,55% 5,15%

ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΟ 3,20% 4,35% 4,50% 4,75% 4,10% 4,85%

ΣΕΠΑ* 2,880% 3,915% 4,050% 4,275% 3,690% 4,365%

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ 10.000 50.000 100.000 300.000 30.000 500.000

*ΣΕΠΑ: Συνολική Ετήσια Πραγματική Απόδοση μετά φόρων. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολογία σύμφωνα με τα ισχύοντα (σήμερα 10%). 
Ο τόκος υπολογίζεται βάσει του πραγματικού αριθμού ημερών της αντίστοιχης Περιόδου Εκτοκισμού 
(αντίστοιχος μήνας) προς το έτος 360 ημερών. 

Μηνιαία Απόδοση Τόκων: Οι τόκοι αποδίδονται κάθε μήνα στην επέτειο του προϊόντος (ημερομηνία ανανεώσεως) με πίστωση στον συνδεδεμένο λογαριασμό του δικαιούχου
Εάν κάποια από τις επετείους αυτές δεν είναι εργάσιμη ημέρα πληρωμών, η καταβολή του τόκου και η ανανέωση της Προθεσμιακής πραγματοποιούνται 
την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα η οποία θα είναι εργάσιμη για την Ελλάδα και για το νόμισμα Ευρώ Η ημέρα αυτή γίνεται η επέτειος του προϊόντος

Προθεσμιακή Κατάθεση σε Ευρώ "Alpha Μηνιαία Πρόοδος"

Πίνακας Επιτοκίων Προθεσμιακών Καταθέσεων 
"Alpha Μηνιαία Πρόοδος"

την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, η οποία θα είναι εργάσιμη για την Ελλάδα και για το νόμισμα Ευρώ. Η ημέρα αυτή γίνεται η επέτειος του προϊόντος.

Διάρκεια: Μηνιαία, αυτομάτως ανανεούμενη για το αντίστοιχο συνολικό διάστημα των Προθεσμιακών Καταθέσεων (3, 6, ή 12 μήνες).

Απόδοση κεφαλαίου: Με το πέρας της συνολικής διάρκειας της Προθεσμιακής Κατάθεσης, το κεφάλαιο πιστώνεται στον συνδεδεμένο λογαριασμό του δικαιούχου.

Πρόωρη απόδοση κεφαλαίου: Δυνατότητα μόνον ολικής αποδόσεως του κεφαλαίου. 

Κόστος πρόωρης απόδοσης κεφαλαίου: 

·  στην επέτειο του προϊόντος (ημερομηνία ανανεώσεως): χωρίς επιβάρυνση 

·  εκτός επετείου προϊόντος: δεν θα αποδίδονται οι τόκοι του μήνα κατά τον οποίο ασκείται το δικαίωμα.

Alpha Μηνιαία Πρόοδος PLUS - 6 Μηνών: ποσό αρχικής κατάθεσης από Ευρώ 50.000 έως 500.000.

Ισχύς επιτοκίων από 10 Oκτωβρίου 2012

Ενημέρωση - Επικοινωνία: Τα προσφερόμενα για το προϊόν επιτόκια δύναται να μεταβληθούν.  Παρακαλούμε να ενημερώνεστε για τους όρους της 
Προθεσμιακής Καταθέσεως , τις ισχύουσες εκδόσεις, τα ελάχιστα ποσά καταθέσεως, τους πίνακες επιτοκίων και τη ΣΕΠΑ από το Δίκτυο 
Καταστημάτων της Alpha Bank ή στο 210 326 0000.

Παρέχεται η δυνατότητα αυξήσεως του αρχικού κεφαλαίου της Προθεσμιακής Καταθέσεως Alpha Μηνιαία Πρόοδος PLUS - 6 Μηνών, σε κάθε μηνιαία επέτειο 
του προϊόντος, κατόπιν σχετικής εντολής του δικαιούχου, η οποία θα αφορά την πρώτη ημερομηνία ανανεώσεως που θα ακολουθήσει και θα προηγείται αυτής 
τουλάχιστον κατά μία εργάσιμη ημέρα. Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία της ανανεώσεως (επέτειος του προϊόντος) το ποσό της προσαυξήσεως δεν 
είναι διαθέσιμο στον συνδεδεμένο λογαριασμό του πελάτη, η εντολή προσαυξήσεως δεν θα εκτελείται και η ανανέωση θα πραγματοποιείται με το τρέχον  
κεφάλαιο.

Το ελάχιστο ποσό πρόσθετης καταβολής ανέρχεται σε Ευρώ 5.000, ενώ το σύνολο των αυξήσεων κεφαλαίου δεν δύναται να υπερβεί  το ποσό των Ευρώ 
200.000 καθ’ όλη τη διάρκεια της Προθεσμιακής Καταθέσεως.

Η ανανέωση του κεφαλαίου που θα προκύψει μετά την επαύξηση, θα πραγματοποιείται για τους επόμενους μήνες έως τη λήξη της Προθεσμιακής Καταθέσεως, 
σύμφωνα με τα ισχύοντα ως άνω επιτόκια.


