ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ (e-Money)
ΤΟΥ Τ. Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ
 Χρονικό Όριο Εκτέλεσης Υπηρεσιών Πληρωμών (Cut-off Time) : 15:30

Α. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ
1. Ανώτατο ποσό μεταφοράς χρημάτων από λογαριασμό ταμιευτηρίου που τηρείται στο
Τ.Π.&Δανείων προς άλλους λογαριασμούς του Τ.Π.&Δανείων ή άλλων Πιστωτικών
Ιδρυμάτων καθώς και ηλεκτρονικών πληρωμών ανά συναλλασσόμενο/καταθέτη :
Ανά συναλλαγή και σε ημερήσια βάση
15.000,00€ για τα φυσικά πρόσωπα
100.000,00€ για τα νομικά πρόσωπα

2. Αμοιβή υπέρ του Τ.Π.&Δανείων για μεταφορά ποσών από λογαριασμό ταμιευτηρίου
Τ.Π.&Δανείων σε λογαριασμό που τηρείται σε άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα:

Ποσό Συναλλαγής

Αμοιβή (ανά συναλλαγή)

Έως 1.000,00 €

Πάγιο 0,20 €

Από 1.000,01 έως 10.000,00 €

Πάγιο 1,00 €

Από 10.000,01 € και άνω

0,01% (μέγιστο 6,00 €)

Β. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΨΕΩΣ
1. Ανώτατο ποσό μεταφοράς χρημάτων από λογαριασμούς όψεως των Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης (ΦΓΚ) προς άλλους λογαριασμούς στο Τ.Π.&Δανείων ή σε άλλα Πιστωτικά
Ιδρύματα καθώς και ηλεκτρονικών πληρωμών: ορίζεται από τους ίδιους τους Φορείς
κατά τη συμπλήρωση της αίτησής τους τόσο ανά συναλλαγή όσο και σε ημερήσια
βάση (εφόσον υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο και εφόσον για μεταφορές άνω των 10
εκ. ευρώ, ειδοποιηθεί έγκαιρα το Τ.Π. & Δανείων)
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2. Αμοιβή υπέρ του Τ. Π. & Δανείων για μεταφορά ποσών από λογαριασμό που τηρείται στο
Τ.Π.&Δ. σε λογαριασμό που τηρείται σε άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα, ως εξής :

ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΟΨΕΩΣ ΦΓΚ Τ.Π.&Δ.
0,07 € ανά συναλλαγή
ανεξαρτήτως ποσού
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι δεν υπάρχει αμοιβή για μεταφορές σε
προδηλωμένο λογαριασμό που τηρούν οι ΦΓΚ σε άλλο Π.Ι. ή
στην ΤτΕ.

ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΟΤΑ
(κάλυψης ληξιπρόθεσμων οφειλών)
0,20 € ανά συναλλαγή
ανεξαρτήτως ποσού
 Για λοιπές εργασίες (εγγραφή στην υπηρεσία και έκδοση ή επανέκδοση κωδικών,
μεταβολή στοιχείων, αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας (sms),
ενημέρωση υπολοίπου, ανανέωση προθεσμιακών καταθέσεων, εκτύπωση παραστατικών
κ.λ.π.) δεν επιβάλλεται αμοιβή.
 Τηλέφωνα επικοινωνίας (ώρες 08:00 – 15:00) :
 Για τεχνικά θέματα ΜΟΝΟ : 26.510. 66 .210
 Για θέματα συναλλαγών : 213.21 .16.567

Απρίλιος 2021, Αθήνα
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