ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014
ΘΕΜΑ :

Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών
ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος

Ο ΔΙΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 “Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και
συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 81) σε συνδυασμό με το άρθρο
12, παράγρ. 1 του Ν. 2548/97 «Ρυθμίσεις για την Τράπεζα της Ελλάδος (ΦΕΚ Α’ 259), όπως
ισχύει,
β) τα άρθρα 2 και 55Γ του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύουν,
γ) τον Κανονισμό (ΕΚ) 2533/98 (ΕΕ L 318) του Συμβουλίου σχετικά με τη συλλογή
στατιστικών πληροφοριών από την ΕΚΤ, όπως ισχύει,
δ) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1072/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 24ης
Σεπτεμβρίου «σχετικά με τη συλλογή στατιστικών στοιχείων για επιτόκια χορηγήσεων και
καταθέσεων του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση)»
(ΕΚΤ/2013/34) (ΕΕ L 297),
ε) τον Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 της 15ης Οκτωβρίου 2013, που αφορά
την ανάληψη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συγκεκριμένων καθηκόντων αναφορικά
με την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (EE L 287),
ζ) την ΠΔΤΕ 2624/12.2.2010 (ΦΕΚ Β’ 255) που αφορά τη Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων
καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος,
ε) την ανάγκη παροχής αναλυτικότερης πληροφόρησης για ορισμένα επιτόκια καταθέσεων και
δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό την πληρέστερη ανάλυση των νομισματικών
και πιστωτικών εξελίξεων,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ τα ακόλουθα:
1. Τα πιστωτικά ιδρύματα που αναφέρονται στο παράρτημα Α οφείλουν να γνωστοποιούν στην
Τράπεζα της Ελλάδος τα επιτόκια καταθέσεων και δανείων σε μηνιαία βάση και σύμφωνα με
τα υποδείγματα όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Β και τις αντίστοιχες οδηγίες για τη
συμπλήρωσή τους που επισυνάπτονται στην παρούσα Πράξη και αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα της.
2. Η υποβολή των πιο πάνω δελτίων επιτοκίων καθώς και των ελέγχων θα γίνεται εντός δέκα
(10) εργάσιμων ημερών από το τέλος του μήνα στον οποίο αναφέρονται τα στοιχεία.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

3. Η υποβολή των πιο πάνω στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Στατιστικής –
Τμήμα Στατιστικής Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων) θα
πραγματοποιείται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή με ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και
κρυπτογραφημένο μήνυμα (e-mail) με τις νόμιμες ηλεκτρονικές υπογραφές.
4. Η πρώτη υποβολή των στοιχείων, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα αφορά το μήνα Ιούνιο του
έτους 2014.
5. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται με βάση τη παρούσα Πράξη δύνανται να χρησιμοποιηθούν
και για σκοπούς προληπτικής εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων στα πλαίσια του Ενιαίου
Εποπτικού Μηχανισμού της ζώνης του ευρώ.
6. Σε περίπτωση ελλιπούς, εσφαλμένης ή εκπρόθεσμης υποβολής των ως άνω στοιχείων εκ
μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων εφαρμόζονται οι περί κυρώσεων σχετικές διατάξεις του
Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρο 55 Γ, όπως ισχύει) και του άρθρου 7 του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 της 23ης Νοεμβρίου 1998 (EE L 318) του Συμβουλίου,
σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την ΕΚΤ, όπως ισχύει.
7. Από την εφαρμογή της παρούσας Πράξης (Ιούνιος 2014) καταργείται η ΠΔΤΕ 2624/12.2.2010
(ΦΕΚ Β’ 255).
Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β΄).
Ο Διοικητής

Γεώργιος Προβόπουλος

Ακριβές αντίγραφο
Αθήνα, 14/5/2014
Δ/νση Στατιστικής
Ο Διευθυντής

Ν. Τσαβέας

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Τα πιστωτικά ιδρύματα που υποχρεούνται να υποβάλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος τα
Δελτία Επιτοκίων Καταθέσεων και Δανείων είναι τα παρακάτω:
1. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
2. Τράπεζα Eurobank-Ergasias A.E.
3. Άλφα Τράπεζα A.E.
4. Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
5. Citibank International plc
6. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
7. The Royal Bank of Scotland plc
8. Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
9. Attica Bank Α.Ε.
10. HSBC Bank plc
11. UniCredit Bank AG
12. Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα ΣΥΝ.ΠΕ
13. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων ΣΥΝ.ΠΕ
14. Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε.
15. Credicom Consumer Finance Τράπεζα Α.Ε.
16. BMW Austria Bank GmbH
17. Volkswagen Bank GmbH
18. FCE. Bank plc
19. Union de Creditos Inmobiliarios S.A.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ
Πελατών εσωτερικού και λοιπών χωρών ζώνης ευρώ
Μέσος όρος επιτοκίων στα υφιστάμενα υπόλοιπα στο τέλος του μήνα (ποσοστά % ετησίως)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Επιτόκιο

Εκτοκιζόμενο Ποσό
(σε χιλ ευρώ)

Από Νοικοκυριά (ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες,
αγρότες, ατομικές επιχειρήσεις) και Ιδιωτικά Μη
Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (Εκκλησία, κόμματα, κ.λπ.)

1.1 Όψεως/Τρεχούμενοι Λογαριασμοί
1.2 Ταμιευτηρίου

0,0000

0

1.3 Καταθέσεις με συμφωνημένη διάρκεια

0,0000

0

1.3.1 Kαταθέσεις προθεσμίας

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

2.3 Καταθέσεις με συμφωνημένη διάρκεια

0,0000

0

2.3.1 Kαταθέσεις προθεσμίας

0,0000

0

0,0000

0

1.2.1 Χωρίς προειδοποίηση (απλό ταμιευτήριο)
1.2.2 Με προειδοποίηση μέχρι και 3 μήνες
1.2.3 Με προειδοποίηση πάνω από 3 μήνες

1.3.1.1 Με αρχική διάρκεια από 2 εργάσιμες ημέρες μέχρι 1 έτος
1.3.1.2 Με αρχική διάρκεια πάνω από 1 και μέχρι 2 έτη
1.3.1.3 Με αρχική διάρκεια πάνω από 2 έτη
1.3.2 Προϊόντα εγγυημένου κεφαλαίου
1.3.2.1 Με αρχική διάρκεια από 2 εργάσιμες ημέρες μέχρι 1 έτος
1.3.2.2 Με αρχική διάρκεια πάνω από 1 μέχρι 2 έτη
1.3.2.3 Με αρχική διάρκεια πάνω από 2 έτη
1.3.3 Παρακαταθήκες (αφορά το Ταμείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων)

1.3.3.1 Με αρχική διάρκεια από 2 εργάσιμες ημέρες μέχρι 1 έτος
1.3.3.2 Με αρχική διάρκεια πάνω από 1 μέχρι 2 έτη

Από Μη Χρηματοπιστωτικές
Επιχειρήσεις

1.3.3.3 Με αρχική διάρκεια πάνω από 2 έτη
2.1 Όψεως/Τρεχούμενοι Λογαριασμοί

2.3.1.1 Με αρχική διάρκεια από 2 εργάσιμες ημέρες μέχρι 1 έτος
2.3.1.2 Με αρχική διάρκεια πάνω από 1 μέχρι 2 έτη
2.3.1.3 Με αρχική διάρκεια πάνω από 2 έτη
2.3.2 Προϊόντα εγγυημένου κεφαλαίου
2.3.2.1 Με αρχική διάρκεια από 2 εργάσιμες ημέρες μέχρι 1 έτος
2.3.2.2 Με αρχική διάρκεια πάνω από 1 μέχρι 2 έτη
2.3.2.3 Με αρχική διάρκεια πάνω από 2 έτη

3. Συμφωνίες επαναγοράς με Νοικοκυριά, Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά
Ιδρύματα και Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ
Πελατών εσωτερικού και λοιπών χωρών ζώνης ευρώ
Μέσος όρος επιτόκιων των νέων καταθέσεων κατά τη διάρκεια του μήνα (Ποσοστό % ετησίως)

Από Μη Χρηματοπιστωτικές
Επιχειρήσεις

Από Νοικοκυριά (ιδιώτες, ελεύθερους
επαγγελματίες, αγρότες, ατομικές επιχειρήσεις) και
Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (Εκκλησία,
κόμματα, κ.λπ.)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Επιτόκιο

Ποσό
(σε χιλ ευρώ)

1 Καταθέσεις με συμφωνημένη διάρκεια

0,0000

0

1.1 Καταθέσεις προθεσμίας

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

2 Καταθέσεις με συμφωνημένη διάρκεια

0,0000

0

2.1 Καταθέσεις προθεσμίας

0,0000

0

0,0000

0

1.1.1 Με αρχική διάρκεια από 2 εργάσιμες ημέρες μέχρι 1 έτος
1.1.2 Με αρχική διάρκεια πάνω από 1 μέχρι 2 έτη
1.1.3 Με αρχική διάρκεια πάνω από 2 έτη
1.2 Προϊόντα εγγυημένου κεφαλαίου
1.2.1 Με αρχική διάρκεια από 2 εργάσιμες ημέρες μέχρι 1 έτος
1.2.2 Με αρχική διάρκεια πάνω από 1 μέχρι 2 έτη
1.2.3 Με αρχική διάρκεια πάνω από 2 έτη
1.3 Παρακαταθήκες (αφορά το Ταμείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων)
1.3.1 Με αρχική διάρκεια από 2 εργάσιμες ημέρες μέχρι 1 έτος
1.3.2 Με αρχική διάρκεια πάνω από 1 μέχρι 2 έτη
1.3.3 Με αρχική διάρκεια πάνω από 2 έτη

2.1.1 Με αρχική διάρκεια από 2 εργάσιμες ημέρες μέχρι 1 έτος
2.1.2 Με αρχική διάρκεια πάνω από 1 μέχρι 2 έτη
2.1.3 Με αρχική διάρκεια πάνω από 2 έτη
2.2 Προϊόντα εγγυημένου κεφαλαίου
2.2.1 Με αρχική διάρκεια από 2 εργάσιμες ημέρες μέχρι 1 έτος
2.2.2 Με αρχική διάρκεια πάνω από 1 μέχρι 2 έτη
2.2.3 Με αρχική διάρκεια πάνω από 2 έτη

3. Συμφωνίες επαναγοράς με Νοικοκυριά, Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα
και Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝ* ∆ΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Προς Πελάτες εσωτερικού και λοιπών χωρών ζώνης ευρώ
Μέσος όρος επιτοκίων στα υφιστάμενα υπόλοιπα στο τέλος του μήνα (Ποσοστά % ετησίως)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΟΥ ∆ΑΝΕΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

Προς Ιδιώτες και Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα

1.1 Στεγαστικά/Επισκευαστικά δάνεια

Επιτόκιο

Εκτοκιζόμενο Ποσό
(σε χιλ ευρώ)

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

1.1.1 Με αρχική διάρκεια μέχρι 1 έτος
1.1.2 Με αρχική διάρκεια πάνω από 1 μέχρι 5 έτη
1.1.3 Με αρχική διάρκεια πάνω από 5 έτη
1.2 Καταναλωτικά δάνεια τακτής λήξης
1.2.1 Με αρχική διάρκεια μέχρι 1 έτος
1.2.2 Με αρχική διάρκεια πάνω από 1 μέχρι 5 έτη
1.2.3 Με αρχική διάρκεια πάνω από 5 έτη
1.3 Καταναλωτικά δάνεια χωρίς καθορισμένη διάρκεια
1.3.1 ∆άνεια με ανοικτό λογαριασμό
1.3.2 Υπεραναλήψεις
1.3.3 Προσωπικές πιστωτικές κάρτες - εκτοκιζόμενα ποσά
1.4 Λοιπά δάνεια
1.4.1 Με αρχική διάρκεια μέχρι 1 έτος
1.4.2 Με αρχική διάρκεια πάνω από 1 μέχρι 5 έτη
1.4.3 Με αρχική διάρκεια πάνω από 5 έτη

Προς Ελεύθερους
Επαγγελματίες, Αγρότες,
Ατομικές Επιχειρήσεις

1.4.4 ∆άνεια χωρίς καθορισμένη διάρκεια
2.1 ∆άνεια τακτής λήξης
2.1.1 Με αρχική διάρκεια μέχρι 1 έτος
2.1.2 Με αρχική διάρκεια πάνω από 1 μέχρι 5 έτη
2.1.3 Με αριχκή διάρκεια πάνω από 5 έτη
2.2 ∆άνεια χωρίς καθορισμένη διάρκεια
2.2.1 ∆άνεια μέσω αλληλόχρεων λογαριασμών - ανοικτά δάνεια
2.2.2 Υπεραναλήψεις
3.1 ∆άνεια τακτής λήξης

Προς Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις

3.1.1 Με αρχική διάρκεια μέχρι 1 έτος
3.1.2 Με αρχική διάρκεια πάνω από 1 μέχρι 5 έτη
3.1.3 Με αρχική διάρκεια πάνω από 5 έτη
3.1.Α ∆άνεια τακτής λήξης προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις
3.1.1.Α Με αρχική διάρκεια μέχρι 1 έτος
3.1.2.Α Με αρχική διάρκεια πάνω από 1 μέχρι 5 έτη
3.1.3.Α Με αρχική διάρκεια πάνω από 5 έτη
3.2 ∆άνεια χωρίς καθορισμένη διάρκεια
3.2.1 ∆άνεια μέσω αλληλόχρεων λογαριασμών
3.2.2 Υπεραναλήψεις
3.2.3 Εταιρικές πιστωτικές κάρτες - εκτοκιζόμενα ποσά
3.2.Α ∆άνεια χωρίς καθορισμένη διάρκεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις
3.2.1.Α ∆άνεια μέσω αλληλόχρεων λογαριασμών
3.2.2.Α Υπεραναλήψεις
* Στα ενήμερα δάνεια δεν περιλαμβάνονται τα δάνεια σε ουσιαστική καθυστέρηση άνω των 90 ημερών καθώς και τα δάνεια που έχουν
αναγνωριστεί ως ρυθμίσεις οφειλών (βλ. Εγκύκλιο ∆ιοίκησης 13 της 30 Ιουλίου 2009).

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3α

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝ* ∆ΑΝΕΙΩΝ ΣΕ Ε

Προς Πελάτες εσωτερικού και λοιπών χωρών ζώνης ευρώ
∆άνεια με αρχική διάρκεια πάνω από 1 έτος
Μέσος όρος επιτοκίων στα υφιστάμενα υπόλοιπα στο τέλος του μήνα (Ποσοστά % ετησίως)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΟΥ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ∆ΑΝΕΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

Επιτόκιο

Εκτοκιζόμενο Ποσό
(σε χιλ ευρώ)

I. Προς Ιδιώτες και Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα
I.1 Με αρχική διάρκεια πάνω από 1 έτος

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

I.1.1 Με εναπομείνουσα διάρκεια μέχρι και 1 έτος
I.1.2 Με εναπομείνουσα διάρκεια πάνω από 1 έτος
I.1.2.1 Με επιτόκιο που δεν υπόκειται σε αναπροσαρμογή τους επόμενους 12 μήνες
I.1.2.2 Με επιτόκιο που υπόκειται σε αναπροσαρμογή τους επόμενους 12 μήνες
I.2 Με αρχική διάρκεια πάνω από 2 έτη
I.2.1 Με εναπομείνουσα διάρκεια μέχρι και 2 έτη
I.2.2 Με εναπομείνουσα διάρκεια πάνω από 2 έτη
I.2.2.1 Με επιτόκιο που δεν υπόκειται σε αναπροσαρμογή τους επόμενους 24 μήνες
I.2.2.2 Με επιτόκιο που υπόκειται σε αναπροσαρμογή τους επόμενους 24 μήνες

ΙΙ. Προς Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες, Ατομικές Επιχειρήσεις
ΙΙ.1 Με αρχική διάρκεια πάνω από 1 έτος
ΙΙ.1.1 Με εναπομείνουσα διάρκεια μέχρι και 1 έτος
ΙΙ.1.2 Με εναπομείνουσα διάρκεια πάνω από 1 έτος
ΙΙ.1.2.1 Με επιτόκιο που δεν υπόκειται σε αναπροσαρμογή τους επόμενους 12 μήνες
ΙΙ.1.2.2 Με επιτόκιο που υπόκειται σε αναπροσαρμογή τους επόμενους 12 μήνες
ΙΙ.2 Με αρχική διάρκεια πάνω από 2 έτη
ΙΙ.2.1 Με εναπομείνουσα διάρκεια μέχρι και 2 έτη
ΙΙ.2.2 Με εναπομείνουσα διάρκεια πάνω από 2 έτη
ΙΙ.2.2.1 Με επιτόκιο που δεν υπόκειται σε αναπροσαρμογή τους επόμενους 24 μήνες
ΙΙ.2.2.2 Με επιτόκιο που υπόκειται σε αναπροσαρμογή τους επόμενους 24 μήνες

ΙΙΙ. Προς Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις
ΙΙI.1 Με αρχική διάρκεια πάνω από 1 έτος
ΙΙI.1.1 Με εναπομείνουσα διάρκεια μέχρι και 1 έτος
ΙΙI.1.2 Με εναπομείνουσα διάρκεια πάνω από 1 έτος
ΙΙI.1.2.1 Με επιτόκιο που δεν υπόκειται σε αναπροσαρμογή τους επόμενους 12 μήνες
ΙΙI.1.2.2 Με επιτόκιο που υπόκειται σε αναπροσαρμογή τους επόμενους 12 μήνες
ΙΙI.2 Με αρχική διάρκεια πάνω από 2 έτη
ΙΙI.2.1 Με εναπομείνουσα διάρκεια μέχρι και 2 έτη
ΙΙI.2.2 Με εναπομείνουσα διάρκεια πάνω από 2 έτη
ΙΙI.2.2.1 Με επιτόκιο που δεν υπόκειται σε αναπροσαρμογή τους επόμενους 24 μήνες
ΙΙI.2.2.2 Με επιτόκιο που υπόκειται σε αναπροσαρμογή τους επόμενους 24 μήνες
* Στα ενήμερα δάνεια δεν περιλαμβάνονται τα δάνεια σε ουσιαστική καθυστέρηση άνω των 90 ημερών καθώς και τα δάνεια που έχουν αναγνωριστεί
ως ρυθμίσεις οφειλών (βλ. Εγκύκλιο ∆ιοίκησης 13 της 30 Ιουλίου 2009).

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΝΕΩΝ* ∆ΑΝΕΙΩΝ ΤΑΚΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Προς Πελάτες εσωτερικού και λοιπών χωρών ζώνης ευρώ
Μέσο επιτόκιο των νέων δανείων κατά τη διάρκεια του μήνα (Ποσοστό % ετησίως)

Χωρίς Εξασφαλίσεις

Προς Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις

Προς Ελεύθερους
Επαγγελματίες,
Αγρότες, Ατομικές
Επιχειρήσεις

Προς Ιδιώτες και Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΝΕΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

Με εξασφαλίσεις

Σύνολο

Ποσό νέων
Ποσό νέων
Ποσό νέων
Επιτόκιο συμβάσεων Επιτόκιο συμβάσεων Επιτόκιο συμβάσεων
(σε χιλ ευρώ)
(σε χιλ ευρώ)
(σε χιλ ευρώ)
0,0000

0

1.1.1 Με κυμαινόμενο επιτόκιο

0,0000

0

1.1.2 Με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο μέχρι και 1 έτος

0,0000

0

1.1.3 Με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 1 μέχρι και 5 έτη

0,0000

0

1.1.4 Με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 5 μέχρι και 10 έτη

0,0000

0

1.1.5 Με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 10 έτη

0,0000

0

1.1 Στεγαστικά/Επισκευαστικά δάνεια

0,0000

0

0,0000

0

1.2.2 Με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 1 μέχρι και 5 έτη

0,0000

0

1.2.3 Με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 5 έτη

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

1.3 Λοιπά δάνεια

0

0,0000

1.2.1 Με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό-καθορισμένο μέχρι και 1 έτος

1.2 Καταναλωτικά δάνεια

0,0000

0

0,0000

0

0

1.3.1 Με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό-καθορισμένο μέχρι και 1 έτος
1.3.2 Με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 1 μέχρι και 5 έτη

0,0000

0

1.3.3 Με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 5 έτη

0,0000

0

0,0000

0

2.1 Με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό-καθορισμένο μέχρι και 1 έτος

0,0000

0

2.2 Με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 1 μέχρι και 5 έτη

0,0000

0

2.3 Με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 5 έτη

0,0000

0

2. ∆άνεια τακτής λήξης

0,0000

0

0,0000

0

3. ∆άνεια τακτής λήξης

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

3.1 ∆άνεια μέχρι και του ποσού των 250.000 ευρώ

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

3.1.1 Με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό-καθορισμένο μέχρι και 3 μήνες

0,0000

0

3.1.2 Με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 3 μήνες μέχρι και 1 έτος

0,0000

0

3.1.3 Με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 1 μέχρι και 3 έτη

0,0000

0

3.1.4 Με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 3 μέχρι και 5 έτη

0,0000

0

3.1.5 Με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 5 μέχρι και 10 έτη

0,0000

0

3.1.6 Με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 10 έτη

0,0000

0

0,0000

0

3.2.1 Με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό-καθορισμένο μέχρι και 3 μήνες

0,0000

0

3.2.2 Με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 3 μήνες μέχρι και 1 έτος

0,0000

0

3.2.3 Με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 1 μέχρι και 3 έτη

0,0000

0

3.2 ∆άνεια για ποσά από 250.001 μέχρι και 1.000.000 ευρώ

0,0000

0

0,0000

0

3.2.4 Με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 3 μέχρι και 5 έτη

0,0000

0

3.2.5 Με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 5 μέχρι και 10 έτη

0,0000

0

3.2.6 Με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 10 έτη

0,0000

0

0,0000

0

3.3.1 Με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό-καθορισμένο μέχρι και 3 μήνες

0,0000

0

3.3.2 Με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 3 μήνες μέχρι και 1 έτος

0,0000

0

3.3.3 Με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 1 μέχρι και 3 έτη

0,0000

0

3.3 ∆άνεια για ποσά μεγαλύτερα από 1.000.000 ευρώ

0,0000

0

0,0000

0

3.3.4 Με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 3 μέχρι και 5 έτη

0,0000

0

3.3.5 Με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 5 μέχρι και 10 έτη

0,0000

0

3.3.6 Με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 10 έτη

0,0000

0

* Στα νέα δάνεια περιλαμβάνονται και οι αναδιαρθρώσεις παλαιών δανείων αλλά ΌΧΙ οι περιπτώσεις που έχουν αναγνωριστεί ως
ρυθμίσεις οφειλών (βλ. Εγκύκλιο ∆ιοίκησης 13 της 30 Ιουλίου 2009).

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΝΕΩΝ* ∆ΑΝΕΙΩΝ ΤΑΚΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΡΟΣ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Προς Πελάτες εσωτερικού και λοιπών χωρών ζώνης ευρώ
Μέσο επιτόκιο των νέων* δανείων κατά τη διάρκεια του μήνα (Ποσοστό % ετησίως)

ΠΙΝΑΚΑΣ 4α

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΝΕΩΝ* ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ
Χωρίς Εξασφαλίσεις

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΝΕΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ

Επιτόκιο

Με εξασφαλίσεις

Ποσό συμμετοχής του
Πιστωτικού Ιδρύματος
(σε χιλ ευρώ)

0,0000

Επιτόκιο
0

Συνολο

Ποσό συμμετοχής του
Πιστωτικού Ιδρύματος
(σε χιλ ευρώ)

0,0000

Επιτόκιο
0

Ποσό συμμετοχής του
Πιστωτικού Ιδρύματος
(σε χιλ ευρώ)

0,0000

0

1 Με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό-καθορισμένο μέχρι 1 έτος

0,0000

0

2 Με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 1 έτος

0,0000

0

ΠΙΝΑΚΑΣ 4β

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΝΕΩΝ* ∆ΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΝΕΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ

Χωρίς Εξασφαλίσεις
Ποσό νέων συμβάσεων
(σε χιλ ευρώ)

Επιτόκιο

0,0000

Επιτόκιο
0

0,0000

Με εξασφαλίσεις
Ποσό νέων συμβάσεων
Επιτόκιο
(σε χιλ ευρώ)
0

Συνολο
Ποσό (σε χιλ ευρώ)

0,0000

0

1 Με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό-καθορισμένο μέχρι και 1 έτος

0,0000

0

2 Με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 1 έτος

0,0000

0

ΠΙΝΑΚΑΣ 4γ
ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΝΕΩΝ* ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ
∆άνεια με αρχική διάρκεια πάνω από 1 έτος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΝΕΙΟΥ

Χωρίς Εξασφαλίσεις
Ποσό νέων συμβάσεων
(σε χιλ ευρώ)

Επιτόκιο

Επιτόκιο

Με εξασφαλίσεις
Συνολο
Ποσό νέων συμβάσεων
Ποσό νέων συμβάσεων
Επιτόκιο
(σε χιλ ευρώ)
(σε χιλ ευρώ)

1 ∆άνεια μέχρι και του ποσού των 250.000 ευρώ
1.1 Με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό-καθορισμένο μέχρι και 1 έτος

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

2 ∆άνεια για ποσά από 250.001 μέχρι και 1.000.000 ευρώ
2.1 Με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό-καθορισμένο μέχρι και 1 έτος
3. ∆άνεια για ποσά μεγαλύτερα από 1.000.000 ευρώ
3.1 Με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό-καθορισμένο μέχρι και 1 έτος

* Στα νέα δάνεια περιλαμβάνονται και οι αναδιαρθρώσεις παλαιών δανείων αλλά ΌΧΙ οι περιπτώσεις που έχουν αναγνωριστεί ως ρυθμίσεις οφειλών (βλ. Εγκύκλιο ∆ιοίκησης 13 της 30
Ιουλίου 2009).

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης Νέων* ∆ανείων προς Ιδιώτες
(Ποσοστό % ετησίως)

Επιτόκιο
1. Καταναλωτικά δάνεια τακτής λήξης
2. Στεγαστικά/Επισκευαστικά δάνεια

* Στα νέα δάνεια περιλαμβάνονται και οι αναδιαρθρώσεις παλαιών δανείων αλλά ΌΧΙ οι περιπτώσεις που έχουν αναγνωριστεί ως
ρυθμίσεις οφειλών (βλ. Εγκύκλιο ∆ιοίκησης 13 της 30 Ιουλίου 2009).

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΝΕΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΤΑΚΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ*
Προς Πελάτες εσωτερικού και λοιπών χωρών ζώνης ευρώ
Μέσο επιτόκιο των νέων δανείων κατά τη διάρκεια του μήνα (Ποσοστό % ετησίως)
Χωρίς Εξασφαλίσεις

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΝΕΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

Προς Ιδιώτες και Ιδιωτικά Μη
Κερδοσκοπικά Ιδρύματα

1.1 Στεγαστικά/Επισκευαστικά δάνεια

Επιτόκιο
0,0000

Με εξασφαλίσεις

Ποσό νέων συμβάσεων
(σε χιλ ευρώ)
0

Επιτόκιο
0,0000

Σύνολο

Ποσό νέων συμβάσεων
(σε χιλ ευρώ)
0

1.1.1 Με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό-καθορισμένο μέχρι και 1 έτος
1.1.2 Με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 1 έτος
1.2 Καταναλωτικά δάνεια τακτής λήξης

0,0000

0

0,0000

0

1.2.1 Με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό-καθορισμένο μέχρι και 1 έτος
1.2.2 Με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 1 έτος
1.3 Λοιπά δάνεια τακτής λήξης

0,0000

0

0,0000

0

1.3.1 Με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό-καθορισμένο μέχρι και 1 έτος

Προς Μη Χρηματοπιστωτικές
Επιχειρήσεις

Προς
Ελεύθερους
Επαγγελματίες,
Αγρότες,
Ατομικές
Επιχειρήσεις

1.3.2 Με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 1 έτος
2. Σύνολο δανείων τακτής λήξης

0,0000

0

0,0000

0

2.1 Με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό-καθορισμένο μέχρι και 1 έτος
2.2 Με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 1 έτος

Επιτόκιο

Ποσό νέων συμβάσεων
(σε χιλ ευρώ)

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

3. Σύνολο δανείων τακτής λήξης

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

3.1 ∆άνεια μέχρι του ποσού των 250.000 ευρώ

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

3.1.1 Με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό-καθορισμένο μέχρι και 1 έτος
3.1.2 Με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 1 έτος
3.2 ∆άνεια για ποσά από 250.001 μέχρι 1.000.000 ευρώ

0,0000

0

0,0000

0

3.2.1 Με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό-καθορισμένο μέχρι και 1 έτος
3.2.2 Με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 1 έτος
3.3 ∆άνεια για ποσά μεγαλύτερα από 1.000.000 ευρώ
3.3.1 Με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό-καθορισμένο μέχρι και 1 έτος
3.3.2 Με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 1 έτος

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

* Στις αναδιαρθρώσεις δανείων δεν περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις που έχουν αναγνωριστεί ως ρυθμίσεις οφειλών (βλ. Εγκύκλιο ∆ιοίκησης 13 της 30 Ιουλίου 2009).

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΣΩΝ ΠΙΝΑΚΑ 3α

I. Προς Ιδιώτες και Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (Εκκλησία, κόμματα, κ.λπ.)
Τα ποσά των δανείων με αρχική διάρκεια πάνω από 1 έτος προς ιδιώτες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα του πίνακα 3α (κατηγορία Ι.1) θα
πρέπει να είναι ίσα με το άθροισμα των ποσών των δανείων των κατηγορίων 1.1.2, 1.1.3, 1.2.2, 1.2.3, 1.4.2 και 1.4.3 του πίνακα 3

OK

Τα ποσά των δανείων με αρχική διάρκεια πάνω από 2 έτη προς ιδιρώτες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα του πίνακα 3α (κατηγορία Ι.2) θα
πρέπει να είναι μικρότερα ή ίσα με το άθροισμα των ποσών των δανείων των κατηγοριών 1.1.2, 1.1.3, 1.2.2, 1.2.3, 1.4.2, 1.4.3 του πίνακα 3

OK

Τα ποσά των δανείων με αρχική διάρκεια πάνω από 1 έτος προς ιδιώτες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα του πίνακα 3α (κατηγορία Ι.1) θα
πρέπει να είναι μεγαλύτερα ή ισα με τα ποσά των δανείων με αρχική διάρκεια πάνω από 2 έτη προς ιδιρώτες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα
του πίνακα 3α (κατηγορία Ι.2)
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ΙΙ. Προς Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες, Ατομικές Επιχειρήσεις
Τα ποσά των δανείων με αρχική διάρκεια πάνω από 1 έτος προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, ατομικές επιχειρήσεις του πίνακα 3α
(κατηγορία ΙΙ.1) θα πρέπει να είναι ίσα με το άθροισμα των ποσών των δανείων των κατηγορίων 2.1.2 και 2.1.3 του πίνακα 3
Τα ποσά των δανείων με αρχική διάρκεια πάνω από 2 έτη προς ιδιρώτες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα του πίνακα 3α (κατηγορία ΙΙ.2) θα
πρέπει να είναι μικρότερα ή ίσα με το άθροισμα των ποσών των δανείων των κατηγοριών 2.1.2 και 2.1.3 του πίνακα 3
Τα ποσά των δανείων με αρχική διάρκεια πάνω από 1 έτος προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, ατομικές επιχειρήσεις του πίνακα 3α
(κατηγορία ΙΙ.1) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερα ή ισα με τα ποσά των δανείων με αρχική διάρκεια πάνω από 2 έτη προς ιδιρώτες και μη
κερδοσκοπικά ιδρύματα του πίνακα 3α (κατηγορία ΙΙ.2)
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ΙΙΙ. Προς Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις
Τα ποσά των δανείων με αρχική διάρκεια πάνω από 1 έτος προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις του πίνακα 3α (κατηγορία ΙΙΙ.1) θα πρέπει
να είναι ίσα με το άθροισμα των ποσών των δανείων των κατηγορίων 3.1.2 και 3.1.3 του πίνακα 3
Τα ποσά των δανείων με αρχική διάρκεια πάνω από 2 έτη προς ιδιρώτες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα του πίνακα 3α (κατηγορία ΙΙΙ.2) θα
πρέπει να είναι μικρότερα ή ίσα με το άθροισμα των ποσών των δανείων των κατηγοριών 3.1.2, 3.1.3 του πίνακα 3
Τα ποσά των δανείων με αρχική διάρκεια πάνω από 1 έτος προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις του πίνακα 3α (κατηγορία ΙΙΙ.1) θα πρέπει
να είναι μεγαλύτερα ή ισα με τα ποσά των δανείων με αρχική διάρκεια πάνω από 2 έτη προς ιδιρώτες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα του
πίνακα 3α (κατηγορία ΙΙΙ.2)
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ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑ 3α

I. Προς Ιδιώτες και Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (Εκκλησία, κόμματα, κ.λπ.)
Το επιτόκιο των δανείων με αρχική διάρκεια πάνω από 1 έτος προς ιδιώτες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα του πίνακα 3α (κατηγορία Ι.1) θα
πρέπει να είναι ίσο με το μεσοσταθμικό επιτόκιο των δανείων των κατηγορίων 1.1.2, 1.1.3, 1.2.2, 1.2.3, 1.4.2 και 1.4.3 του πίνακα 3
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ΙΙ. Προς Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες, Ατομικές Επιχειρήσεις
Το επιτόκιο των δανείων με αρχική διάρκεια πάνω από 1 έτος προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, ατομικές επιχειρήσεις του πίνακα 3α
(κατηγορία ΙΙ.1) θα πρέπει να είναι ίσο με το μεσοσταθμικό επιτόκιο των δανείων των κατηγορίων 2.1.2 και 2.1.3 του πίνακα 3
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ΙΙΙ. Προς Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις
Το επιτόκιο των δανείων με αρχική διάρκεια πάνω από 1 έτος προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις του πίνακα 3α (κατηγορία IΙΙ.1) θα
πρέπει να είναι ίσο με το μεσοσταθμικό επιτόκιο των δανείων των κατηγορίων 3.1.2 και 3.1.3 του πίνακα 3
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ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΣΩΝ ΠΙΝΑΚΑ 4α, 4β ΚΑΙ 4γ

4α Κοινοπρακτικά ∆άνεια
Το ποσό συμμετοχής στα κοινοπρακτικά δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό-καθορισμένο μέχρι και 1 έτος χωρίς εξασφαλίσεις του
πίνακα 4α θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με το άθροισμα των ποσών των νέων επιχειρηματικών δανείων για ποσά μεγαλύτερα από 1 εκατ
€ με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό-καθορισμένο μέχρι και 1 έτος χωρίς εξασφαλίσεις των κατηγορίων 3.3.1 και 3.3.2 του πίνακα 4
Το ποσό συμμετοχής στα κοινοπρακτικά δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό-καθορισμένο μέχρι και 1 έτος με εξασφαλίσεις του πίνακα
4α θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με το άθροισμα των ποσών των νέων επιχειρηματικών δανείων για ποσά μεγαλύτερα από 1 εκατ € με
επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό-καθορισμένο μέχρι και 1 έτος με εξασφαλίσεις των κατηγορίων 3.3.1 και 3.3.2 του πίνακα 4
Το ποσό συμμετοχής στα κοινοπρακτικά δάνεια με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 1 έτος χωρίς εξασφαλίσεις του πίνακα 4α θα
πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με το άθροισμα των ποσών των νέων επιχειρηματικών δανέιων για ποσά μεγαλύτερα από 1 εκατ € των
κατηγοριών 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5 και 3.3.6 χωρίς εξασφαλίσεις του πίνακα 4
Το ποσό συμμετοχής στα κοινοπρακτικά δάνεια με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 1 έτος με εξασφαλίσεις του πίνακα 4α θα πρέπει
να είναι μικρότερο ή ίσο με το άθροισμα των ποσών των νέων επιχειρηματικών δανέιων για ποσά μεγαλύτερα από 1 εκατ € των κατηγοριών
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5 και 3.3.6 με εξασφαλίσεις του πίνακα 4
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4β ∆άνεια προς Μικρομεσαίες Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις
Το ποσό των δανείων προς μικρομεσαίες μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι και 1 έτος χωρίς
εξασφαλίσεις του πίνακα 4β (κατηγορία 1.1) θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με το άθροισμα των ποσών των δανείων προς μη
χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις χωρίς εξασφαλίσεις των κατηγοριών 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2. 3.3.1 και 3.3.2 του πίνακα 4
Το ποσό των δανείων προς μικρομεσαίες μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι και 1 έτος με
εξασφαλίσεις του πίνακα 4β (κατηγορία 1.1) θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με το άθροισμα των ποσών των δανείων προς μη
χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις με εξασφαλίσεις των κατηγοριών 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2. 3.3.1 και 3.3.2 του πίνακα 4
Το ποσό των δανείων προς μικρομεσαίες μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 1 έτος χωρίς
εξασφαλίσεις του πίνακα 4β (κατηγορία 1.2) θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με το άθροισμα των ποσών των δανέιων προς μη
χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις χωρίς εξασφαλίσεις των κατηγοριών 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5 και
3.3.6 του πίνακα 4
Το ποσό των δανείων προς μικρομεσαίες μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 1 έτος με
εξασφαλίσεις του πίνακα 4β (κατηγορία 1.2) θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με το άθροισμα των ποσών των δανέιων προς μη
χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις με εξασφαλίσεις των κατηγοριών 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5 και
3.3.6 του πίνακα 4
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4β ∆άνεια Μακροπρόθεσμων Επιχειρηματικών ∆ανείων
Το ποσό των επιχειρηματικών δανείων για δάνεια με αρχική διάρκεια πάνω από 1 έτος και για ποσά μέχρι 250.000€ με επιτόκιο κυμαινόμενο ή
σταθερό-καθορισμένο μέχρι και 1 έτος χωρίς εξασφαλίσεις του πίνακα 4γ (κατηγορία 1.1) θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο από το
άθροισμα των ποσών των κατηγορίων 3.1.1 και 3.1.2 χωρίς εξασφαλίσεις του πίνακα 4.
Το ποσό των επιχειρηματικών δανείων για δάνεια με αρχική διάρκεια πάνω από 1 έτος και για ποσά μέχρι 250.000€ με επιτόκιο κυμαινόμενο ή
σταθερό-καθορισμένο μέχρι και 1 έτος με εξασφαλίσεις του πίνακα 4γ (κατηγορία 1.1) θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο από το άθροισμα
των ποσών των κατηγορίων 3.1.1 και 3.1.2 με εξασφαλίσεις του πίνακα 4.
Το ποσό των επιχειρηματικών δανείων για δάνεια με αρχική διάρκεια πάνω από 1 έτος και για ποσά από 250.000 μέχρι 1 εκατ € με επιτόκιο
κυμαινόμενο ή σταθερό-καθορισμένο μέχρι και 1 έτος χωρίς εξασφαλίσεις του πίνακα 4γ (κατηγορία 2.1) θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο
από το άθροισμα των ποσών των κατηγοριών 3.2.1 και 3.2.2 χωρίς εξασφαλίσεις του πίνακα 4.
Το ποσό των επιχειρηματικών δανείων για δάνεια με αρχική διάρκεια πάνω από 1 έτος και για ποσά από 250.000 μέχρι 1 εκατ € με επιτόκιο
κυμαινόμενο ή σταθερό-καθορισμένο μέχρι και 1 έτος με εξασφαλίσεις του πίνακα 4γ (κατηγορία 2.1) θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο από
το άθροισμα των ποσών των κατηγοριών 3.2.1 και 3.2.2 με εξασφαλίσεις του πίνακα 4.
Το ποσό των επιχειρηματικών δανείων για δάνεια με αρχική διάρκεια πάνω από 1 έτος και για ποσά πάνω από 1 εκατ € με επιτόκιο κυμαινόμενο
ή σταθερό-καθορισμένο μέχρι και 1 έτος χωρίς εξασφαλίσεις του πίνακα 4γ (κατηγορία 3.1) θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο από το
άθροισμα των ποσών των κατηγορίων 3.3.1 και 3.3.2 χωρίς εξασφαλίσεις του πίνακα 4.
Το ποσό των επιχειρηματικών δανείων για δάνεια με αρχική διάρκεια πάνω από 1 έτος και για ποσά πάνω από 1 εκατ € με επιτόκιο κυμαινόμενο
ή σταθερό-καθορισμένο μέχρι και 1 έτος με εξασφαλίσεις του πίνακα 4γ (κατηγορία 3.1) θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο από το άθροισμα
των ποσών των κατηγορίων 3.3.1 και 3.3.2 με εξασφαλίσεις του πίνακα 4.
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ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑ 5
Το ΣΕΠΠΕ των καταναλωτικών δανείων τακτής λήξης (πίνακας 5) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το μεσοσταθμικό επιτόκιο όλων των
νέων καταναλωτικών δανείων τακτής λήξης (πίνακας 4).
Το ΣΕΠΠΕ των στεγαστικών δανείων τακτής λήξης (πίνακας 5) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το μεσοσταθμικό επιτόκιο όλων των
νέων στεγαστικών δανείων τακτής λήξης (πίνακας 4).
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΣΩΝ ΠΙΝΑΚΑ 6

1. Προς Ιδιώτες και Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (Εκκλησία, κόμματα, κ.λπ.)
Το ποσό των στεγαστικών/επισκευαστικών δανείων με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό-καθορισμένο μέχρι και 1 έτος χωρίς εξασφαλίσεις του
πίνακα 6 (κατηγορία 1.1.1) θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με το άθροισμα των ποσών των στεγαστικών/επισκευαστικών δανείων χωρίς
εξασφαλίσεις των κατηγοριών 1.1.1 και 1.1.2 του πίνακα 4.
Το ποσό των στεγαστικών/επισκευαστικών δανείων με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό-καθορισμένο μέχρι και 1 έτος με εξασφαλίσεις του πίνακα
6 (κατηγορία 1.1.1) θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με το άθροισμα των ποσών των στεγαστικών/επισκευαστικών δανείων με εξασφαλίσεις
των κατηγοριών 1.1.1 και 1.1.2 του πίνακα 4.
Το ποσό των στεγαστικών/επισκευαστικών δανείων με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 1 έτος χωρίς εξασφαλίσεις του πίνακα 6
(κατηγορία 1.1.2) θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με το άθροισμα των ποσών των στεγαστικών/επισκευαστικών δανείων χωρίς εξασφαλίσεις
των κατηγοριών 1.1.3, 1.1.4 και 1.1.5 του πίνακα 4.
Το ποσό των στεγαστικών/επισκευαστικών δανείων με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 1 έτος με εξασφαλίσεις του πίνακα 6
(κατηγορία 1.1.2) θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με το άθροισμα των ποσών των στεγαστικών/επισκευαστικών δανείων με εξασφαλίσεις
των κατηγοριών 1.1.3, 1.1.4 και 1.1.5 του πίνακα 4.
Το ποσό των καταναλωτικών δανείων με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό-καθορισμένο μέχρι και 1 έτος χωρίς εξασφαλίσεις του πίνακα 6
(κατηγορία 1.2.1) θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με το ποσό των καταναλωτικών δανείων με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό-καθορισμένο
μέχρι 1 έτος χωρίς εξασφαλίσεις του πίνακα 4 (κατηγορία 1.2.1).
Το ποσό των καταναλωτικών δανείων με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό-καθορισμένο μέχρι και 1 έτος με εξασφαλίσεις του πίνακα 6 (κατηγορία
1.2.1) θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με το ποσό των καταναλωτικών δανείων με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό-καθορισμένο μέχρι 1 έτος
με εξασφαλίσεις του πίνακα 4 (κατηγορία 1.2.1).
Το ποσό των καταναλωτικών δανείων με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 1 έτος χωρίς εξασφαλίσεις του πίνακα 6 (κατηγορία 1.2.2) θα
πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με το άθροισμα των ποσών των καταναλωτικών δανείων χωρίς εξασφαλίσεις των κατηγοριών 1.2.2 και 1.2.3 του
πίνακα 4.
Το ποσό των καταναλωτικών δανείων με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 1 έτος με εξασφαλίσεις του πίνακα 6 (κατηγορία 1.2.2) θα
πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με το άθροισμα των ποσών των καταναλωτικών δανείων με εξασφαλίσεις των κατηγοριών 1.2.2 και 1.2.3 του
πίνακα 4.
Το ποσό των λοιπών δανείων με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό-καθορισμένο μέχρι και 1 έτος χωρίς εξασφαλίσεις του πίνακα 6 (κατηγορία
1.3.1) θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με το ποσό των λοιπών δανείων με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο μέχρι 1 έτος χωρίς εξασφαλίσεις
του πίνακα 4 (κατηγορία 1.3.1)
Το ποσό των λοιπών δανείων με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό-καθορισμένο μέχρι και 1 έτος με εξασφαλίσεις του πίνακα 6 (κατηγορία 1.3.1)
θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με το ποσό των λοιπών δανείων με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο μέχρι 1 έτος με εξασφαλίσεις του πίνακα
4 (κατηγορία 1.3.1)
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Το ποσό των λοιπών δανείων με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 1 έτος χωρίς εξασφαλίσεις του πίνακα 6 (κατηγορία 1.3.2) θα πρέπει
να είναι μικρότερο ή ίσο με το άθροισμα των ποσών των λοιπών δανείων χωρίς εξασφαλίσεις των κατηγοριών 1.3.2 και 1.3.3 του πίνακα 4.

OK

Το ποσό των λοιπών δανείων με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 1 έτος με εξασφαλίσεις του πίνακα 6 (κατηγορία 1.3.2) θα πρέπει να
είναι μικρότερο ή ίσο με το άθροισμα των ποσών των λοιπών δανείων με εξασφαλίσεις των κατηγοριών 1.3.2 και 1.3.3 του πίνακα 4.
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2. Προς Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες, Ατομικές Επιχειρήσεις
Το ποσό των δανείων με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό-καθορισμένο μέχρι και 1 έτος χωρίς εξασφαλίσεις του πίνακα 6 (κατηγορία 2.1) θα
πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με το ποσό των δανείων με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό-καθορισμένο μέχρι 1 έτος χωρίς εξασφαλίσεις του
πίνακα 4 (κατηγορία 2.1)
Το ποσό των δανείων με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό-καθορισμένο μέχρι και 1 έτος με εξασφαλίσεις του πίνακα 6 (κατηγορία 2.1) θα πρέπει
να είναι μικρότερο ή ίσο με το ποσό των δανείων με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό-καθορισμένο μέχρι 1 έτος με εξασφαλίσεις του πίνακα 4
(κατηγορία 2.1)
Το ποσό των δανείων με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 1 έτος χωρίς εξασφαλίσεις του πίνακα 6 (κατηγορία 2.2) θα πρέπει να είναι
μικρότερο ή ίσο με το άθροισμα των ποσών των δανείων χωρίς εξασφαλίσεις των κατηγοριών 2.2 και 2.3 του πίνακα 4.
Το ποσό των δανείων με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 1 έτος με εξασφαλίσεις του πίνακα 6 (κατηγορία 2.2) θα πρέπει να είναι
μικρότερο ή ίσο με το άθροισμα των ποσών των δανείων με εξασφαλίσεις των κατηγοριών 2.2 και 2.3 του πίνακα 4.
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3. Προς Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις
Το ποσό των δανείων μέχρι 250.000€ με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό-καθορισμένο μέχρι και 1 έτος χωρίς εξασφαλίσεις του πίνακα 6
(κατηγορία 3.1.1) θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με το άθροισμα των ποσών των δανείων μέχρι 250.000€ χωρίς εξασφαλίσεις των
κατηγοριών 3.1.1 και 3.1.2 του πίνακα 4.
Το ποσό των δανείων μέχρι 250.000€ με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό-καθορισμένο μέχρι και 1 έτος με εξασφαλίσεις του πίνακα 6 (κατηγορία
3.1.1) θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με το άθροισμα των ποσών των δανείων μέχρι 250.000€ με εξασφαλίσεις των κατηγοριών 3.1.1 και
3.1.2 του πίνακα 4.
Το ποσό των δανείων μέχρι 250.000€ με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 1 έτος χωρίς εξασφαλίσεις του πίνακα 6 (κατηγορία 3.1.2) θα
πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με το άθροισμα των ποσών των δανείων μέχρι 250.000€ χωρίς εξασφαλίσεις των κατηγοριών 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5
και 3.1.6 του πίνακα 4.
Το ποσό των δανείων μέχρι 250.000€ με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 1 έτος με εξασφαλίσεις του πίνακα 6 (κατηγορία 3.1.2) θα
πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με το άθροισμα των ποσών των δανείων μέχρι 250.000€ με εξασφαλίσεις των κατηγοριών 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 και
3.1.6 του πίνακα 4.
Το ποσό των δανείων από 250.000 μέχρι 1 εκατ € με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό-καθορισμένο μέχρι και 1 έτος χωρίς εξασφαλίσεις του
πίνακα 6 (κατηγορία 3.2.1) θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με το άθροισμα των ποσών των δανείων από 250.000 μέχρι 1 εκατ € χωρίς
εξασφαλίσεις των κατηγοριών 3.2.1 και 3.2.2 του πίνακα 4.
Το ποσό των δανείων από 250.000 μέχρι 1 εκατ € με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό-καθορισμένο μέχρι και 1 έτος με εξασφαλίσεις του πίνακα
6 (κατηγορία 3.2.1) θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με το άθροισμα των ποσών των δανείων από 250.000 μέχρι 1 εκατ € με εξασφαλίσεις
των κατηγοριών 3.2.1 και 3.2.2 του πίνακα 4.
Το ποσό των δανείων από 250.000 μέχρι 1 εκατ € με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 1 έτος χωρίς εξασφαλίσεις του πίνακα 6
(κατηγορία 3.2.2) θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με το άθροισμα των ποσών των δανείων από 250.000 μέχρι 1 εκατ € χωρίς εξασφαλίσεις
των κατηγοριών 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 και 3.2.6 του πίνακα 4.
Το ποσό των δανείων από 250.000 μέχρι 1 εκατ € με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 1 έτος με εξασφαλίσεις του πίνακα 6 (κατηγορία
3.2.2) θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με το άθροισμα των ποσών των δανείων από 250.000 μέχρι 1 εκατ € με εξασφαλίσεις των κατηγοριών
3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 και 3.2.6 του πίνακα 4.
Το ποσό των δανείων πάνω από 1 εκατ € με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό-καθορισμένο μέχρι και 1 έτος χωρίς εξασφαλίσεις του πίνακα 6
(κατηγορία 3.3.1) θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με το άθροισμα των ποσών των δανείων πάνω από 1 εκατ € χωρίς εξασφαλίσεις των
κατηγοριών 3.3.1 και 3.3.2 του πίνακα 4.
Το ποσό των δανείων πάνω από 1 εκατ € με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό-καθορισμένο μέχρι και 1 έτος με εξασφαλίσεις του πίνακα 6
(κατηγορία 3.3.1) θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με το άθροισμα των ποσών των δανείων πάνω από 1 εκατ € με εξασφαλίσεις των
κατηγοριών 3.3.1 και 3.3.2 του πίνακα 4.
Το ποσό των δανείων πάνω από 1 εκατ € με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 1 έτος χωρίς εξασφαλίσεις του πίνακα 6 (κατηγορία
3.3.2) θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με το άθροισμα των ποσών των δανείων πάνω από 1 εκατ € χωρίς εξασφαλίσεις των κατηγοριών
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5 και 3.3.6 του πίνακα 4.
Το ποσό των δανείων πάνω από 1 εκατ € με επιτόκιο σταθερό-καθορισμένο πάνω από 1 έτος με εξασφαλίσεις του πίνακα 6 (κατηγορία 3.3.2)
θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με το άθροισμα των ποσών των δανείων πάνω από 1 εκατ € με εξασφαλίσεις των κατηγοριών 3.3.3, 3.3.4,
3.3.5 και 3.3.6 του πίνακα 4.
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