Προμήθειες και Χρεώσεις
για ιδιώτες

Σε ισχύ από
01.10.2021

Λογαριασμοί
RCB Gold
Άνοιγμα λογαριασμού (σε EUR, USD, GBP, RUB, CHF)
Άνοιγμα Λογαριασμού για Escrow/Clients’ Account

RCB Classic

Δωρεάν Δωρεάν ένας λογαριασμός σε EUR
1.500 EUR

1.500 EUR

Άνοιγμα επιπρόσθετου λογαριασμού (εφάπαξ χρέωση)

Δωρεάν

20 EUR

Κλείσιμο λογαριασμού

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν
εάν τουλάχιστον 1 από
τα κριτήρια πληρείται

Δωρεάν
εάν τουλάχιστον 1 από
τα κριτήρια πληρείται

10 EUR μηνιαία εάν δεν
πληρείται κανένα κριτήριο

5 EUR μηνιαία εάν
δεν πληρείται κανένα κριτήριο

Δεν εφαρμόζεται

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Τέλος
διαχείρισης
λογαριασμών
(ανά πελάτη)

Κριτήρια απαλλαγής τέλους για το Gold
⋅ Οι μηνιαίες συναλλαγές της κάρτας είναι
τουλάχιστον 3.000 EUR ή
⋅ Το μέσο μηνιαίο υπόλοιπο όλων των προθεσμιακών
καταθέσεων και λογαριασμών προειδοποίησης1 είναι
τουλάχιστον 100.000 EUR
Κριτήρια απαλλαγής τέλους για το Classic
⋅ Οι μηνιαίες συναλλαγές της κάρτας είναι
τουλάχιστον 1.000 EUR ή
⋅ Το μέσο μηνιαίο υπόλοιπο όλων των προθεσμιακών
καταθέσεων και λογαριασμών προειδοποίησης1 είναι
τουλάχιστον 20.000 EUR

Τέλος διαχείρισης για Ανήλικους
Περιοδικές Καταστάσεις λογαριασμών
Συναλλαγές μετρητών στα Καταστήματα

Εξαργύρωση επιταγών
Κατάθεση μετρητών

RCB Gold

RCB Classic

3 EUR η κάθε μία

3 EUR η κάθε μία

Δωρεάν για EUR

Δωρεάν για EUR

0,5% για άλλα νομίσματα
0,5% για άλλα νομίσματα
(ελάχιστο 5 USD/GBP/CHF, 350 RUB) (ελάχιστο 5 USD/GBP/CHF, 350 RUB)
0,1% για EUR (ελάχιστο 1 EUR)

Ανάληψη μετρητών

Συναλλαγές σε ξένα χαρτονομίσματα

0,1% για EUR (ελάχιστο 1 EUR)

0,5% για άλλα νομίσματα
0,5% για άλλα νομίσματα
(ελάχιστο 5 USD/GBP/CHF, 350 RUB) (ελάχιστο 5 USD/GBP/CHF, 350 RUB)
0,5% ανά συναλλαγή
1,0% ανά συναλλαγή
(ελάχιστο 5 USD/GBP/CHF, 350 RUB) (ελάχιστο 5 USD/GBP/CHF, 350 RUB)
1% για ποσά άνω των 30 EUR
(ελάχιστο 3 EUR)

1% για ποσά άνω των 30 EUR
(ελάχιστο 3 EUR)

RCB Gold

RCB Classic

Εκκαθάριση επιταγής

Δωρεάν

Δωρεάν

Εκκαθάριση τραπεζικής επιταγής

Δωρεάν

Δωρεάν

Συναλλαγές κερμάτων (κατάθεση/ανάληψη/ανταλλαγή)

Βιβλιάρια επιταγών και τραπεζικές επιταγές

Ειδική παρουσίαση επιταγής (special presentation)

35 EUR

50 EUR

Δωρεάν το πρώτο βιβλιάριο

15 EUR το πρώτο βιβλιάριο

15 EUR για κάθε επιπρόσθετο
(12 EUR μέσω Online Banking)

20 EUR για κάθε επιπρόσθετο
(15 EUR μέσω Online Banking)

5 EUR ανά 100 επιταγές + 0,05
EUR χαρτόσημα για κάθε επιταγή
(δεν συμπεριλαμβάνεται
το κόστος εκτύπωσης)

5 EUR ανά 100 επιταγές + 0,05
EUR χαρτόσημα για κάθε επιταγή
(δεν συμπεριλαμβάνεται
το κόστος εκτύπωσης)

15 EUR

25 EUR

20 EUR για κάθε επιταγή
(15 EUR μέσω Online Banking)
μέγιστο 60 EUR για κάθε αίτημα

20 EUR για κάθε επιταγή
(15 EUR μέσω Online Banking)
μέγιστο 60 EUR για κάθε αίτημα

Ακύρωση οδηγίας ανάκλησης πληρωμής επιταγής

20 EUR

20 EUR

Επιστροφή επιταγής της RCB λόγω ανεπαρκούς υπολοίπου
(χρέωση στον εκδότη της επιταγής)

50 EUR

50 EUR

8 EUR

8 EUR

Έκδοση βιβλιαρίου επιταγών

Έκδοση ειδικού βιβλιαρίου επιταγών (με προσαρμοσμένο λογότυπο)

Έκδοση τραπεζικής επιταγής σε EUR
Ανάκληση πληρωμής επιταγής

Επιστροφή επιταγής της RCB για άλλους λόγους
(χρέωση στον εκδότη της επιταγής)

1/5

Πληρωμές/Εμβάσματα

Εισερχόμενα εμβάσματα SWIFT/SEPA
Εξερχόμενα εμβάσματα σε EUR στην Κύπρο και στη ζώνη SEPA2
(μέχρι 50.000 EUR)

Εξερχόμενα εμβάσματα SWIFT σε EUR στη ζώνη SEPA
πάνω από 50,000 EUR / Σε EUR εκτός ζώνης SEPA για οποιοδήποτε
ποσό / Σε όλα τα ξένα νομίσματα για οποιοδήποτε ποσό και προορισμό
(με ένδειξη εξόδων SHARED)

Επιπρόσθετη χρέωση για εξερχόμενα εμβάσματα SWIFT
(με ένδειξη εξόδων OUR)
Επεξεργασία εξερχόμενων εμβασμάτων που λήφθηκαν
σε πρωτότυπη μορφή ή με φαξ
Πληρωμή με ημερομηνία αξίας την ίδια μέρα (ώρα Κύπρου)

RCB Gold

RCB Classic

Δωρεάν

Δωρεάν

0,10%
ελάχιστο 3 EUR, μέγιστο 10 EUR
(ελάχιστο 1 EUR, μέγιστο 5 EUR
μέσω Online Banking)

0,15%
ελάχιστο 5 EUR μέγιστο 12 EUR
(ελάχιστο 3 EUR, μέγιστο 8 EUR
μέσω Online Banking)

0,10%
0,30%
ελάχιστο 40 EUR, μέγιστο 225 EUR ελάχιστο 43 EUR, μέγιστο 275 EUR
(ελάχιστο 30 EUR, μέγιστο 175 EUR (ελάχιστο 35 EUR, μέγιστο 225 EUR
μέσω Online Banking)
μέσω Online Banking)
Χωρίς επιπρόσθετη χρέωση για
Χωρίς επιπρόσθετη χρέωση για
πληρωμές με αξία την ίδια μέρα
πληρωμές με αξία την ίδια μέρα
με την εκτέλεση τους
με την εκτέλεση τους
10 EUR (μέχρι 10.000 EUR)

10 EUR (μέχρι 10.000 EUR)

35 EUR (10.001-50.000 EUR)

35 EUR (10.001-50.000 EUR)

60 EUR (πάνω από 50.000 EUR)

60 EUR (πάνω από 50.000 EUR)

10 EUR

20 EUR

Μέχρι τις 13:00 (για EUR, GBP, RUB) Μέχρι τις 13:00 (για EUR, GBP, RUB)
Μέχρι τις 16:00 (για USD)

Μέχρι τις 16:00 (για USD)

Προμήθεια ξένου συναλλάγματος σε πληρωμές και εμβάσματα

Δωρεάν

Δωρεάν

Δημιουργία ή τροποποίηση SEPA Direct Debit

Δωρεάν

5 EUR

Εκτέλεση SEPA Direct Debit

Δωρεάν

Δωρεάν

Αποτυχία εκτέλεσης SEPA Direct Debit (π.χ. ανεπαρκή ποσά)
Δημιουργία ή τροποποίηση πάγιας τραπεζικής εντολής
Εσωτερικές μεταφορές (εντός της Τράπεζας)

4 EUR

4 EUR

Δωρεάν

6 EUR

3 EUR

5 EUR

Εσωτερικές μεταφορές (μεταξύ λογαριασμών του ίδιου πελάτη,
εντός της Τράπεζας)

Δωρεάν

Δωρεάν

Εσωτερικές μεταφορές (εντός της Τράπεζας μέσω RCB Online Banking
και RCB Mobile Banking)

Δωρεάν

Δωρεάν

Όριο μεμονωμένης συναλλαγής

Όριο ημερήσιων συναλλαγών

Απεριόριστο

Απεριόριστο

Πληρωμές/Εμβάσματα μέσω RCB Mobile Banking

Μεταφορές μεταξύ λογαριασμών του ίδιου πελάτη, εντός της Τράπεζας
Μεταφορές προς δικαιούχους της τράπεζας RCB

3.000 EUR

10.000 EUR

Εμβάσματα μέσω προτύπου πληρωμής (SEPA)

3.000 EUR

10.000 EUR

Εμβάσματα μέσω προτύπου πληρωμής (Εξερχόμενα)

3.000 EUR

10.000 EUR

Εμβάσματα μέσω προτύπου πληρωμής (Εξερχόμενα RUB)

3.000 EUR

10.000 EUR

RCB Gold

RCB Classic

Διερευνήσεις εμβασμάτων (εισερχόμενα και εξερχόμενα)
μέχρι 30 μέρες

50 EUR

50 EUR

Διερευνήσεις εμβασμάτων (εισερχόμενα και εξερχόμενα)
πέραν των 30 ημερών

70 EUR

70 EUR

Έξοδα Επικοινωνίας

Επιπρόσθετο αντίγραφο SWIFT/SEPA (με Φαξ ή ηλεκτρ. ταχυδρομείο)

2 EUR για κάθε αντίγραφο

4 EUR για κάθε αντίγραφο

Μεταφορικά τέλη για Κύπρο

10 EUR ελάχιστη χρέωση

10 EUR ελάχιστη χρέωση

Μεταφορικά τέλη για εξωτερικό

35 EUR ελάχιστη χρέωση

35 EUR ελάχιστη χρέωση

Ταχυδρομικά τέλη για Κύπρο

1 EUR ελάχιστη χρέωση

1 EUR ελάχιστη χρέωση

Ταχυδρομικά τέλη για εξωτερικό

2 EUR ελάχιστη χρέωση

2 EUR ελάχιστη χρέωση
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Άλλες Υπηρεσίες
RCB Gold
Πιστοποιητικό υπολοίπων ή/και τόκων
Αντίγραφο κατάστασης λογαριασμού
Αντίγραφο επιταγών, ενταλμάτων, κτλ.

RCB Classic

3 EUR ανά λογαριασμό

5 EUR ανά λογαριασμό

3 EUR για κάθε περίοδο
(Δωρεάν μέσω Online Banking)

5 EUR για κάθε περίοδο
(Δωρεάν μέσω Online Banking)

1 EUR για κάθε σελίδα

1 EUR για κάθε σελίδα

Πιστοποιητικά υπολοίπων και τόκων (Ελεγκτών)

15 EUR

30 EUR

Συστατική επιστολή

20 EUR

30 EUR

Κράτηση αλληλογραφίας (ανά τρίμηνο)

50 EUR

80 EUR

RCB Online Banking

Δωρεάν

Δωρεάν

Παροχή κλειδαρίθμων (Test key codes)

Δωρεάν

100 EUR

100-300 EUR + VAT ετησίως
(χωρίς επιπρόσθετη χρέωση για
κάθε επίσκεψη)

100-300 EUR + VAT ετησίως
(χωρίς επιπρόσθετη χρέωση για
κάθε επίσκεψη)

Θυρίδες Ασφαλείας (7 μεγέθη)
Αλλαγή σε τραπεζικό πακέτο RCB Gold
Αλλαγή σε τραπεζικό πακέτο RCB Classic
Διαθέσιμες προθεσμιακές καταθέσεις

Δεν εφαρμόζεται

Δωρεάν

50 EUR

Δεν εφαρμόζεται

Όλες οι προθεσμιακές καταθέσεις

Όλες οι καταθέσεις εκτός το
καταθετικό “Flexibility”

Χρεώσεις και παράμετροι καρτών RCB σε EUR
RCB Gold

RCB Classic

Χρεωστική κάρτα (κύρια και επιπρόσθετη)

20 EUR ετησίως

5 EUR ετησίως

Πιστωτική κάρτα (κύρια και επιπρόσθετη)

35 EUR ετησίως

Κάρτα Visa Gold

Εξ ορισμού

10 EUR ετησίως
35 ΕUR ετησίως
για χρεωστική κάρτα Visa Gold
50 EUR ετησίως
για πιστωτική κάρτα Visa Gold

Επείγουσα έκδοση κάρτας και κωδικού PIN (επόμενη εργάσιμη ημέρα)

10 EUR

15 EUR

Επανέκδοση/αντικατάσταση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας

10 EUR

10 EUR

10%

12%

Ετήσιο επιτόκιο πιστωτικής κάρτας κατά την περίοδο χάριτος
(μέχρι και 50 ημέρες)3

0%

0%

Μηνιαίο επιτόκιο για καθυστέρηση αποπληρωμής υπολοίπου
πιστωτικής κάρτας

2%

2%

Ετήσιο επιτόκιο πιστωτικής κάρτας

Υπέρβαση καθορισμένου ορίου πιστωτικής κάρτας
Τελευταία ημερομηνία πληρωμής πιστωτικής κάρτας

Ελάχιστη δόση πιστωτικής κάρτας
Ανάληψη μετρητών από τις ΑΤΜ της Τράπεζας
Ανάληψη μετρητών σε EUR
από ATM ή σημεία ανάληψης άλλων τραπεζών
Ανάληψη μετρητών σε ξένα νομίσματα
από ATΜ ή σημεία ανάληψης άλλων τραπεζών
Προμήθεια ξένου συναλλάγματος
(για συναλλαγές σε διαφορετικό νόμισμα από αυτό του λογαριασμού)

2% στο ποσό της υπέρβασης

2% στο ποσό της υπέρβασης

Η 20η ημέρα του επόμενου μήνα
από την ημερομηνία έκδοσης της
κατάστασης λογαριασμού

Η 20η ημέρα του επόμενου μήνα
από την ημερομηνία έκδοσης της
κατάστασης λογαριασμού

8% του συνολικού υπολοίπου που
εκκρεμεί κατά την έκδοση της
κατάστασης λογαριασμού

8% του συνολικού υπολοίπου που
εκκρεμεί κατά την έκδοση της
κατάστασης λογαριασμού

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν 3 συναλλαγές κάθε μήνα4

Δωρεάν 2 συναλλαγές κάθε μήνα4

1% (ελάχιστο 1 EUR) 4η συναλλαγή 2% (ελάχιστο 2 EUR) 3η συναλλαγή
και κάθε επιπλέον συναλλαγή
και κάθε επιπλέον συναλλαγή
2,5%
(ελάχιστο 2,5 EUR)

3%
(ελάχιστο 3 EUR)

2% στο ποσό συναλλαγής

2,9% στο ποσό συναλλαγής

Ενημερωτικά μηνύματα SMS
Για συναλλαγές
Για υπόλοιπο λογαριασμού
Αποστολή κάρτας και κωδικού PIN στη διεύθυνση του πελάτη (με courier)

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

2 EUR μηνιαία
για κάθε λογαριασμό

70 EUR

70 EUR
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RCB Gold

RCB Classic

Δωρεάν

Δωρεάν

10.000 EUR

3.000 EUR

Ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών από τις ATM της Τράπεζας

1.000 EUR

1.000 EUR

Ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών (προκαθορισμένο και μπορεί να
αλλάξει μετά από αίτημα του πελάτη)

1.000 EUR

1.000 EUR

10.000 EUR

3.000 EUR

200 EUR

200 EUR

Αποστολή κάρτας και κωδικού PIN στη διεύθυνση του πελάτη στην Κύπρο
(μέσω ταχυδρομείου)
Ημερήσιο όριο συναλλαγών (προκαθορισμένο και μπορεί να αλλάξει
μετά από αίτημα του πελάτη)

Ημερήσιο όριο για συναλλαγές χωρίς την παρουσία κάρτας, (αγορές
στο διαδίκτυο και άλλες συναλλαγές χωρίς την παρουσία κάρτας)
(προκαθορισμένο και μπορεί να αλλάξει μετά από αίτημα του πελάτη)
Μηνιαίο όριο για συναλλαγές χωρίς την παρουσία κάρτας, (αγορές στο
διαδίκτυο και άλλες συναλλαγές χωρίς την παρουσία κάρτας) (για κάρτες
χωρίς την υπηρεσία SMS-Notice ενεργοποιημένη, προκαθορισμένο και
μπορεί να μειωθεί μετά από αίτημα του πελάτη)
Χρεώσεις και παράμετροι καρτών RCB Visa σε USD, GBP και RUB
USD

GBP

RUB

Χρεωστική κάρτα (κύρια και επιπρόσθετη)

50 USD ετησίως

50 GBP ετησίως

4.000 RUB ετησίως

Πιστωτική κάρτα (κύρια και επιπρόσθετη)

50 USD ετησίως

50 GBP ετησίως

4.000 RUB ετησίως

10 USD

10 GBP

800 RUB

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Επείγουσα έκδοση κάρτας και κωδικού PIN
(επόμενη εργάσιμη ημέρα)
Επανέκδοση/αντικατάσταση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας
Ετήσιο επιτόκιο πιστωτικής κάρτας

15%

15%

18%

Ετήσιο επιτόκιο πιστωτικής κάρτας κατά την περίοδο χάριτος
(μέχρι και 50 ημέρες)

0%

0%

0%

Μηνιαίο επιτόκιο για καθυστέρηση αποπληρωμής
υπολοίπου πιστωτικής κάρτας

2%

2%

2%

2% στο ποσό της
υπέρβασης

2% στο ποσό της
υπέρβασης

2% στο ποσό της
υπέρβασης

Υπέρβαση καθορισμένου ορίου πιστωτικής κάρτας

Τελευταία ημερομηνία πληρωμής πιστωτικής κάρτας

Η 20η ημέρα του
Η 20η ημέρα του
Η 20η ημέρα του
επόμενου μήνα από την
επόμενου μήνα από την
επόμενου μήνα από την
ημερομηνία έκδοσης της ημερομηνία έκδοσης της ημερομηνία έκδοσης της
κατάστασης λογαριασμού κατάστασης λογαριασμού κατάστασης λογαριασμού
8% του συνολικού

Ελάχιστη δόση πιστωτικής κάρτας

8% του συνολικού

8% του συνολικού

υπολοίπου που εκκρεμεί
υπολοίπου που εκκρεμεί
υπολοίπου που εκκρεμεί
κατά την έκδοση της
κατά την έκδοση της
κατά την έκδοση της
κατάστασης λογαριασμού κατάστασης λογαριασμού κατάστασης λογαριασμού

Ανάληψη μετρητών από τις ΑΤΜ της Τράπεζας

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Ανάληψη μετρητών σε EUR
από ATM ή σημεία ανάληψης άλλων τραπεζών

2,5%
(ελάχιστο 2,5 USD)

2,5%
(ελάχιστο 2,5 GBP)

2,5%
(ελάχιστο 250 RUB)

Ανάληψη μετρητών σε ξένα νομίσματα
από ATΜ ή σημεία ανάληψης άλλων τραπεζών

1%
(ελάχιστο 1 USD)

1%
(ελάχιστο 1 GBP)

1%
(ελάχιστο 100 RUB)

2% στο ποσό συναλλαγής

2% στο ποσό συναλλαγής

2% στο ποσό συναλλαγής

Για συναλλαγές

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Για υπόλοιπο λογαριασμού

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Αποστολή κάρτας και κωδικού PIN στη διεύθυνση του πελάτη
(με courier)

80 USD

80 GBP

5.000 RUB

Αποστολή κάρτας και κωδικού PIN στη διεύθυνση του πελάτη
στην Κύπρο (μέσω ταχυδρομείου)

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

10.000 USD

10.000 GBP

800.000 RUB

Ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών από τις ATM της Τράπεζας

1.000 USD

1.000 GBP

80.000 RUB

Hμερήσιο όριο ανάληψης μετρητών (προκαθορισμένο και
μπορεί να αλλάξει μετά από αίτημα του πελάτη)

1.000 USD

1.000 GBP

80.000 RUB

Προμήθεια ξένου συναλλάγματος (για συναλλαγές σε
διαφορετικό νόμισμα από αυτό του λογαριασμού)
Ενημερωτικά μηνύματα SMS

Ημερήσιο όριο συναλλαγών (προκαθορισμένο και μπορεί να
αλλάξει μετά από αίτημα του πελάτη)
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Ημερήσιο όριο για συναλλαγές χωρίς την παρουσία κάρτας,
(αγορές στο διαδίκτυο και άλλες συναλλαγές χωρίς την
παρουσία κάρτας) (προκαθορισμένο και μπορεί να αλλάξει
μετά από αίτημα του πελάτη)
Μηνιαίο όριο για συναλλαγές χωρίς την παρουσία κάρτας,
(αγορές στο διαδίκτυο και άλλες συναλλαγές χωρίς την
παρουσία κάρτας) (για κάρτες χωρίς την υπηρεσία SMSNotice ενεργοποιημένη, προκαθορισμένο και μπορεί να
μειωθεί μετά από αίτημα του πελάτη)

USD

GBP

RUB

10.000 USD

10.000 GBP

800.000 RUB

200 USD

200 GBP

20.000 RUB

Χρεώσεις και παράμετροι καρτών πολλαπλού νομίσματος RCB Mastercard
Xρεωστική κάρτα Gold
Σύνδεση/αποσύνδεση USD, GBP, RUB και/ή CHF λογαριασμού στην κάρτα
Επείγουσα έκδοση κάρτας και κωδικού PIN (επόμενη εργάσιμη μέρα)
Επανέκδοση/αντικατάσταση κάρτας
Αποστολή κάρτας και κωδικού PIN στη διεύθυνση του πελάτη (μέσω courier)
Αποστολή κάρτας και κωδικού PIN στη διεύθυνση του πελάτη στην Κύπρο (μέσω ταχυδρομείου)
Ανάληψη μετρητών από τις ATM της Τράπεζας

50 EUR ετησίως
Δωρεάν
10 EUR
Δωρεάν
70 EUR
Δωρεάν
Δωρεάν

Ανάληψη μετρητών από τις ATM άλλων τραπεζών

1% (ελάχιστο 1 EUR/USD/
GBP/CHF, 100 RUB)

Ανάληψη μετρητών από σημεία ανάληψης άλλων τραπεζών

2,5% (ελάχιστο 2,50 EUR/
USD/GBP/CHF, 250 RUB)

Προμήθεια ξένου συναλλάγματος (για συναλλαγές σε διαφορετικό νόμισμα από αυτό του λογαριασμού)
Ενημερωτικά SMS
Ημερήσιο όριο συναλλαγών (προκαθορισμένο και μπορεί να αλλάξει μετά από αίτημα του πελάτη)

Δωρεάν
Δωρεάν
10.000 EUR

Ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών (προκαθορισμένο και μπορεί να αλλάξει μετά από αίτημα του πελάτη)

1.000 EUR

Ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών από τις ATM της Τράπεζας

1.000 EUR

Ημερήσιο όριο για συναλλαγές χωρίς την παρουσία κάρτας, (αγορές στο διαδίκτυο και άλλες συναλλαγές χωρίς την
παρουσία κάρτας) (προκαθορισμένο και μπορεί να αλλάξει μετά από αίτημα του πελάτη)
Μηνιαίο όριο για συναλλαγές χωρίς την παρουσία κάρτας, (αγορές στο διαδίκτυο και άλλες συναλλαγές χωρίς την
παρουσία κάρτας) (για κάρτες χωρίς την υπηρεσία SMS-Notice ενεργοποιημένη, προκαθορισμένο και μπορεί να
μειωθεί μετά από αίτημα του πελάτη)

10.000 EUR

200 EUR

Όταν κάποια από τις χρεώσει είναι σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα του λογαριασμού, οι παραπάνω προμήθειες και χρεώσεις μετατρέπονται
στο σχετικό νόμισμα ισοδύναμο με τη συναλλαγματική ισοτιμία της Τράπεζας.
1 Tο μέσο μηνιαίο υπόλοιπο υπολογίζεται ως το άθροισμα των ημερήσιων πιστωτικών υπολοίπων (στην αρχή κάθε ημέρας) σε όλους τους
λογαριασμούς του πελάτη στην Τράπεζα κατά τη διάρκεια του μήνα που διαιρείται με τον αριθμό των ημερολογιακών ημερών του αντίστοιχου μήνα.
2 Περιοχή SEPA: χώρες της ΕΕ, Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Ισλανδία, Ελβετία και Μονακό.
3 Η περίοδος χάριτος δεν συμπεριλαμβάνει συναλλαγές ανάληψης μετρητών.
4 Οι αναλήψεις μετρητών από τις ATM υπολογίζονται ανά μήνα ανά λογαριασμό ανεξάρτητα από τον αριθμό των καρτών που συνδέονται με αυτόν.
Επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την τιμολόγηση εξειδικευμένων τραπεζικών υπηρεσιών, είναι διαθέσιμες σε οποιοδήποτε κατάστημα της
RCB Bank.

Η RCB Bank Ltd δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση ή/και παράλειψη ή/και παρεξήγηση που οφείλεται σε ατελείς ή/και ασαφείς ή/και μη
συγκεκριμένες εντολές πελατών. Φόροι, τέλη, έξοδα τηλεπικοινωνιών, ταχυδρομείου και τηλεγραφημάτων, επιβαρύνσεις ανταποκριτριών τραπεζών,
καθώς και άλλα εύλογα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πραγματικών εξόδων θα χρεώνονται επιπλέον σύμφωνα με τα ποσά που έχουν
δαπανηθεί από την τράπεζα. Σε περίπτωση που αναφέρεται η φράση “χρέωση στον δικαιούχο” τα τέλη που ισχύουν κατά την εκτέλεση εντολών
πληρωμής αφαιρούνται από το ποσό της μεταφοράς. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τέλη και άλλα έξοδα χρεώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του
μεταβιβάζοντα. Το υπόλοιπο του λογαριασμού του πελάτη θα πρέπει να είναι επαρκές ώστε να περιλαμβάνει το ποσό της πληρωμής και τα ισχύοντα
τέλη. Οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Τράπεζα (εκτός εάν έγιναν από λάθος) δεν επιστρέφονται. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που
ισχύουν για πληρωμές είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.rcbcy.com ή σε οποιοδήποτε από τα υποκαταστήματα της RCB Bank Ltd
και μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. RCB Bank Ltd. Ιδιωτική Εταιρεία. Αριθμός εγγραφής: 72376. Εγγεγραμμένη έδρα: Αμαθούντος 2, 3105
Λεμεσός, Κύπρος.
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