Σημαντική ενημέρωση
Νέος κανονισμός προσωπικών δεδομένων GDPR
Από τις 25 Μαΐου 2018 εφαρμόζεται και στην Ελλάδα ο Γενικός
Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, γνωστός και ως
GDPR.
Τι προβλέπει ο Κανονισμός
Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό:


Διευρύνεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.



Ενισχύονται τα δικαιώματά σας σε σχέση με τη συλλογή,
αποθήκευση, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
σας.

Τα προσωπικά δεδομένα σας στην Eurobank
Στο Έντυπο Ενημέρωσης Πελατών ενημερώνεστε για:


Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε και από πού.



Τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά
δεδομένα σας και τις νόμιμες βάσεις της επεξεργασίας τους.



Τους αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων σας.



Τις προϋποθέσεις για τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων
σας σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Τον χρόνο διατήρησης των προσωπικών δεδομένων σας.



Τα μέτρα που λαμβάνουμε για την προστασία των προσωπικών
δεδομένων σας.



Τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε.

Ενημερωθείτε αναλυτικά στο Έντυπο Ενημέρωσης Πελατών. Το
βρίσκετε και σε έντυπη μορφή στα καταστήματά μας.
Δείτε τα βασικά για τον νέο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων
GDPR.

Βεβαιώσεις τόκων 2017
Οι βεβαιώσεις τόκων 2017 που εκδίδονται για φορολογική χρήση είναι
διαθέσιμες στα καταστήματά μας.
Μπορείτε να τις προμηθευτείτε έγκαιρα από το κατάστημά μας που σας
εξυπηρετεί.

Οι περιορισμοί των capital controls
Η από 18.07.2018 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τον
περιορισμό κεφαλαίων (ΦΕΚ 84A), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
θέτει περιορισμούς σε ορισμένες τραπεζικές συναλλαγές που κάνετε με
e-Banking.
Ενδεικτικά, όσο ισχύουν τα capital controls, υπάρχουν περιορισμοί σε
αναλήψεις μετρητών από πιστωτική κάρτα.
Τραπεζικές συναλλαγές που επιτρέπονται


Αποστολή εμβάσματος στο εξωτερικό έως 4.000€ για κάθε φυσικό /
νομικό πρόσωπο κάθε 2 μήνες σύμφωνα με το ΦΕΚ
1943B/31.05.2018.



Πώληση και εξαγορά ελληνικών και ξένων αμοιβαίων κεφαλαίων με
πίστωση του προϊόντος τους σε λογαριασμό σας στην Eurobank.



Συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα στην ελληνική
χρηματιστηριακή αγορά με χρηματικά υπόλοιπα διαθέσιμα στον
συνδεδεμένο με το χαρτοφυλάκιό σας λογαριασμό στην Eurobank.



Συμμετοχή σε μερίδια ελληνικών αμοιβαίων κεφαλαίων.



Εξαγορά μεριδίων ελληνικών αμοιβαίων κεφαλαίων με πίστωση του
προϊόντος εξαγοράς σε λογαριασμό σας στην Eurobank.



Μεταφορά των μεριδίων σας μεταξύ αμοιβαίων κεφαλαίων.

Δικαίωμα Ελεύθερης Διακίνησης Κεφαλαίων
Σε εφαρμογή της παραγράφου 11, περίπτωση στ, του πρώτου άρθρου
της από 18.07.2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως ισχύει,
για εμβάσματα εξωτερικού, τα χρηματικά ποσά που έχουν μεταφερθεί
από 20.07.2015 από την αλλοδαπή με μεταφορά πίστωσης σε
λογαριασμούς που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην

Ελλάδα, επιτρέπεται να μεταφέρονται εκ νέου, εν μέρει ή στο σύνολό
τους, σε λογαριασμό που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί
στο εξωτερικό.
Για φυσικό πρόσωπο το Δικαίωμα Ελεύθερης Διακίνησης Κεφαλαίων
τηρείται σε επίπεδο πιστούμενου λογαριασμού και το νόμισμα του.
Για Νομικό Πρόσωπο το Δικαίωμα Ελεύθερης Διακίνησης Κεφαλαίων
τηρείται ευρωποιημένο σε επίπεδο πελάτη.
Ενημερωθείτε αναλυτικά στις Πληροφορίες του λογαριασμού σας.
Εφόσον ο λογαριασμός διαθέτει επαρκές Δικαίωμα Ελεύθερης
Διακίνησης Κεφαλαίων, έχετε τη δυνατότητα να εκτελέσετε έμβασμα
στο εξωτερικό έως το ποσό του ορίου σας και εντός του ημερήσιου
ορίου συναλλαγών e-Banking.
Τα έξοδα αποστολής εμβάσματος δεν αφαιρούνται από το ποσό του
Δικαιώματός σας.
Επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα του εξωτερικού
Αγοράζετε χρηματοπιστωτικά μέσα του εξωτερικού με ποσά που
πιστώθηκαν στον λογαριασμό σας από 28.06.2015 σύμφωνα με το
Δικαίωμα Επένδυσης σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα του Εξωτερικού.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το ποσό να προέρχεται από:


Έμβασμα εξωτερικού. Για τη συγκεκριμένη δυνατότητα απευθυνθείτε
σε ένα κατάστημά μας.



Μεταφορά πίστωσης από το εξωτερικό από πώληση, εξαγορά ή
εξόφληση χρηματοπιστωτικών μέσων του εξωτερικού.



Μεταφορά πίστωσης από το εξωτερικό από την είσπραξη
χρηματικών διανομών χρηματοπιστωτικών μέσων του εξωτερικού.

Ενημερωθείτε αναλυτικά στις Πληροφορίες τους λογαριασμού σας,
καθώς και τις πληροφορίες συνδεδεμένου λογαριασμού κατά τη
συναλλαγή της συμμετοχής σε αμοιβαία κεφάλαια Λουξεμβούργου.
Δείτε αναλυτικά τι ισχύει με τα capital controls.

