ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Οι
καταθέσεις
στη
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. καλύπτονται
από:

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
(ΤΕΚΕ) 1

Όριο κάλυψης:

€100.000 ανά καταθέτη ανά Π.Ι. 2
Για ορισμένες κατηγορίες καταθέσεων, υπό προϋποθέσεις,
προβλέπεται μεγαλύτερο όριο κάλυψης 3

Αν έχετε περισσότερες καταθέσεις
στο ίδιο Π.Ι.

Το ανώτατο όριο κάλυψης του συνόλου των καταθέσεων κάθε
καταθέτη σε κάθε Π.Ι. ορίζεται σε €100.000. Το όριο αυτό ισχύει
για το σύνολο των καταθέσεων που τηρούνται στο ίδιο Π.Ι.,
ανεξάρτητα από τον αριθμό των καταθέσεων, το νόμισμα και τον
τόπο κατάθεσης εντός της Ε.Ε. 4

Αν έχετε κοινό λογαριασμό με άλλο
(-α) πρόσωπο (-α)

Το όριο των €100.000 ισχύει για κάθε καταθέτη χωριστά

Προθεσμία
για
την
έναρξη
καταβολής αποζημίωσης από την
ημερομηνία αδυναμίας του Π.Ι.

7 εργάσιμες ημέρες 5

Νόμισμα της αποζημίωσης

Ευρώ

Επικοινωνία

ΤΕΚΕ (Αμερικής 6 ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10671, τηλ: 210.3639933,
210.3638339, φαξ: 2103635582, email: info@hdiqf.gr)

Για περισσότερες πληροφορίες
στο διαδικτυακό τόπο:

www.teke.gr

Ο καταθέτης έλαβε γνώση

Ημερομηνία

Πρόσθετες πληροφορίες
1 Σύστημα

2 Γενικό

που είναι υπεύθυνο για την προστασία της κατάθεσής σας.

όριο κάλυψης

Αν μια κατάθεση δεν είναι διαθέσιμη επειδή ένα πιστωτικό ίδρυμα δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις
οικονομικές του υποχρεώσεις, το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων καταβάλλει αποζημίωση στους καταθέτες.
Η καταβολή αποζημιώσεων καλύπτει κατ’ ανώτατο όριο ποσό €100.000 ανά πιστωτικό ίδρυμα. Αυτό σημαίνει
ότι όλες οι καταθέσεις στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα προστίθενται προκειμένου να προσδιοριστεί το επίπεδο
κάλυψης. Εάν, για παράδειγμα, ένας καταθέτης διατηρεί λογαριασμό ταμιευτηρίου με €90.000 και τρεχούμενο
λογαριασμό με €20.000, θα αποζημιωθεί μόνον €100.000.
3 Ειδικό

όριο κάλυψης

Για τις καταθέσεις στις οποίες πιστώνονται ποσά που αποδεδειγμένα προέρχονται από καταθέσεις συναλλαγών
επί ακινήτων που αφορούν ιδιωτικές κατοικίες, καταθέσεις που εξυπηρετούν κοινωνικούς σκοπούς κλπ
Για περισσότερες πληροφορίες: www.teke.gr
4 Όριο

προστασίας για κοινούς λογαριασμούς

Σε περίπτωση κοινών λογαριασμών, το όριο των €100.000 ισχύει για έκαστο καταθέτη.
Ωστόσο, οι καταθέσεις σε λογαριασμό του οποίου είναι δικαιούχοι δύο ή περισσότερα πρόσωπα υπό την
ιδιότητα τους ως εταίρων προσωπικής εταιρείας, ένωσης ή οντότητας παρόμοιου χαρακτήρα, χωρίς νομική
προσωπικότητα, ενοποιούνται και θεωρούνται ως κατάθεση ενός καταθέτη, για τον υπολογισμό του ορίου των
€100.000.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.teke.gr
5 Αποζημίωση

Το ποσό της αποζημίωσης καθίσταται διαθέσιμο από το ΤΕΚΕ εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών.
Εάν δεν σας έχει επιστραφεί το ποσό μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με το ΤΕΚΕ,
διότι μπορεί να λήξει η προθεσμία εντός της οποίας μπορεί να απαιτηθεί αποζημίωση
Για περισσότερε πληροφορίες: www.teke.gr

Άλλες σημαντικές πληροφορίες

Όλες οι καταθέσεις του κοινού και των επιχειρήσεων καλύπτονται εν γένει από σύστημα εγγύησης των
καταθέσεων. Οι εξαιρέσεις ορισμένων καταθέσεων αναφέρονται στον διαδικτυακό τόπο του ΤΕΚΕ. Η
Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας θα σας ενημερώσει επίσης, εφόσον το ζητήσετε, αν καλύπτονται ή όχι
ορισμένα προϊόντα. Εφόσον καλύπτονται οι καταθέσεις, η Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας το επιβεβαιώνει
στο αντίγραφο κίνησης λογαριασμού.

