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Αδειοδοτήθηκε και Εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (Αρ. 115.1.2.13/2018) 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΠΕΥ 117/10)   

               Τέλη και Χρεώσεις 

ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

Κατάθεση σε οποιονδήποτε λογαριασμό της TFI 
Markets. 

Δωρεάν 
Το ακριβές ποσό που λαμβάνεται στον Τραπεζικό Λογαριασμό της 
Εταιρείας θα πιστωθεί στον Λογαριασμό Πληρωμών του Πελάτη. 

ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

1. Μέσω SWIFT 

  Μέσω Διαδικτύου Εκτός Διαδικτύου 

Με μετατροπή ξένου συναλλάγματος, χρεώσεις από 
κοινού.(SHA)1 

Μέχρι €100,000 ή 
ισοδύναμο ποσό 

10 € 35 € 

Πάνω από €100,000 
ή ισοδύναμο ποσό 0 € 10 € 

  Μέχρι 30,000 € 
ή ισοδύναμο ποσό 

Πάνω από 30,000 €  
ή ισοδύναμο ποσό 

Πληρωμές σε ίδιο νόμισμα, χρεώσεις SHA. 

Άλλο 35 $  
ή ισοδύναμο ποσό 

70 $  
ή ισοδύναμο ποσό 

EUR 20 € 50 € 

2. Μέσω SEPA (όχι την ίδια μέρα) 

Πληρωμή σε ευρώ μέχρι €50,000.00 0.15% — ελάχιστη χρέωση €5 μέγιστη χρέωση €10 

Πρόσθετες Χρεώσεις 

Χρεώσεις OUR 2 Πρόσθετο ποσό EUR 30 ανά πληρωμή 

Χρεώσεις για διερεύνηση εξερχόμενης πληρωμής 
Ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τις χρεώσεις του 
Αντισυμβαλλόμενου 

Χρεώσεις για τροποποίηση / ακύρωση μιας εντολής 
εξερχόμενης πληρωμής 

Ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τις χρεώσεις του 
Αντισυμβαλλόμενου 

Μαζικές Πληρωμές 3 (παρατίθενται στο αρχείο Excel που παρέχεται από την Εταιρεία) 

Χρεώσεις από κοινού (SHA) €15 

Χρεώσεις από το λογαριασμό του Εντολέα (OUR) €35 

Πιστωτικός Τόκος 

Οποιοδήποτε νόμισμα 0% 

Χρεωστικός τόκος (για οποιοδήποτε νόμισμα) 

Οποιοδήποτε νόμισμα Επιτόκιο αναφοράς νομίσματος + Περιθώριο 3% 

Άλλα Τέλη 

Χρέωση διατήρησης λογαριασμού για λογαριασμούς οι 
οποίοι είναι ανενεργοί για περίοδο πέραν των 5 ετών 

€80 ετησίως 

1 Για συναλλαγές ύψους κάτω των $10,000 ενδέχεται να ισχύουν μεγαλύτερα περιθώρια τιμών. 
2 Χρεώσεις από το λογαριασμό του Δικαιούχου (ΒΕΝ) δεν επιτρέπονται για πληρωμές σε ΕΥΡΩ που δεν εμπεριέχουν Μετατροπή Ξένου Συναλλάγματος. 
3 Μέγιστο ποσό ανά πληρωμή €25,000. Για μεγαλύτερα ποσά ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικές χρεώσεις. Ελάχιστος αριθμός μαζικών πληρωμών – 10 

πληρωμές. 
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