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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ «ΣΠΟΥΔΑΖΩ» 

Σκοπός Χρηματοδότησης 
 

Κάλυψη αναγκών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των σπουδών 

Κανάλι Διάθεσης Δίκτυο Καταστημάτων & Contact Center ΕΤΕ 

Ποσό Δανείου > €2.000 - €25.000 (μέγιστο €25.000 ανά φοιτητή/σπουδαστή)    

Διάρκεια Δανείου 

• 12 - 48 μήνες για ποσά ≤ €3.000  

• 12 - 84 μήνες για ποσά > €3.000  

Σε περίπτωση επιλογής έντοκης δωδεκάμηνης περιόδου χάριτος η ελάχιστη διάρκεια 
διαμορφώνεται σε 18 μήνες κατ’ ελάχιστο 

Η ηλικία του νεότερου ενεχομένου (δανειολήπτη ή εγγυητή) δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τα 75 έτη στη λήξη του δανείου 

Εξασφαλίσεις Ενοχικές, δυνατότητα λήψης εγγυητή 

Αποπληρωμή Με μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις 

Είδος Επιτοκίου 

Κυμαινόμενο για όλη τη διάρκεια του δανείου, με βάση το Euribor διάρκειας τριών (3) 
μηνών (ελάχιστο το παρεμβατικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Ε.Κ.Τ.) 
πλέον περιθωρίου 6,30% 

Το επιτόκιο προσαυξάνεται με την εισφορά του Ν. 128/75, σήμερα 0,60% 

Παράδειγμα ΣΕΠΠΕ 

Το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης ανέρχεται σε 9,32%, για ποσό 
χορήγησης €10.000, σε 60 αδιάκοπες μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις, (εφόσον 
συμφωνηθεί περίοδος χάριτος, 1η τοκοχρεολυτική δόση ένα μήνα μετά τη λήξη αυτής, 
ενώ κατά τη διάρκειά της, καταβάλλονται μηνιαία μόνο οι τόκοι), εφάπαξ δαπάνη 
€185 και ισχύον ονομαστικό επιτόκιο 8,15% (συμπεριλαμβάνεται η εισφορά 0,60% Ν. 
128/75, όπου αυτή προβλέπεται). Το ΣΕΠΠΕ μεταβάλλεται κάθε φορά που 
μεταβάλλονται οι επιβαρύνσεις και το επιτόκιο. Το προαναφερόμενο ποσοστό του 
ΣΕΠΠΕ προκύπτει μόνο εφόσον συντρέξουν οι πιο πάνω προϋποθέσεις και αναφέρεται 
αποκλειστικά χάριν παραδείγματος. 

Περίοδος Χάριτος 
Δυνατότητα επιλογής 12μηνης περιόδου χάριτος, κατά τη διάρκεια της οποίας 
καταβάλλονται μηνιαίως μόνο οι τόκοι 

Επιτόκιο Υπερημερίας 
Το εκάστοτε ισχύον ανώτερο επιτόκιο υπερημερίας, σήμερα 2,5 μονάδες μεγαλύτερο 
από το εκάστοτε ενήμερο συμβατικό επιτόκιο 

Δαπάνες 

• χωρίς προείσπραξη δαπάνης εξέτασης αιτήματος  

• εφάπαξ λειτουργική & διαχειριστική δαπάνη €185, εισπράττεται κατά την 
εκταμίευση 

Πρόωρη Αποπληρωμή/ 
Εξόφληση 

Επιτρέπεται η πρόωρη αποπληρωμή/εξόφληση του λογαριασμού χωρίς επιβάρυνση 
του δανειολήπτη 

Πρόγραμμα Προστασίας 
Πληρωμών 

Παρέχεται δυνατότητα επιλογής ένταξης σε ασφαλιστικό Πρόγραμμα Προστασίας 
Πληρωμών 

Λοιπά Πλεονεκτήματα 
Δυνατότητα επαναχορήγησης δανείου Σπουδάζω μετά από αξιολόγηση και εφόσον 
διατηρείται η σπουδαστική /φοιτητική ιδιότητα. 
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OVERDRAFT «ΣΠΟΥΔΑΖΩ» 

Σκοπός Χρηματοδότησης 
 

Κάλυψη αναγκών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των σπουδών 

Κανάλι Διάθεσης Δίκτυο Καταστημάτων & Contact Center ΕΤΕ 

Ποσό Ορίου €300 έως €10.000   

Διάρκεια Ορίου 
Αόριστη. Οι προνομιακοί όροι διατηρούνται για 7 έτη, με δυνατότητα παράτασης 
εφόσον διατηρείται η σπουδαστική ιδιότητα 

Εξασφαλίσεις Ενοχικές, δυνατότητα λήψης εγγυητή 

Αποπληρωμή 
Με ελεύθερες καταβολές του πελάτη, υποχρεωτική εξόφληση εξαμηνιαίων τόκων 
(30/06, 31/12) 

Είδος Επιτοκίου 

Κυμαινόμενο 9,50% (διοικητικά καθοριζόμενο, εξαρτώμενο από το παρεμβατικό 

επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Ε.Κ.Τ) 

Το επιτόκιο προσαυξάνεται με την εισφορά του Ν. 128/75, σήμερα 0,60% 

Παράδειγμα ΣΕΠΠΕ 

Το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης ανέρχεται σε 17,27%, για ποσό 
χορήγησης € 1.500, με τρίμηνη διάρκεια σύμβασης πίστωσης, πλήρη ανάληψη του 
συνολικού ποσού πίστωσης, δαπάνη αξιολόγησης αιτήματος ποσού € 22 και ισχύον 
ονομαστικό επιτόκιο 9,50% (πλέον εισφοράς 0,60% Ν. 128/75). Το ΣΕΠΠΕ 
μεταβάλλεται κάθε φορά που μεταβάλλονται οι επιβαρύνσεις και το επιτόκιο. Το 
προαναφερόμενο ποσοστό του ΣΕΠΠΕ προκύπτει μόνον εφόσον συντρέξουν οι πιο 
πάνω προϋποθέσεις και αναφέρεται αποκλειστικά χάριν παραδείγματος. 

Επιτόκιο Υπερημερίας 
Το εκάστοτε ισχύον ανώτερο επιτόκιο υπερημερίας, σήμερα 2,5 μονάδες μεγαλύτερο 
από το εκάστοτε ενήμερο συμβατικό επιτόκιο 

Δαπάνες 
• δαπάνη εξέτασης αιτήματος: €22 

• ετήσια διαχειριστική δαπάνη ανανέωσης ορίου: €20 

Πρόωρη Αποπληρωμή/ 
Εξόφληση 

Επιτρέπεται η πρόωρη αποπληρωμή/εξόφληση του λογαριασμού χωρίς επιβάρυνση 
του δανειολήπτη. 

Λοιπά Πλεονεκτήματα 
Δυνατότητα αύξησης υφιστάμενου ορίου Σπουδάζω (εντός του ορίου των €10.000) 
μετά από αξιολόγηση του αιτήματος, εφόσον διατηρείται η σπουδαστική/φοιτητική 
ιδιότητα. 

 


