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Η HSBC προσφέρει σε νέους πελάτες προνομιακό επιτόκιο 3% 

στην προθεσμιακή κατάθεση σε δολάρια ΗΠΑ  

 

Η HSBC προσφέρει αποκλειστικά σε νέους πελάτες της Τράπεζας προνομιακό επιτόκιο 3% στην 

προθεσμιακή κατάθεση σε δολάρια ΗΠΑ (με την προϋπόθεση ότι το ελάχιστο ποσό της 

προθεσμιακής κατάθεσης είναι 10.000 δολάρια ΗΠΑ και με μέγιστο όριο 1 εκατομμύριο δολάρια 

ΗΠΑ).  

Οι ιδιώτες που θα επιλέξουν να ανοίξουν τώρα προθεσμιακό λογαριασμό σε δολάρια στη 

μοναδική διεθνή τράπεζα που παρέχει υπηρεσίες λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα 

επωφελούνται από μεγαλύτερη απόδοση τόκων σε σχέση με τις απλές καταθέσεις ταμιευτηρίου. 

Ταυτόχρονα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη διάρκεια της κατάθεσής τους (6μηνη, 9μηνη 

και 12μηνη) με εγγυημένο κεφάλαιο κατά τη λήξη της προθεσμίας.  

Ο κ. Στέλιος Πιρπινιάς, Επικεφαλής Retail Banking & Wealth Management και Marketing της 

HSBC Ελλάδας, δήλωσε: «Για εμάς στην HSBC αυτό που με συντομία αποκαλούμε Προσωπική 

Οικονομία των πελατών μας αποτελεί προτεραιότητα. Συγκεκριμένα, στόχος μας είναι, στηρίζοντας 

τους πελάτες μας να κάνουν τον κατάλληλο χρηματοοικονομικό σχεδιασμό να τους βοηθήσουμε 

να επικεντρωθούν σε όσα πραγματικά τους ενδιαφέρουν. Σε αυτό το πλαίσιο, δίνουμε σήμερα τη 

δυνατότητα σε νέους ιδιώτες πελάτες να ανοίξουν προθεσμιακό λογαριασμό σε δολάριο στην 

HSBC και να ανακαλύψουν την εμπειρία συνεργασίας με έναν από τους μεγαλύτερους 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς παγκοσμίως απολαμβάνοντας, ταυτόχρονα, προνομιακό 

επιτόκιο.» 

#Τέλος# 

Ο Όμιλος HSBC  

Η HSBC Holdings plc, μητρική εταιρεία του Ομίλου HSBC, έχει την έδρα της στο Λονδίνο. Ο 

Όμιλος εξυπηρετεί πελάτες σε όλο τον κόσμο από περίπου 3.800 γραφεία σε 66 χώρες και 

γεωγραφικές περιοχές στην Ευρώπη, την Ασία, τη Βόρειο και Λατινική Αμερική, τη Μέση Ανατολή 

και την Αφρική. Με ενεργητικό που ξεπέρασε τα 2.603δις δολάρια ΗΠΑ στις 30 Σεπτεμβρίου 

2018, η HSBC είναι ένας από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς και χρηματοοικονομικούς 

οργανισμούς παγκοσμίως.  

Στην Ελλάδα ο Όμιλος HSBC δραστηριοποιείται από το 1981 με παρουσία στην Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη. Προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες σε ιδιώτες αλλά και σε εταιρικούς και θεσμικούς 

πελάτες. 

 

Το παρόν έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί ούτε μπορεί να θεωρηθεί προτροπή ή 

συμβουλή για την αγορά ή την πώληση καταθέσεων, χρεογράφων, αγαθών ή άλλων επενδυτικών 

προϊόντων ή υπηρεσιών ή επενδυτικής συμφωνίας. Η HSBC France, Athens Branch δεν 

συμβουλεύει με το παρόν, δεν δέχεται καμία υποχρέωση και δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη 

για την απόφαση του αναγνώστη που τυχόν βασίστηκε στην ενημέρωση αυτή. 

 

#Τέλος όλα# 

 

Δελτίο Τύπου 


