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Ανανεωμένα προϊόντα από την HSBC 

Η HSBC, ανανεώνει μια σειρά προϊόντων της, προκειμένου να καλύψει το σύνολο των 

αναγκών των ιδιωτών πελατών της στην Ελλάδα, από την απόκτηση νέας κατοικίας έως τις 

σπουδές των παιδιών τους στο εξωτερικό αλλά και τις καθημερινές τους καταναλωτικές 

αγορές.  

Η HSBC επανεκκινεί τη χορήγηση των στεγαστικών της δανείων και ανανεώνει την 

πρωτοποριακή υπηρεσία U Start! (μια ολοκληρωμένη σειρά τραπεζικών υπηρεσιών και 

λύσεων ειδικά διαμορφωμένη για φοιτητές που σπουδάζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο). 

Ταυτόχρονα, προσφέρει στους πελάτες της το προνομιακότερο επιτόκιο πιστωτικής κάρτας 

στην αγορά (7,99%), για την πραγματοποίηση νέων αγορών με ισχύ για δύο χρόνια1. 

Ο κ. Στέλιος Πιρπινιάς, Επικεφαλής του τομέα Retail Banking & Wealth Management και 

Marketing της HSBC δήλωσε: «Φιλοσοφία μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας 

ολοκληρωμένες τραπεζικές λύσεις, υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση και ευρεία γκάμα προϊόντων 

που καλύπτουν το σύνολο των οικονομικών τους αναγκών. Ενισχύουμε, λοιπόν, το προϊοντικό 

μας χαρτοφυλάκιο προκειμένου να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους πελάτες μας, 

οι οποίοι ενδιαφέρονται για μια συνολική σχέση με την Τράπεζά τους». 

 

Στεγαστικά δάνεια από την HSBC 
Τα νέα στεγαστικά δάνεια της HSBC δίνουν την ευκαιρία στους πελάτες της Τράπεζας να 

αποκτήσουν το σπίτι που ονειρεύονται. Παρέχουν χρηματοδότηση για την αγορά πρώτης και 

δεύτερης κατοικίας, ανακαίνιση και μεταφορά δανείων από άλλες τράπεζες. Tα επιτόκια για τα 

νέα στεγαστικά δάνεια από την HSBC ξεκινούν από 2,75%2. 

Βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος:  
Δάνεια για αγορά κατοικίας και μεταφορά δανείων από άλλη Τράπεζα: 

 Χρηματοδότηση έως 70%  της αξίας του ακινήτου και διάρκεια δανείου 15 έτη.  

                                                           
1 Το προνομιακό επιτόκιο αφορά αγορές που θα πραγματοιηθούν από 08/02/2019 και ισχύει για 2 έτη, (πχ. για 
συναλλαγή που θα πραγματοποιηθεί στις 31/12/2020 τότε το προνομιακό επιτόκιο θα παραμείνει μέχρι 31/12/2022). 
2 Στεγαστικό Δάνειο: ΣΕΠΠΕ 3,42% 
Αφορά Ποσό Δανείου €100.000, με διάρκεια 180 μήνες και κυμαινόμενο επιτόκιο 2,75% (Euribor 1M, το οποίο στις 
23/03/2019 θεωρείται 0% + περιθώριο 2,75%) , 0,12% (εισφορά Ν. 128/75), ασφάλεια πυρός/σεισμού 0,209% και 
συνολικές δαπάνες δανείου €2.000. Επομένως, το συνολικό ποσό ανέρχεται σε €126.346,99 
** Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (Σ.Ε.Π.Π.Ε.).Για αγορές €3.000 που εξοφλείται σε 12 
ισόποσες έντοκες δόσεις με ονομαστικό επιτόκιο 7,99% συν εισφορά Ν. 128/1975, 0,60%, και ετήσια συνδρομή 
κύριας κάρτας €30 που συνυπολογίζεται στην πρώτη δόση, ανέρχεται σε 11,01%. Επομένως, για κεφάλαιο Ευρώ 
3.000 σύνολο καταβολών Ευρώ 3.141,29 
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 Χρηματοδότηση έως 75% της αξίας του ακινήτου και διάρκεια δανείου 10 έτη.  

Δάνεια για εργασίες ανακαίνισης: 

 Χρηματοδότηση έως 50% της αξίας της ανακαίνισης, (ποσό δανείου έως 60.000 

ευρώ και διάρκεια έως 10 έτη).   

U Start! 
Η πρωτοποριακή υπηρεσία U Start!, είναι μια ολοκληρωμένη σειρά τραπεζικών υπηρεσιών και 

λύσεων ειδικά για φοιτητές που σπουδάζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αποτελεί ένα χρήσιμο 

εργαλείο για τον φοιτητή στο Ηνωμένο Βασίλειο καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του. Ο 

φοιτητής έχει τη δυνατότητα να ανοίξει το λογαριασμό U Start! στην Ελλάδα και να εξυπηρετείται 

με ασφάλεια στα πολυάριθμα καταστήματα της HSBC στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Το πρόγραμμα U Start! παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών, όπως: καταθετικό 

λογαριασμό, χρεωστική κάρτα, πιστωτική κάρτα, ιατρική ασφάλιση και ταξιδιωτική ασφάλιση. 

Δίνει, επίσης, δυνατότητα πρόσβασης στην υπηρεσία Phone Home, η οποία επιτρέπει 

επείγουσα ανάληψη μετρητών και αντικατάστασης της κάρτας του φοιτητή, εάν χαθεί ή κλαπεί 

και επανέκδοση του αριθμού PIN της κάρτας. Επιπλέον, με το U Start! ο φοιτητής αποκτά 

πρόσβαση στην ολοκληρωμένη υπηρεσία Express Banking και μπορεί να εξυπηρετηθεί είτε 

online μέσω της υπηρεσίας Internet Banking από την HSBC, είτε μέσω της υπηρεσίας Phone 

Banking από την HSBC (καλώντας από σταθερό ή κινητό). Το πακέτο υπηρεσιών U Start! 

Παρέχει, επίσης, δωρεάν τη Διεθνή Φοιτητική Ταυτότητα ISIC (International Student Identity 

Card), η οποία προσφέρει στους φοιτητές πλήθος προνομίων στο Ηνωμένο Βασίλειο, την 

Ελλάδα αλλά και σε 134 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. 

 

Πιστωτικές κάρτες: Το προνομιακότερο επιτόκιο (7,99%) της αγοράς  για νέες 
αγορές 
Η HSBC ανταποκρίνεται και στις καταναλωτικές ανάγκες των πελατών της προσφέροντάς τους 

προνομιακό επιτόκιο πιστωτικής κάρτας 7,99% για νέες αγορές με ισχύ για 2 έτη3. 

 

#Τέλος# 

 

                                                           
3 Ισχύουν οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις: 
Το προνομιακό επιτόκιο αφορά αγορές που θα πραγματοιηθούν από 08/02/2019 και ισχύει για 2 έτη, (πχ. για 
συναλλαγή που θα πραγματοποιηθεί στις 31/12/2020 τότε το προνομιακό επιτόκιο θα παραμείνει μέχρι 31/12/2022). 
Ο πελάτης δε θα πρέπει είναι σε καθυστέρηση κατά την έκδοση του τελευταίου λογαριασμού για να απολαμβάνει το 
προνομιακό επιτόκιο. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός βρεθεί σε καθυστέρηση τα ποσά θα σταματήσουν να 
εκτοκίζονται με το προνομιακό επιτόκιο, χωρίς δυνατότητα επαναφοράς. Σε περίτωση που η κάρτα κλείσει, τα ποσά 
θα σταματήσουν να εκτοκίζονται με το προνομιακό επιτόκιο, χωρίς δυνατότητα επαναφοράς. Τυχόν ανεξόφλητο 
υπόλοιπο μετά την πάροδο των δύο ετών θα εκτοκίζεται με το τρέχον επιτόκιο της πιστωτικής σας κάρτας. 
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Ο Όμιλος HSBC  

Η HSBC Holdings plc, μητρική εταιρεία του Ομίλου HSBC, έχει την έδρα της στο Λονδίνο. Ο 
Όμιλος εξυπηρετεί περισσότερους από 39 εκατομμύρια πελάτες 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 2.56 δις δολάρια ΗΠΑ στις 31 Δεκεμβρίου 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# 

 

 

 


