Όλες οι αλλαγές σε ATM και τράπεζες από Δευτέρα

Από τη Δευτέρα αρχίζουν να λειτουργούν όλες οι τράπεζες με ένα νέο σύνολο υπηρεσιών
και τραπεζικών συναλλαγών.
Οι πολίτες δεν θα μπορούν κάνουν αναλήψεις, αλλά θα παρέχονται οι άλλες παραδοσιακές
υπηρεσίες, τόνισε στον ANT1 και στον ΣΚΑΪ ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών
Δημήτρης Μάρδας.
Σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο κ. Μάρδας οι αλλαγές σε ΑΤΜ και γκισέ είναι οι εξής:
Προθεσμιακές καταθέσεις
Οποίος έχει προθεσμιακή κατάθεση μπορεί να τη σπάσει μερικώς για να πληρώσει τις
υποχρεώσεις του ξεκαθάρισε ο κ. Μάρδας. Δεν θα μπορεί να σηκώσει τα χρήματα ο
καταθέτης, αλλά να κάνει πληρωμές με το σπάσιμο της προθεσμιακής. Όταν λήξει η
προθεσμιακή και πέσει μέσα σε λογαριασμό ταμιευτηρίου θα μπορεί να κάνει αναλήψεις.
Παιδιά στο εξωτερικό
Ένας γονέας μπορεί να στέλνει 5.000 ευρώ ανά τρίμηνο στα παιδιά του που σπουδάζουν
στο εξωτερικό, πρόσθεσε.
Θυρίδες
«Μπορεί κάποιος πολίτης να έχει πρόσβαση στις θυρίδες του, και να κάνει ό,τι θέλει τα
χρήματά του σε αυτές, αλλά πρέπει να συνεννοηθεί πρώτα με την τράπεζα» διευκρίνισε.
Επιταγές
Από Δευτέρα οι τράπεζες θα δέχονται επιταγές. Η Δευτέρα είναι πρώτη μέρα για μια
επιταγή που έληξε, το δεκαήμερο της αργίας δεν συνυπολογίζεται είναι σαν να ήταν
Σαββατοκύριακο, επισήμανε ο υπουργός.
Συναλλαγές στο εξωτερικό με κάρτα
«Συναλλαγή στο εξωτερικό γίνεται με κάρτα, δεν μπορεί να κάνει κανείς ανάληψη, αν
κάποιος ξένος επιχειρηματίας δεν δεχθεί την κάρτα είναι άλλη υπόθεση, αλλά το
φαινόμενο αυτό λογικά θα πρέπει να υποχωρήσει από τη Δευτέρα» τόνισε ακόμη.
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Χρήματα από το εξωτερικό
Νομικά και φυσικά πρόσωπα που παίρνουν χρήματα από το εξωτερικό, μπορούν να
λαμβάνουν το 80% του ποσού σημείωσε ο κ. Μάρδας. Δηλαδή μια εταιρεία που κάνει
εξαγωγή προϊόντα και πληρωθεί 100.000 ευρώ, θα μπορεί να σηκώσει τις 80.000 ευρώ. Ένας
καταθέτης που φέρνει από το εξωτερικό 10.000 ευρώ, θα μπορεί άμεσα να πάρει στο χέρι
τις 8.000 ευρώ.
ΑΤΜ
Εάν ένας πολίτης δεν πάρει 60 ευρώ την πρώτη μέρα από το ΑΤΜ, μπορεί να πάρει 120
ευρώ τη δεύτερη, ή 180 ευρώ την Τρίτη μέρα. Δεν αποκλείεται τελικά αυτό να ισχύσει
αθροιστικά για ολόκληρη τη βδομάδα. Δηλαδή κάποιος στις πέντε μέρες να πάρει 300 ευρώ.
Αυτό ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο
Εισαγωγές
Για τις εισαγωγικές εταιρείες τόνισε ότι υπάρχει επιτροπή που δέχεται όλα τα αιτήματα. Η
επιτροπή θα ελέγχει τις μεγάλες υποθέσεις πλέον, και τα υποκαταστήματα τις μικρότερες.
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