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1. Οι μεγαλύτερες τράπεζες στην Αγγλία








Barclays - https://www.barclays.co.uk
Citibank - https://www.citibank.co.uk
Lloyds - https://www.lloydsbank.com/
HSBC - https://www.hsbc.co.uk
NatWest - https://www.natwest.com/
Santater - https://www.santander.co.uk/
RBS – http://www.rbs.co.uk

2. Κατηγορίες τραπεζικών λογαριασμών
Λογαριασμός Όψεως (Current Account)
Με τον λογαριασμό αυτόν μπορείτε να καταθέσετε χρήματα και να κάνετε αναλήψεις.
Για να καταθέσει κανείς χρήματα έχει τις εξής επιλογές:
 Να πάει στο κατάστημα τραπέζης
 Να στείλει έμβασμα από άλλη χώρα
 Να εξαργυρώσει επιταγή
Οι αναλήψεις μπορούν να γίνουν όπως παρακάτω:





Με επιταγή (cheque)
Aπό σημείο ανάληψης μετρητών (ATM) με κάρτα
Αγορές με χρεωστική κάρτα (debit card)
Πάγιες εντολές (direct debit)

Ένας λογαριασμός όψεως είναι κατάλληλος για καθημερινή χρήση (αγόρες / πληρωμές) και μπορεί να
ανήκει σε ένα ή περισσότερους δικαιούχους (joint account). Κάθε δικαιούχος μπορεί να έχει το δικό του
μπλοκ επιταγών και χρεωστική κάρτα. Συνήθως προσφέρει τυπικό επιτόκιο αλλά αυτό ποικίλει. Ορισμένοι
λογαριασμοί προσφέρουν και επιπρόσθετες παροχές όπως ασφάλεια, οδική βοήθεια, είτε δωρεάν είτε με
κάποιο επιπλέον κόστος. Συγκρίνετε τί προσφέρει η κάθε τράπεζα πρίν επιλέξετε .
Λογαριασμός Ταμιευτηρίου (Savings Account)
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Οι λογαριασμοί αυτοί προσφέρουν επιτόκιο και άλλα πλεονοκτήματα ανάλογα με το είδος. Στα επιτόκια
υπάρχει γενικά φόρος με εξαίρεση τα λεγόμενα ISA. Ο πιο κοινός είναι το Cash ISA που έχει ένα όριο
5,760 GBP αποταμίευσης ανά έτος.
3. Πώς μπορείτε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό
Για οποιοδήποτε τύπο τραπεζικού λογαριασμού θέλετε να ανοίξετε, θα πρέπει να επισκεφτείτε την
τράπεζα αυτοπροσώπως (ενδεχομένως να πρέπει να κλείσετε ραντεβού) και να παρέχετε κάποια
δικαιολογητικά που αφορούν στην πιστοποίηση της ταυτότητας και της διεύθυνσή σας. Η κάθε τράπεζα
απαιτεί τα δικά της δικαιολογητικά για να σας ανοίξει λογαριασμό και υπάρχει περίπτωση η αίτησή σας
να απορριφθεί. Τα πλέον συνηθισμένα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
Αποδεικτικό Ταυτότητας


Πλήρες έγκυρο υπογεγραμμένο
διαβατήριο



Ελληνική ταυτότητα



Βρετανική άδεια οδήγησης



Ελληνική άδεια οδήγησης (κάρτα)



Eπιστολή που επιβεβαιώνει το
δικαίωμά σας σε κρατικές παροχές



Ιατρική κάρτα NHS

Αποδεικτικό Διεύθυνσης


Βρετανική άδεια οδήγησης



Πρόσφατος λογαριασμός τράπεζας (μέχρι
3 μήνες)



Πρόσφατος λογαριασμός ρεύματος,
τηλεφώνου κλπ (μέχρι 3 μήνες) εκτός
κινητού



Δημοτικά Τέλη (Council Tax)
χρονολογημένος μέσα στους τελευταίους
12 μήνες



Αλληλογραφία από την Εφορία (HMRC),
P60 και P45, που χρονολογείται μέσα
στους τελευταίους 12 μήνες



Μισθωτήριο / συμβόλαιο ενοικίασης
σπιτιού (Tenancy Agreement)



Επιστολή από ένα αξιόπιστο κολλέγιο ή
πανεπιστήμιο που επιβεβαιώνει ότι
σπουδάζετε (για φοιτητές)

4. Πώς να στείλετε χρήματα στο εξωτερικό / πώς να λάβετε χρήματα από το εξωτερικό;
Η τράπεζα θα συμπληρώσει ένα έντυπο και θα σας ζητήσει να συμπληρώσετε κάποιες λεπτομέρειεις
όπως IBAN, κωδικός SWIFT, το όνομα του δικαιούχου και τη διεύθυνση της τράπεζάς που στέλνετε τα
χρήματα.
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Οι τράπεζες συνήθως προσφέρουν κανονική (standard) η επείγουσα (express) μεταφορά χρημάτων. Η
express μεταφορά θα είναι συνήθως ελαφρώς ακριβότερη αλλά θα φτάσει στον παραλήπτη γρηγορότερα.
Μπορείτε να στείλετε χρήματα σε στερλίνες ή το νόμισμα της χώρας που πάνε τα χρήματα. Η επιλογή
είναι δική σας. Κατά γενική ομολογία, θα είναι φτηνότερο για το δικαιούχο η μεταφορά να γίνει στο τοπικό
νόμισμα.
Το κόστος αποστολής θα εξαρτηθεί από τη μέθοδο και το ποσό που μεταφέρεται και ποικίλει από τράπεζα
σε τράπεζα.
Μπορείτε επίσης να στείλετε επιταγή στο εξωτερικό, όμως η τράπεζα που θα την παραλάβει θα χρεώσει
για την εξαργύρωσή της και πιθανώς το κόστος να είναι υψηλότερο.
Άλλοι τρόποι να σταλούν και να παραληφθούν χρήματα.
 https://transferwise.com
 http://www.currenciesdirect.com/personal/international-payments/
 http://www.fairfx.com/fairpay
Εάν πρέπει να στείλετε αμέσως χρήματα μπορείτε να απευθυνθείτε σε κατάστημα της Moneygram και της
Western Union είτε να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες:
 http://www.moneygram.com/
 http://www.westernunion.co.uk/
5. Συνάλλαγμα
Μπορείτε να ανταλλάξετε χρήματα και να αγοράσετε συνάλλαγμα σε οποιαδήποτε Αγγλική τράπεζα ή
ανταλλακτήρια. Αποφύγετε τα αεροδρόμια δεδομένου ότι προσφέρουν χειρότερες ισοτιμίες. Μπορείτε να
ελέγξετε τις ισοτιμίες και πού σας συμφέρει καλύτερα να ανταλλάξετε τα χρήματά σας στην παρακάτω
ιστοσελίδα.
http://travelmoney.moneysavingexpert.com
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