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ΕΝΟΤΗΤΑ 18 - ΤΡΑΠΕΖΑ - ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄- ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

Πελάτης:
Υπάλληλος:
Πελάτης:

Υπάλληλος:
Πελάτης:
Υπάλληλος:
Πελάτης:
Υπάλληλος:

Πελάτης:

Υπάλληλος:

Πελάτης:

Υπάλληλος:

Πελάτης:
Υπάλληλος:

Καληµέρα σας.
Γεια σας. Πώς µπορώ να σας εξυπηρετήσω;
Θα αγοράσω σπίτι για την κόρη µου, αλλά οι οικονοµίες µου δεν
επαρκούν, οπότε µάλλον θα πάρω ένα δάνειο από την τράπεζά
σας.
Έχετε ανοίξει κάποιο λογαριασµό σ’ εµάς;
Βεβαίως. Έχω λογαριασµό ταµιευτηρίου. Ορίστε και το
βιβλιάριό µου.
Πολύ ωραία, κύριε Σταµατίου. Τι ποσό θα θελήσετε;
Νοµίζω ότι τριάντα χιλιάδες ευρώ θα είναι αρκετά.
Λυπάµαι, αλλά το υπόλοιπο του λογαριασµού σας δεν επαρκεί,
οπότε δεν θα µπορέσετε να πάρετε τόσο υψηλό δάνειο. Μπορούµε
να σας δώσουµε µέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ.
Τι κρίµα! Θα περιµένω πολύ καιρό ακόµα, µέχρι να καταφέρω να
αποταµιεύσω το ποσό που χρειάζοµαι. Το τελευταίο διάστηµα είχα
πολλά άλλα έξοδα, κι έτσι έκανα λίγες καταθέσεις και συχνές
αναλήψεις.
Κοιτάξτε. Μπορείτε ίσως να βάλετε µπροστά την αγορά µε το
ποσό που δικαιούστε για δάνειο. Σας συµφέρει να το πάρετε τώρα
γιατί έχουµε πτώση του πληθωρισµού, κι έτσι είχαµε µείωση
των επιτοκίων.
Μµµ, ενδιαφέρον! Ευχαριστώ πολύ για τη συµβουλή σας. Θα το
κανονίσω και µε το δικηγόρο µου και θα τα ξαναπούµε. Επίσης θα
ήθελα κάτι άλλο. Η γυναίκα µου θέλει να ανοίξουµε ένα κοινό
λογαριασµό.
Φυσικά. Κανένα πρόβληµα. Γράφτε παρακαλώ εδώ τα στοιχεία τα
δικά σας και της γυναίκας σας, και πηγαίνετε στο ταµείο. Ο
ταµίας θα σας ετοιµάσει το νέο βιβλιάριο στον υπολογιστή.
Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ξαναπεράσω.
Θα σας περιµένω. Γεια σας.
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Ειδικό Λεξιλόγιο
•

∆άνειο, -α: χρηµατικό ποσό που δίνει ή παίρνει κανείς µε τη συµφωνία να το
επιστρέψει µε ή χωρίς τόκο.
Π.χ. Τα χρήµατά τους δεν έφταναν για την αγορά του σπιτιού και έτσι πήραν ένα
δάνειο από την τράπεζα.

•

Ανοίγω λογαριασµό (-ός, -οί): ξεκινώ συναλλαγές, αποκτώ δικαίωµα κατάθεσης ή
ανάληψης χρηµάτων.
Π.χ. Πρώτα πρέπει να ανοίξετε λογαριασµό και µετά εµείς θα σας καταθέσουµε σε
αυτόν το ποσό του δανείου.

•

Λογαριασµός, -οί ταµιευτηρίου (-ο, -α): λογαριασµός που επιτρέπει την
κατάθεση και ανάληψη χρηµάτων χωρίς χρονική προειδοποίηση και περιορισµούς.
Π.χ. Με τον λογαριασµό ταµιευτηρίου µπορείτε να παίρνετε χρήµατα όποτε εσείς
θελήσετε.

•

Βιβλιάριο, -α (τραπέζης): έχει το σχήµα µικρού βιβλίου µε τα ατοµικά στοιχεία
του κατόχου και του δίνει το δικαίωµα να κινεί χρήµατα σε έναν λογαριασµό.
Π.χ. Για να πάρετε χρήµατα από τον λογαριασµό σας, πρέπει να έχετε µαζί το
βιβλιάριό σας.

•

Ποσό, -ά: ποσότητα χρήµατος.
Π.χ. Το ποσό που έχει στο λογαριασµό του ανέρχεται στις 35.000 ευρώ.

•

Υπόλοιπο (λογαριασµού): ό,τι αποµένει από το ποσό που υπάρχει σε έναν
λογαριασµό.
Π.χ. Το υπόλοιπο του τραπεζικού µου λογαριασµού είναι διακόσια ευρώ!

•

Κατάθεση, -εις: η πράξη κατά την οποία βάζουµε (καταθέτουµε) χρήµατα σε έναν
τραπεζικό λογαριασµό.
Π.χ. Έκανε µια µεγάλη κατάθεση στον λογαριασµό µου ως δώρο γάµου.

•

Ανάληψη, -εις: η πράξη κατά την οποία παίρνουµε (αποσύρουµε) χρήµατα που
έχουν κατατεθεί σε λογαριασµό τράπεζας.
Π.χ. Στην τελευταία ανάληψη πήρα χίλια ευρώ από το λογαριασµό µου.

•

Πληθωρισµός: γενική αύξηση των τιµών, µείωση της πραγµατικής αγοραστικής
αξίας του χρήµατος.
Π.χ. Ο πληθωρισµός είναι το βασικό πρόβληµα για τα εισοδήµατα των εργαζοµένων.

•

Πτώση του πληθωρισµού: όταν οι τιµές πέφτουν και η πραγµατική αγοραστική
αξία του χρήµατος αυξάνεται.
Π.χ. Στόχος της κυβέρνησης είναι η πτώση του πληθωρισµού στο 2,5%.

•

Επιτόκιο, -α: το ποσοστό ή το µέτρο µε βάση το οποίο υπολογίζεται το ύψος του
τόκου.
Π.χ. Φέτος τα επιτόκια θα παραµείνουν σταθερά.
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•

Μείωση των επιτοκίων: όταν πέφτει το ποσοστό µε το οποίο υπολογίζεται το
ύψος του τόκου, οπότε τα δάνεια γίνονται φτηνότερα και οι καταθέσεις δεν έχουν
µεγάλη απόδοση.
Π.χ. Με τη συνεχιζόµενη µείωση των επιτοκίων τα δάνεια θα γίνουν πιο ελκυστικά
για όλους.

•

Κοινός-ή-ό λογαριασµός, -οι: ο λογαριασµός που ανήκει σε πολλούς και
χρησιµοποιείται από όλους αυτούς.
Π.χ. Άνοιξε έναν κοινό λογαριασµό µε την κόρη του, για να µπορεί και αυτή να
διαχειρίζεται τα χρήµατά του.

•

Ταµείο, -α: ο χώρος στον οποίο γίνονται εισπράξεις και πληρωµές.
Π.χ. Το υποκατάστηµα της τράπεζας στην περιοχή µου έχει µόνο δύο ταµεία και έτσι
µαζεύεται πολύς κόσµος.

•

Ταµίας, -ες: πρόσωπο που κρατά ή διευθύνει το ταµείο, που κάνει εισπράξεις και
πληρωµές.
Π.χ. Ο ταµίας πρέπει να είναι γρήγορος αλλά και πολύ προσεκτικός.

Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση:
λογαριασµό, κοινό, πληθωρισµού, επιτόκια, βιβλιάριο
1.
2.
3.
4.
5.

Πόσα χρήµατα θα καταθέσετε στο …………………………… σας, κύριε;
Τα υψηλά …………………………… είναι η καλύτερη πολιτική για την ώρα.
Στόχος της κυβέρνησης είναι η µείωση του …………………………… στο 2%.
Χωρίς το …………………………… σας, δεν µπορούµε να σας εξυπηρετήσουµε.
Έχω έναν …………………………… λογαριασµό µε την κόρη µου.
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2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

µειωµένα
πτώση
υπόλοιπο
βιβλιάριο
κοινός

λογαριασµού
τραπέζης
επιτόκια
πληθωρισµού
λογαριασµός

Γενικό Λεξιλόγιο
• Να εξυπηρετήσω: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου,
ενεργητικής, προσώπου α΄, αριθµού ενικού, συζυγίας β΄ (εξυπηρετώ)
Π.χ. Αυτός ο υπάλληλος δεν είναι ικανός να εξυπηρετήσει κανέναν.

φωνής

Αρχικοί χρόνοι: εξυπηρετώ, εξυπηρετούσα, θα εξυπηρετώ, θα εξυπηρετήσω,
εξυπηρέτησα, έχω εξυπηρετήσει, είχα εξυπηρετήσει, θα έχω εξυπηρετήσει
• Οικονοµίες: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης ονοµαστικής
(η οικονοµία, -ας)
Π.χ. Έχει όλες τις οικονοµίες της στην τράπεζα.
Κλίση:
η οικονοµία
της οικονοµίας
την οικονοµία
οικονοµία

οι οικονοµίες
των οικονοµιών
τις οικονοµίες
οικονοµίες

• Επαρκούν: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας β΄ (επαρκώ)
Π.χ. Τα χρήµατα που έχω στο λογαριασµό µου δεν επαρκούν για να καλύψουν τη
δόση του δανείου.
Αρχικοί χρόνοι: επαρκώ, επαρκούσα, θα επαρκώ, θα επαρκέσω, επήρκεσα, έχω
επαρκέσει, είχα επαρκέσει, θα έχω επαρκέσει
• Οπότε: συµπερασµατικός σύνδεσµος
Π.χ. Η προθεσµία εξόφλησης του δανείου λήγει σε µία εβδοµάδα, οπότε πρέπει να
τακτοποιήσετε το χρέος σας άµεσα.
• Τι κρίµα: έκφραση δυσαρέσκειας
Π.χ. Τι κρίµα! Έχουµε διακοπή ρεύµατος κι έτσι δεν µπορώ να ενηµερώσω το βιβλιάριό
σας!
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τα κρίµατα
των κριµάτων
τα κρίµατα
κρίµατα

• Μέχρι: πρόθεση, που δηλώνει όριο (εδώ ποσοτικό)
Π.χ. Ο τόκος του δανείου µπορεί να ανέβει την επόµενη διετία µέχρι 2%.
• Να αποταµιεύσω: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής
ενεργητικής, προσώπου α΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (αποταµιεύω)
Π.χ. ∆ε µπορώ να αποταµιεύω κάθε µήνα, γιατί ο µισθός µου είναι πολύ µικρός.
Αρχικοί χρόνοι: αποταµιεύω, αποταµίευα, θα αποταµιεύω, θα αποταµιεύσω,
αποταµίευσα, έχω αποταµιεύσει, είχα αποταµιεύσει, θα έχω αποταµιεύσει
• Βάζω µπροστά: έκφραση.
Π.χ. Σύντοµα βάζω µπροστά µία νέα επιχείρηση και θα χρειαστώ µετρητά.
• Συµφέρει: ρήµα απρόσωπο, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (συµφέρει)
Π.χ. ∆ε µε συµφέρει να πάρω δάνειο τώρα, γιατί τα επιτόκια ανεβαίνουν διαρκώς.
Αρχικοί χρόνοι: συµφέρει, συνέφερε, θα συµφέρει
• Θα κανονίσω: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου µέλλοντα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου α΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (κανονίζω)
Π.χ. Ο διευθυντής της τράπεζας θα κανονίσει να πάρω το δάνειο χωρίς πολλές
διατυπώσεις.
Αρχικοί χρόνοι: κανονίζω, κανόνιζα, θα κανονίζω, θα κανονίσω, κανόνισα, έχω
κανονίσει, είχα κανονίσει, θα έχω κανονίσει
• ∆ικηγόρο: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (ο
δικηγόρος, -ου)
Π.χ. Πριν υπογράψεις το δάνειο, καλό είναι να εξετάσεις τους όρους του µαζί µε το
δικηγόρο σου.
Κλίση:
ο δικηγόρος
του δικηγόρου
τον δικηγόρο
δικηγόρε

οι δικηγόροι
των δικηγόρων
τους δικηγόρους
δικηγόροι

• Στοιχεία: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης αιτιατικής (το
στοιχείο, -ου)
Π.χ. Χρειάζεται να µου δώσετε όλα σας τα στοιχεία για να ετοιµάσω τα χαρτιά για το
δάνειο.
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τα στοιχεία
των στοιχείων
τα στοιχεία
στοιχεία

Άσκηση Κατανόησης
Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1. Ο κ. Σταµατίου είναι καινούργιος πελάτης της τράπεζας.
2. Ο διευθυντής λέει στον κ. Σταµατίου ότι µπορεί να πάρει το δάνειο που θέλει.
3. Ο κ. Σταµατίου έχει δύο λογαριασµούς σ’ αυτή την τράπεζα.
4. Ο κ. Σταµατίου θέλει να µιλήσει µε το δικηγόρο του πριν αποφασίσει τι θα κάνει.
5. Το υπόλοιπο του λογαριασµού του κ. Σταµατίου δεν επαρκεί για το δάνειο.

104

Επιχειρηµατικά ελληνικά

Ενότητα 18 - Τράπεζα-Συναλλαγές

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΑΠΛΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ
Μελλοντικοί χρόνοι, δηλαδή χρόνοι που αναφέρονται στο µέλλον είναι ο απλός
µέλλοντας, ο συνεχής και ο συντελεσµένος. Ο απλός µέλλοντας είναι χρόνος
συνοπτικός, δηλ. παρουσιάζει αυτό που σηµαίνει το ρήµα σαν κάτι στιγµιαίο, και
περιφραστικός, δηλ. αποτελείται από δύο λέξεις.
Ο απλός µέλλοντας φανερώνει κάτι που θα γίνει στο µέλλον, χωρίς συνέχεια ή
επανάληψη.
Π.χ. -Θα µιλήσουµε αύριο.
-Σε ένα χρόνο θα ταξιδέψω στο εξωτερικό.
Ο απλός µέλλοντας σχηµατίζεται µε το «θα» και το χαρακτήρα σ, ξ, ή ψ στο θέµα του
ενεστώτα. Αυτός συνήθως αντικαθιστά το χαρακτήρα του ενεστώτα (παρ. α, γ). Εάν
αυτός είναι σύµφωνο και πριν από αυτόν υπάρχει και δεύτερο σύµφωνο, αντικαθιστά και
τα 2 γράµµατα (παρ. β). Οι καταλήξεις του απλού µέλλοντα είναι ίδιες µε του ενεστώτα.
Π.χ. α) δουλεύ- ω
θα δουλέψ-ω
β) καλύπτ-ω
θα καλύψ-ω
γ) πιάν-ω
θα πιάσ-ω
Κλίση
θα
θα
θα
θα
θα
θα

δέσ-ω
δέσ-εις
δέσ-ει
δέσ-ουµε
δέσ-ετε
δέσ-ουν

θα
θα
θα
θα
θα
θα

γράψ-ω
γράψ-εις
γράψ-ει
γράψ-ουµε
γράψ-ετε
γράψ-ουν

θα
θα
θα
θα
θα
θα

ψάξ-ω
ψάξ-εις
ψάξ-ει
ψάξ-ουµε
ψάξ-ετε
ψάξ-ουν

Συνήθεις ανώµαλοι µέλλοντες:
βάζω
βγάζω
βγαίνω
βλέπω
βρίσκω
λέω
µένω
µπαίνω
παίρνω
πηγαίνω
πίνω
στέλνω
τρώω

θα
θα
θα
θα
θα
θα
θα
θα
θα
θα
θα
θα
θα

βάζω
βγάζω
βγω
δω
βρω
πω
µείνω
µπω
πάρω
πάω
πιω
στείλω
φάω
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Ασκήσεις
1. Σχηµατίστε τον απλό µέλλοντα των παρακάτω ρηµάτων, χωρίς να αλλάξετε πρόσωπο
και αριθµό:

1.
2.
3.
4.
5.

πληρώνουµε
ρίχνετε
στολίζουν
πιάνω
σηκώνεις

________________
________________
________________
________________
________________

2. Συµπληρώστε τα κενά µε το ρήµα της παρένθεσης στο σωστό τύπο του απλού
µέλλοντα:
1.
2.
3.
4.
5.

Ο θείος µου …………………………… (µπαίνω) στο νοσοκοµείο την επόµενη βδοµάδα.
Πιστεύω ότι η εταιρεία µας …………………………… (κερδίζω) αυτή τη φορά το
στοίχηµα του ανταγωνισµού.
Πώς …………………………… (κρύβω) αυτό το λάθος από τους γονείς σου, Πέτρο;
Υπολογίζω ότι …………………………… (φτάνω) στις 11.00 στον προορισµό µου.
Αν έχεις τα σωστά επιχειρήµατα, …………………………… τον ……………………………
(πείθω) εύκολα.

3. Σχηµατίστε τον απλό µέλλοντα των παρακάτω ρηµάτων, χωρίς να αλλάξετε πρόσωπο
και αριθµό:

1.
2.
3.
4.
5.

δάνεισα
καρφώσαµε
έπιασες
έσπρωξε
ελπίζετε

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

4. Σηµειώστε µε ένα √ τα ρήµατα που είναι σε απλό µέλλοντα:
έψησες
θα στολίσω
θα αρπάξετε
σπρώχνουµε
θα τρέξετε

ανοίξαµε
παίζουν
θα διαλέγουν
δουλεύουµε
θα δείξεις
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ΜΕΡΟΣ Β΄- ∆ΑΝΕΙΑ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπάρχουν πολλών ειδών δάνεια, προσωπικά, καταναλωτικά, στεγαστικά,
επαγγελµατικά, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κάθε πελάτη. Για ένα
καινούργιο δάνειο ο ενδιαφερόµενος πρέπει να κάνει φορολογική δήλωση και
χρειάζεται να προσκοµίσει στην τράπεζα τη φορολογική του ενηµερότητα. Η
τράπεζα, στη συνέχεια, θα ελέγξει το οικονοµικό προφίλ του πελάτη, για να δει εάν ο
πελάτης χρωστάει λεφτά σε άλλη τράπεζα ή εάν έχει ακάλυπτες επιταγές.
Η τράπεζα, επίσης, θα δίνει κάποια µικρή αµοιβή σε εταιρείες, οι οποίες έχουν βάσεις
δεδοµένων από άλλες τράπεζες, για να ελέγχουν αν ο πελάτης τους έχει κάνει
οικονοµικές ατασθαλίες και βρίσκεται στη µαύρη λίστα. Σε ορισµένες περιπτώσεις,
χρειάζεται να εγγυηθεί κάποιος, ένας εγγυητής, ώστε να δώσει η τράπεζα δάνεια σε
έναν εν δυνάµει πελάτη της µε προβληµατικό οικονοµικό προφίλ.
Σε κάθε καινούργιο δάνειο το εισόδηµα, που έχει κάποιος, θα καθορίζει κάθε φορά το
ποσό του δανείου, τη διάρκειά του και το επιτόκιο. Σε περίπτωση µη εξόφλησης του
δανείου, θα υπάρχει επιτόκιο πάνω στους τόκους, το οποίο λέγεται επιτόκιο
υπερηµερίας.
Τα πιο συνηθισµένα είδη λογαριασµών
καταθέσεων είναι:
1. Ο λογαριασµός ταµιευτηρίου
2. Ο τρεχούµενος λογαριασµός
3. Ο προθεσµιακός λογαριασµός
Στο λογαριασµό µας βάζουµε λεφτά, δηλαδή
κάνουµε κατάθεση, ή παίρνουµε λεφτά,
δηλαδή κάνουµε ανάληψη. Στο λογαριασµό
µας µπορούµε να καταθέσουµε µετρητά ή
επιταγές. Στο µέλλον οι περισσότεροι θα
προτιµούν να πληρώνουν µε πιστωτική
κάρτα, για να µην έχουν µετρητά πάνω
τους. Ο ταµίας ενηµερώνει την κίνηση του
λογαριασµού µας στο βιβλιάριο µας. Όταν
έχουµε τρεχούµενο λογαριασµό, συνήθως
έχουµε και µπλοκ επιταγών για τις
συναλλαγές µας. Για να εξαργυρώσουµε ή
να µεταβιβάσουµε µια επιταγή σε κάποιον
άλλο, την οπισθογραφούµε, δηλαδή
υπογράφουµε στην πίσω πλευρά.
Στην τράπεζα µπορούµε, µεταξύ άλλων:
1. να εξαργυρώσουµε µια επιταγή
2. να αλλάξουµε συνάλλαγµα
3. να κάνουµε κάποιο έµβασµα
4. να κάνουµε µια εισαγωγή ή µια εξαγωγή.
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Ειδικό Λεξιλόγιο
•

Προσωπικό (-ός-ή-ό) (δάνειο, -α): το δάνειο που παίρνει κάποιος για να
καλύψει προσωπικές του ανάγκες, χωρίς να χρειάζεται αποδείξεις για τη χρήση του
δανείου.
Π.χ. Γιατί δεν παίρνεις ένα προσωπικό δάνειο για τα έξοδα του γάµου;

•

Καταναλωτικό (-ός-ή-ό) (δάνειο, -α): το δάνειο που παίρνει κάποιος για να κάνει
αγορές, τις οποίες πρέπει στη συνέχεια να αποδείξει ότι πραγµατοποίησε.
Π.χ. Το καταναλωτικό δάνειο συνήθως είναι για ένα µικρό ποσό και έχει µικρή
διάρκεια, αλλά δίνεται και πιο εύκολα.

•

Στεγαστικό (-ός-ή-ό) (δάνειο, -α): το δάνειο που παίρνει κάποιος για να καλύψει
τις ανάγκες του για στέγη.
Π.χ. Τα στεγαστικά δάνεια είναι αυτά που έχουν και τη µεγαλύτερη διάρκεια.

•

Επαγγελµατικό (-ός-ή-ό) (δάνειο, -α): το δάνειο που παίρνει κάποιος
επαγγελµατίας για να το χρησιµοποιήσει στην επιχείρησή του.
Π.χ. ∆ε θα µπορούσε να ανοίξει το µαγαζί χωρίς το επαγγελµατικό δάνειο που πήρε.

•

Φορολογική (-ός-ή-ό)ω δήλωση, -εις: έγγραφη ανακοίνωση πολίτη προς την
εφορία, µε την οποία ενηµερώνει για τα εισοδήµατα και τα περιουσιακά στοιχεία που
απέκτησε κατά τη διάρκεια του προηγούµενου οικονοµικού έτους.
Π.χ. Οι φορολογικές δηλώσεις µπορούν να κατατεθούν και µέσω του διαδικτύου.

•

Φορολογική (-ός-ή-ό) ενηµερότητα: έγγραφο µε το οποίο κάποιος βεβαιώνει ότι
έχει τακτοποιήσει τους λογαριασµούς του µε την εφορία.
Π.χ. Θα ήθελα επίσης ένα πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας, κύριε!

•

Οικονοµικό (-ός-ή-ό) προφίλ: τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που δείχνουν την
οικονοµική κατάσταση κάποιου.
Π.χ. Μέσα σε λίγες ώρες είχε έτοιµο το οικονοµικό προφίλ όλων των πελατών µας.

•

Ακάλυπτη (-ος-η-ο) επιταγή, -ές: επιταγή (έντυπη εντολή πληρωµής χρηµατικού
ποσού σε τρίτο) που δεν µπορεί να πληρωθεί, επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιµα
χρήµατα στον λογαριασµό του εκδότη της.
Π.χ. Πρώτα χρησιµοποίησε τρεις ακάλυπτες επιταγές και µετά εξαφανίστηκε.

•

Αµοιβή, -ες: υλική αποζηµίωση ως αντάλλαγµα σε υπηρεσίες, εργασία κλπ.
Π.χ. Η αµοιβή της θα οριστεί από το διοικητικό συµβούλιο.

•

Βάση, -εις δεδοµένων (-ο, -α): συλλογή πληροφοριών, κατάλληλα οργανωµένων,
που χρησιµοποιούνται για την επίλυση προβληµάτων µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού
υπολογιστή.
Π.χ. Σας ενηµερώνουµε ότι δεν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις βάσεις δεδοµένων
που σας δίνουµε για κανέναν άλλο σκοπό.
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•

Μαύρη (-ος-η-ο) λίστα, -ες: κατάλογος προσώπων που δεν πρέπει να τα
εµπιστεύεται κανείς και να έχει πάρε-δώσε µαζί τους.
Π.χ. Όσους δεν πληρώνουν εγκαίρως τις δόσεις των δανείων τους οι τράπεζες τους
βάζουν στη µαύρη λίστα.

•

Εγγυώµαι: δίνω τις απαραίτητες εγγυήσεις (επίσηµες δεσµεύσεις και διαβεβαιώσεις
µε αποδείξεις) για κάτι.
Π.χ. Η εταιρεία µας εγγυάται για την πληρωµή του δανείου.

•

Εγγυητής, -ές: αυτός που εγγυάται επίσηµα για την τήρηση µιας συµφωνίας.
Π.χ. Ο εγγυητής πρέπει να είναι ένα τρίτο πρόσωπο µε αρκετά υψηλό εισόδηµα ή
ακίνητη περιουσία.

•

Εν δυνάµει: για κάποιον ή κάτι που, ενώ δεν είναι τώρα, είναι δυνατόν να γίνει ή να
αποτελέσει κάτι στο µέλλον.
Π.χ. Πρέπει να σκεφτούµε από πριν για όλα τα εν δυνάµει προβλήµατα.

•

Εισόδηµα, -µατα: το σύνολο των εσόδων (χρήµατα που εισπράττει ή κερδίζει)
κάποιου.
Π.χ. Το εισόδηµά του δεν ξεπερνά τα 6.000 ευρώ το χρόνο.

•

Εξόφληση, -εις: η πληρωµή ενός χρέους (ποσού που χρωστάει κάποιος).
Π.χ. Η εξόφληση του δανείου µπορεί να γίνει σε δέκα ή σε δεκαπέντε χρόνια.

•

Τόκος, -οι: ποσό που αποφέρουν ως κέρδος χρήµατα που κατατέθηκαν ή
δανείστηκαν.
Π.χ. Αυτό το είδος του λογαριασµού δίνει µεγαλύτερο τόκο.

•

Επιτόκιο, -α υπερηµερίας: το επιτόκιο που αφορά τις καθυστερήσεις πληρωµών.
Π.χ. Άκουσα ότι θα µειωθούν τα επιτόκια υπερηµερίας.

•

Λογαριασµός, -οι: χρηµατικό ποσό που κατατίθεται σε τράπεζα, στο οποίο ο
δικαιούχος µπορεί να προσθέσει ή να αποσύρει από αυτό χρήµατα.
Π.χ. Έχετε λογαριασµό στην τράπεζά µας, κύριε;

•

Τρεχούµενος-η-ο λογαριασµός, -οι: ο λογαριασµός που χρησιµοποιείται για
πληρωµές και για συναλλαγές µε επιταγές και εµβάσµατα.
Π.χ. Θα καταθέσετε τα χρήµατα στον τρεχούµενο λογαριασµό µε αυτό το νούµερο.

•

Προθεσµιακός-ή-ό λογαριασµός, -οι: ο λογαριασµός που σχετίζεται µε µια
προθεσµία, δηλαδή ένα προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα, µέσα στο οποίο πρέπει
να γίνει κάτι.
Π.χ. Συνήθως οι προθεσµιακοί λογαριασµοί έχουν µεγαλύτερο τόκο.

•

Μετρητά: το ρευστό χρήµα ως µέσο πληρωµής σε αντίθεση µε τις κάρτες, τις
επιταγές κλπ.
Π.χ. ∆εν κρατούσε ποτέ πολλά µετρητά από το φόβο των ληστών.
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•

Επιταγή, -ές: έντυπη εντολή πληρωµής χρηµατικού ποσού σε τρίτο.
Π.χ. Παίρνει τον µισθό του µε επιταγές από το λογιστήριο.

•

Πιστωτική (-ός-ή-ό) κάρτα, -ες: το πλαστικό χρήµα, δελτίο που εκδίδει
οικονοµικός οργανισµός (συνήθως τράπεζα) και το οποίο χρησιµοποιείται αντί για
µετρητά.
Π.χ. Στο πορτοφόλι του µπορούσες να δεις πέντε τουλάχιστον πιστωτικές κάρτες.

•

Κίνηση, -εις του λογαριασµού (-ός, -οί): οι πράξεις και οι µεταβολές που
γίνονται σε ένα λογαριασµό τράπεζας.
Π.χ. Η κίνηση του λογαριασµού σας φαίνεται σε αυτήν εδώ την απόδειξη.

•

Μπλοκ επιταγών (-ή, -ές): επιταγές συγκολληµένες κατάλληλα ώστε να
αποσπώνται εύκολα.
Π.χ. Σε αυτή τη χώρα, αν έχεις µπλοκ επιταγών, θεωρείσαι πλούσιος.

•

Εξαργυρώνω: µετατρέπω σε χρήµατα την αξία κάποιου.
Π.χ. Πότε θα εξαργυρώσουµε τις επιταγές; Μας τελειώνουν τα µετρητά.

•

Μεταβιβάζω: παραχωρώ (δίνω) ένα δικαίωµά µου σε κάποιον.
Π.χ. Είχε ένα µεγάλο σπίτι, αλλά το µεταβίβασε στον εγγονό του.

•

Οπισθογραφώ: υπογράφω στο πίσω µέρος ενός εγγράφου.
Π.χ. Πρέπει να οπισθογραφήσετε την επιταγή, πριν την εξαργυρώσετε.

•

Έµβασµα, -µατα: εντολή µεταφοράς χρηµατικού ποσού σε τραπεζικό λογαριασµό
δικαιούχου.
Π.χ. Έστειλε ένα έµβασµα στην κόρη του που σπουδάζει στο εξωτερικό.

Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1. Μια επιταγή µπορούµε ή να την καταθέσουµε ή να την …………………………… .
α. αλλάξουµε
β. εξαργυρώσουµε
γ. χαλάσουµε
2. Μπορείτε να πληρώσετε µε κάρτα, µε επιταγή ή µε …………………………… .
α. µετρητά
β. λογαριασµό
γ. έµβασµα
3. Θέλαµε να αγοράσουµε το δικό µας σπίτι κι έτσι πήραµε …………………………… δάνειο.
α. επαγγελµατικό
β. καταναλωτικό
γ. στεγαστικό
4. Αν το εισόδηµά σας είναι µικρό, χρειάζεστε κάποιον …………………………… για το
δάνειο.
α. επενδυτή
β. ενοικιαστή
γ. εγγυητή
5. Οι φορολογικές …………………………… µπορούν να σταλούν και µε το ταχυδροµείο.
α. δηλώσεις
β. ατασθαλίες
γ. ενηµερώσεις
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2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

φορολογική
επιτόκιο
προθεσµιακός
βάση
καταναλωτικό

υπερηµερίας
δεδοµένων
δάνειο
λογαριασµός
ενηµερότητα

Γενικό Λεξιλόγιο
• Να ανταποκρίνονται: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής
παθητικής, προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (ανταποκρίνοµαι)
Π.χ. Τα δάνεια που προσφέρει η τράπεζά µας, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και του
πιο δύσκολου πελάτη.
Αρχικοί χρόνοι: ανταποκρίνοµαι, ανταποκρινόµουν, θα ανταποκρίνοµαι, θα
ανταποκριθώ, ανταποκρίθηκα, έχω ανταποκριθεί, είχα ανταποκριθεί, θα έχω
ανταποκριθεί
• Να προσκοµίσει: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (προσκοµίζω)
Π.χ. Για το δάνειο, θα χρειαστεί να προσκοµίσετε αντίγραφο της αστυνοµικής σας
ταυτότητας.
Αρχικοί χρόνοι: προσκοµίζω, προσκόµιζα, θα προσκοµίζω, θα
προσκόµισα, έχω προσκοµίσει, είχα προσκοµίσει, θα έχω προσκοµίσει.

προσκοµίσω,

• Ατασθαλίες: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης αιτιατικής
(η ατασθαλία, -ας)
Π.χ. Η τράπεζά του, αρνείται να του δώσει δάνειο, γιατί είναι γνωστός για τις
οικονοµικές του ατασθαλίες.
Κλίση:
η ατασθαλία
της ατασθαλίας
την ατασθαλία

οι ατασθαλίες
των ατασθαλιών
τις ατασθαλίες
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ατασθαλίες

• Θα καθορίζει: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου µέλλοντα συνεχούς, φωνής
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (καθορίζω)
Π.χ. Το οικονοµικό προφίλ του πελάτη καθορίζει τη συµπεριφορά της τράπεζας
απέναντί του.
Αρχικοί χρόνοι: καθορίζω, καθόριζα, θα καθορίζω, θα καθορίσω, καθόρισα, έχω
καθορίσει, είχα καθορίσει, θα έχω καθορίσει
• Θα προτιµούν: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου µέλλοντα συνεχούς, φωνής
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας β΄ (προτιµώ)
Π.χ. Οι πελάτες µας προτιµούν, γιατί εδώ εξυπηρετούνται πιο γρήγορα από
οποιαδήποτε άλλη τράπεζα.
Αρχικοί χρόνοι: προτιµώ, προτιµούσα, θα προτιµώ, θα προτιµήσω, προτίµησα, έχω
προτιµήσει, είχα προτιµήσει, θα έχω προτιµήσει
• Υπογράφουµε: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου α΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (υπογράφω)
Π.χ. Μα πώς θα εισπράξω την επιταγή αν δεν την υπογράψετε;
Αρχικοί χρόνοι: υπογράφω, υπέγραφα, θα υπογράφω, θα υπογράψω, υπέγραψα, έχω
υπογράψει, είχα υπογράψει, θα έχω υπογράψει.

Άσκηση Κατανόησης
Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1. Υπάρχουν πολλών ειδών δάνεια, ανάλογα µε τις ανάγκες των πελατών.
2. Η τράπεζα δε δίνει ποτέ δάνειο χωρίς την εγγύηση ενός τρίτου προσώπου.
3. Όλα τα δάνεια έχουν το ίδιο επιτόκιο.
4. Στην τράπεζα δεν µπορούµε να αλλάξουµε ευρώ σε δολάρια.
5. Όταν κάνουµε ανάληψη, παίρνουµε λεφτά από την τράπεζα, ενώ η κατάθεση είναι
το ακριβώς αντίθετο.
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
∆ευτερεύουσες τελικές προτάσεις
Τελικές λέγονται οι δευτερεύουσες προτάσεις που εισάγονται µε τους τελικούς
συνδέσµους να, για να και έχουν άρνηση µη(ν).
Οι τελικές προτάσεις εκφέρονται κανονικά µε υποτακτική (παρ. α, β), κάποτε όµως και
µε οριστική παρατατικού, όταν δηλώνεται σκοπός ανεκπλήρωτος (παρ. γ) ή όταν
υπάρχει έλξη από το ρήµα παρελθοντικού χρόνου της κύριας πρότασης (παρ. δ).
∆ηλώνουν το σκοπό για τον οποίο γίνεται αυτό που σηµαίνει το ρήµα της κύριας
πρότασης.

- Οι τελικές προτάσεις πρέπει να διακρίνονται από τις βουλητικές.
- Οι βουλητικές εισάγονται µόνο µε το σύνδεσµο «να» και ποτέ µε το «για να».
- Οι τελικές εισάγονται κυρίως µε το «για να» και, όταν εισάγονται µε το «να», αυτός
µπορεί να αντικατασταθεί από το «για να».
Π.χ. Θέλω να δουλέψω (όχι όµως: θέλω για να δουλέψω – βουλητική)
Ήρθα να δουλέψω (και: ήρθα για να δουλέψω – τελική)

Παραδείγµατα

α)
β)
γ)
δ)
ε)
στ)

Ήρθε να µου δώσει κάτι πληροφορίες.
Έφυγε βιαστικά για να µη χάσει το τρένο.
Έπρεπε να ήσουν εκεί, για να τον θαύµαζες.
Ήρθε, αλλά δεν είχα χρήµατα, για να της έδινα.
Κουράστηκε να µας ικανοποιήσει όλους.
Έκανε τα πάντα για να τη συγχωρήσει η οικογένειά της.

113

Επιχειρηµατικά ελληνικά

Ενότητα 18 - Τράπεζα-Συναλλαγές

Ασκήσεις
1. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1. Ήρθε για …………………………… .
α) να µείνει
β) είχε µείνει
2. Έψαξα …………………………… παντού.
α) να τον έβρισκα
β) να τον βρω
3. Μιλάτε σιγά …………………………… το παιδί.
α) να ξυπνήσετε
β) να µην ξυπνήσετε
4. Θα πάρουµε ταξί για …………………………… γρηγορότερα.
α) να φτάνουµε
β) να έχουµε φτάσει
5. Ήταν καλύτερα να ερχόσαστε για …………………………… .
α) να την συναντάτε
β) για να µην την έχετε συναντήσει
γ) να την συναντούσατε

γ) να µένει
γ) να τον βρίσκω
γ) να µην ξυπνούσατε
γ) να φτάσουµε

2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας σωστές νοηµατικά προτάσεις:

1. Τον άφησε

α) για να µην την πληγώσει.

2. Τα τιµώρησα

β) για να µην τον βρει η αστυνοµία.

3. Κρυβόταν επί µήνες

γ) για να πετύχω σ’ αυτή τη δουλειά.

4. Ήθελα να έβλεπες κι εσύ

δ) να µου έλεγες τη γνώµη σου.

5. Προσπάθησα πολύ

ε) για να µην το ξανακάνουν.
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Παιχνιδόλεξα

Σταυρόλεξο
∆ώστε τους ορισµούς και λύστε το σταυρόλεξο:
Οριζόντια
1. Με ένα τέτοιο δάνειο µπορούµε να µεγαλώσουµε την επιχείρησή µας.
2. Σε αυτή τη λίστα µπαίνουµε, αν κάνουµε οικονοµικές ατασθαλίες.
Κάθετα
1. Όταν µειώνονται αυτά, το χρήµα γίνεται φτηνότερο.
2. Μερικές φορές είναι ακάλυπτη.
3. Εκεί πληρώνουµε.

1

2

3

1
2

Κρεµάλα
∆ώστε τους ορισµούς:
1. Εντολή µεταφοράς χρηµατικού ποσού σε τραπεζικό λογαριασµό δικαιούχου.
Ε______
2. Γενική αύξηση των τιµών, µείωση της πραγµατικής αγοραστικής αξίας του χρήµατος.
Π__________
3. Η πράξη κατά την οποία παίρνουµε (αποσύρουµε) χρήµατα που έχουν κατατεθεί σε
λογαριασµό τράπεζας.
Α______
4. Έχει το σχήµα µικρού βιβλίου µε τα ατοµικά στοιχεία του κατόχου και του δίνει το
δικαίωµα να κινεί χρήµατα σε έναν λογαριασµό.
Β________
5. Αυτός που εγγυάται επίσηµα για την τήρηση µιας συµφωνίας.
Ε_______
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Παζλ
Επιλέξτε το σωστό:
1. Σε λίγα λεπτά θα σας …………………… το νέο σας βιβλιάριο.
α. ετοιµάσουµε
β. ετοιµάσετε
γ. ετοιµάζουν
2. Θα …………………… µε κάρτα ή µε µετρητά, κύριε Αντωνίου;
α. πληρώνεις
β. πληρώσεις
γ. πληρώσετε
3. Τον επόµενο µήνα θα σας …………………… µια επιταγή µε τον µισθό σας.
α. δώσετε
β. δώσω
γ. δίνεται
4. Για …………………… ανάληψη, χρειάζεστε την αστυνοµική σας ταυτότητα ή το
διαβατήριο.
α. να κάνετε
β. να µην κάνετε
γ. να κάνατε
5. ∆εν χρειάζεστε οπωσδήποτε εγγυητή για …………………… δάνειο.
α. να παίρνετε
β. να πάρετε
γ. να έχετε πάρει
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