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BANK TRANSFER

Τρόπος πληρωμής με την οποία ένα μέρος (δηλαδή ο
επισκέπτης) στέλνει χρήματα στο άλλο (τον
οικοδεσπότη) απευθείας μέσω του τραπεζικού
λογαριασμού του.

BOOKING FEE
Ένα τέλος που χρεώνουν ορισμένοι οργανισμοί ή
ιστότοποι στους επισκέπτες για κράτηση μέσω αυτών.

BREAK-EVEN POINT
Η εξισορρόπηση ενός επενδυτικού ακινήτου είναι
όταν το μηνιαίο εισόδημα από ενοίκια είναι αρκετό
για να πληρώσει όλα τα λειτουργικά έξοδα και τους
λογαριασμούς που σχετίζονται με την ιδιοκτησία του
ακινήτου.

BREAKAGE DEPOSIT
Επίσης γνωστό ως damage deposit. Αυτό είναι ένα
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χρηματικό ποσό που επιστρέφεται (συνήθως ποσό ή
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ποσοστό της τιμής ενοικίασης) που συλλέγει ένας
ιδιοκτήτης ακινήτου από τους επισκέπτες του επιπλέον
από το συνολικό ποσό κράτησης. Η προκαταβολή εγγυάται
ότι οι επισκέπτες επιστρέφουν το κατάλυμα στην ίδια
κατάσταση που το βρήκαν.
CANCELLATION FEE
Συνήθως, ένα χρηματικό ποσό που πρέπει να πληρώσει ο
επισκέπτης εάν ακυρώσει μια κράτηση μετά τη λήξη της
προθεσμίας ακύρωσης.
CHANNEL FEE
Μια προμήθεια που ένας τρίτος διανομέας χρεώνει έναν
ιδιοκτήτη ακινήτου για την καταχώριση της ενοικίασης

CLEANING FEE
Μια εφάπαξ χρέωσης που χρεώνουν οι οικοδεσπότες τους επισκέπτες για την
κάλυψη του κόστους καθαρισμού της ιδιοκτησίας τους μετά την αναχώρηση
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CUSTOM FEES
Τυχόν πρόσθετη χρέωση που είναι μοναδική για ένα ακίνητο. Για παράδειγμα,
τα περισσότερα ακίνητα θα έχουν χρέωση καθαρισμού, αλλά μόνο εκείνα με
υδρομασάζ μπορούν να χρεώσουν «χρέωση καθαρισμού υδρομασάζ».

DAMAGE DEPOSIT
Μερικές φορές ονομάζεται breakage deposit or security deposit. Αυτό είναι ένα
χρηματικό ποσό που επιστρέφεται, που συλλέγει ένας ιδιοκτήτης ακινήτου από τους
επισκέπτες του εκτός από το συνολικό ποσό κράτησης. Η προκαταβολή εγγυάται ότι
οι επισκέπτες επιστρέφουν το κατάλυμα στην ίδια κατάσταση που το βρήκαν. Σε
περίπτωση ζημιών, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα κάνει τις κατάλληλες
παρακρατήσεις από την προκαταβολή ζημιών.
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Ένα προϊόν που αγοράζει ο ταξιδιώτης, συνήθως όταν πληρώνει για την
κράτησή του. Αυτό το εφάπαξ κόστος ασφάλισης αγοράζεται αντί μια
προκαταβολή ζημιάς.

DAMAGE WAIVER FEE
Η χρέωση αποποίησης ζημίας είναι μια προπληρωμένη, μη επιστρέψιμη
χρέωση που περιλαμβάνεται στη συνολική τιμή ενός ενοικιαζόμενου σπιτιού
που καλύπτει τυχαίες ζημιές στην ιδιοκτησία κατά τη διάρκεια της διαμονής
των επισκεπτών.

DEFAULT RATE
Η βασική βασική τιμή ενοικίασης ανά ημέρα που θα ισχύει πάντα, εκτός εάν
υπάρχει εποχική ή σαββατοκύριακο.
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DOWN PAYMENT
Η μερική πληρωμή που πραγματοποιεί ο επισκέπτης τη
στιγμή της κράτησης για να εξασφαλίσει μια κράτηση,
συνήθως ένα ποσοστό του συνολικού ποσού.

EQUITY
Το οικονομικό κεφάλαιο ενός ιδιοκτήτη σε ένα ακίνητο.
Τα ίδια κεφάλαια είναι η διαφορά μεταξύ της εύλογης
αγοραίας αξίας του ακινήτου και του ποσού που
εξακολουθεί να οφείλεται στο δάνειό του.

ESCROW ACCOUNT
Ένας λογαριασμός - που λειτουργεί από αξιόπιστο τρίτο
μέρος - ο οποίος περιέχει και διατηρεί πληρωμές μεταξύ
δύο ή περισσότερων μερών κατά τη διάρκεια μιας
συναλλαγής.
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EXIT STRATEGIES

Ένα προκαθορισμένο σχέδιο που λαμβάνει υπόψη το ενδιαφέρον όλων για μια κοινή
συμφωνία ιδιοκτησίας. Μια στρατηγική εξόδου δίνει στον ιδιοκτήτη μιας
επιχείρησης έναν τρόπο να μειώσει ή να ρευστοποιήσει το μερίδιό του σε μια
επιχείρηση και, εάν είναι επιτυχής, να έχει ένα σημαντικό κέρδος.

EXPENSES
Συμψηφισμός (στοιχείο δαπανών) ως έξοδο έναντι φορολογητέου εισοδήματος. Για
ενοικιάσεις διακοπών, τα εκπίπτοντα έξοδα μπορούν να περιλαμβάνουν επισκευές,
συντήρηση, καθαρισμό, ασφάλιση, έξοδα μάρκετινγκ, λογιστικά τέλη, προμήθειες
ακινήτων, κενά ενοικιαζόμενα ακίνητα και αποσβέσεις.

FAIR MARKET VALUE (FMV)
Μια εκτίμηση της αγοραίας αξίας του ακινήτου που βασίζεται σε τι θα πληρώσει
ένας πεπειραμένος, πρόθυμος και χωρίς πίεση αγοραστής σε έναν πωλητή στην
αγορά.
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FIXED-RATE/FIXED-TERM MORTGAGE
Τα δάνεια σταθερού επιτοκίου έχουν επιτόκιο που
παραμένει το ίδιο για συμφωνημένο χρονικό
διάστημα.

FSBO (FOR SALE BY OWNER)
Όταν ένας ιδιοκτήτης σπιτιού επιλέγει να πουλήσει
ένα σπίτι ο ίδιος και όχι να μεσολαβήσει ένας μεσίτης
ή εταιρεία.

GLOBAL DISTRIBUTION SYSTEM (GDS)
Ένα μηχανογραφημένο σύστημα δικτύου που ανήκει ή
λειτουργεί από μια εταιρεία που επιτρέπει συναλλαγές
μεταξύ παρόχων υπηρεσιών ταξιδιωτικής
βιομηχανίας, όπως αεροπορικές εταιρείες και
καταλύματα.

GROSS BOOKING REVENUE
Η συνολική λιανική αξία των συναλλαγών, που
καταγράφηκε κατά τη στιγμή της κράτησης. Οι κρατήσεις
περιλαμβάνουν τη συνολική οφειλόμενη τιμή,
συμπεριλαμβανομένων φόρων, τελών και άλλων χρεώσεων
και γενικά μειώνονται απο ακυρώσεις και επιστροφές
χρημάτων.

GUEST FEE
Πρόσθετες χρεώσεις επισκεπτών πέρα από την αρχική τιμή.
Για παράδειγμα, η χρέωση επισκεπτών μπορεί να
αναφέρεται σε χρέωση υπηρεσίας, χρέωση καθαρισμού,
χρέωση κατοικίδιου ή άλλη επιπλέον χρέωση.

INSTALLMENTS
Διαίρεση των πληρωμών σε ίσες, μερικές πληρωμές.
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INVESTMENT PROPERTY LOAN
Ένα δάνειο που χρηματοδοτεί την κατασκευή ενός ακινήτου για πώληση ή
εκμίσθωση.
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INVOICE

Education
Ένα έγγραφο που βοηθά τους επισκέπτες να παρακολουθούν τα έξοδά τους
και μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως απόδειξη πληρωμής και πιθανόν
να μπορεί να εκπέσει από το φόρο τους.

IBOR (LONDON INTERBANK OFFERED RATE)
Ένας δείκτης επιτοκίου αναφοράς που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό
των επιτοκίων διαφόρων χρηματοοικονομικών μέσων με δυνατότητα
προσαρμογής επιτοκίου.
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Αύξηση τιμών σε ορισμένα κανάλια, συνήθως για να εξασφαλιστεί το κέρδος
εσόδων σε ιστότοπους τρίτων που χρεώνουν προμήθειες.

MERCHANT OF RECORD
Η οντότητα ή το μέρος που είναι εξουσιοδοτημένο να χρεώσει την πιστωτική
κάρτα του επισκέπτη για την κράτηση.

NET RATE
Το συνολικό ποσό που λαμβάνει ένας ιδιοκτήτης ακινήτου από ένα κανάλι
διανομής (όπως Vrbo ή Airbnb) μετά την αφαίρεση της προμήθειας.

NON-REFUNDABLE RATES
Συνήθως χαμηλότερες τιμές που έχουν ειδικούς όρους
κράτησης. Για παράδειγμα, οι επισκέπτες θα πρέπει ακόμη
να πληρώσουν το πλήρες τίμημα εάν ακυρώσουν, κάνουν
αλλαγές ή δεν εμφανιστούν. Με άλλα λόγια, δεν θα
λάβουν επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης.

ONLINE PAYMENT SERVICE
Γρήγορες και βολικές υπηρεσίες πληρωμής μέσω
διαδικτύου, π.χ. PayPal, που επιτρέπουν αυτόματες
μεταφορές χρημάτων μέσω Διαδικτύου, ή απευθείας από
πιστωτική κάρτα ή / και προσωπικό λογαριασμό ελέγχου.

OWNER REVENUE
Το ποσό των χρημάτων που λαμβάνει ο ιδιοκτήτης μετά
την αφαίρεση της προμήθειας από τον διαχειριστή
ενοικίασης διακοπών από τα συνολικά έσοδα.
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PAYMENT GATEWAY

Η πύλη πληρωμής είναι μια υπηρεσία που επιτρέπει
στους εμπόρους να δέχονται πληρωμές που
πραγματοποιούνται με πιστωτική κάρτα. Ο όρος
αναφέρεται τόσο στις συσκευές ανάγνωσης καρτών που
βλέπουμε σε καταστήματα λιανικής όσο και στις πύλες
επεξεργασίας πληρωμών που χρησιμοποιούνται σε
ηλεκτρονικά καταστήματα.

PAYMENT METHOD
Ο τρόπος με τον οποίο ένας επισκέπτης πραγματοποιεί
πληρωμή στον οικοδεσπότη.

PAYMENT PROCESSOR
Επίσης γνωστό ως “payment gateway”. Είναι ένα εργαλείο
που συλλέγει και επεξεργάζεται πληρωμές.
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PAYMENT SCHEDULING

Διαχωρισμός των ποσών κράτησης σε δύο ή τρεις πληρωμές, αντί της χρέωσης 100%
κατά τη στιγμή της κράτησης. Οι επόμενες πληρωμές θα χρεωθούν αυτόματα από την
πιστωτική κάρτα του επισκέπτη.

PCI COMPLIANCE
Η συμμόρφωση με τη βιομηχανία καρτών πληρωμών είναι ένα σύνολο προτύπων και
οδηγιών για τις εταιρείες να διαχειρίζονται και να διασφαλίζουν προσωπικά
δεδομένα που σχετίζονται με πιστωτικές κάρτες κατά τη διάρκεια και μετά από
χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Απαιτείται συμμόρφωση PCI από όλες τις μάρκες
καρτών.

PER PERSON SHARING
Η κοινή χρήση ανά άτομο είναι η τιμή που πληρώνει κάθε επισκέπτης όταν
μοιράζεται ένα δωμάτιο. Το PPS διασφαλίζει ότι ο χώρος δεν αξιοποιείται ή είναι
γεμάτος με περισσότερους επισκέπτες από ό, τι έχει εγκριθεί από τον ιδιοκτήτη.
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PET FEE AND DEPOSIT
Ένα χρηματικό ποσό πέρα από τη συνολική τιμή ενοικίασης
που καλύπτει τη διαμονή οποιουδήποτε κατοικίδιου και τις
δαπάνες που σχετίζονται με αυτό (δηλαδή καθαρισμό). Τα
τέλη για κατοικίδια δεν επιστρέφονται, αλλά οι
προκαταβολές για κατοικίδια πρέπει να επιστραφούν εάν δεν
έχει προκληθεί ζημιά κατά τη διάρκεια της διαμονής.

POOL HEATING FEE
Με επιπλέον χρέωση υπηρεσιών οι ιδιοκτήτες ενοικίασης
διακοπών και οι διαχειριστές ακινήτων μπορούν να
χρεώσουν στους επισκέπτες που επιθυμούν να ζεστάνουν την
πισίνα ή το υδρομασάζ.

PORTFOLIO FINANCING
Η πράξη χρηματοδότησης ενός ακινήτου χρησιμοποιώντας
ένα χαρτοφυλάκιο ή μέρος αυτού ως εξασφάλιση.
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