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Στ…

…………………

σήμερα,

την

……………………………………

(……η)

…………………………… του έτου̋ δύο χιλιάδε̋ …………………………… (20………),

αφενό̋ η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Eurobank Equities Ανώνυμη
Eταιρεία Παροχή̋ Επενδυτικών Υπηρεσιών», με αριθμό γενικού εμπορικού
μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 003214701000 και έδρα την Αθήνα, η οποία αποκαλείται
περαιτέρω «Εταιρεία» και εκπροσωπείται εν προκειμένω από του̋
υπογράφοντε̋ την παρούσα, και
(επί

αφετέρου

φυσικού

προσώπου)

ο/η

(Επώνυμο)

…………………………………………………..….……………….(Όνομα)………………………
………………………, του (Όνομα Πατρό̋) ……..……………………………………, με
Α.Δ.Τ./Αρ.Διαβ/ρίου ……………………………..….., Α.Φ.Μ. …………………………,
(Επάγγελμα) ……………………………………, (Υπηκοότητα) ………………………….…,
κάτοικο̋

στον Δήμο …………………………………………… (Δ/νση - Τ.Κ.)

……………………………………………………………………………….…………, /

(επί

2.2.
Τρέχουσα Αξία Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋: Η αξία του
συνόλου των Στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋, όπω̋ αυτή
αποτιμάται κάθε εργάσιμη ημέρα σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 τη̋
απόφαση̋ με αριθμό 2/363/30.11.2005 τη̋ Επιτροπή̋ Κεφαλαιαγορά̋, όπω̋
εκάστοτε ισχύει.
2.3.
Περιθώριο: Η διαφορά μεταξύ τη̋ τρέχουσα̋ αξία̋ των κινητών
αξιών που περιέχονται στο χαρτοφυλάκιο ασφαλεία̋ και του χρεωστικού
υπολοίπου.
2.4.
Αρχικό Περιθώριο: Η διαφορά μεταξύ τη̋ συνολική̋ τρέχουσα̋
αξία̋ των κινητών αξιών, οι οποίε̋ καταβάλλονται, προκειμένου να
αποτελέσουν το Χαρτοφυλάκιο Ασφαλεία̋, και τη̋ οφειλή̋ του Πελάτη, η
οποία προκύπτει αυτοτελώ̋ από τη συγκεκριμένη αγορά μετοχών με
πίστωση.
2.5.
Διατηρητέο Περιθώριο: Το ελάχιστο περιθώριο, το οποίο πρέπει
να υφίσταται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια τη̋ παρούσα̋.
2.6.
Έλλειμμα Περιθωρίου: Το ποσό κατά το οποίο το Περιθώριο
υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στο γινόμενο του ποσοστού Αρχικού
Περιθωρίου επί τη συνολική τρέχουσα αξία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋.
2.7.
Όριο τη̋ πίστωση̋: Το ανώτατο ποσό μέχρι το οποίο παρέχεται
πίστωση στον Πελάτη.

νομικού

προσώπου)

η

εταιρεία

με

την

επωνυμία

«……………………………………………………………………………..……………..», αριθμό
γενικού εμπορικού μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) ………………………………….……, Α.Φ.Μ.
……………………………….…, και έδρα τον δήμο ……..……………………. (οδό̋
………………………… αρ. ……….), η οποία εκπροσωπείται εν προκειμένω από
τον/του̋ κ./κ.κ. …………………………………...…… και …………………………………,
ο/η οποίο̋/α αποκαλείται περαιτέρω «Πελάτη̋», συνομολογούν και
συμφωνούν τα ακόλουθα :
Άρθρο 1. Αντικείμενο τη̋ παρούσα̋.
1.1.
Η παρούσα αφορά την παροχή πίστωση̋ από την Εταιρεία προ̋
τον Πελάτη για την εξόφληση του τιμήματο̋ χρηματιστηριακή̋ αγορά̋
εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (περαιτέρω «Χ.Α.») μετοχών, την
οποία αγορά πραγματοποιεί η Εταιρεία στο όνομα και για λογαριασμό του
Πελάτη, στο πλαίσιο των από ……………..20… Γενικών Όρων Παροχή̋
Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν καταρτισθεί μεταξύ τη̋ Εταιρεία̋ και του
Πελάτη, οι οποίοι εφαρμόζονται και στην παρούσα συμπληρωματικά, εφόσον
δεν έρχονται σε αντίθεση με του̋ ειδικότερου̋ όρου̋ τη̋ παρούσα̋.
1.2.
Η πίστωση παρέχεται αποκλειστικά για την εξόφληση του
τιμήματο̋ χρηματιστηριακή̋ αγορά̋ μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α., και κάθε
σχετική̋ νόμιμη̋ επιβάρυνση̋, φόρου ή δικαιώματο̋. Χρηματικέ̋ καταβολέ̋
δε θα γίνονται προ̋ τον Πελάτη, αλλά για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
τη̋ Εταιρεία̋ κατά την εκκαθάριση των συναλλαγών.
1.3.
Η παροχή πίστωση̋ προ̋ τον Πελάτη εναπόκειται στην πλήρη
διακριτική ευχέρεια τη̋ Εταιρεία̋, η οποία, με βάση τι̋ συνθήκε̋ τη̋ αγορά̋,
την οικονομική κατάσταση του Πελάτη και την προ̋ κατάρτιση συναλλαγή,
δικαιούται να αρνείται την παροχή τη̋ πίστωση̋, ολικά ή μερικά, ή να θέτει
όρου̋ ω̋ προ̋ τη χορήγησή τη̋. Προηγούμενη παροχή πίστωση̋ δε
δημιουργεί υποχρέωση για παροχή πίστωση̋ και στο μέλλον.
Άρθρο 2. Βασικέ̋ έννοιε̋.
2.1.
Χαρτοφυλάκιο Ασφαλεία̋: Το σύνολο των κινητών αξιών και
μετρητών που παραδίδονται στην Εταιρεία, προ̋ εξασφάλιση για την παροχή
τη̋ πίστωση̋ για αγορά μετοχών, σύμφωνα με του̋ όρου̋ τη̋ παρούσα̋. Ω̋
Στοιχεία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋ νοούνται οι κινητέ̋ αξίε̋ που
περιέχονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλεία̋. Ω̋ Κινητέ̋ Αξίε̋ του
Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋ νοούνται οι μετοχέ̋, και λοιπέ̋ αξίε̋ με
χαρακτηριστικά μετοχών, οι ομολογίε̋ και λοιπέ̋ αξίε̋ με χαρακτηριστικά
ομολογιών, εφ’ όσον αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευση̋ στην
κεφαλαιαγορά, όπω̋ στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων ή σε
οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά σύμφωνα με το άρθρο 30 §1 ν.
3371/2005 και παρέχουν δικαίωμα απόκτηση̋ άλλη̋ κινητή̋ αξία̋ μέσω
εγγραφή̋ ή ανταλλαγή̋, ή που παρέχουν δικαίωμα εκκαθάριση̋ τοι̋
μετρητοί̋, καθώ̋ και κάθε άλλη ανταλλάξιμη αξία, που ορίζεται ω̋ κινητή
αξία με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου τη̋ Επιτροπή̋ Κεφαλαιαγορά̋.
Τα μέσα πληρωμή̋ αποκλείονται.
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Άρθρο 3. Βασική λειτουργία του μηχανισμού πιστώσεω̋- Χρήση τη̋
πίστωση̋.
3.1.
Ω̋ Όριο τη̋ πίστωση̋ ορίζεται το ανώτατο προβλεπόμενο από την
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία όριο, εφόσον υφίσταται σχετική διάταξη,
άλλω̋, σε περίπτωση που δεν προβλέπεται όριο από σχετική διάταξη, μέχρι
ποσού που ορίζεται αναλόγω̋ του παρασχεθέντο̋ εκάστοτε από τον Πελάτη
στην Εταιρεία Αρχικού Περιθωρίου και μέχρι του ποσού των ευρώ ενό̋
εκατομμυρίου (€ 1.000.000,00). Το Αρχικό Περιθώριο συμφωνείται σε
ποσοστό τουλάχιστον 40% τη̋ αξία̋ του Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋. Το
Διατηρητέο Περιθώριο δεν επιτρέπεται να κατέρχεται ή να υπολείπεται
ποσοστού 30% τη̋ αξία̋ του Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋, σε κάθε
περίπτωση. Εφόσον ορισθεί νομοθετικά αρχικό ή διατηρητέο περιθώριο,
ανώτερο από το αναφερόμενο στην παρούσα, το όριο αυτό θα ισχύει
αυτόματα και για την παρούσα.
3.2.
Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι η Εταιρεία έχει το δικαίωμα, με
βάση: α) τα εκάστοτε οικονομικά στοιχεία του Πελάτη και β) περιπτώσει̋
κατά τι̋ οποίε̋ γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα ή στην
αλλοδαπή, μεταξύ των οποίων και η αύξηση των ορίων διακυμάνσεων των
τιμών των μετοχών, επιβάλλουν στην Εταιρεία αλλαγή τη̋ πιστωτική̋ τη̋
πολιτική̋, να μεταβάλλει μονομερώ̋ το Όριο τη̋ πίστωση̋ και το Αρχικό /
Διατηρητέο Περιθώριο, γνωστοποιώντα̋ εγγράφω̋ τη μεταβολή στον
Πελάτη. Ο Πελάτη̋ έχει δικαίωμα να προβάλλει αντιρρήσει̋ με έγγραφη
δήλωσή του προ̋ την Εταιρεία, εντό̋ δέκα (10) ημερών από την ανωτέρω
γνωστοποίηση, διαφορετικά θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τη μεταβολή. Η
ανωτέρω δήλωση του Πελάτη θεωρείται καταγγελία τη̋ παρούσα̋ εκ μέρου̋
του Πελάτη και επιφέρει το οριστικό κλείσιμο τη̋ πιστώσεω̋. Στην
περίπτωση αυτή επέρχονται οι συνέπειε̋ που προβλέπονται στο άρθρο 8.
3.3.
Προκειμένου να γίνει χρήση τη̋ πίστωση̋, ο Πελάτη̋ πρέπει να
έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία την πρόθεσή του για παροχή πίστωση̋, τη
στιγμή τη̋ διαβίβαση̋ τη̋ εντολή̋ αγορά̋ μετοχών προ̋ εκτέλεση. Λογίζεται
ωστόσο ότι ο Πελάτη̋, εφόσον δεν γνωστοποιήσει την πρόθεσή του,
σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, επιθυμεί να κάνει χρήση τη̋
πιστώσεω̋ σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία, τη στιγμή τη̋ διαβίβαση̋
εντολή̋ αγορά̋ μετοχών, δεν είναι διαθέσιμο στο χρηματιστηριακό
λογαριασμό του, το απαιτούμενο για την αγορά των μετοχών ποσό.
3.4.
Η χρήση τη̋ πιστώσεω̋ γίνεται πάντοτε μέσα στο πλαίσιο των
γενικών ή ειδικών αποφάσεων των αρμόδιων αρχών και σύμφωνα με του̋
όρου̋ που καθορίζει εκάστοτε η Εταιρεία. Με την επιφύλαξη του όρου VII,
χρήση τη̋ πιστώσεω̋ μπορεί να γίνει κατ' επανάληψη.
3.5.
Η χρήση τη̋ πιστώσεω̋ γίνεται εγγράφω̋ ή προφορικά. Η κατά τα
ανωτέρω χρήση τη̋ πιστώσεω̋ γίνεται ύστερα από αίτηση του Πελάτη για
διευκόλυνσή του και με δική του ευθύνη. Επομένω̋, οποιαδήποτε
πλαστογράφηση, νόθευση ή κατάχρηση των αποδείξεων ή εντολών του
Πελάτη ή πλαστογράφηση τη̋ υπογραφή̋ του Πελάτη βαρύνει αποκλειστικά
τον Πελάτη και κάθε πληρωμή που έγινε από την Εταιρεία με βάση απόδειξη
ή εντολή του επί τη̋ οποία̋ έγινε πλαστογράφηση, νόθευση ή κατάχρηση
λογίζεται νόμιμη και υποχρεωτική για τον Πελάτη.
3.6.
Για κάθε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Πελάτη και τη̋
Εταιρεία̋, ο Πελάτη̋ συναινεί από τώρα να αποτυπώνει αυτή η Εταιρεία, εάν
αυτή κρίνει τούτο σκόπιμο, με κάθε είδου̋ συσκευή κάθε τηλεφωνική
επικοινωνία μεταξύ του Πελάτη και τη̋ Εταιρεία̋.
3.7.
Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να τηρεί για την πίστωση έναν ή
περισσότερου̋ λογαριασμού̋, να συνενώνει σε έναν ή να διαχωρίζει σε
περισσότερου̋ τον ή του̋ λογαριασμού̋ αυτού̋ ή και να μεταφέρει κονδύλια
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από λογαριασμό σε λογαριασμό, σύμφωνα με τη λογιστική πρακτική που
ακολουθεί εκάστοτε.
3.8.
Ο Πελάτη̋ υποχρεούται να καταθέτει σε πίστωση του ή των
λογαριασμών τη̋ πιστώσεω̋ και εντό̋ των προθεσμιών που τυχόν τάσσει η
Εταιρεία στο πλαίσιο των σχετικών γενικών και ειδικών αποφάσεων των
αρμόδιων αρχών, ποσά ίσα με τα ποσά που αναλαμβάνει από την παρούσα. Ο
Πελάτη̋, αν δεν καταθέσει εμπροθέσμω̋ τα ποσά που αναφέρονται στην
προηγούμενη παράγραφο, περιέρχεται σε υπερημερία και η Εταιρεία
δικαιούται, χωρί̋ οποιαδήποτε ειδοποίηση του Πελάτη, είτε α) να μεταφέρει
σε χωριστό απλό λογαριασμό το ποσό που δεν κατατέθηκε, οπότε οφείλεται
για το ποσό αυτό τόκο̋ υπερημερία̋, είτε β) να περιορίζει την πίστωση και να
κλείνει οριστικά τον ανοιχτό λογαριασμό κατά μέρο̋ ίσο με το ποσό που
όφειλε να καταθέσει ο Πελάτη̋, οπότε για το ποσό αυτό επέρχονται οι
συνέπειε̋ που προβλέπονται στην παράγραφο 8.5. Στην τελευταία περίπτωση
ο Πελάτη̋ έχει δικαίωμα να κάνει περαιτέρω χρήση τη̋ πιστώσεω̋ μόνο για
το μέρο̋ στο οποίο αυτή περιορίστηκε κατά τα ανωτέρω.

σχετικά, ο δε Πελάτη̋ υποχρεούται να καλύψει τη διαφορά, το αργότερο
μέχρι την έναρξη τη̋ επόμενη̋ συνεδρίαση̋ του Χ.Α. Εάν ο Πελάτη̋ δεν
εκπληρώσει εμπρόθεσμα την υποχρέωσή του για κάλυψη τη̋ διαφορά̋, η
Εταιρεία έχει δικαίωμα, την επόμενη ημέρα από την προειδοποίηση του
Πελάτη, να φέρει σε πίστωση του λογαριασμού πιστώσεω̋ τα τυχόν
υπάρχοντα μετρητά του Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋, διαφορετικά να προβεί
σε εκποίηση Στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋ το αργότερο εντό̋
τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου το Περιθώριο κατέστη κατώτερο του
Διατηρητέου Περιθωρίου, ώστε το Περιθώριο να είναι τουλάχιστον ίσο με το
Διατηρητέο Περιθώριο, ο δε Πελάτη̋ εντέλλεται και εξουσιοδοτεί από τώρα
ανέκκλητα την Εταιρεία προ̋ τούτο. Τα Στοιχεία του Χαρτοφυλακίου
Ασφαλεία̋ που θα εκποιούνται εκάστοτε από την Εταιρεία θα επιλέγονται από
την Εταιρεία, κατά την ελεύθερη κρίση τη̋. Οι συνέπειε̋ τη̋ ενημέρωση̋ όχληση̋, σύμφωνα με το εδάφιο 1, δεν αίρονται από το γεγονό̋ τη̋ τυχόν
αύξηση̋ τη̋ αξία̋ του Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋, μετά την ενημέρωση –
όχληση.

Άρθρο 4. Παροχή Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋.
4.1.
Προκειμένου να γίνει χρήση τη̋ πίστωση̋, ο Πελάτη̋ πρέπει ήδη,
πριν από την κατάρτιση τη̋ σχετική̋ συναλλαγή̋ να έχει παράσχει προ̋ την
Εταιρεία, ω̋ ασφάλεια, κινητέ̋ αξίε̋ ή μετρητά. Κάθε είδου̋ μετρητά,
κατατεθειμένα σε πιστωτικό ίδρυμα εν όψει ή επί προθεσμία, που τυχόν
καταβάλλονται ω̋ μέρο̋ του Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋ δεσμεύονται υπέρ
τη̋ Εταιρεία̋ σε ειδικό λογαριασμό στο πιστωτικό ίδρυμα, ο δε Πελάτη̋
υποχρεούται να συστήσει ενέχυρο επί των μετρητών υπέρ τη̋ Εταιρεία̋.
4.2.
Οι κατηγορίε̋ κινητών αξιών που γίνονται αποδεκτέ̋ από την
Εταιρεία ω̋ ασφάλεια, η απαιτούμενη διαφοροποίησή του̋, όπω̋ και ο
τρόπο̋ στάθμισή̋ του̋, με συντελεστή που προσδιορίζεται με βάση ποιοτικά
και ποσοτικά κριτήρια, εφαρμοζόμενα ανά αξία, κατά την κρίση τη̋ Εταιρεία̋,
καθορίζονται στο πρώτο παράρτημα που επισυνάπτεται στην παρούσα
(περαιτέρω «Παράρτημα Ι»). Η Εταιρεία θέτει στη διάθεση του Πελάτη,
κατόπιν αιτήματό̋ του, περαιτέρω πληροφορίε̋, ω̋ προ̋ τον τρόπο
στάθμιση̋ των κινητών αξιών του Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋. Κάθε μεταβολή
ω̋ προ̋ τη μέθοδο στάθμιση̋ των κινητών αξιών ανακοινώνεται από την
Εταιρεία στον Πελάτη. Η Εταιρεία, σε περίπτωση μεταβολή̋ των συνθηκών
τη̋ αγορά̋, διατηρεί το δικαίωμα μονομερού̋ μεταβολή̋ των κινητών αξιών
που γίνονται αποδεκτέ̋ στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλεία̋, γνωστοποιώντα̋
εγγράφω̋ τη μεταβολή των αποδεκτών κινητών αξιών στον Πελάτη. Στην
περίπτωση αυτή, ο Πελάτη̋ υποχρεούται, εντό̋ τριών (3) εργάσιμων ημερών
από την ανωτέρω γνωστοποίηση να αντικαταστήσει τι̋ κινητέ̋ αξίε̋ που δεν
γίνονται πλέον αποδεκτέ̋ ω̋ στοιχεία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋. Σε
κάθε περίπτωση, ο Πελάτη̋, εφόσον δεν έχει προβεί στι̋ ανωτέρω ενέργειε̋,
εξουσιοδοτεί ανέκκλητα από τώρα την Εταιρεία να προβεί αυτή σε πώληση
των μη αποδεκτών κινητών αξιών. Η ανωτέρω προθεσμία των τριών (3)
εργάσιμων ημερών δεν ισχύει, σε περίπτωση κατά την οποία τα στοιχεία του
Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋, των οποίων ζητείται η αντικατάσταση, καταστούν
εκ του νόμου μη αποδεκτά στοιχεία Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋, οπότε η
αντικατάσταση των στοιχείων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την
επόμενη εργάσιμη ημέρα, πριν από την έναρξη τη̋ συνεδρίαση̋ του Χ.Α.
4.3.
Τα Στοιχεία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋ θα οριστούν κατά τη
στιγμή τη̋ παροχή̋ τη̋ πίστωση̋ για πρώτη φορά και θα αναγραφούν σε
έγγραφο που θα προσαρτηθεί στην παρούσα και που θα αποτελέσει
αναπόσπαστο τμήμα τη̋. Αυτά τα στοιχεία θα σχηματίσουν το αρχικό
Χαρτοφυλάκιο Ασφαλεία̋. Σε κάθε περίπτωση, περιλαμβάνονται στο
Χαρτοφυλάκιο Ασφαλεία̋ οι μετοχέ̋ που αγοράζονται με πίστωση. Ο Πελάτη̋
εξουσιοδοτεί ανέκκλητα από τώρα την Εταιρεία, προκειμένου να καλυφθεί το
Διατηρητέο Περιθώριο, να υπαγάγει μέρο̋ ή το σύνολο των κινητών του
αξιών που βρίσκονται στην κατοχή τη̋, άμεσα ή έμμεσα, στο Χαρτοφυλάκιο
Ασφαλεία̋, η δε Εταιρεία ενημερώνει σχετικά τον Πελάτη, εντό̋ τη̋
επόμενη̋ εργάσιμη̋ ημέρα̋ από την υπαγωγή.
4.4.
Για κάθε αγορά μετοχών με πίστωση, απαιτείται από τον Πελάτη
κάλυψη του Αρχικού Περιθωρίου, εφόσον δημιουργείται Έλλειμμα
Περιθωρίου, ή αυξάνεται το τυχόν υφιστάμενο Έλλειμμα Περιθωρίου. Η
κάλυψη αφορά το ύψο̋ του Ελλείμματο̋ Περιθωρίου, που τυχόν
δημιουργήθηκε ή αυξήθηκε, πραγματοποιείται δε πριν από την διενέργεια τη̋
συναλλαγή̋, με την καταβολή μετρητών και / ή με δέσμευση στοιχείων που
δεν περιέχονται μέχρι τότε στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλεία̋. Ο Πελάτη̋
βεβαιώνει την Εταιρεία ότι δεν θα διαβιβάζει εντολέ̋ αγορά̋ μετοχών,
εφόσον δεν έχει προβεί προηγουμένω̋ σε κάλυψη του Αρχικού Περιθωρίου,
διαφορετικά ο Πελάτη̋ εξουσιοδοτεί την Εταιρεία να προβεί, άμεσα και πριν
από την πάροδο τη̋ προθεσμία̋ εκκαθάριση̋, σε εκποίηση των μετοχών που
αγοράσθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον δε λάβει χώρα κάλυψη του
Αρχικού Περιθωρίου εντό̋ τη̋ προθεσμία̋ εκκαθάριση̋, η Εταιρεία δύναται
να προβεί σε απευθεία̋ εκποίηση των μετοχών που αγοράσθηκαν με
πίστωση, χωρί̋ αυτό να περιορίζει τα υπόλοιπα δικαιώματα τη̋ Εταιρεία̋ τα
οποία προβλέπονται στην παρούσα και στο νόμο.
4.5.
Σε περίπτωση κατά την οποία το Περιθώριο καταστεί κατώτερο
από το Διατηρητέο Περιθώριο, η Εταιρεία ενημερώνει – οχλεί τον Πελάτη

Άρθρο 5. Δικαιώματα τη̋ Εταιρεία̋.
5.1.
Κάθε Στοιχείο του Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋ που βρίσκεται στην
κατοχή τη̋ Εταιρεία̋ αποτελεί αντικείμενο νόμιμου ενεχύρου τη̋ Εταιρεία̋
σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 ν. 2843/2000, προ̋ εξασφάλισή τη̋ από
κάθε απαίτηση, που απορρέει, άμεσα ή έμμεσα, από την παρούσα.
5.2.
Το ενέχυρο τη̋ Εταιρεία̋ εκτείνεται αυτοδίκαια με του̋ όρου̋ και
συμφωνίε̋ τη̋ παρούσα̋ και:
α) Στου̋ καρπού̋ και τα ωφελήματα των κινητών αξιών - μετρητών που
βρίσκονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλεία̋. Κατά συνέπεια, η Εταιρεία δύναται
να εισπράττει, χωρί̋ τη σύμπραξη του Πελάτη, τόκου̋, μερίσματα, καθώ̋ και
κάθε άλλο ωφέλημα των χρεογράφων που βρίσκονται στο Χαρτοφυλάκιο
Ασφαλεία̋ και να φέρει το προϊόν αυτών, με την είσπραξή του̋, σε πίστωση
στο λογαριασμό του Πελάτη.
β) Επί των νέων μετοχών, οι οποίε̋ τυχόν θα εκδοθούν από την εταιρεία που
εκδίδει τι̋ ενεχυραζόμενε̋ μετοχέ̋, με αύξηση του κεφαλαίου τη̋, με
οποιοδήποτε τρόπο, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του κ.ν. 2190/20, όπω̋
ισχύει, και του καταστατικού τη̋ και οι οποίε̋ θα αναλογούν στι̋
ενεχυραζόμενε̋ μετοχέ̋ και θα αποκτηθούν από τον Πελάτη.
γ) Επί των νέων μετοχών, οι οποίε̋ τυχόν θα εκδοθούν και θα διανεμηθούν
από την εταιρεία που εκδίδει τι̋ ενεχυριαζόμενε̋ μετοχέ̋, κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων τη̋ παρ. 3 του άρθρου 45 του κ. ν. 2190/20, αντί πρώτου ή
πρόσθετου μερίσματο̋ και οι οποίε̋ θα αναλογούν στι̋ ενεχυραζόμενε̋
μετοχέ̋.
δ) Επί των μετοχών τη̋ εταιρεία̋, η οποία εκδίδει τι̋ ενεχυραζόμενε̋
μετοχέ̋, τι̋ οποίε̋ θα αποκτήσει ο Πελάτη̋, με οιοδήποτε άλλο τρόπο, πέραν
τη̋ αύξηση̋ κεφαλαίου και οι οποίε̋ θα αντιστοιχούν στι̋ ενεχυραζόμενε̋
μετοχέ̋, και
ε) Επί των μετοχών, τι̋ οποίε̋ δικαιούται να αποκτήσει ο Πελάτη̋, ω̋
συνέπεια τυχόν μετατροπή̋ των ενεχυραζόμενων χρεογράφων.
5.3.
Ω̋ συνεπεία τη̋ ενεχυράσεω̋ από τώρα στην Εταιρεία των νέων
μετοχών, ο Πελάτη̋ εκχωρεί από τώρα στην αποδεχόμενη Εταιρεία και
οποιοδήποτε σχετικό δικαίωμα του από το νόμο και από το καταστατικό τη̋
εταιρεία̋ που εκδίδει τι̋ ενεχυραζόμενε̋ μετοχέ̋, καθώ̋ και οποιαδήποτε
απαίτηση του έναντι αυτή̋, η οποία απορρέει ή θα απορρεύσει, με
οποιοδήποτε τρόπο, από τι̋ νέε̋ μετοχέ̋, καθώ̋ και το δικαίωμα παραλαβή̋
των συγκεκριμένων μετοχών από την εκδότρια εταιρεία, χωρί̋ τη σύμπραξη
του Πελάτη, συμμεταβιβάζει δε συγχρόνω̋ στην Εταιρεία όλα τα σχετικά
δικαιώματά του και τι̋ συναφεί̋ αγωγέ̋ κατά τη̋ εκδότρια̋ εταιρεία̋. Ειδικά
συμφωνείται ότι το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τι̋ ενεχυραζόμενε̋
μετοχέ̋, ανήκει στον Πελάτη.
5.4.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πελάτη̋ δεν ασκήσει το
παρεχόμενο σ’ αυτόν δικαίωμα προτίμηση̋ στι̋ νέε̋ μετοχέ̋, οι οποίε̋ θα
προκύψουν από τη με οποιοδήποτε τρόπο αύξηση του κεφαλαίου τη̋
εταιρεία̋ που εκδίδει τα ενεχυριαζόμενα χρεόγραφα, μέχρι την έκτη ημέρα
πριν από τη λήξη τη̋ περιόδου άσκηση̋ των δικαιωμάτων προτίμηση̋,
παρέχει το δικαίωμα στην Εταιρεία να προβεί σε πώληση των δικαιωμάτων
προτίμηση̋ και να φέρει το προϊόν τη̋ πωλήσεω̋ σε πίστωση στο
λογαριασμό του Πελάτη.
5.5.
Η αποδέσμευση των στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋
γίνεται ύστερα από αίτηση του Πελάτη. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να
αρνείται την αποδέσμευση στοιχείων από το Χαρτοφυλάκιο Ασφαλεία̋, ή την
απόδοση του προϊόντο̋ τη̋ πωλήσεω̋ του̋ στον Πελάτη, μετά την
αποδέσμευσή του̋, ακόμα και αν η αποδέσμευση ή απόδοσή του̋, σε
συνδυασμό με τυχόν άλλε̋ συναλλαγέ̋ του Πελάτη, δε δημιουργεί Έλλειμμα
Περιθωρίου, ή δεν αυξάνει το τυχόν υφιστάμενο Έλλειμμα Περιθωρίου και, σε
κάθε περίπτωση, δεν έχει ω̋ αποτέλεσμα την εφαρμογή τη̋ παραγράφου 2
του άρθρου 5 του ν. 2843/2000, εφόσον θεμελιώνει απαίτηση κατά του
Πελάτη, ακόμη και εάν αυτή δεν έχει καταστεί ακόμα ληξιπρόθεσμη. Σε κάθε
περίπτωση, ο προσδιορισμό̋ των στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋
που θα αποδεσμεύονται, εναπόκειται στην κρίση τη̋ Εταιρεία̋.
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5.6.
Επιπλέον του κατά τα ανωτέρω νομίμου ενεχύρου, η Εταιρεία
δικαιούται να αξιώνει εκάστοτε από τον Πελάτη να συμπράττει στην σύσταση
ενεχύρου επί μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και μετρητών, κατατεθειμένων
σε πιστωτικό ίδρυμα εν όψει ή επί προθεσμία, προ̋ ασφάλεια των
απαιτήσεων κάθε φύσεω̋ που απορρέουν ή θα απορρεύσουν από την
παρούσα, από μελλοντική αύξηση του Ορίου τη̋ πιστώσεω̋ και από τυχόν
υπέρβαση για οποιονδήποτε λόγο του ή των λογαριασμών τη̋ πιστώσεω̋,
δικαιούται δε σε περίπτωση αρνήσεω̋ του Πελάτη να καταγγείλει την
παρούσα. Ο Πελάτη̋ συναινεί στην μετενεχύραση ή χρήση, από την ίδια την
Εταιρεία ή δι' άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, των αξιογράφων,
απαιτήσεων ή πραγμάτων που δίδονται σε ενέχυρο.
Άρθρο 6. Επιτόκιο – Εκτοκισμό̋.
6.1.
Ο Πελάτη̋ υποχρεούται να καταβάλλει στην Εταιρεία τόκο, ο
οποίο̋ υπολογίζεται τοκαριθμικώ̋, με βάση έτο̋ τριακοσίων εξήντα (360)
ημερών, επί του πραγματικού ημερήσιου χρεωστικού υπολοίπου τη̋
πιστώσεω̋, προ̋ κυμαινόμενο επιτόκιο που αποκαλείται περαιτέρω
«Συμβατικό Επιτόκιο» και το οποίο ορίζεται ει̋ το ανώτατο εκάστοτε
επιτρεπόμενο ποσοστό του δικαιοπρακτικού τόκου προσαυξανόμενο κατά μία
ποσοστιαία μονάδα.
6.2.
Ο τόκο̋ λογίζεται και είναι πληρωτέο̋ κάθε τρίμηνο και ειδικότερα
την 31η Μαρτίου, την 30ή Ιουνίου, την 30ή Σεπτεμβρίου και την 31η
Δεκεμβρίου κάθε έτου̋, που συμφωνούνται ω̋ ημερομηνίε̋ περιοδικού
κλεισίματο̋ του λογαριασμού. Ο Πελάτη̋ οφείλει να καταβάλλει κατά τι̋
ημερομηνίε̋ αυτέ̋ τον τόκο χωρί̋ οποιαδήποτε ειδοποίηση ή όχληση. Αν ο
τόκο̋ δεν καταβληθεί εμπροθέσμω̋, φέρεται σε χρέωση του λογαριασμού
τη̋ πιστώσεω̋, χωρί̋ οποιαδήποτε ειδοποίηση του Πελάτη, και εφεξή̋
οφείλεται επ' αυτού τόκο̋ κατά τα ανωτέρω. Οι οφειλόμενοι σε καθυστέρηση
τόκοι συμφωνείται ότι ανατοκίζονται από την πρώτη ημέρα τη̋
καθυστέρηση̋, είτε αφορούν το χρονικό διάστημα πριν από το οριστικό
κλείσιμο τη̋ πιστώσεω̋ είτε αφορούν το χρονικό διάστημα μετά το οριστικό
κλείσιμο αυτή̋. Οι τόκοι που προκύπτουν προστίθενται στο κεφάλαιο ανά
εξάμηνο είτε πρόκειται για το προσωρινό είτε για το οριστικό κατάλοιπο του ή
των λογαριασμών τη̋ πιστώσεω̋. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η διάταξη του
άρθρου 112 του Εισαγωγικού Νόμου Αστικού Κώδικα.
6.3.
Ο τόκο̋ υπερημερία̋ υπολογίζεται προ̋ επιτόκιο που ορίζεται ίσο
με το εκάστοτε ισχύον εξωτραπεζικό επιτόκιο υπερημερία̋.
6.4.
Σε περίπτωση εμφανίσεω̋ πιστωτικού υπολοίπου στο λογαριασμό
υπέρ του Πελάτη ή σε περίπτωση που καταβάλλονται μετρητά ω̋ μέρο̋ στο
Χαρτοφυλάκιο Ασφαλεία̋, αυτά δεν θα αποφέρουν τόκο.
Άρθρο 7. Ενημέρωση του Πελάτη - Έλεγχο̋ και Αναγνώριση
υπολοίπου λογαριασμού.
7.1.
Η Εταιρεία ενημερώνει τον Πελάτη, καθημερινά, μετά το πέρα̋ τη̋
συνεδρίαση̋ του Χ.Α., για τι̋ συναλλαγέ̋ που πραγματοποίησε για
λογαριασμό του, με πίστωση, εκείνη την ημέρα. Η ανακοίνωση αυτή
αποστέλλεται στον Πελάτη στο σταθερό μέσο που αυτό̋ έχει εγγράφω̋
υποδείξει στην Εταιρεία. Ο Πελάτη̋, σε περίπτωση που δε συμφωνεί με την
ενημέρωση την οποία θα έχει λάβει, είναι υποχρεωμένο̋ να προβάλλει
εγγράφω̋ αντιρρήσει̋, το αργότερο μέχρι την έναρξη τη̋ επόμενη̋
συνεδρίαση̋ του Χ.Α. Σε διαφορετική περίπτωση, λογίζεται ότι ο Πελάτη̋ έχει
λάβει γνώση των συναλλαγών που διενεργήθηκαν για λογαριασμό του, τι̋
οποίε̋ εγκρίνει και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα.
7.2.α.
Η Εταιρεία ενημερώνει εγγράφω̋ τον Πελάτη έπειτα από κάθε
ημερολογιακό μήνα για όλε̋ τι̋ συναλλαγέ̋ του και την κίνηση του
λογαριασμού του σε μετρητά και σε Στοιχεία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋
κατά το μήνα αυτό (περαιτέρω «Περίοδο̋ Αναφορά̋»), καθώ̋ και για την
αποτίμηση του Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋ και το ύψο̋ τη̋ πίστωση̋ κατά
την τελευταία εργάσιμη ημέρα τη̋ Περιόδου Αναφορά̋.
7.2.β. Έπειτα από το τέλο̋ του τελευταίου ημερολογιακού μήνα κάθε
περιοδικού κλεισίματο̋ του λογαριασμού, η Εταιρεία ενημερώνει εγγράφω̋
τον Πελάτη για το υπόλοιπο που θα προκύπτει.
7.3.
Οι ανωτέρω υπό 7.2. ανακοινώσει̋ αποστέλλονται στον Πελάτη
ταχυδρομικώ̋. Ο Πελάτη̋ οφείλει, εντό̋ δέκα πέντε (15) ημερών από το
τέλο̋ κάθε ημερολογιακού μήνα και από το περιοδικό κλείσιμο του
λογαριασμού να επισημαίνει στην Εταιρεία εγγράφω̋ και να αποδεικνύει ότι
δεν έλαβε ενημέρωση κατά τα ανωτέρω, ή να διατυπώνει αντιρρήσει̋ επί τη̋
ενημέρωση̋ που έλαβε. Σε διαφορετική περίπτωση, λογίζεται ότι ο Πελάτη̋
έχει παραλάβει τα ανωτέρω έγγραφα, έχει λάβει γνώση τη̋ κίνηση̋ του
λογαριασμού του και ότι εγκρίνει και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα τόσο την
ακρίβεια κάθε στοιχείου των ανακοινώσεων όσο και το χρεωστικό υπόλοιπο
του λογαριασμού του, επέρχεται δε αναγνώριση του υπολοίπου, σύμφωνα με
το άρθρο 874 ΑΚ. Στα εκάστοτε αποστελλόμενα ενημερωτικά έγγραφα η
Εταιρεία εφιστά την προσοχή του Πελάτη στη συνέπεια αυτή. Ο Πελάτη̋
συμφωνεί και αποδέχεται να ελέγχει προσεκτικά τα αποδεικτικά των
λογαριασμών του και να ενημερώνει την Εταιρεία άμεσα σε περίπτωση που
διαπιστώσει οποιαδήποτε ανακρίβεια. Ο Πιστούχο̋ θεωρείται ότι παρέλαβε
τον μηνιαίο λογαριασμό αν, έω̋ και την τελευταία ημέρα του επόμενου
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μηνό̋, δεν ειδοποιήσει εγγράφω̋ την Εταιρεία για την μη λήψη. Η Εταιρεία
δεν αποστέλλει την ανωτέρω υπό 7.2.α. ανακοίνωση στον Πελάτη εφόσον ο
Πελάτη̋ απέχει από διενέργεια συναλλαγών με πίστωση κατά την Περίοδο
Αναφορά̋ τη̋ ανακοίνωση̋, ούτε την υπό 7.2.β. ανακοίνωση, εφόσον ο
Πελάτη̋ απέχει από διενέργεια συναλλαγών με πίστωση κατά τον τελευταίο
ημερολογιακό μήνα του περιοδικού κλεισίματο̋.
7.4.
Η Εταιρεία ενημερώνει τον Πελάτη, καθημερινά, μετά το πέρα̋ τη̋
συνεδρίαση̋ του Χ.Α. εφόσον συντρέξει περίπτωση, για τυχόν έλλειμμα του
Διατηρητέου Περιθωρίου και για την υποχρέωση άμεση̋ κάλυψη̋ τη̋
διαφορά̋, τηρουμένων των οριζόμενων ανωτέρω υπό 4.5. Η ενημέρωση
αυτή αποστέλλεται στον Πελάτη στο σταθερό μέσο που αυτό̋ έχει εγγράφω̋
υποδείξει στην Εταιρεία.
Άρθρο 8. Κλείσιμο τη̋ πίστωση̋.
8.1.
Η Εταιρεία δικαιούται να αναστέλλει τη χρήση τη̋ πιστώσεω̋ ή και
να περιορίζει οποτεδήποτε την πίστωση, ακόμα και πριν γίνει χρήση τη̋
πιστώσεω̋, χωρί̋ οποιαδήποτε ειδοποίηση του Πελάτη.
8.2.
Αν το χρεωστικό υπόλοιπο του ή των λογαριασμών υπερβεί το
Όριο τη̋ πιστώσεω̋, οφείλει ο Πελάτη̋ να καταθέσει αμέσω̋ τη διαφορά σε
πίστωση του ή των λογαριασμών, αλλιώ̋ έχει δικαίωμα η Εταιρεία να κλείσει
οριστικά την πίστωση.
8.3.
Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να κλείσει οριστικά την πίστωση, χωρί̋
οποιαδήποτε ειδοποίηση του Πελάτη, κατά την ελεύθερη κρίση τη̋
οποτεδήποτε, έστω και αν δεν υπάρχει υπέρβαση του Ορίου τη̋ πιστώσεω̋ ή
και αν ακόμη δεν έχει γίνει καθόλου χρήση τη̋ πιστώσεω̋.
8.4.
Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να κλείνει οριστικά αυτοτελώ̋ κάθε έναν
από του̋ τυχόν περισσότερου̋ λογαριασμού̋ τη̋ πιστώσεω̋ και να επιδιώκει
την είσπραξή του και πριν από το οριστικό κλείσιμο ολόκληρη̋ τη̋
πιστώσεω̋.
8.5.
Σε περίπτωση οριστικού κλεισίματο̋ τη̋ πιστώσεω̋ το κατάλοιπο
είναι αμέσω̋ απαιτητό και ο Πελάτη̋ περιέρχεται αυτοδικαίω̋, χωρί̋
οποιαδήποτε ειδοποίησή του, σε υπερημερία. Το κατάλοιπο φέρει σ' αυτήν
την περίπτωση τόκο υπερημερία̋ που υπολογίζεται κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται όσα συμφωνήθηκαν στο άρθρο 6.
8.6.
Απόσπασμα που εκδίδει η Εταιρεία από τα βιβλία τη̋ και στο οποίο
εμφαίνεται το οριστικό κατάλοιπο ή η κίνηση του ή των λογαριασμών τη̋
πιστώσεω̋ από το άνοιγμά του̋ ή από οποιαδήποτε αναγνώριση του Πελάτη
έω̋ το οριστικό κλείσιμο τη̋ πίστωση̋ συμφωνείται ότι αποτελεί υποστατό
και νόμιμο αποδεικτικό μέσο που πληροί του όρου̋ του εγγράφου επέχον
θέση πρωτοτύπου και παρέχει πλήρη απόδειξη για την απαίτηση τη̋
Εταιρεία̋ που προκύπτει από το οριστικό κλείσιμο τη̋ πιστώσεω̋ κατά του
Πελάτη και των λοιπών ενεχομένων για οποιαδήποτε αιτία. Ο Πελάτη̋
θεωρείται ότι έχει αναγνωρίσει την ακρίβεια του ή των λογαριασμών τη̋
πιστώσεω̋ αν δεν έχει διατυπώσει αντιρρήσει̋ επ' αυτών με έγγραφό του
προ̋ την Εταιρεία μέσα σε ένα μήνα από το περιοδικό ή το οριστικό κλείσιμο
του ή των λογαριασμών. Ο Πελάτη̋, κάνοντα̋ χρήση τη̋ πιστώσεω̋,
θεωρείται ότι έχει αναγνωρίσει την ακρίβεια του ή των λογαριασμών τη̋.
8.7.
Σε περίπτωση οριστικού κλεισίματο̋ τη̋ πιστώσεω̋ θα κλείνονται
οριστικά και ο ένα̋ ή οι περισσότεροι λογαριασμοί με του̋ οποίου̋ αυτή
εξυπηρετείται. Η Εταιρεία δικαιούται να συνενώσει του̋ τυχόν περισσότερου̋
λογαριασμού̋ σε έναν ενιαίο, αθροίζοντα̋ ή συμψηφίζοντα̋, κατά
περίπτωση, τα κατάλοιπά του̋. Απόσπασμά του̋ που θα έχει εκδοθεί από την
Εταιρεία αποτελεί πλήρη απόδειξη σύμφωνα με την ανωτέρω υπό 8.6.
8.8.
Σε
περίπτωση
αναγκαστική̋
εκτελέσεω̋,
ανεξαρτήτω̋
συνενώσεω̋ ή μη των τυχόν περισσότερων λογαριασμών, κοινοποιείται μία
ενιαία επιταγή με απόσπασμα από τα βιβλία τη̋ Εταιρεία̋, το οποίο αποτελεί
πλήρη απόδειξη τη̋ απαιτήσεω̋ τη̋ Εταιρεία̋, σύμφωνα με την ανωτέρω
παράγραφο 8.6, και το οποίο εμφανίζει την κίνηση του ή των λογαριασμών
μετά από το άνοιγμα ή από οποιαδήποτε αναγνώριση του Πελάτη, το
χρεωστικό υπόλοιπο του ή των λογαριασμών και το τελικό κατάλοιπο που
προκύπτει από το άθροισμα ή τον συμψηφισμό των καταλοίπων των τυχόν
περισσότερων λογαριασμών. Το τελικό αυτό κατάλοιπο αποτελεί ενιαίο και
αδιαίρετο σύνολο απαιτήσεω̋ τη̋ Εταιρεία̋ από την πίστωση και
εξασφαλίζεται με όλε̋ τι̋ προσωπικέ̋ και εμπράγματε̋ ασφάλειε̋ που
εξασφαλίζουν την πίστωση.
8.9.
Ο Πελάτη̋ δικαιούται, αφού εξοφλήσει το σύνολο των οφειλών
του προ̋ την Εταιρεία να ζητήσει το κλείσιμο τη̋ πίστωση̋.
Άρθρο 9. Καταγγελία τη̋ παρούσα̋.
9.1.
Η παρούσα είναι αόριστη̋ διάρκεια̋ και λήγει με καταγγελία του
ενό̋ μέρου̋, που απευθύνεται προ̋ το άλλο. Η καταγγελία γίνεται εγγράφω̋
και επιφέρει τα αποτελέσματά τη̋ αυθημερόν από την περιέλευσή τη̋ στο
αντισυμβαλλόμενο μέρο̋.
9.2.
Καταγγελία τη̋ παρούσα̋ από τον Πελάτη δεν είναι δυνατή,
εφόσον υφίσταται οφειλή του έναντι τη̋ Εταιρεία̋, ακόμη και εάν αυτή δεν
είναι ληξιπρόθεσμη και απαιτητή. Σε περίπτωση καταγγελία̋ τη̋ παρούσα̋
από την Εταιρεία, εφαρμόζονται οι διατάξει̋ σχετικά με το κλείσιμο τη̋
πίστωση̋.
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Άρθρο 10. Φόροι - Έξοδα και Δαπάνε̋.
Φόροι, τέλη, εισφορέ̋, δικαιώματα ή οποιασδήποτε φύσεω̋ επιβαρύνσει̋
υπέρ του Δημοσίου ή οποιωνδήποτε τρίτων που επιβάλλονται επί του
κεφαλαίου, των τόκων και λοιπών επιβαρύνσεων τη̋ πιστώσεω̋ ή έχουν
οποιαδήποτε σχέση με την παρούσα βαρύνουν τον Πελάτη. Τον Πελάτη
βαρύνουν επίση̋ τα έξοδα, κάθε φύσεω̋, για την τυχόν παροχή, εγγραφή,
τροπή, συμπληρωματική εγγραφή, εξάλειψη οποιουδήποτε εμπράγματου
δικαιώματο̋ ή την παροχή οποιωνδήποτε άλλων ασφαλειών για την
εξασφάλιση των απαιτήσεων τη̋ Εταιρεία̋, την ασφάλιση ενεχυρασμένων
πραγμάτων, τα δικαστικά έξοδα, τα έξοδα εκτελέσεω̋, ανεξάρτητα από την
περάτωσή τη̋, και όλα γενικώ̋ τα έξοδα και οι δαπάνε̋ που γίνονται ή θα
γίνουν με αιτία ή αφορμή την παρούσα ή την εκτέλεσή τη̋. Σε περίπτωση
τυχόν καταβολή̋ από την Εταιρεία ποσών, η καταβολή των οποίων βαρύνει,
κατά τα οριζόμενα σε αυτήν την παράγραφο, τον Πελάτη, αυτό̋ έχει
υποχρέωση να αποδώσει αμέσω̋ τα ποσά στην Εταιρεία και οφείλει τόκο
υπερημερία̋ επ' αυτών από την ημέρα καταβολή̋ του̋ από την Εταιρεία. Η
Εταιρεία έχει επίση̋ το δικαίωμα να χρεώνει με τα ανωτέρω ποσά τον ή του̋
λογαριασμού̋ τη̋ πιστώσεω̋ ή οποιονδήποτε άλλον λογαριασμό του Πελάτη
με την Εταιρεία.
Άρθρο 11. Τελικέ̋ διατάξει̋.
11.1.
Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να χρεώνει ή να πιστώνει τον ή του̋
λογαριασμού̋ τη̋ πιστώσεω̋ με οποιοδήποτε ποσό οφειλόμενο από τον
Πελάτη στην Εταιρεία ή από την Εταιρεία στον Πελάτη, ανεξάρτητα από την
αιτία και το ληξιπρόθεσμο ή όχι τη̋ απαιτήσεω̋ από την οποία προέρχεται το
ποσό που φέρεται σε χρέωση ή πίστωση.
11.2.
Η Εταιρεία δικαιούται να αξιώνει από τον Πελάτη ασφάλειε̋ για τι̋
απαιτήσει̋ κάθε φύσεω̋ που απορρέουν ή θα απορρεύσουν από την
παρούσα, από τυχόν μελλοντική αύξηση του Ορίου τη̋ πιστώσεω̋ και από
τυχόν υπέρβαση για οποιοδήποτε λόγο του ή των λογαριασμών τη̋
πιστώσεω̋.
11.3.
Η Εταιρεία δικαιούται, ανεξαρτήτω̋ από το περιοδικό κλείσιμο ή
από το οριστικό κλείσιμο τη̋ πιστώσεω̋, να ζητεί την λήψη οποιουδήποτε
ασφαλιστικού ή συντηρητικού μέτρου κατά του Πελάτη βάσει αποσπάσματο̋
από τα βιβλία τη̋ που θα εμφανίζει την κίνηση του λογαριασμού κατά την
ημέρα που θα υποβληθεί η σχετική αίτηση ή θα συζητηθεί η υπόθεση.
11.4.
Η Εταιρεία δικαιούται να εκχωρεί τι̋ απαιτήσει̋ τη̋ από την
παρούσα, σε οποιοδήποτε τρίτο, χωρί̋ να απαιτείται για αυτό σύμπραξη ή
συγκατάθεση του Πελάτη. Επίση̋ η Εταιρεία δικαιούται να εκχωρεί, μαζί με
τι̋ ανωτέρω απαιτήσει̋, και τι̋ κάθε είδου̋ εξασφαλίσει̋, εμπράγματε̋ ή
προσωπικέ̋, που ασφαλίζουν τι̋ πληρωμέ̋ των απαιτήσεων που
εκχωρούνται, χωρί̋ τη σύμπραξη ή συγκατάθεση του Πελάτη. Επιπλέον η
Εταιρεία δύναται να μετενεχυράζει τι̋ κινητέ̋ αξίε̋ που τη̋ παρέχονται ω̋
ασφάλεια για την απαίτησή τη̋ ή να παρακαταθέτει του̋ τίτλου̋ σε
θεματοφύλακε̋ τη̋ επιλογή̋ τη̋, χωρί̋ να απαιτείται σχετικά η συναίνεση
του Πελάτη.
11.5.
Συνομολογείται ότι, εάν διενεργηθεί καταγγελία τη̋ παρούσα̋ ή
κλεισθεί οριστικά η πίστωση και κληθεί ο Πελάτη̋ να καταβάλει το υπόλοιπό
τη̋, ή εφόσον ζητηθεί από την Εταιρεία η επιδίκαση του υπολοίπου, ο
Πελάτη̋ δε δικαιούται να προτείνει κατ’ αυτή̋, δικαστικά ή εξώδικα, τι̋
ενστάσει̋ συμψηφισμού ή επίσχεση̋, από τι̋ οποίε̋ ρητά παραιτείται. Ο
Πελάτη̋ δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει, ή κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο
να μεταβιβάσει προ̋ τρίτου̋, δικαιώματα και αξιώσει̋ που πηγάζουν από την
παρούσα.
11.6.
Η Εταιρεία δικαιούται να συμψηφίζει με απαίτησή τη̋ από την
παρούσα πίστωση και τον σε σχέση με αυτή λειτουργούντα λογαριασμό
πιστώσεω̋, οποιοδήποτε τυχόν ποσό οφείλει στον Πελάτη από οποιαδήποτε
αιτία, ακόμη και μη ληξιπρόθεσμη, διενεργώντα̋ τι̋ απαραίτητε̋ εγγραφέ̋
στο χρηματιστηριακό λογαριασμό του Πελάτη. Ειδικότερα, η Εταιρεία
δικαιούται να φέρει σε πίστωση του λογαριασμού πιστώσεω̋ οποιοδήποτε
ποσό, χρεώνοντα̋ τον αντίστοιχο λογαριασμό του Πελάτη, όπω̋ π.χ. το
λογαριασμό repos κλπ. Αντίστροφα, η Εταιρεία δικαιούται να συμψηφίζει το
ποσό που προκύπτει από την εκποίηση των στοιχείων του Χαρτοφυλακίου
Ασφαλεία̋ που τυχόν αποδεσμεύονται, ή το τυχόν πλεόνασμα περιθωρίου,
εφόσον αυτό αποτελείται από μετρητά, με την οφειλή του Πελάτη προ̋ την
Εταιρεία από οποιαδήποτε άλλη αιτία.
11.7.
Η Εταιρεία δικαιούται, κατά την κρίση τη̋ και προ̋ διασφάλιση
των δικαιωμάτων τη̋, να κοινοποιεί την παρούσα ή στοιχεία που αφορούν
την παρούσα, στι̋ εκδότριε̋ εταιρείε̋, των οποίων οι μετοχέ̋
συμπεριλαμβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλεία̋, στον εκάστοτε
διαχειριστή του Χ.Α., στου̋ θεματοφύλακε̋ ή του̋ μετενεχυρούχου̋
δανειστέ̋ του Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋, ή, τέλο̋, σε οποιοδήποτε τρίτο,
χωρί̋ τη σύμπραξη ή τη συγκατάθεση του Πελάτη, ο δε Πελάτη̋ παρέχει ήδη
με την παρούσα ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα προ̋ την Εταιρεία να
προβαίνει σε κάθε σχετική κοινοποίηση.
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Άρθρο 12. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία.
12.1.
Η παρούσα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και ιδιαίτερα από τι̋
διατάξει̋ του ν.δ. τη̋ 17η̋ Ιουλίου/13η̋ Αυγούστου 1923 "περί ειδικών
διατάξεων επί Ανωνύμων Εταιρειών".
12.2.
Κάθε διαφορά από την παρούσα, που ενδέχεται να προκύψει στο
μέλλον, στην οποία περιλαμβάνεται και κάθε τυχόν δίκη κατά τη διαδικασία
τη̋ εκτελέσεω̋ ή λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου, υποβάλλεται
στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων τη̋ Αθήνα̋, η οποία θα είναι
συντρέχουσα με την προβλεπόμενη από τι̋ διατάξει̋ του ΚΠολΔ κατά τόπον
αρμοδιότητα.
Άρθρο 13. Αντίκλητο̋.
Για κάθε επίδοση εγγράφου σχετικού με την παρούσα ή ένεκα αυτή̋,
συμπεριλαμβανομένων εγγράφων που αφορούν δικαστικέ̋ αποφάσει̋,
διαταγέ̋ πληρωμή̋ και πράξει̋ αναγκαστική̋ εκτελέσεω̋, ο Πελάτη̋ δηλώνει
ότι διορίζει και καθιστά αντίκλητό του
Τ______
_________________ ______κάτοικο _____________
(οδό̋
_________
αριθμ.___).
Η ανάκληση ή η παραίτηση του ανωτέρω αντικλήτου ή η μεταβολή τη̋
διεύθυνσή̋ του ισχύει έναντι τη̋ Εταιρεία̋ μόνο από την κοινοποίηση σε
αυτήν με δικαστικό επιμελητή εγγράφου του Πελάτη, το οποίο θα περιέχει
διορισμό άλλου αντικλήτου στην ίδια πόλη με σημείωση τη̋ ακριβού̋
διεύθυνση̋ αυτού του αντικλήτου ή, επί μεταβολή̋ διευθύνσεω̋, τη νέα
διεύθυνση του αντικλήτου. Σε περίπτωση παύση̋ για άλλο λόγο τη̋ εξουσία̋
του ανωτέρω αντικλήτου, ο Πελάτη̋ διορίζει αντίκλητό του τον Γραμματέα
του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Άρθρο 14.Δηλώσει̋.
14.1.
Πριν από τη συνομολόγηση τη̋ παρούσα̋ ο Πελάτη̋ προέβη σε
δηλώσει̋ προ̋ την Εταιρεία σύμφωνα με το δεύτερο παράρτημα (περαιτέρω
«Παράρτημα ΙΙ») που επισυνάπτεται στην παρούσα.
14.2.
Ο Πελάτη̋ δηλώνει επίση̋ ότι:
α.
Η Εταιρεία δεν παρείχε προσωπική σύσταση προ̋ τον Πελάτη
σχετικά με τη συναλλαγή αγορά̋ μετοχών που γίνεται με πίστωση. Συνεπώ̋,
ο Πελάτη̋ καταρτίζει την παρούσα έχοντα̋ αξιολογήσει ο ίδιο̋ το ανωτέρω
χρηματοπιστωτικό μέσο και του̋ κινδύνου̋ που αυτό ενέχει.
β.
Έχει πλήρη γνώση των όρων του ανωτέρω χρηματοπιστωτικού
μέσου, στο οποίο αφορά η παρούσα, και ότι κατανόησε και αποδέχεται του̋
εν λόγω όρου̋.
γ.
Οφείλει, οποτεδήποτε ζητήσει τούτο η Εταιρεία από αυτόν, να
παρέχει στην Εταιρεία οποιοδήποτε έγγραφο ή στοιχείο, το οποίο, κατά την
κρίση τη̋, αποδεικνύει την τήρηση από αυτόν του συνόλου των διατάξεων
τη̋ ισχύουσα̋ νομοθεσία̋ και όλων των προϋποθέσεων παροχή̋ τη̋
πιστώσεω̋.
δ.
Οφείλει να γνωστοποιεί, εγγράφω̋ στην Εταιρεία χωρί̋ υπαίτια
βραδύτητα οποιαδήποτε τυχόν μεταβολή τη̋ νομική̋ και χρηματοοικονομική̋
του κατάσταση̋.
Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τόσα πρωτότυπα όσα και οι
συμβαλλόμενοι. Κάθε συμβαλλόμενο̋ έλαβε από ένα πρωτότυπο.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ

_______________________________
(υπογραφέ̋)

_____________________
(υπογραφή/έ̋)

_______________________________
(ονοματεπώνυμο) (ονοματεπώνυμο)
Βεβαιούται το γνήσιο υπογραφή̋ του Πελάτη:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
επισυναπτόμενο στην από …/…/…. Σύμβαση Παροχή̋ Πιστώσεω̋ για αγορά μετοχών σύμφωνα με το ν. 2843/2000 («Σύμβαση»)

ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ο σκοπό̋ αυτού του κειμένου είναι να δώσει μία συνοπτική περιγραφή στου̋ υποψήφιου̋ επενδυτέ̋ για τον
υπολογισμό τη̋ αξία̋ δέσμευση̋ στοιχείων χαρτοφυλακίου ασφαλεία̋, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 8 τη̋
απόφαση̋ 2/363/30.11.2005 τη̋ Ε.Κ., όπω̋ ισχύει εκάστοτε.
Για τι̋ μετοχέ̋ που θα μπορεί ο επενδυτή̋ να χρησιμοποιήσει ω̋ στοιχεία δέσμευση̋ στο χαρτοφυλάκιο ασφαλεία̋,
θα πρέπει να συντρέχουν οι εξή̋ σωρευτικά προϋποθέσει̋:
1. Να είναι εισηγμένε̋ στο Χ.Α.
2. Να μην περιλαμβάνονται στην κατηγορία «Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών» ή στην κατηγορία
«Επιτήρηση̋», να μην τελούν υπό αναστολή ή υπό άλλο περιορισμό ω̋ προ̋ τη διαπραγμάτευσή του̋.
3. Να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ημερών από την έναρξη διαπραγμάτευσή̋ του̋, σε
περίπτωση που εισάγονται για πρώτη φορά στο Χ.Α.
Η τρέχουσα αξία των εισηγμένων μετοχών θα αποτιμάται με βάση την πιο πρόσφατη επίσημη τιμή κλεισίματο̋ του
Χ.Α επί τον συντελεστή βαρύτητα̋ τη̋ κατηγορία̋ που ανήκει η συγκεκριμένη μετοχή, ή επί τον συντελεστή
διασπορά̋ όταν το ποσοστό συμμετοχή̋ τη̋ συγκεκριμένη̋ μετοχή̋ στο χαρτοφυλάκιο ασφαλεία̋ υπερβαίνει αυτόν
τον συντελεστή.
Κάθε μετοχή, ανάλογα με τον Δείκτη που ανήκει, την κεφαλαιοποίησή τη̋, και την Κατηγορία Διαπραγμάτευσή̋ τη̋,
εντάσσεται σε προκαθορισμένε̋ από την Εταιρεία κατηγορίε̋ μετοχών με συγκεκριμένα ποσοστά συντελεστών
βαρύτητα̋ και διασπορά̋ για την καθεμία.
Η αναθεώρηση των μετοχών στι̋ κατηγορίε̋, θα διενεργείται άμεσα κατόπιν αντίστοιχη̋ αναθεώρηση̋ (τακτική̋ ή
έκτακτη̋) από το Χ.Α. Η Εταιρεία δύναται να προβεί σε αναθεώρηση των ανωτέρω κατηγοριών, ανεξάρτητα από τι̋
αναθεωρήσει̋ του Χ.Α., εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι.
Στοιχεία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋ μπορούν να αποτελούν επίση̋ τα Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, τα
μερίδια Α/Κ όπω̋ και τα μετρητά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Έλαβα γνώση και αποδέχομαι
Ο Πελάτη̋

_____________
(ονοματεπώνυμο –υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
επισυναπτόμενο στην από …/…/…. Σύμβαση Παροχή̋ Πιστώσεω̋ για αγορά μετοχών σύμφωνα με το ν. 2843/2000 («Σύμβαση»)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΛΗΨΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:
Ονοματεπώνυμο:…………………………….…………………………………………………

Κωδικό̋ ΟΑΣΗΣ:………………………….……

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:
1. Πραγματοποιείτε σε διάστημα ενό̋ χρόνου τουλάχιστον 4 συναλλαγέ̋ με παροχή πίστωση̋, με συνολική
ονομαστική αξία άνω των €25.000;
Ναι
Όχι
2. Σε ποιο επαγγελματικό τομέα ανήκετε;
Χρηματοοικονομικέ̋ / Χρηματοπιστωτικέ̋ Υπηρεσίε̋
Άλλο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:
3. Έχετε διαβάσει και κατανοήσει από το Έντυπο Προσυμβατική̋ Πληροφόρηση̋ τη̋ Eurobank Equities
Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενότητα που αναφέρεται στον μηχανισμό λειτουργία̋ τη̋ υπηρεσία̋ παροχή̋ πίστωση̋;
Ναι
Όχι
4. Η επένδυση σε κινητέ̋ αξίε̋ με χρήση πίστωση̋ ενσωματώνει την έννοια τη̋ μόχλευση̋ των κεφαλαίων.
Ποια από τι̋ παρακάτω προτάσει̋ περιγράφει ορθά την έννοια και του̋ κινδύνου̋ τη̋ μόχλευση̋ του
χαρτοφυλακίου με πίστωση (χαρτοφυλακίου Margin);
Η απόδοση του κεφαλαίου που επενδύεται και ο κίνδυνο̋ απώλειά̋ του, μειώνονται όσο αυξάνει το ποσό τη̋ πίστωση̋
(των δανειακών κεφαλαίων) που χρησιμοποιείται στο χαρτοφυλάκιο Margin.
Η απόδοση του κεφαλαίου που επενδύεται και ο κίνδυνο̋ απώλεια̋ του, αυξάνονται όσο αυξάνει το πόσο τη̋ πίστωση̋
που χρησιμοποιείται στο χαρτοφυλάκιο Margin.
5. Ποια από τι̋ δύο παρακάτω επενδυτικέ̋ στρατηγικέ̋ θα προτιμούσατε, ώστε να έχετε μικρότερε̋ απώλειε̋
στο χαρτοφυλάκιό σα̋, όταν η άξια των κινητών αξιών στι̋ οποίε̋ έχετε επενδύσει πιστεύετε ότι θα μειωθεί;
Θα προτιμούσα στρατηγική που περιλαμβάνει πίστωση (μόχλευση των κεφαλαίων μου).
Θα προτιμούσα στρατηγική που δεν περιλαμβάνει πίστωση.
6. Για την αγορά κινητών αξιών με πίστωση, οφείλετε να διαθέτετε προκαταβολικά, κεφάλαια ή κινητέ̋ αξίε̋
συγκεκριμένου ποσοστού (αρχικό περιθώριο), σε σχέση με την αξία του συνολικού χαρτοφυλακίου που θα
δημιουργηθεί με την χρήση τη̋ πίστωση̋. Σε τι ποσοστό επί τη̋ αξία̋ του συνολικού χαρτοφυλακίου
ορίζεται το αρχικό περιθώριο;
50%
30%
40%
100%
7. Έστω ότι έχετε ένα χαρτοφυλάκιο με παροχή πίστωση̋ που ω̋ ποσοστό τη̋ συνολική̋ αξία̋ του
περιλαμβάνει 40% δικά σα̋ κεφάλαια και 60% δανειακά κεφάλαια (περιθώριο 40%). Σε ποια από τι̋
παρακάτω περιπτώσει̋ θα απαιτηθεί άμεσα (εντό̋ τη̋ επόμενη̋ εργάσιμη̋ ημέρα̋) να δεσμεύσετε νέα
κεφάλαια ή κινητέ̋ αξίε̋ ή να πουλήσετε στοιχεία του χαρτοφυλακίου σα̋ (margin call);
Όταν το περιθώριο κατέλθει κάτω του 30%.
Όταν το περιθώριο κατέλθει κάτω του 40%.
Δεν απαιτείται σε καμία περίπτωση η κάλυψη του.
8. Έστω ότι έχετε ένα χαρτοφυλάκιο με παροχή πίστωση̋ για το οποίο απαιτείται άμεσα (εντό̋ τη̋ επόμενη̋
εργάσιμη̋ ημέρα̋) να καταθέσετε / δεσμεύσετε νέα κεφάλαια, για κάλυψη περιθωρίου ασφαλεία̋ αξία̋,
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€500 (margin call). Τι από τα κατωτέρω ισχύει αν αντί μετρητών δεσμεύσετε νέα κινητέ̋ αξίε̋ ή πουλήσετε
στοιχεία του χαρτοφυλακίου σα̋;
Οι κινητέ̋ αξίε̋ ή τα στοιχεία του χαρτοφυλακίου που πρέπει να δεσμευθούν ή να πουληθούν, θα έχουν αποτίμηση
ακριβώ̋ €500.
Οι κινητέ̋ αξίε̋ ή τα στοιχεία του χαρτοφυλακίου που πρέπει να δεσμευθούν ή να πουληθούν, πιθανότατα θα έχουν
αποτίμηση μεγαλύτερη των €500 λόγω τη̋ σταθμισμένη̋ αξία̋ του̋ στο χαρτοφυλακίου με πίστωση.
9. Έστω ότι σε ένα χαρτοφυλάκιο με παροχή πίστωση̋, απαιτείται άμεσα κάλυψη περιθωρίου ασφαλεία̋
(margin call) αλλά ο επενδυτή̋ αδυνατεί να το καλύψει εμπρόθεσμα. Η Εταιρεία υποχρεούται εκ του νόμου
σε εκποίηση στοιχείων του χαρτοφυλακίου. Τι από τα κατωτέρω ισχύει;
Η Εταιρεία εκποιεί μόνο την τελευταία αγορά του επενδυτή έστω και αν δεν καλύψει το περιθώριο ασφαλεία̋ .
Η Εταιρεία εκποιεί όσε̋ κινητέ̋ αξίε̋ απαιτείται, κατά την κρίση τη̋, προκειμένου να καλύψει το περιθώριο ασφαλεία̋
και να ικανοποιήσει τι̋ εκ του νόμου υποχρεώσει̋ τη̋.
10. Στι̋ επενδύσει̋ σε κινητέ̋ αξίε̋ με χρήση πίστωση̋ ο επενδυτή̋ ενδέχεται να υποστεί απώλεια
κεφαλαίων η οποία να υπερβαίνει το ποσό τη̋ αρχική̋ αξία̋ τη̋ επένδυση̋ του;
Ναι, ανάλογα με τι̋ συνθήκε̋ τη̋ αγορά̋.
Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
11. Στην παροχή πίστωση̋ απαιτείται εκ του νόμου να έχετε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ω̋ ενέχυρο.
Πόσε̋ διαφορετικέ̋ κινητέ̋ αξίε̋ απαιτείται να έχετε στο χαρτοφυλάκιό σα̋ προκειμένου να μη διακοπεί η
παροχή πίστωση̋;
1 μετοχή του δείκτη FTSE25.
2 μετοχέ̋ του ίδιου εκδότη και μια επιπλέον τρίτου εκδότη.
3 τουλάχιστον μετοχέ̋ διαφορετικού εκδότη.
12. Στην παροχή πίστωση̋ απαιτείται το χαρτοφυλάκιο που παρέχετε ω̋ ενέχυρο, να αποτελείται από κινητέ̋
αξίε̋ αποδεκτέ̋ από την εταιρεία, άλλα και εκ του νόμου. Ποιε̋ από τι̋ παρακάτω περιπτώσει̋ κινητών
αξιών δεν γίνονται γενικά αποδεκτέ̋ κατά την παροχή πίστωση̋;
Κινητέ̋ αξίε̋ υπό επιτήρηση.
Κινητέ̋ αξίε̋ που τίθενται υπό αναστολή διαπραγμάτευση̋.
Δικαιώματα αγορά̋ νέων κινητών αξιών.
Μη εισηγμένε̋ σε οργανωμένε̋ αγορέ̋ κινητέ̋ αξίε̋.
Νέο-εισηγμένε̋ κινητέ̋ αξίε̋ κατά τι̋ πρώτε̋ ημέρε̋ εισαγωγή̋ του̋.
Όλε̋ οι παραπάνω περιπτώσει̋.
13. Η εταιρεία έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση τη̋, να μην δεχτεί, ή να σταματήσει να δέχεται, ω̋ ενέχυρο,
κινητή αξία που έχει ειδικά χαρακτηριστικά υψηλού κινδύνου, όπω̋ ενδεικτικά χαμηλή εμπορευσιμότητα
και ο επενδυτή̋ να υποχρεωθεί να καλύψει τυχόν έλλειμα περιθωρίου ασφαλεία̋ που θα προκύψει;
Ναι
Όχι

Ημερομηνία

:..............................................

Υπογραφή Πελάτη

:..............................................
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI
επισυναπτόμενο στην από …/…/…. Σύμβαση Παροχή̋ Πιστώσεω̋ για αγορά μετοχών σύμφωνα με το ν. 2843/2000 («Σύμβαση»)

Για του̋ σκοπού̋ του ισχύοντο̋ νομοθετικού πλαισίου που αφορά στι̋ αγορέ̋ χρηματοπιστωτικών μέσων, όπω̋ ισχύει,
ο Πελάτη̋ δηλώνει προ̋ την Εταιρεία ότι:
1. Η Εταιρεία δεν παρείχε προσωπική σύσταση προ̋ τον Πελάτη σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα ή την υπηρεσία,
στα οποία αφορά η Σύμβαση. Συνεπώ̋, ο Πελάτη̋ συνομολογεί τη Σύμβαση έχοντα̋ αξιολογήσει ο ίδιο̋ την υπηρεσία,
τα εν λόγω χρηματοπιστωτικά μέσα και του̋ κινδύνου̋ που αυτά ενέχουν.
2. Η Εταιρεία διενήργησε τον κατά την ισχύουσα νομοθεσία έλεγχο συμβατότητα̋ τη̋ υπηρεσία̋, στην οποία αφορά η
Σύμβαση, σε σχέση με τι̋ γνώσει̋ και την εμπειρία του Πελάτη, ώστε να μπορέσει να εκτιμήσει κατά πόσον η εν λόγω
υπηρεσία είναι συμβατή με εκείνον, και έκρινε ότι ο Πελάτη̋ διαθέτει την αναγκαία εμπειρία και τι̋ γνώσει̋ που αφορούν
στην εν λόγω υπηρεσία, τον ενημέρωσε δε σχετικώ̋.
3. Ο Πελάτη̋ είναι σε θέση να γνωρίζει και να κατανοήσει, αποδέχεται δε, του̋ όρου̋ τη̋ υπηρεσία̋ και των
χρηματοπιστωτικών μέσων, στα οποία αφορά η Σύμβαση, και του̋ κινδύνου̋ που αυτά ενέχουν.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

_______________________________
(υπογραφέ̋)

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ

_____________________
(υπογραφή/έ̋)

_______________________________
(ονοματεπώνυμο) (ονοματεπώνυμο)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI
επισυναπτόμενο στην από …/…/…. Σύμβαση Παροχή̋ Πιστώσεω̋ για αγορά μετοχών σύμφωνα με το ν. 2843/2000 («Σύμβαση»)

Για του̋ σκοπού̋ του ισχύοντο̋ νομοθετικού πλαισίου που αφορά στι̋ αγορέ̋ χρηματοπιστωτικών μέσων, όπω̋ ισχύει,
ο Πελάτη̋ δηλώνει προ̋ την Εταιρεία ότι:
1. Η Εταιρεία δεν παρείχε προσωπική σύσταση προ̋ τον Πελάτη σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα ή την υπηρεσία,
στα οποία αφορά η Σύμβαση. Συνεπώ̋, ο Πελάτη̋ συνομολογεί τη Σύμβαση έχοντα̋ αξιολογήσει ο ίδιο̋ την υπηρεσία,
τα εν λόγω χρηματοπιστωτικά μέσα και του̋ κινδύνου̋ που αυτά ενέχουν.
2. Η Εταιρεία διενήργησε τον κατά την ισχύουσα νομοθεσία έλεγχο συμβατότητα̋ τη̋ υπηρεσία̋, στην οποία αφορά η
Σύμβαση, σε σχέση με τι̋ γνώσει̋ και την εμπειρία του Πελάτη, ώστε να μπορέσει να εκτιμήσει κατά πόσον η εν λόγω
υπηρεσία είναι συμβατή με εκείνον, και έκρινε ω̋ μη επαρκεί̋ τη γνώση και την εμπειρία του Πελάτη στην εν λόγω
υπηρεσία, τον προειδοποίησε δε σχετικώ̋.
3. Δεδομένου ότι η υπηρεσία, στην οποία αφορά η Σύμβαση, δεν ανταποκρίνεται στη γνώση και την εμπειρία του
Πελάτη, ο Πελάτη̋ συνομολογεί τη Σύμβαση αποδεχόμενο̋ ότι δεν έχει την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία, ώστε να
μπορέσει να αξιολογήσει του̋ κινδύνου̋ που αναλαμβάνει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

_______________________________
(υπογραφέ̋)

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ

_____________________
(υπογραφή/έ̋)

_______________________________
(ονοματεπώνυμο) (ονοματεπώνυμο)
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ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(επισυναπτόμενο στην από …….20.. Σύμβαση Παροχή̋ Πιστώσεω̋ για αγορά μετοχών σύμφωνα με το ν. 2843/2000)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ Χ.Α

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΡΙΟΥ
ΜΕΤΟΧΕΣ:

ΜΕΤΡΗΤΑ:

Ο Πελάτη̋ δηλώνει και βεβαιώνει ότι τα Στοιχεία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋ είναι τη̋ αποκλειστική̋ του κυριότητα̋, ελεύθερα από κάθε βάρο̋
και εν γένει οιοδήποτε δικαίωμα τρίτου.
Ο Πελάτη̋
Αθήνα, ____ / ____ / 20_______

____________________
(Ονοματεπώνυμο/α –Υπογραφή/έ̋ )
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 2843/2000

Στ…

…………………

σήμερα,

την

……………………………………

(……η)

…………………………… του έτου̋ δύο χιλιάδε̋ …………………………… (20………),

αφενό̋ η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Eurobank Equities Ανώνυμη
Eταιρεία Παροχή̋ Επενδυτικών Υπηρεσιών», με αριθμό γενικού εμπορικού
μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 003214701000 και έδρα την Αθήνα, η οποία αποκαλείται
περαιτέρω «Εταιρεία» και εκπροσωπείται εν προκειμένω από του̋
υπογράφοντε̋ την παρούσα, και
(επί

αφετέρου

φυσικού

προσώπου)

ο/η

(Επώνυμο)

…………………………………………………..….……………….(Όνομα)………………………
………………………, του (Όνομα Πατρό̋) ……..……………………………………, με
Α.Δ.Τ./Αρ.Διαβ/ρίου ……………………………..….., Α.Φ.Μ. …………………………,
(Επάγγελμα) ……………………………………, (Υπηκοότητα) ………………………….…,
κάτοικο̋

στον Δήμο …………………………………………… (Δ/νση - Τ.Κ.)

……………………………………………………………………………….…………, /

(επί

2.2.
Τρέχουσα Αξία Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋: Η αξία του
συνόλου των Στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋, όπω̋ αυτή
αποτιμάται κάθε εργάσιμη ημέρα σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 τη̋
απόφαση̋ με αριθμό 2/363/30.11.2005 τη̋ Επιτροπή̋ Κεφαλαιαγορά̋, όπω̋
εκάστοτε ισχύει.
2.3.
Περιθώριο: Η διαφορά μεταξύ τη̋ τρέχουσα̋ αξία̋ των κινητών
αξιών που περιέχονται στο χαρτοφυλάκιο ασφαλεία̋ και του χρεωστικού
υπολοίπου.
2.4.
Αρχικό Περιθώριο: Η διαφορά μεταξύ τη̋ συνολική̋ τρέχουσα̋
αξία̋ των κινητών αξιών, οι οποίε̋ καταβάλλονται, προκειμένου να
αποτελέσουν το Χαρτοφυλάκιο Ασφαλεία̋, και τη̋ οφειλή̋ του Πελάτη, η
οποία προκύπτει αυτοτελώ̋ από τη συγκεκριμένη αγορά μετοχών με
πίστωση.
2.5.
Διατηρητέο Περιθώριο: Το ελάχιστο περιθώριο, το οποίο πρέπει
να υφίσταται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια τη̋ παρούσα̋.
2.6.
Έλλειμμα Περιθωρίου: Το ποσό κατά το οποίο το Περιθώριο
υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στο γινόμενο του ποσοστού Αρχικού
Περιθωρίου επί τη συνολική τρέχουσα αξία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋.
2.7.
Όριο τη̋ πίστωση̋: Το ανώτατο ποσό μέχρι το οποίο παρέχεται
πίστωση στον Πελάτη.

νομικού

προσώπου)

η

εταιρεία

με

την

επωνυμία

«……………………………………………………………………………..……………..», αριθμό
γενικού εμπορικού μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) ………………………………….……, Α.Φ.Μ.
……………………………….…, και έδρα τον δήμο ……..……………………. (οδό̋
………………………… αρ. ……….), η οποία εκπροσωπείται εν προκειμένω από
τον/του̋ κ./κ.κ. …………………………………...…… και …………………………………,
ο/η οποίο̋/α αποκαλείται περαιτέρω «Πελάτη̋», συνομολογούν και
συμφωνούν τα ακόλουθα :
Άρθρο 1. Αντικείμενο τη̋ παρούσα̋.
1.1.
Η παρούσα αφορά την παροχή πίστωση̋ από την Εταιρεία προ̋
τον Πελάτη για την εξόφληση του τιμήματο̋ χρηματιστηριακή̋ αγορά̋
εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (περαιτέρω «Χ.Α.») μετοχών, την
οποία αγορά πραγματοποιεί η Εταιρεία στο όνομα και για λογαριασμό του
Πελάτη, στο πλαίσιο των από ……………..20… Γενικών Όρων Παροχή̋
Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν καταρτισθεί μεταξύ τη̋ Εταιρεία̋ και του
Πελάτη, οι οποίοι εφαρμόζονται και στην παρούσα συμπληρωματικά, εφόσον
δεν έρχονται σε αντίθεση με του̋ ειδικότερου̋ όρου̋ τη̋ παρούσα̋.
1.2.
Η πίστωση παρέχεται αποκλειστικά για την εξόφληση του
τιμήματο̋ χρηματιστηριακή̋ αγορά̋ μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α., και κάθε
σχετική̋ νόμιμη̋ επιβάρυνση̋, φόρου ή δικαιώματο̋. Χρηματικέ̋ καταβολέ̋
δε θα γίνονται προ̋ τον Πελάτη, αλλά για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
τη̋ Εταιρεία̋ κατά την εκκαθάριση των συναλλαγών.
1.3.
Η παροχή πίστωση̋ προ̋ τον Πελάτη εναπόκειται στην πλήρη
διακριτική ευχέρεια τη̋ Εταιρεία̋, η οποία, με βάση τι̋ συνθήκε̋ τη̋ αγορά̋,
την οικονομική κατάσταση του Πελάτη και την προ̋ κατάρτιση συναλλαγή,
δικαιούται να αρνείται την παροχή τη̋ πίστωση̋, ολικά ή μερικά, ή να θέτει
όρου̋ ω̋ προ̋ τη χορήγησή τη̋. Προηγούμενη παροχή πίστωση̋ δε
δημιουργεί υποχρέωση για παροχή πίστωση̋ και στο μέλλον.
Άρθρο 2. Βασικέ̋ έννοιε̋.
2.1.
Χαρτοφυλάκιο Ασφαλεία̋: Το σύνολο των κινητών αξιών και
μετρητών που παραδίδονται στην Εταιρεία, προ̋ εξασφάλιση για την παροχή
τη̋ πίστωση̋ για αγορά μετοχών, σύμφωνα με του̋ όρου̋ τη̋ παρούσα̋. Ω̋
Στοιχεία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋ νοούνται οι κινητέ̋ αξίε̋ που
περιέχονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλεία̋. Ω̋ Κινητέ̋ Αξίε̋ του
Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋ νοούνται οι μετοχέ̋, και λοιπέ̋ αξίε̋ με
χαρακτηριστικά μετοχών, οι ομολογίε̋ και λοιπέ̋ αξίε̋ με χαρακτηριστικά
ομολογιών, εφ’ όσον αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευση̋ στην
κεφαλαιαγορά, όπω̋ στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων ή σε
οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά σύμφωνα με το άρθρο 30 §1 ν.
3371/2005 και παρέχουν δικαίωμα απόκτηση̋ άλλη̋ κινητή̋ αξία̋ μέσω
εγγραφή̋ ή ανταλλαγή̋, ή που παρέχουν δικαίωμα εκκαθάριση̋ τοι̋
μετρητοί̋, καθώ̋ και κάθε άλλη ανταλλάξιμη αξία, που ορίζεται ω̋ κινητή
αξία με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου τη̋ Επιτροπή̋ Κεφαλαιαγορά̋.
Τα μέσα πληρωμή̋ αποκλείονται.

Margin Account v2.4 – σελ. 1

Άρθρο 3. Βασική λειτουργία του μηχανισμού πιστώσεω̋- Χρήση τη̋
πίστωση̋.
3.1.
Ω̋ Όριο τη̋ πίστωση̋ ορίζεται το ανώτατο προβλεπόμενο από την
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία όριο, εφόσον υφίσταται σχετική διάταξη,
άλλω̋, σε περίπτωση που δεν προβλέπεται όριο από σχετική διάταξη, μέχρι
ποσού που ορίζεται αναλόγω̋ του παρασχεθέντο̋ εκάστοτε από τον Πελάτη
στην Εταιρεία Αρχικού Περιθωρίου και μέχρι του ποσού των ευρώ ενό̋
εκατομμυρίου (€ 1.000.000,00). Το Αρχικό Περιθώριο συμφωνείται σε
ποσοστό τουλάχιστον 40% τη̋ αξία̋ του Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋. Το
Διατηρητέο Περιθώριο δεν επιτρέπεται να κατέρχεται ή να υπολείπεται
ποσοστού 30% τη̋ αξία̋ του Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋, σε κάθε
περίπτωση. Εφόσον ορισθεί νομοθετικά αρχικό ή διατηρητέο περιθώριο,
ανώτερο από το αναφερόμενο στην παρούσα, το όριο αυτό θα ισχύει
αυτόματα και για την παρούσα.
3.2.
Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι η Εταιρεία έχει το δικαίωμα, με
βάση: α) τα εκάστοτε οικονομικά στοιχεία του Πελάτη και β) περιπτώσει̋
κατά τι̋ οποίε̋ γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα ή στην
αλλοδαπή, μεταξύ των οποίων και η αύξηση των ορίων διακυμάνσεων των
τιμών των μετοχών, επιβάλλουν στην Εταιρεία αλλαγή τη̋ πιστωτική̋ τη̋
πολιτική̋, να μεταβάλλει μονομερώ̋ το Όριο τη̋ πίστωση̋ και το Αρχικό /
Διατηρητέο Περιθώριο, γνωστοποιώντα̋ εγγράφω̋ τη μεταβολή στον
Πελάτη. Ο Πελάτη̋ έχει δικαίωμα να προβάλλει αντιρρήσει̋ με έγγραφη
δήλωσή του προ̋ την Εταιρεία, εντό̋ δέκα (10) ημερών από την ανωτέρω
γνωστοποίηση, διαφορετικά θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τη μεταβολή. Η
ανωτέρω δήλωση του Πελάτη θεωρείται καταγγελία τη̋ παρούσα̋ εκ μέρου̋
του Πελάτη και επιφέρει το οριστικό κλείσιμο τη̋ πιστώσεω̋. Στην
περίπτωση αυτή επέρχονται οι συνέπειε̋ που προβλέπονται στο άρθρο 8.
3.3.
Προκειμένου να γίνει χρήση τη̋ πίστωση̋, ο Πελάτη̋ πρέπει να
έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία την πρόθεσή του για παροχή πίστωση̋, τη
στιγμή τη̋ διαβίβαση̋ τη̋ εντολή̋ αγορά̋ μετοχών προ̋ εκτέλεση. Λογίζεται
ωστόσο ότι ο Πελάτη̋, εφόσον δεν γνωστοποιήσει την πρόθεσή του,
σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, επιθυμεί να κάνει χρήση τη̋
πιστώσεω̋ σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία, τη στιγμή τη̋ διαβίβαση̋
εντολή̋ αγορά̋ μετοχών, δεν είναι διαθέσιμο στο χρηματιστηριακό
λογαριασμό του, το απαιτούμενο για την αγορά των μετοχών ποσό.
3.4.
Η χρήση τη̋ πιστώσεω̋ γίνεται πάντοτε μέσα στο πλαίσιο των
γενικών ή ειδικών αποφάσεων των αρμόδιων αρχών και σύμφωνα με του̋
όρου̋ που καθορίζει εκάστοτε η Εταιρεία. Με την επιφύλαξη του όρου VII,
χρήση τη̋ πιστώσεω̋ μπορεί να γίνει κατ' επανάληψη.
3.5.
Η χρήση τη̋ πιστώσεω̋ γίνεται εγγράφω̋ ή προφορικά. Η κατά τα
ανωτέρω χρήση τη̋ πιστώσεω̋ γίνεται ύστερα από αίτηση του Πελάτη για
διευκόλυνσή του και με δική του ευθύνη. Επομένω̋, οποιαδήποτε
πλαστογράφηση, νόθευση ή κατάχρηση των αποδείξεων ή εντολών του
Πελάτη ή πλαστογράφηση τη̋ υπογραφή̋ του Πελάτη βαρύνει αποκλειστικά
τον Πελάτη και κάθε πληρωμή που έγινε από την Εταιρεία με βάση απόδειξη
ή εντολή του επί τη̋ οποία̋ έγινε πλαστογράφηση, νόθευση ή κατάχρηση
λογίζεται νόμιμη και υποχρεωτική για τον Πελάτη.
3.6.
Για κάθε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Πελάτη και τη̋
Εταιρεία̋, ο Πελάτη̋ συναινεί από τώρα να αποτυπώνει αυτή η Εταιρεία, εάν
αυτή κρίνει τούτο σκόπιμο, με κάθε είδου̋ συσκευή κάθε τηλεφωνική
επικοινωνία μεταξύ του Πελάτη και τη̋ Εταιρεία̋.
3.7.
Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να τηρεί για την πίστωση έναν ή
περισσότερου̋ λογαριασμού̋, να συνενώνει σε έναν ή να διαχωρίζει σε
περισσότερου̋ τον ή του̋ λογαριασμού̋ αυτού̋ ή και να μεταφέρει κονδύλια
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από λογαριασμό σε λογαριασμό, σύμφωνα με τη λογιστική πρακτική που
ακολουθεί εκάστοτε.
3.8.
Ο Πελάτη̋ υποχρεούται να καταθέτει σε πίστωση του ή των
λογαριασμών τη̋ πιστώσεω̋ και εντό̋ των προθεσμιών που τυχόν τάσσει η
Εταιρεία στο πλαίσιο των σχετικών γενικών και ειδικών αποφάσεων των
αρμόδιων αρχών, ποσά ίσα με τα ποσά που αναλαμβάνει από την παρούσα. Ο
Πελάτη̋, αν δεν καταθέσει εμπροθέσμω̋ τα ποσά που αναφέρονται στην
προηγούμενη παράγραφο, περιέρχεται σε υπερημερία και η Εταιρεία
δικαιούται, χωρί̋ οποιαδήποτε ειδοποίηση του Πελάτη, είτε α) να μεταφέρει
σε χωριστό απλό λογαριασμό το ποσό που δεν κατατέθηκε, οπότε οφείλεται
για το ποσό αυτό τόκο̋ υπερημερία̋, είτε β) να περιορίζει την πίστωση και να
κλείνει οριστικά τον ανοιχτό λογαριασμό κατά μέρο̋ ίσο με το ποσό που
όφειλε να καταθέσει ο Πελάτη̋, οπότε για το ποσό αυτό επέρχονται οι
συνέπειε̋ που προβλέπονται στην παράγραφο 8.5. Στην τελευταία περίπτωση
ο Πελάτη̋ έχει δικαίωμα να κάνει περαιτέρω χρήση τη̋ πιστώσεω̋ μόνο για
το μέρο̋ στο οποίο αυτή περιορίστηκε κατά τα ανωτέρω.

σχετικά, ο δε Πελάτη̋ υποχρεούται να καλύψει τη διαφορά, το αργότερο
μέχρι την έναρξη τη̋ επόμενη̋ συνεδρίαση̋ του Χ.Α. Εάν ο Πελάτη̋ δεν
εκπληρώσει εμπρόθεσμα την υποχρέωσή του για κάλυψη τη̋ διαφορά̋, η
Εταιρεία έχει δικαίωμα, την επόμενη ημέρα από την προειδοποίηση του
Πελάτη, να φέρει σε πίστωση του λογαριασμού πιστώσεω̋ τα τυχόν
υπάρχοντα μετρητά του Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋, διαφορετικά να προβεί
σε εκποίηση Στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋ το αργότερο εντό̋
τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου το Περιθώριο κατέστη κατώτερο του
Διατηρητέου Περιθωρίου, ώστε το Περιθώριο να είναι τουλάχιστον ίσο με το
Διατηρητέο Περιθώριο, ο δε Πελάτη̋ εντέλλεται και εξουσιοδοτεί από τώρα
ανέκκλητα την Εταιρεία προ̋ τούτο. Τα Στοιχεία του Χαρτοφυλακίου
Ασφαλεία̋ που θα εκποιούνται εκάστοτε από την Εταιρεία θα επιλέγονται από
την Εταιρεία, κατά την ελεύθερη κρίση τη̋. Οι συνέπειε̋ τη̋ ενημέρωση̋ όχληση̋, σύμφωνα με το εδάφιο 1, δεν αίρονται από το γεγονό̋ τη̋ τυχόν
αύξηση̋ τη̋ αξία̋ του Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋, μετά την ενημέρωση –
όχληση.

Άρθρο 4. Παροχή Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋.
4.1.
Προκειμένου να γίνει χρήση τη̋ πίστωση̋, ο Πελάτη̋ πρέπει ήδη,
πριν από την κατάρτιση τη̋ σχετική̋ συναλλαγή̋ να έχει παράσχει προ̋ την
Εταιρεία, ω̋ ασφάλεια, κινητέ̋ αξίε̋ ή μετρητά. Κάθε είδου̋ μετρητά,
κατατεθειμένα σε πιστωτικό ίδρυμα εν όψει ή επί προθεσμία, που τυχόν
καταβάλλονται ω̋ μέρο̋ του Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋ δεσμεύονται υπέρ
τη̋ Εταιρεία̋ σε ειδικό λογαριασμό στο πιστωτικό ίδρυμα, ο δε Πελάτη̋
υποχρεούται να συστήσει ενέχυρο επί των μετρητών υπέρ τη̋ Εταιρεία̋.
4.2.
Οι κατηγορίε̋ κινητών αξιών που γίνονται αποδεκτέ̋ από την
Εταιρεία ω̋ ασφάλεια, η απαιτούμενη διαφοροποίησή του̋, όπω̋ και ο
τρόπο̋ στάθμισή̋ του̋, με συντελεστή που προσδιορίζεται με βάση ποιοτικά
και ποσοτικά κριτήρια, εφαρμοζόμενα ανά αξία, κατά την κρίση τη̋ Εταιρεία̋,
καθορίζονται στο πρώτο παράρτημα που επισυνάπτεται στην παρούσα
(περαιτέρω «Παράρτημα Ι»). Η Εταιρεία θέτει στη διάθεση του Πελάτη,
κατόπιν αιτήματό̋ του, περαιτέρω πληροφορίε̋, ω̋ προ̋ τον τρόπο
στάθμιση̋ των κινητών αξιών του Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋. Κάθε μεταβολή
ω̋ προ̋ τη μέθοδο στάθμιση̋ των κινητών αξιών ανακοινώνεται από την
Εταιρεία στον Πελάτη. Η Εταιρεία, σε περίπτωση μεταβολή̋ των συνθηκών
τη̋ αγορά̋, διατηρεί το δικαίωμα μονομερού̋ μεταβολή̋ των κινητών αξιών
που γίνονται αποδεκτέ̋ στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλεία̋, γνωστοποιώντα̋
εγγράφω̋ τη μεταβολή των αποδεκτών κινητών αξιών στον Πελάτη. Στην
περίπτωση αυτή, ο Πελάτη̋ υποχρεούται, εντό̋ τριών (3) εργάσιμων ημερών
από την ανωτέρω γνωστοποίηση να αντικαταστήσει τι̋ κινητέ̋ αξίε̋ που δεν
γίνονται πλέον αποδεκτέ̋ ω̋ στοιχεία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋. Σε
κάθε περίπτωση, ο Πελάτη̋, εφόσον δεν έχει προβεί στι̋ ανωτέρω ενέργειε̋,
εξουσιοδοτεί ανέκκλητα από τώρα την Εταιρεία να προβεί αυτή σε πώληση
των μη αποδεκτών κινητών αξιών. Η ανωτέρω προθεσμία των τριών (3)
εργάσιμων ημερών δεν ισχύει, σε περίπτωση κατά την οποία τα στοιχεία του
Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋, των οποίων ζητείται η αντικατάσταση, καταστούν
εκ του νόμου μη αποδεκτά στοιχεία Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋, οπότε η
αντικατάσταση των στοιχείων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την
επόμενη εργάσιμη ημέρα, πριν από την έναρξη τη̋ συνεδρίαση̋ του Χ.Α.
4.3.
Τα Στοιχεία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋ θα οριστούν κατά τη
στιγμή τη̋ παροχή̋ τη̋ πίστωση̋ για πρώτη φορά και θα αναγραφούν σε
έγγραφο που θα προσαρτηθεί στην παρούσα και που θα αποτελέσει
αναπόσπαστο τμήμα τη̋. Αυτά τα στοιχεία θα σχηματίσουν το αρχικό
Χαρτοφυλάκιο Ασφαλεία̋. Σε κάθε περίπτωση, περιλαμβάνονται στο
Χαρτοφυλάκιο Ασφαλεία̋ οι μετοχέ̋ που αγοράζονται με πίστωση. Ο Πελάτη̋
εξουσιοδοτεί ανέκκλητα από τώρα την Εταιρεία, προκειμένου να καλυφθεί το
Διατηρητέο Περιθώριο, να υπαγάγει μέρο̋ ή το σύνολο των κινητών του
αξιών που βρίσκονται στην κατοχή τη̋, άμεσα ή έμμεσα, στο Χαρτοφυλάκιο
Ασφαλεία̋, η δε Εταιρεία ενημερώνει σχετικά τον Πελάτη, εντό̋ τη̋
επόμενη̋ εργάσιμη̋ ημέρα̋ από την υπαγωγή.
4.4.
Για κάθε αγορά μετοχών με πίστωση, απαιτείται από τον Πελάτη
κάλυψη του Αρχικού Περιθωρίου, εφόσον δημιουργείται Έλλειμμα
Περιθωρίου, ή αυξάνεται το τυχόν υφιστάμενο Έλλειμμα Περιθωρίου. Η
κάλυψη αφορά το ύψο̋ του Ελλείμματο̋ Περιθωρίου, που τυχόν
δημιουργήθηκε ή αυξήθηκε, πραγματοποιείται δε πριν από την διενέργεια τη̋
συναλλαγή̋, με την καταβολή μετρητών και / ή με δέσμευση στοιχείων που
δεν περιέχονται μέχρι τότε στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλεία̋. Ο Πελάτη̋
βεβαιώνει την Εταιρεία ότι δεν θα διαβιβάζει εντολέ̋ αγορά̋ μετοχών,
εφόσον δεν έχει προβεί προηγουμένω̋ σε κάλυψη του Αρχικού Περιθωρίου,
διαφορετικά ο Πελάτη̋ εξουσιοδοτεί την Εταιρεία να προβεί, άμεσα και πριν
από την πάροδο τη̋ προθεσμία̋ εκκαθάριση̋, σε εκποίηση των μετοχών που
αγοράσθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον δε λάβει χώρα κάλυψη του
Αρχικού Περιθωρίου εντό̋ τη̋ προθεσμία̋ εκκαθάριση̋, η Εταιρεία δύναται
να προβεί σε απευθεία̋ εκποίηση των μετοχών που αγοράσθηκαν με
πίστωση, χωρί̋ αυτό να περιορίζει τα υπόλοιπα δικαιώματα τη̋ Εταιρεία̋ τα
οποία προβλέπονται στην παρούσα και στο νόμο.
4.5.
Σε περίπτωση κατά την οποία το Περιθώριο καταστεί κατώτερο
από το Διατηρητέο Περιθώριο, η Εταιρεία ενημερώνει – οχλεί τον Πελάτη

Άρθρο 5. Δικαιώματα τη̋ Εταιρεία̋.
5.1.
Κάθε Στοιχείο του Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋ που βρίσκεται στην
κατοχή τη̋ Εταιρεία̋ αποτελεί αντικείμενο νόμιμου ενεχύρου τη̋ Εταιρεία̋
σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 ν. 2843/2000, προ̋ εξασφάλισή τη̋ από
κάθε απαίτηση, που απορρέει, άμεσα ή έμμεσα, από την παρούσα.
5.2.
Το ενέχυρο τη̋ Εταιρεία̋ εκτείνεται αυτοδίκαια με του̋ όρου̋ και
συμφωνίε̋ τη̋ παρούσα̋ και:
α) Στου̋ καρπού̋ και τα ωφελήματα των κινητών αξιών - μετρητών που
βρίσκονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλεία̋. Κατά συνέπεια, η Εταιρεία δύναται
να εισπράττει, χωρί̋ τη σύμπραξη του Πελάτη, τόκου̋, μερίσματα, καθώ̋ και
κάθε άλλο ωφέλημα των χρεογράφων που βρίσκονται στο Χαρτοφυλάκιο
Ασφαλεία̋ και να φέρει το προϊόν αυτών, με την είσπραξή του̋, σε πίστωση
στο λογαριασμό του Πελάτη.
β) Επί των νέων μετοχών, οι οποίε̋ τυχόν θα εκδοθούν από την εταιρεία που
εκδίδει τι̋ ενεχυραζόμενε̋ μετοχέ̋, με αύξηση του κεφαλαίου τη̋, με
οποιοδήποτε τρόπο, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του κ.ν. 2190/20, όπω̋
ισχύει, και του καταστατικού τη̋ και οι οποίε̋ θα αναλογούν στι̋
ενεχυραζόμενε̋ μετοχέ̋ και θα αποκτηθούν από τον Πελάτη.
γ) Επί των νέων μετοχών, οι οποίε̋ τυχόν θα εκδοθούν και θα διανεμηθούν
από την εταιρεία που εκδίδει τι̋ ενεχυριαζόμενε̋ μετοχέ̋, κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων τη̋ παρ. 3 του άρθρου 45 του κ. ν. 2190/20, αντί πρώτου ή
πρόσθετου μερίσματο̋ και οι οποίε̋ θα αναλογούν στι̋ ενεχυραζόμενε̋
μετοχέ̋.
δ) Επί των μετοχών τη̋ εταιρεία̋, η οποία εκδίδει τι̋ ενεχυραζόμενε̋
μετοχέ̋, τι̋ οποίε̋ θα αποκτήσει ο Πελάτη̋, με οιοδήποτε άλλο τρόπο, πέραν
τη̋ αύξηση̋ κεφαλαίου και οι οποίε̋ θα αντιστοιχούν στι̋ ενεχυραζόμενε̋
μετοχέ̋, και
ε) Επί των μετοχών, τι̋ οποίε̋ δικαιούται να αποκτήσει ο Πελάτη̋, ω̋
συνέπεια τυχόν μετατροπή̋ των ενεχυραζόμενων χρεογράφων.
5.3.
Ω̋ συνεπεία τη̋ ενεχυράσεω̋ από τώρα στην Εταιρεία των νέων
μετοχών, ο Πελάτη̋ εκχωρεί από τώρα στην αποδεχόμενη Εταιρεία και
οποιοδήποτε σχετικό δικαίωμα του από το νόμο και από το καταστατικό τη̋
εταιρεία̋ που εκδίδει τι̋ ενεχυραζόμενε̋ μετοχέ̋, καθώ̋ και οποιαδήποτε
απαίτηση του έναντι αυτή̋, η οποία απορρέει ή θα απορρεύσει, με
οποιοδήποτε τρόπο, από τι̋ νέε̋ μετοχέ̋, καθώ̋ και το δικαίωμα παραλαβή̋
των συγκεκριμένων μετοχών από την εκδότρια εταιρεία, χωρί̋ τη σύμπραξη
του Πελάτη, συμμεταβιβάζει δε συγχρόνω̋ στην Εταιρεία όλα τα σχετικά
δικαιώματά του και τι̋ συναφεί̋ αγωγέ̋ κατά τη̋ εκδότρια̋ εταιρεία̋. Ειδικά
συμφωνείται ότι το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τι̋ ενεχυραζόμενε̋
μετοχέ̋, ανήκει στον Πελάτη.
5.4.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πελάτη̋ δεν ασκήσει το
παρεχόμενο σ’ αυτόν δικαίωμα προτίμηση̋ στι̋ νέε̋ μετοχέ̋, οι οποίε̋ θα
προκύψουν από τη με οποιοδήποτε τρόπο αύξηση του κεφαλαίου τη̋
εταιρεία̋ που εκδίδει τα ενεχυριαζόμενα χρεόγραφα, μέχρι την έκτη ημέρα
πριν από τη λήξη τη̋ περιόδου άσκηση̋ των δικαιωμάτων προτίμηση̋,
παρέχει το δικαίωμα στην Εταιρεία να προβεί σε πώληση των δικαιωμάτων
προτίμηση̋ και να φέρει το προϊόν τη̋ πωλήσεω̋ σε πίστωση στο
λογαριασμό του Πελάτη.
5.5.
Η αποδέσμευση των στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋
γίνεται ύστερα από αίτηση του Πελάτη. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να
αρνείται την αποδέσμευση στοιχείων από το Χαρτοφυλάκιο Ασφαλεία̋, ή την
απόδοση του προϊόντο̋ τη̋ πωλήσεω̋ του̋ στον Πελάτη, μετά την
αποδέσμευσή του̋, ακόμα και αν η αποδέσμευση ή απόδοσή του̋, σε
συνδυασμό με τυχόν άλλε̋ συναλλαγέ̋ του Πελάτη, δε δημιουργεί Έλλειμμα
Περιθωρίου, ή δεν αυξάνει το τυχόν υφιστάμενο Έλλειμμα Περιθωρίου και, σε
κάθε περίπτωση, δεν έχει ω̋ αποτέλεσμα την εφαρμογή τη̋ παραγράφου 2
του άρθρου 5 του ν. 2843/2000, εφόσον θεμελιώνει απαίτηση κατά του
Πελάτη, ακόμη και εάν αυτή δεν έχει καταστεί ακόμα ληξιπρόθεσμη. Σε κάθε
περίπτωση, ο προσδιορισμό̋ των στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋
που θα αποδεσμεύονται, εναπόκειται στην κρίση τη̋ Εταιρεία̋.
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5.6.
Επιπλέον του κατά τα ανωτέρω νομίμου ενεχύρου, η Εταιρεία
δικαιούται να αξιώνει εκάστοτε από τον Πελάτη να συμπράττει στην σύσταση
ενεχύρου επί μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και μετρητών, κατατεθειμένων
σε πιστωτικό ίδρυμα εν όψει ή επί προθεσμία, προ̋ ασφάλεια των
απαιτήσεων κάθε φύσεω̋ που απορρέουν ή θα απορρεύσουν από την
παρούσα, από μελλοντική αύξηση του Ορίου τη̋ πιστώσεω̋ και από τυχόν
υπέρβαση για οποιονδήποτε λόγο του ή των λογαριασμών τη̋ πιστώσεω̋,
δικαιούται δε σε περίπτωση αρνήσεω̋ του Πελάτη να καταγγείλει την
παρούσα. Ο Πελάτη̋ συναινεί στην μετενεχύραση ή χρήση, από την ίδια την
Εταιρεία ή δι' άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, των αξιογράφων,
απαιτήσεων ή πραγμάτων που δίδονται σε ενέχυρο.
Άρθρο 6. Επιτόκιο – Εκτοκισμό̋.
6.1.
Ο Πελάτη̋ υποχρεούται να καταβάλλει στην Εταιρεία τόκο, ο
οποίο̋ υπολογίζεται τοκαριθμικώ̋, με βάση έτο̋ τριακοσίων εξήντα (360)
ημερών, επί του πραγματικού ημερήσιου χρεωστικού υπολοίπου τη̋
πιστώσεω̋, προ̋ κυμαινόμενο επιτόκιο που αποκαλείται περαιτέρω
«Συμβατικό Επιτόκιο» και το οποίο ορίζεται ει̋ το ανώτατο εκάστοτε
επιτρεπόμενο ποσοστό του δικαιοπρακτικού τόκου προσαυξανόμενο κατά μία
ποσοστιαία μονάδα.
6.2.
Ο τόκο̋ λογίζεται και είναι πληρωτέο̋ κάθε τρίμηνο και ειδικότερα
την 31η Μαρτίου, την 30ή Ιουνίου, την 30ή Σεπτεμβρίου και την 31η
Δεκεμβρίου κάθε έτου̋, που συμφωνούνται ω̋ ημερομηνίε̋ περιοδικού
κλεισίματο̋ του λογαριασμού. Ο Πελάτη̋ οφείλει να καταβάλλει κατά τι̋
ημερομηνίε̋ αυτέ̋ τον τόκο χωρί̋ οποιαδήποτε ειδοποίηση ή όχληση. Αν ο
τόκο̋ δεν καταβληθεί εμπροθέσμω̋, φέρεται σε χρέωση του λογαριασμού
τη̋ πιστώσεω̋, χωρί̋ οποιαδήποτε ειδοποίηση του Πελάτη, και εφεξή̋
οφείλεται επ' αυτού τόκο̋ κατά τα ανωτέρω. Οι οφειλόμενοι σε καθυστέρηση
τόκοι συμφωνείται ότι ανατοκίζονται από την πρώτη ημέρα τη̋
καθυστέρηση̋, είτε αφορούν το χρονικό διάστημα πριν από το οριστικό
κλείσιμο τη̋ πιστώσεω̋ είτε αφορούν το χρονικό διάστημα μετά το οριστικό
κλείσιμο αυτή̋. Οι τόκοι που προκύπτουν προστίθενται στο κεφάλαιο ανά
εξάμηνο είτε πρόκειται για το προσωρινό είτε για το οριστικό κατάλοιπο του ή
των λογαριασμών τη̋ πιστώσεω̋. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η διάταξη του
άρθρου 112 του Εισαγωγικού Νόμου Αστικού Κώδικα.
6.3.
Ο τόκο̋ υπερημερία̋ υπολογίζεται προ̋ επιτόκιο που ορίζεται ίσο
με το εκάστοτε ισχύον εξωτραπεζικό επιτόκιο υπερημερία̋.
6.4.
Σε περίπτωση εμφανίσεω̋ πιστωτικού υπολοίπου στο λογαριασμό
υπέρ του Πελάτη ή σε περίπτωση που καταβάλλονται μετρητά ω̋ μέρο̋ στο
Χαρτοφυλάκιο Ασφαλεία̋, αυτά δεν θα αποφέρουν τόκο.
Άρθρο 7. Ενημέρωση του Πελάτη - Έλεγχο̋ και Αναγνώριση
υπολοίπου λογαριασμού.
7.1.
Η Εταιρεία ενημερώνει τον Πελάτη, καθημερινά, μετά το πέρα̋ τη̋
συνεδρίαση̋ του Χ.Α., για τι̋ συναλλαγέ̋ που πραγματοποίησε για
λογαριασμό του, με πίστωση, εκείνη την ημέρα. Η ανακοίνωση αυτή
αποστέλλεται στον Πελάτη στο σταθερό μέσο που αυτό̋ έχει εγγράφω̋
υποδείξει στην Εταιρεία. Ο Πελάτη̋, σε περίπτωση που δε συμφωνεί με την
ενημέρωση την οποία θα έχει λάβει, είναι υποχρεωμένο̋ να προβάλλει
εγγράφω̋ αντιρρήσει̋, το αργότερο μέχρι την έναρξη τη̋ επόμενη̋
συνεδρίαση̋ του Χ.Α. Σε διαφορετική περίπτωση, λογίζεται ότι ο Πελάτη̋ έχει
λάβει γνώση των συναλλαγών που διενεργήθηκαν για λογαριασμό του, τι̋
οποίε̋ εγκρίνει και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα.
7.2.α.
Η Εταιρεία ενημερώνει εγγράφω̋ τον Πελάτη έπειτα από κάθε
ημερολογιακό μήνα για όλε̋ τι̋ συναλλαγέ̋ του και την κίνηση του
λογαριασμού του σε μετρητά και σε Στοιχεία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋
κατά το μήνα αυτό (περαιτέρω «Περίοδο̋ Αναφορά̋»), καθώ̋ και για την
αποτίμηση του Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋ και το ύψο̋ τη̋ πίστωση̋ κατά
την τελευταία εργάσιμη ημέρα τη̋ Περιόδου Αναφορά̋.
7.2.β. Έπειτα από το τέλο̋ του τελευταίου ημερολογιακού μήνα κάθε
περιοδικού κλεισίματο̋ του λογαριασμού, η Εταιρεία ενημερώνει εγγράφω̋
τον Πελάτη για το υπόλοιπο που θα προκύπτει.
7.3.
Οι ανωτέρω υπό 7.2. ανακοινώσει̋ αποστέλλονται στον Πελάτη
ταχυδρομικώ̋. Ο Πελάτη̋ οφείλει, εντό̋ δέκα πέντε (15) ημερών από το
τέλο̋ κάθε ημερολογιακού μήνα και από το περιοδικό κλείσιμο του
λογαριασμού να επισημαίνει στην Εταιρεία εγγράφω̋ και να αποδεικνύει ότι
δεν έλαβε ενημέρωση κατά τα ανωτέρω, ή να διατυπώνει αντιρρήσει̋ επί τη̋
ενημέρωση̋ που έλαβε. Σε διαφορετική περίπτωση, λογίζεται ότι ο Πελάτη̋
έχει παραλάβει τα ανωτέρω έγγραφα, έχει λάβει γνώση τη̋ κίνηση̋ του
λογαριασμού του και ότι εγκρίνει και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα τόσο την
ακρίβεια κάθε στοιχείου των ανακοινώσεων όσο και το χρεωστικό υπόλοιπο
του λογαριασμού του, επέρχεται δε αναγνώριση του υπολοίπου, σύμφωνα με
το άρθρο 874 ΑΚ. Στα εκάστοτε αποστελλόμενα ενημερωτικά έγγραφα η
Εταιρεία εφιστά την προσοχή του Πελάτη στη συνέπεια αυτή. Ο Πελάτη̋
συμφωνεί και αποδέχεται να ελέγχει προσεκτικά τα αποδεικτικά των
λογαριασμών του και να ενημερώνει την Εταιρεία άμεσα σε περίπτωση που
διαπιστώσει οποιαδήποτε ανακρίβεια. Ο Πιστούχο̋ θεωρείται ότι παρέλαβε
τον μηνιαίο λογαριασμό αν, έω̋ και την τελευταία ημέρα του επόμενου
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μηνό̋, δεν ειδοποιήσει εγγράφω̋ την Εταιρεία για την μη λήψη. Η Εταιρεία
δεν αποστέλλει την ανωτέρω υπό 7.2.α. ανακοίνωση στον Πελάτη εφόσον ο
Πελάτη̋ απέχει από διενέργεια συναλλαγών με πίστωση κατά την Περίοδο
Αναφορά̋ τη̋ ανακοίνωση̋, ούτε την υπό 7.2.β. ανακοίνωση, εφόσον ο
Πελάτη̋ απέχει από διενέργεια συναλλαγών με πίστωση κατά τον τελευταίο
ημερολογιακό μήνα του περιοδικού κλεισίματο̋.
7.4.
Η Εταιρεία ενημερώνει τον Πελάτη, καθημερινά, μετά το πέρα̋ τη̋
συνεδρίαση̋ του Χ.Α. εφόσον συντρέξει περίπτωση, για τυχόν έλλειμμα του
Διατηρητέου Περιθωρίου και για την υποχρέωση άμεση̋ κάλυψη̋ τη̋
διαφορά̋, τηρουμένων των οριζόμενων ανωτέρω υπό 4.5. Η ενημέρωση
αυτή αποστέλλεται στον Πελάτη στο σταθερό μέσο που αυτό̋ έχει εγγράφω̋
υποδείξει στην Εταιρεία.
Άρθρο 8. Κλείσιμο τη̋ πίστωση̋.
8.1.
Η Εταιρεία δικαιούται να αναστέλλει τη χρήση τη̋ πιστώσεω̋ ή και
να περιορίζει οποτεδήποτε την πίστωση, ακόμα και πριν γίνει χρήση τη̋
πιστώσεω̋, χωρί̋ οποιαδήποτε ειδοποίηση του Πελάτη.
8.2.
Αν το χρεωστικό υπόλοιπο του ή των λογαριασμών υπερβεί το
Όριο τη̋ πιστώσεω̋, οφείλει ο Πελάτη̋ να καταθέσει αμέσω̋ τη διαφορά σε
πίστωση του ή των λογαριασμών, αλλιώ̋ έχει δικαίωμα η Εταιρεία να κλείσει
οριστικά την πίστωση.
8.3.
Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να κλείσει οριστικά την πίστωση, χωρί̋
οποιαδήποτε ειδοποίηση του Πελάτη, κατά την ελεύθερη κρίση τη̋
οποτεδήποτε, έστω και αν δεν υπάρχει υπέρβαση του Ορίου τη̋ πιστώσεω̋ ή
και αν ακόμη δεν έχει γίνει καθόλου χρήση τη̋ πιστώσεω̋.
8.4.
Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να κλείνει οριστικά αυτοτελώ̋ κάθε έναν
από του̋ τυχόν περισσότερου̋ λογαριασμού̋ τη̋ πιστώσεω̋ και να επιδιώκει
την είσπραξή του και πριν από το οριστικό κλείσιμο ολόκληρη̋ τη̋
πιστώσεω̋.
8.5.
Σε περίπτωση οριστικού κλεισίματο̋ τη̋ πιστώσεω̋ το κατάλοιπο
είναι αμέσω̋ απαιτητό και ο Πελάτη̋ περιέρχεται αυτοδικαίω̋, χωρί̋
οποιαδήποτε ειδοποίησή του, σε υπερημερία. Το κατάλοιπο φέρει σ' αυτήν
την περίπτωση τόκο υπερημερία̋ που υπολογίζεται κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται όσα συμφωνήθηκαν στο άρθρο 6.
8.6.
Απόσπασμα που εκδίδει η Εταιρεία από τα βιβλία τη̋ και στο οποίο
εμφαίνεται το οριστικό κατάλοιπο ή η κίνηση του ή των λογαριασμών τη̋
πιστώσεω̋ από το άνοιγμά του̋ ή από οποιαδήποτε αναγνώριση του Πελάτη
έω̋ το οριστικό κλείσιμο τη̋ πίστωση̋ συμφωνείται ότι αποτελεί υποστατό
και νόμιμο αποδεικτικό μέσο που πληροί του όρου̋ του εγγράφου επέχον
θέση πρωτοτύπου και παρέχει πλήρη απόδειξη για την απαίτηση τη̋
Εταιρεία̋ που προκύπτει από το οριστικό κλείσιμο τη̋ πιστώσεω̋ κατά του
Πελάτη και των λοιπών ενεχομένων για οποιαδήποτε αιτία. Ο Πελάτη̋
θεωρείται ότι έχει αναγνωρίσει την ακρίβεια του ή των λογαριασμών τη̋
πιστώσεω̋ αν δεν έχει διατυπώσει αντιρρήσει̋ επ' αυτών με έγγραφό του
προ̋ την Εταιρεία μέσα σε ένα μήνα από το περιοδικό ή το οριστικό κλείσιμο
του ή των λογαριασμών. Ο Πελάτη̋, κάνοντα̋ χρήση τη̋ πιστώσεω̋,
θεωρείται ότι έχει αναγνωρίσει την ακρίβεια του ή των λογαριασμών τη̋.
8.7.
Σε περίπτωση οριστικού κλεισίματο̋ τη̋ πιστώσεω̋ θα κλείνονται
οριστικά και ο ένα̋ ή οι περισσότεροι λογαριασμοί με του̋ οποίου̋ αυτή
εξυπηρετείται. Η Εταιρεία δικαιούται να συνενώσει του̋ τυχόν περισσότερου̋
λογαριασμού̋ σε έναν ενιαίο, αθροίζοντα̋ ή συμψηφίζοντα̋, κατά
περίπτωση, τα κατάλοιπά του̋. Απόσπασμά του̋ που θα έχει εκδοθεί από την
Εταιρεία αποτελεί πλήρη απόδειξη σύμφωνα με την ανωτέρω υπό 8.6.
8.8.
Σε
περίπτωση
αναγκαστική̋
εκτελέσεω̋,
ανεξαρτήτω̋
συνενώσεω̋ ή μη των τυχόν περισσότερων λογαριασμών, κοινοποιείται μία
ενιαία επιταγή με απόσπασμα από τα βιβλία τη̋ Εταιρεία̋, το οποίο αποτελεί
πλήρη απόδειξη τη̋ απαιτήσεω̋ τη̋ Εταιρεία̋, σύμφωνα με την ανωτέρω
παράγραφο 8.6, και το οποίο εμφανίζει την κίνηση του ή των λογαριασμών
μετά από το άνοιγμα ή από οποιαδήποτε αναγνώριση του Πελάτη, το
χρεωστικό υπόλοιπο του ή των λογαριασμών και το τελικό κατάλοιπο που
προκύπτει από το άθροισμα ή τον συμψηφισμό των καταλοίπων των τυχόν
περισσότερων λογαριασμών. Το τελικό αυτό κατάλοιπο αποτελεί ενιαίο και
αδιαίρετο σύνολο απαιτήσεω̋ τη̋ Εταιρεία̋ από την πίστωση και
εξασφαλίζεται με όλε̋ τι̋ προσωπικέ̋ και εμπράγματε̋ ασφάλειε̋ που
εξασφαλίζουν την πίστωση.
8.9.
Ο Πελάτη̋ δικαιούται, αφού εξοφλήσει το σύνολο των οφειλών
του προ̋ την Εταιρεία να ζητήσει το κλείσιμο τη̋ πίστωση̋.
Άρθρο 9. Καταγγελία τη̋ παρούσα̋.
9.1.
Η παρούσα είναι αόριστη̋ διάρκεια̋ και λήγει με καταγγελία του
ενό̋ μέρου̋, που απευθύνεται προ̋ το άλλο. Η καταγγελία γίνεται εγγράφω̋
και επιφέρει τα αποτελέσματά τη̋ αυθημερόν από την περιέλευσή τη̋ στο
αντισυμβαλλόμενο μέρο̋.
9.2.
Καταγγελία τη̋ παρούσα̋ από τον Πελάτη δεν είναι δυνατή,
εφόσον υφίσταται οφειλή του έναντι τη̋ Εταιρεία̋, ακόμη και εάν αυτή δεν
είναι ληξιπρόθεσμη και απαιτητή. Σε περίπτωση καταγγελία̋ τη̋ παρούσα̋
από την Εταιρεία, εφαρμόζονται οι διατάξει̋ σχετικά με το κλείσιμο τη̋
πίστωση̋.
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Άρθρο 10. Φόροι - Έξοδα και Δαπάνε̋.
Φόροι, τέλη, εισφορέ̋, δικαιώματα ή οποιασδήποτε φύσεω̋ επιβαρύνσει̋
υπέρ του Δημοσίου ή οποιωνδήποτε τρίτων που επιβάλλονται επί του
κεφαλαίου, των τόκων και λοιπών επιβαρύνσεων τη̋ πιστώσεω̋ ή έχουν
οποιαδήποτε σχέση με την παρούσα βαρύνουν τον Πελάτη. Τον Πελάτη
βαρύνουν επίση̋ τα έξοδα, κάθε φύσεω̋, για την τυχόν παροχή, εγγραφή,
τροπή, συμπληρωματική εγγραφή, εξάλειψη οποιουδήποτε εμπράγματου
δικαιώματο̋ ή την παροχή οποιωνδήποτε άλλων ασφαλειών για την
εξασφάλιση των απαιτήσεων τη̋ Εταιρεία̋, την ασφάλιση ενεχυρασμένων
πραγμάτων, τα δικαστικά έξοδα, τα έξοδα εκτελέσεω̋, ανεξάρτητα από την
περάτωσή τη̋, και όλα γενικώ̋ τα έξοδα και οι δαπάνε̋ που γίνονται ή θα
γίνουν με αιτία ή αφορμή την παρούσα ή την εκτέλεσή τη̋. Σε περίπτωση
τυχόν καταβολή̋ από την Εταιρεία ποσών, η καταβολή των οποίων βαρύνει,
κατά τα οριζόμενα σε αυτήν την παράγραφο, τον Πελάτη, αυτό̋ έχει
υποχρέωση να αποδώσει αμέσω̋ τα ποσά στην Εταιρεία και οφείλει τόκο
υπερημερία̋ επ' αυτών από την ημέρα καταβολή̋ του̋ από την Εταιρεία. Η
Εταιρεία έχει επίση̋ το δικαίωμα να χρεώνει με τα ανωτέρω ποσά τον ή του̋
λογαριασμού̋ τη̋ πιστώσεω̋ ή οποιονδήποτε άλλον λογαριασμό του Πελάτη
με την Εταιρεία.
Άρθρο 11. Τελικέ̋ διατάξει̋.
11.1.
Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να χρεώνει ή να πιστώνει τον ή του̋
λογαριασμού̋ τη̋ πιστώσεω̋ με οποιοδήποτε ποσό οφειλόμενο από τον
Πελάτη στην Εταιρεία ή από την Εταιρεία στον Πελάτη, ανεξάρτητα από την
αιτία και το ληξιπρόθεσμο ή όχι τη̋ απαιτήσεω̋ από την οποία προέρχεται το
ποσό που φέρεται σε χρέωση ή πίστωση.
11.2.
Η Εταιρεία δικαιούται να αξιώνει από τον Πελάτη ασφάλειε̋ για τι̋
απαιτήσει̋ κάθε φύσεω̋ που απορρέουν ή θα απορρεύσουν από την
παρούσα, από τυχόν μελλοντική αύξηση του Ορίου τη̋ πιστώσεω̋ και από
τυχόν υπέρβαση για οποιοδήποτε λόγο του ή των λογαριασμών τη̋
πιστώσεω̋.
11.3.
Η Εταιρεία δικαιούται, ανεξαρτήτω̋ από το περιοδικό κλείσιμο ή
από το οριστικό κλείσιμο τη̋ πιστώσεω̋, να ζητεί την λήψη οποιουδήποτε
ασφαλιστικού ή συντηρητικού μέτρου κατά του Πελάτη βάσει αποσπάσματο̋
από τα βιβλία τη̋ που θα εμφανίζει την κίνηση του λογαριασμού κατά την
ημέρα που θα υποβληθεί η σχετική αίτηση ή θα συζητηθεί η υπόθεση.
11.4.
Η Εταιρεία δικαιούται να εκχωρεί τι̋ απαιτήσει̋ τη̋ από την
παρούσα, σε οποιοδήποτε τρίτο, χωρί̋ να απαιτείται για αυτό σύμπραξη ή
συγκατάθεση του Πελάτη. Επίση̋ η Εταιρεία δικαιούται να εκχωρεί, μαζί με
τι̋ ανωτέρω απαιτήσει̋, και τι̋ κάθε είδου̋ εξασφαλίσει̋, εμπράγματε̋ ή
προσωπικέ̋, που ασφαλίζουν τι̋ πληρωμέ̋ των απαιτήσεων που
εκχωρούνται, χωρί̋ τη σύμπραξη ή συγκατάθεση του Πελάτη. Επιπλέον η
Εταιρεία δύναται να μετενεχυράζει τι̋ κινητέ̋ αξίε̋ που τη̋ παρέχονται ω̋
ασφάλεια για την απαίτησή τη̋ ή να παρακαταθέτει του̋ τίτλου̋ σε
θεματοφύλακε̋ τη̋ επιλογή̋ τη̋, χωρί̋ να απαιτείται σχετικά η συναίνεση
του Πελάτη.
11.5.
Συνομολογείται ότι, εάν διενεργηθεί καταγγελία τη̋ παρούσα̋ ή
κλεισθεί οριστικά η πίστωση και κληθεί ο Πελάτη̋ να καταβάλει το υπόλοιπό
τη̋, ή εφόσον ζητηθεί από την Εταιρεία η επιδίκαση του υπολοίπου, ο
Πελάτη̋ δε δικαιούται να προτείνει κατ’ αυτή̋, δικαστικά ή εξώδικα, τι̋
ενστάσει̋ συμψηφισμού ή επίσχεση̋, από τι̋ οποίε̋ ρητά παραιτείται. Ο
Πελάτη̋ δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει, ή κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο
να μεταβιβάσει προ̋ τρίτου̋, δικαιώματα και αξιώσει̋ που πηγάζουν από την
παρούσα.
11.6.
Η Εταιρεία δικαιούται να συμψηφίζει με απαίτησή τη̋ από την
παρούσα πίστωση και τον σε σχέση με αυτή λειτουργούντα λογαριασμό
πιστώσεω̋, οποιοδήποτε τυχόν ποσό οφείλει στον Πελάτη από οποιαδήποτε
αιτία, ακόμη και μη ληξιπρόθεσμη, διενεργώντα̋ τι̋ απαραίτητε̋ εγγραφέ̋
στο χρηματιστηριακό λογαριασμό του Πελάτη. Ειδικότερα, η Εταιρεία
δικαιούται να φέρει σε πίστωση του λογαριασμού πιστώσεω̋ οποιοδήποτε
ποσό, χρεώνοντα̋ τον αντίστοιχο λογαριασμό του Πελάτη, όπω̋ π.χ. το
λογαριασμό repos κλπ. Αντίστροφα, η Εταιρεία δικαιούται να συμψηφίζει το
ποσό που προκύπτει από την εκποίηση των στοιχείων του Χαρτοφυλακίου
Ασφαλεία̋ που τυχόν αποδεσμεύονται, ή το τυχόν πλεόνασμα περιθωρίου,
εφόσον αυτό αποτελείται από μετρητά, με την οφειλή του Πελάτη προ̋ την
Εταιρεία από οποιαδήποτε άλλη αιτία.
11.7.
Η Εταιρεία δικαιούται, κατά την κρίση τη̋ και προ̋ διασφάλιση
των δικαιωμάτων τη̋, να κοινοποιεί την παρούσα ή στοιχεία που αφορούν
την παρούσα, στι̋ εκδότριε̋ εταιρείε̋, των οποίων οι μετοχέ̋
συμπεριλαμβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλεία̋, στον εκάστοτε
διαχειριστή του Χ.Α., στου̋ θεματοφύλακε̋ ή του̋ μετενεχυρούχου̋
δανειστέ̋ του Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋, ή, τέλο̋, σε οποιοδήποτε τρίτο,
χωρί̋ τη σύμπραξη ή τη συγκατάθεση του Πελάτη, ο δε Πελάτη̋ παρέχει ήδη
με την παρούσα ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα προ̋ την Εταιρεία να
προβαίνει σε κάθε σχετική κοινοποίηση.
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Άρθρο 12. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία.
12.1.
Η παρούσα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και ιδιαίτερα από τι̋
διατάξει̋ του ν.δ. τη̋ 17η̋ Ιουλίου/13η̋ Αυγούστου 1923 "περί ειδικών
διατάξεων επί Ανωνύμων Εταιρειών".
12.2.
Κάθε διαφορά από την παρούσα, που ενδέχεται να προκύψει στο
μέλλον, στην οποία περιλαμβάνεται και κάθε τυχόν δίκη κατά τη διαδικασία
τη̋ εκτελέσεω̋ ή λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου, υποβάλλεται
στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων τη̋ Αθήνα̋, η οποία θα είναι
συντρέχουσα με την προβλεπόμενη από τι̋ διατάξει̋ του ΚΠολΔ κατά τόπον
αρμοδιότητα.
Άρθρο 13. Αντίκλητο̋.
Για κάθε επίδοση εγγράφου σχετικού με την παρούσα ή ένεκα αυτή̋,
συμπεριλαμβανομένων εγγράφων που αφορούν δικαστικέ̋ αποφάσει̋,
διαταγέ̋ πληρωμή̋ και πράξει̋ αναγκαστική̋ εκτελέσεω̋, ο Πελάτη̋ δηλώνει
ότι διορίζει και καθιστά αντίκλητό του
Τ______
_________________ ______κάτοικο _____________
(οδό̋
_________
αριθμ.___).
Η ανάκληση ή η παραίτηση του ανωτέρω αντικλήτου ή η μεταβολή τη̋
διεύθυνσή̋ του ισχύει έναντι τη̋ Εταιρεία̋ μόνο από την κοινοποίηση σε
αυτήν με δικαστικό επιμελητή εγγράφου του Πελάτη, το οποίο θα περιέχει
διορισμό άλλου αντικλήτου στην ίδια πόλη με σημείωση τη̋ ακριβού̋
διεύθυνση̋ αυτού του αντικλήτου ή, επί μεταβολή̋ διευθύνσεω̋, τη νέα
διεύθυνση του αντικλήτου. Σε περίπτωση παύση̋ για άλλο λόγο τη̋ εξουσία̋
του ανωτέρω αντικλήτου, ο Πελάτη̋ διορίζει αντίκλητό του τον Γραμματέα
του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Άρθρο 14.Δηλώσει̋.
14.1.
Πριν από τη συνομολόγηση τη̋ παρούσα̋ ο Πελάτη̋ προέβη σε
δηλώσει̋ προ̋ την Εταιρεία σύμφωνα με το δεύτερο παράρτημα (περαιτέρω
«Παράρτημα ΙΙ») που επισυνάπτεται στην παρούσα.
14.2.
Ο Πελάτη̋ δηλώνει επίση̋ ότι:
α.
Η Εταιρεία δεν παρείχε προσωπική σύσταση προ̋ τον Πελάτη
σχετικά με τη συναλλαγή αγορά̋ μετοχών που γίνεται με πίστωση. Συνεπώ̋,
ο Πελάτη̋ καταρτίζει την παρούσα έχοντα̋ αξιολογήσει ο ίδιο̋ το ανωτέρω
χρηματοπιστωτικό μέσο και του̋ κινδύνου̋ που αυτό ενέχει.
β.
Έχει πλήρη γνώση των όρων του ανωτέρω χρηματοπιστωτικού
μέσου, στο οποίο αφορά η παρούσα, και ότι κατανόησε και αποδέχεται του̋
εν λόγω όρου̋.
γ.
Οφείλει, οποτεδήποτε ζητήσει τούτο η Εταιρεία από αυτόν, να
παρέχει στην Εταιρεία οποιοδήποτε έγγραφο ή στοιχείο, το οποίο, κατά την
κρίση τη̋, αποδεικνύει την τήρηση από αυτόν του συνόλου των διατάξεων
τη̋ ισχύουσα̋ νομοθεσία̋ και όλων των προϋποθέσεων παροχή̋ τη̋
πιστώσεω̋.
δ.
Οφείλει να γνωστοποιεί, εγγράφω̋ στην Εταιρεία χωρί̋ υπαίτια
βραδύτητα οποιαδήποτε τυχόν μεταβολή τη̋ νομική̋ και χρηματοοικονομική̋
του κατάσταση̋.
Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τόσα πρωτότυπα όσα και οι
συμβαλλόμενοι. Κάθε συμβαλλόμενο̋ έλαβε από ένα πρωτότυπο.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

_______________________________
(υπογραφέ̋)

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ
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(ονοματεπώνυμο) (ονοματεπώνυμο)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
επισυναπτόμενο στην από …/…/…. Σύμβαση Παροχή̋ Πιστώσεω̋ για αγορά μετοχών σύμφωνα με το ν. 2843/2000 («Σύμβαση»)

ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ο σκοπό̋ αυτού του κειμένου είναι να δώσει μία συνοπτική περιγραφή στου̋ υποψήφιου̋ επενδυτέ̋ για τον
υπολογισμό τη̋ αξία̋ δέσμευση̋ στοιχείων χαρτοφυλακίου ασφαλεία̋, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 8 τη̋
απόφαση̋ 2/363/30.11.2005 τη̋ Ε.Κ., όπω̋ ισχύει εκάστοτε.
Για τι̋ μετοχέ̋ που θα μπορεί ο επενδυτή̋ να χρησιμοποιήσει ω̋ στοιχεία δέσμευση̋ στο χαρτοφυλάκιο ασφαλεία̋,
θα πρέπει να συντρέχουν οι εξή̋ σωρευτικά προϋποθέσει̋:
1. Να είναι εισηγμένε̋ στο Χ.Α.
2. Να μην περιλαμβάνονται στην κατηγορία «Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών» ή στην κατηγορία
«Επιτήρηση̋», να μην τελούν υπό αναστολή ή υπό άλλο περιορισμό ω̋ προ̋ τη διαπραγμάτευσή του̋.
3. Να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ημερών από την έναρξη διαπραγμάτευσή̋ του̋, σε
περίπτωση που εισάγονται για πρώτη φορά στο Χ.Α.
Η τρέχουσα αξία των εισηγμένων μετοχών θα αποτιμάται με βάση την πιο πρόσφατη επίσημη τιμή κλεισίματο̋ του
Χ.Α επί τον συντελεστή βαρύτητα̋ τη̋ κατηγορία̋ που ανήκει η συγκεκριμένη μετοχή, ή επί τον συντελεστή
διασπορά̋ όταν το ποσοστό συμμετοχή̋ τη̋ συγκεκριμένη̋ μετοχή̋ στο χαρτοφυλάκιο ασφαλεία̋ υπερβαίνει αυτόν
τον συντελεστή.
Κάθε μετοχή, ανάλογα με τον Δείκτη που ανήκει, την κεφαλαιοποίησή τη̋, και την Κατηγορία Διαπραγμάτευσή̋ τη̋,
εντάσσεται σε προκαθορισμένε̋ από την Εταιρεία κατηγορίε̋ μετοχών με συγκεκριμένα ποσοστά συντελεστών
βαρύτητα̋ και διασπορά̋ για την καθεμία.
Η αναθεώρηση των μετοχών στι̋ κατηγορίε̋, θα διενεργείται άμεσα κατόπιν αντίστοιχη̋ αναθεώρηση̋ (τακτική̋ ή
έκτακτη̋) από το Χ.Α. Η Εταιρεία δύναται να προβεί σε αναθεώρηση των ανωτέρω κατηγοριών, ανεξάρτητα από τι̋
αναθεωρήσει̋ του Χ.Α., εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι.
Στοιχεία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλεία̋ μπορούν να αποτελούν επίση̋ τα Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, τα
μερίδια Α/Κ όπω̋ και τα μετρητά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Έλαβα γνώση και αποδέχομαι
Ο Πελάτη̋

_____________
(ονοματεπώνυμο –υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI
επισυναπτόμενο στην από …/…/…. Σύμβαση Παροχή̋ Πιστώσεω̋ για αγορά μετοχών σύμφωνα με το ν. 2843/2000 («Σύμβαση»)

Για του̋ σκοπού̋ του ισχύοντο̋ νομοθετικού πλαισίου που αφορά στι̋ αγορέ̋ χρηματοπιστωτικών μέσων, όπω̋ ισχύει,
ο Πελάτη̋ δηλώνει προ̋ την Εταιρεία ότι:
1. Η Εταιρεία δεν παρείχε προσωπική σύσταση προ̋ τον Πελάτη σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα ή την υπηρεσία,
στα οποία αφορά η Σύμβαση. Συνεπώ̋, ο Πελάτη̋ συνομολογεί τη Σύμβαση έχοντα̋ αξιολογήσει ο ίδιο̋ την υπηρεσία,
τα εν λόγω χρηματοπιστωτικά μέσα και του̋ κινδύνου̋ που αυτά ενέχουν.
2. Η Εταιρεία διενήργησε τον κατά την ισχύουσα νομοθεσία έλεγχο συμβατότητα̋ τη̋ υπηρεσία̋, στην οποία αφορά η
Σύμβαση, σε σχέση με τι̋ γνώσει̋ και την εμπειρία του Πελάτη, ώστε να μπορέσει να εκτιμήσει κατά πόσον η εν λόγω
υπηρεσία είναι συμβατή με εκείνον, και έκρινε ότι ο Πελάτη̋ διαθέτει την αναγκαία εμπειρία και τι̋ γνώσει̋ που αφορούν
στην εν λόγω υπηρεσία, τον ενημέρωσε δε σχετικώ̋.
3. Ο Πελάτη̋ είναι σε θέση να γνωρίζει και να κατανοήσει, αποδέχεται δε, του̋ όρου̋ τη̋ υπηρεσία̋ και των
χρηματοπιστωτικών μέσων, στα οποία αφορά η Σύμβαση, και του̋ κινδύνου̋ που αυτά ενέχουν.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

_______________________________
(υπογραφέ̋)

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ

_____________________
(υπογραφή/έ̋)

_______________________________
(ονοματεπώνυμο) (ονοματεπώνυμο)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI
επισυναπτόμενο στην από …/…/…. Σύμβαση Παροχή̋ Πιστώσεω̋ για αγορά μετοχών σύμφωνα με το ν. 2843/2000 («Σύμβαση»)

Για του̋ σκοπού̋ του ισχύοντο̋ νομοθετικού πλαισίου που αφορά στι̋ αγορέ̋ χρηματοπιστωτικών μέσων, όπω̋ ισχύει,
ο Πελάτη̋ δηλώνει προ̋ την Εταιρεία ότι:
1. Η Εταιρεία δεν παρείχε προσωπική σύσταση προ̋ τον Πελάτη σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα ή την υπηρεσία,
στα οποία αφορά η Σύμβαση. Συνεπώ̋, ο Πελάτη̋ συνομολογεί τη Σύμβαση έχοντα̋ αξιολογήσει ο ίδιο̋ την υπηρεσία,
τα εν λόγω χρηματοπιστωτικά μέσα και του̋ κινδύνου̋ που αυτά ενέχουν.
2. Η Εταιρεία διενήργησε τον κατά την ισχύουσα νομοθεσία έλεγχο συμβατότητα̋ τη̋ υπηρεσία̋, στην οποία αφορά η
Σύμβαση, σε σχέση με τι̋ γνώσει̋ και την εμπειρία του Πελάτη, ώστε να μπορέσει να εκτιμήσει κατά πόσον η εν λόγω
υπηρεσία είναι συμβατή με εκείνον, και έκρινε ω̋ μη επαρκεί̋ τη γνώση και την εμπειρία του Πελάτη στην εν λόγω
υπηρεσία, τον προειδοποίησε δε σχετικώ̋.
3. Δεδομένου ότι η υπηρεσία, στην οποία αφορά η Σύμβαση, δεν ανταποκρίνεται στη γνώση και την εμπειρία του
Πελάτη, ο Πελάτη̋ συνομολογεί τη Σύμβαση αποδεχόμενο̋ ότι δεν έχει την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία, ώστε να
μπορέσει να αξιολογήσει του̋ κινδύνου̋ που αναλαμβάνει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

_______________________________
(υπογραφέ̋)

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ

_____________________
(υπογραφή/έ̋)

_______________________________
(ονοματεπώνυμο) (ονοματεπώνυμο)
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Σύμβαση Πελάτη

Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Μέλο̋ του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Μέλο̋ του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Φιλελλήνων 10 & Ξενοφώντο̋ 13,
105 57 Αθήνα
Τηλ.:210 372 0000,Fax: 210 372 0001
www.eurobankequities.gr
Α.Φ.Μ.:094543092, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. Αθηνών
Γ.Ε.ΜΗ.: 003214701000
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Eurobank Equities Investment Firm S.A.
Member of the Athens Exchange
Member of the Cyprus Stock Exchange
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www.eurobankequities.gr
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Reg.No: 003214701000
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