ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ REPOS
Στην Αθήνα, σήμερα _____________ με την παρούσα Σύμβαση συμφωνείται, μεταξύ της Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
Α.Ε.Π.Ε.Υ. (εφεξής Εταιρία), που εκπροσωπείται νόμιμα για την κατάρτιση και υπογραφή της παρούσης από τον/την
_______________________________ και του/της __________________________________ του _________________ (εφεξής
Πελάτης) με ΑΔΤ _________________, ΑΦΜ _________________ και Κωδικό ΧΑΑ ______________, τα εξής:
Η Εταιρία δύναται κατά τη διάρκεια της συμβατικής της σχέσης με τον Πελάτη να τοποθετεί όλο ή μέρος του εκάστοτε ώριμου
πιστωτικού υπολοίπου του χρηματικού λογαριασμού του Πελάτη, όταν αυτό υπερβαίνει το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000€), σε
προθεσμιακές καταθέσεις ή συμβάσεις αγοράς Τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου με σύμφωνο επαναπώλησης αντί
προσυμφωνημένου τιμήματος (συμβάσεις Repos) στο εκάστοτε εθνικό νόμισμα. Ως προς το ελάχιστο όριο των μετρητών
διαθεσίμων των πελατών για επενδύσεις σε προθεσμιακές καταθέσεις ή Repos, η Εταιρία θα έχει την απόλυτη διακριτική
ευχέρεια να προβαίνει σε αυξομειώσεις του αναφερόμενου ποσού, σύμφωνα με τις συνθήκες τις αγοράς. Η διάρκεια των
συμβάσεων ποικίλλει δυνάμενη να είναι διάρκειας ή και μιας ημέρας (overnight).
Η κατάρτιση των ως άνω συναλλαγών θα γίνεται από την Εταιρία στο όνομα της, για λογαριασμό περισσοτέρων πελατών. Η
Εταιρία θα επιμερίζει στους πελάτες της την απόδοση από τις τοποθετήσεις αυτές, αναλόγως του ποσοστού συμμετοχής του
καθενός στο συνολικό κεφάλαιο.
Η απόδοση του Πελάτη θα πιστώνεται στο Χρηματικό Επενδυτικό Λογαριασμό που τηρεί ο Πελάτης στην Εταιρία, εντός 5
ημερών από την είσπραξή της. Μέρος της απόδοσης από την τοποθέτηση, ανερχόμενο σε ποσοστό έως και 2% αυτής, αποτελεί
αμοιβή της Εταιρίας. Ρητώς αναγνωρίζεται ότι η Εταιρία δεν θα έχει καμία απολύτως ευθύνη για το γεγονός ότι οι αποδόσεις
των επενδύσεων που αναφέρονται πιο πάνω ενδέχεται να είναι λιγότερο επικερδείς από άλλου είδους επενδύσεις είτε σε άλλα
χρηματοπιστωτικά μέσα είτε και στα ίδια με τυχόν διαφορετικούς όρους.
Η Εταιρία επιλέγει για τις ανωτέρω καταθέσεις/συναλλαγές, τράπεζες που έχουν την έδρα τους και λειτουργούν υπό καθεστώς
εποπτείας σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της Ελβετίας.
Η Εταιρία δεν ευθύνεται έναντι των πελατών της για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων, ιδίως σε
περίπτωση αφερεγγυότητας αυτών ή σε περιπτώσεις υποτίμησης ή αλλαγής του εθνικού νομίσματος για την απόδοση των
χρηματικών διαθεσίμων του Πελάτη στο εκάστοτε ισχύον εθνικό νόμισμα. Τεκμαίρεται δε, ότι η λειτουργία εν γένει,
πιστωτικών ιδρυμάτων και ΕΠΕΥ υπό καθεστώς εποπτείας σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλο κράτος που
προβλέπει σύστημα εποπτείας ανταποκρινόμενο στις διεθνείς προδιαγραφές, αποκλείει την ύπαρξη πταίσματος της Εταιρίας
ως προς την επιλογή αυτών.
Τυχόν ανάκληση της εξουσιοδότησης που ο Πελάτης χορηγεί στην Εταιρία με την παρούσα, θα γίνεται εγγράφως.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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