ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

Στην Αθήνα, σήμερα, ……………………….. μεταξύ των παρακάτω συμβαλλόμενων:

Α) αφενός μεν της ανώνυμης εταιρίας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την επωνυμία «Ι. Χ.
ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα [οδός
Σοφοκλέους, αριθ. 5, (ΑΦΜ 094440331 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ)] και εκπροσωπείται νόμιμα για την
υπογραφή της παρούσας από τον/την ………………………….………. αυτής, κο/κα …………………………………..
(η οποία εφεξής θα καλείται ως η «Εταιρία») και

Β) αφετέρου τ… (Επώνυμο / Επωνυμία*) ………………………………………………
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ**
Όνομα ………………………………………………………….. Πατρώνυμο ……………………………………………………………..
Δ/νση Κατοικίας ………………………………………………………………… Αρ. τηλ. ……………………………………………….
Δ/νση Επαγγέλματος / Έδρα* ………………………………………………………….. Αρ. τηλ. ..................................
Fax ………………………….. Κινητό ………………..……….. E-mail ……………………………………………………………………..
Α.Δ.Τ. ....................................... Ημερομηνία έκδοσης .......................... Εκδούσα αρχή …………………...
Α.Φ.Μ. ………………………… Δ.Ο.Υ. …………..…………………….. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.*/ Α.Μ.Κ.Α. ……………………………….
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (αν ο Πελάτης είναι νομικό πρόσωπο)
Ονοματεπώνυμο …………………………………………………………….... Πατρώνυμο …………………………………………
Επάγγελμα ………………………………………………………………. Ιδιώτης …………………………………………………………
Διεύθυνση ………………………………………….. Αρ. τηλ. …………………………….. Κινητό …………………..................
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας ………………………… Α.Φ.Μ. …………………………. Δ.Ο.Υ. …………………………………….
Δυνάμει του από ……………………………………………………………………
Ο/Η οποίος/α, στη συνέχεια και για χάρη συντομίας θα αποκαλείται ο «Πελάτης»,

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:

*
**

Συµπληρώνεται αν ο Πελάτης είναι Νοµικό Πρόσωπο.
Τα στοιχεία του Πελάτη προσδιορίζονται ειδικότερα στην Κύρια Σύµβαση.

1.

Ορισμοί
Για τους σκοπούς των διατάξεων της παρούσας σύμβασης νοούνται ως:

1.1.

«Αρχικό περιθώριο»: το ελάχιστο περιθώριο ως ποσοστό επί του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας,
το οποίο θα πρέπει να υφίσταται προκειμένου να πραγματοποιηθεί συγκεκριμένη αγορά
Κινητών Αξιών με πίστωση, συμπεριλαμβανομένης της αξίας της εν λόγω αγοράς.

1.2.

«Διατηρητέο περιθώριο»: το ελάχιστο περιθώριο ως ποσοστό επί του Χαρτοφυλακίου
Ασφαλείας, το οποίο πρέπει να υφίσταται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της πιστωτικής
σύμβασης.

1.3.

«Έλλειμμα Περιθωρίου»: το ποσό κατά το οποίο το περιθώριο υπολείπεται του ποσού που
αντιστοιχεί στο Αρχικό ή Διατηρητέο περιθώριο.

1.4.

«Κινητές αξίες»: οι κινητές αξίες των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 13 του άρθρου 2
του ν. 3606/2007, μερίδια ή μετοχές Ο.Σ.Ε.Κ.Α. του ν. 4099/2012, καθώς και τα μερίδια Α.Κ.Ε.Σ.
του ν.2992/2002 που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή σε
Πολυμελή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (Π.Μ.Δ.).

1.5.

«Κύρια Σύμβαση»: Η από ……………………. σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών μεταξύ της
Εταιρίας και του Πελάτη.

1.6.

«Λογαριασμός της Πίστωσης»: Ο λογαριασμός που τηρεί η Εταιρία στο όνομα του Πελάτη
δυνάμει της παρούσας σύμβασης και λειτουργεί σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον
όρο 7 της παρούσας.

1.7.

«Οργανωμένη Αγορά»: οργανωμένη αγορά κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτου
κράτους που διέπεται από ισοδύναμους κανόνες εποπτείας.

1.8.

«Όριο Πίστωσης»: το ανώτατο όριο πίστωσης που παρέχεται στον Πελάτη, όπως ορίζεται στον
όρο 4.1 της παρούσας σύμβασης.

1.9.

«Περιθώριο»: η διαφορά μεταξύ της τρέχουσας αξίας των Κινητών Αξιών που περιέχονται στο
χαρτοφυλάκιο ασφάλειας και του χρεωστικού υπολοίπου.

1.10.

«Πίστωση»: Η πίστωση που παρέχεται με την Σύμβαση κατά την όρο 3 αυτής. Αναφορές στον
όρο Πίστωση θα γίνονται είτε για το σύνολο του παρεχομένου ποσού πίστωσης, είτε για ένα
μέρος αυτού.

1.11.

«Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης»: Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης
κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1.12.

«Τρέχουσα Αξία Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας»: η αξία του συνόλου των Στοιχείων του
Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας.

1.13.

«Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας»: το σύνολο της παρεχόμενης από τον Πελάτη ασφαλείας,
αποτελούμενης από Κινητές Αξίες ή και μετρητά προς εξασφάλιση της εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων που απορρέουν από την παροχή πίστωσης από την Εταιρία ή το πιστωτικό
ίδρυμα για την εξόφληση του τιμήματος αγοράς Κινητών Αξιών.
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2.

Προοίμιο

2.1.

Η Εταιρία, ως ΑΕΠΕΥ και μέλος του Χ.Α., δύναται κατά την άδεια λειτουργίας που έχει λάβει
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να παρέχει επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες, μεταξύ
των οποίων την παρεπόμενη υπηρεσία της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.
3606/2007.

2.2.

Η Εταιρία και ο Πελάτης έχουν καταρτίσει την από ……..……….. Κύρια Σύμβαση Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών, δυνάμει της οποίας η Εταιρία εκτελεί εντολές του Πελάτη για
κατάρτιση συναλλαγών, μεταξύ άλλων, επί Κινητών Αξιών που αποτελούν αντικείμενο
διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή σε Πολυμελή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης και
προβαίνει σε εκκαθάριση αυτών.

3.

Αντικείμενο της σύμβασης

3.1.

Δυνάμει της παρούσας σύμβασης η Εταιρία χορηγεί στον πελάτη έντοκη πίστωση για την αγορά
Κινητών Αξιών, ο δε Πελάτης αποδέχεται την παρεχόμενη σε αυτόν από την Εταιρία πίστωση,
σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες της παρούσας.

3.2.

Η παρούσα σύμβαση καλύπτει τις εν γένει υπηρεσίες, τις οποίες θα παρέχει η Εταιρία στον
Πελάτη, σχετικά με την παροχή πίστωσης για την αγορά Κινητών Αξιών. Οι όροι της Κύριας
Σύμβασης εφαρμόζονται συμπληρωματικά και εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους
ειδικότερους όρους της παρούσας συμβάσεως.

3.3.

Η πίστωση παρέχεται αποκλειστικά για την εξόφληση του τιμήματος αγοράς Κινητών Αξιών,
στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και κάθε σχετική νόμιμη επιβάρυνση ή δικαίωμα. Χρηματικές
καταβολές, υπό την επιφύλαξη του όρου 5.4 της παρούσας, δε θα γίνονται προς τον Πελάτη,
αλλά για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρίας, κατά την εκκαθάριση των
συναλλαγών.

3.4.

Η παροχή πίστωσης προς τον Πελάτη εναπόκειται στην πλήρη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας
και τελεί υπό τις επιφυλάξεις των όρων της παρούσας σύμβασης, ιδίως δε των όρων 12.1 και
12.2 αυτής. Ρητά συμφωνείται ότι προηγούμενη παροχή πίστωσης δε δημιουργεί υποχρέωση
για την παροχή πίστωσης και στο μέλλον.

4.

Όρια - περιθώρια πίστωσης

4.1.

Όριο Πίστωσης. Ως Όριο Πίστωσης ορίζεται το ποσό των 80.000 ευρώ. Εφόσον ορισθεί
νομοθετικά υποχρεωτικό όριο πίστωσης κατώτερο από το αναφερόμενο στην παρούσα, το όριο
αυτό ισχύει αυτόματα και για την παρούσα σύμβαση. Ο Πελάτης δύναται να κάνει χρήση της
πίστωσης ολικά ή μερικά, άπαξ ή κατ’ επανάληψη, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό
της εκάστοτε χρησιμοποιούμενης από αυτόν πίστωσης δε θα υπερβαίνει το ανωτέρω
οριζόμενο όριο πίστωσης.
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4.2.

Αρχικό περιθώριο. Το αρχικό περιθώριο συμφωνείται σε ποσοστό 40% της τρέχουσας αξίας του
Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας.

4.3.

Διατηρητέο

περιθώριο. Το διατηρητέο περιθώριο δεν επιτρέπεται να κατέρχεται ή να

υπολείπεται του ποσοστού 30% της αξίας του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας σε κάθε περίπτωση.
4.4.

Μεταβολές ορίου και περιθωρίων. Εφόσον ορισθεί νομοθετικά αρχικό ή διατηρητέο
περιθώριο, ανώτερο από το αναφερόμενο στην παρούσα, το όριο αυτό ισχύει αυτόματα και
για την παρούσα σύμβαση. Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα,
με βάση α) τα εκάστοτε οικονομικά στοιχεία του Πελάτη και β) περιπτώσεις, κατά τις οποίες
γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, μεταξύ των οποίων και η
αύξηση των ορίων διακυμάνσεων των τιμών των μετοχών, επιβάλλουν σ’ αυτή αλλαγή της
πιστωτικής της πολιτικής, να μεταβάλλει μονομερώς το όριο πίστωσης και το αρχικό /
διατηρητέο περιθώριο, γνωστοποιώντας εγγράφως την μεταβολή στον Πελάτη, μη
ευθυνόμενης της Εταιρίας για τη συνεπαγόμενη μείωση της πίστωσης που μπορεί να χορηγηθεί
στον Πελάτη. Άρνηση του Πελάτη να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις κάλυψης περιθωρίου
που μπορεί να οδηγήσει μια τέτοια αναπροσαρμογή, ισοδυναμεί με καταγγελία εκ μέρους του
της παρούσας Σύμβασης. Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να προβάλλει αντιρρήσεις εγγράφως, εντός
δέκα (10) ημερών από την ανωτέρω γνωστοποίηση, διαφορετικά θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί
τη μεταβολή.

5.

Μηχανισμός λειτουργίας της πίστωσης

5.1.

Προκειμένου να γίνει χρήση της πίστωσης, ο Πελάτης πρέπει να έχει γνωστοποιήσει στην
Εταιρία την πρόθεσή του για παροχή πίστωσης, εγγράφως, την προηγουμένη της κατάρτισης
της συναλλαγής εργάσιμη ημέρα, ορίζοντας το είδος και την ποσότητα των μετοχών που
επιθυμεί να αγοράσει. Λογίζεται ωστόσο ότι ο Πελάτης επιθυμεί να κάνει χρήση της πιστώσεως
σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία τη στιγμή της διαβίβασης εντολής αγοράς μετοχών δεν
είναι διαθέσιμο στο χρηματιστηριακό λογαριασμό του το απαιτούμενο για την αγορά των
μετοχών ποσό.

5.2.

Προκειμένου να γίνει χρήση της πίστωσης, ο Πελάτης πρέπει ήδη, πριν από την κατάρτιση της
σχετικής συναλλαγής να έχει παράσχει προς την Εταιρία, ως ασφάλεια, Κινητές Αξίες ή μετρητά,
τα οποία θα απαρτίζουν το Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, στο οποίο και δεσμεύονται δια σχετικής
καταχώρισης (χαρακτηρισμού) στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μετά από σχετική εντολή του
Πελάτη προς την Εταιρία, εκτός από την περίπτωση των μετοχών που αγοράζονται με πίστωση,
οι οποίες αποτελούν αυτοδίκαια Στοιχεία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, εκάστης εντολής του
Πελάτη για αγορά μετοχών με πίστωσης θεωρούμενης ως εμπεριέχουσας και εντολή του για
δέσμευση των μετοχών για τις οποίες δίδεται η Εντολή, ακόμα και αν η περί δεσμεύσεως
εντολή δεν δίνεται ρητά. Σε περίπτωση που στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας περιλαμβάνονται
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μετρητά, αυτά δεσμεύονται υπέρ της Εταιρίας σε ειδικό λογαριασμό που τηρείται σε πιστωτικό
ίδρυμα.
5.3.

Αποδεκτά στοιχεία και διαφοροποίηση Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας.
5.3.1.

Το Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας αποτελείται από τις Κινητές Αξίες, οι οποίες
αγοράζονται με πίστωση, μετρητά, και από άλλες Κινητές Αξίες, οι οποίες είναι
καταχωρημένες

ή

παρακολουθούνται

σε

σύστημα

καταχώρησης

και

παρακολούθησης τίτλων σε λογιστική μορφή που λειτουργεί στην Ελλάδα, τις οποίες
παρέχει ο επενδυτής ως ασφάλεια για την οφειλή που γεννάται ύστερα από τη
χορήγηση κάθε πίστωσης.
5.3.2.

Τα στοιχεία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας που είναι αποδεκτά από την Εταιρία θα
πρέπει να είναι της αποκλειστικής κυριότητας του Πελάτη, ελεύθερα από κάθε βάρος
και γενικά οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου. Μετοχές και εν γένει κινητές αξίες, οι
οποίες είναι καταχωρημένες σε nominee account (λογαριασμό ονομαστικού
δικαιούχου και όχι πραγματικού δικαιούχου), δε γίνονται αποδεκτές ως στοιχεία του
Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας. Σχετικά, ο Πελάτης δηλώνει και εγγυάται προς την
Εταιρία ότι τα στοιχεία που απαρτίζουν εκάστοτε το Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, του
ανήκουν κατά αποκλειστική και πλήρη κυριότητα και είναι ελεύθερα κάθε βάρους,
άλλης ενεχυρίασης ή γενικά άλλης δέσμευσης.

5.3.3.

Το

Χαρτοφυλάκιο

Ασφαλείας

πρέπει

να

παρουσιάζει

επαρκή

βαθμό

διαφοροποίησης. Σε κάθε περίπτωση, το Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας απαρτίζεται από
Κινητές Αξίες τουλάχιστον τριών εκδοτών και η αξία οποιουδήποτε στοιχείου που
περιλαμβάνεται σε αυτό πρέπει να μην υπερβαίνει σε ποσοστό το 40% της τρέχουσας
αξίας αυτού.
5.3.4.

Δεν μπορούν να περιληφθούν στο χαρτοφυλάκιο ασφάλειας Κινητές Αξίες που τελούν
υπό αναστολή διαπραγμάτευσης. Σε περίπτωση αναστολής διαπραγμάτευσης
Κινητών Αξιών, οι οποίες περιλαμβάνονται ήδη στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, η
Εταιρία θα αξιολογεί τους λόγους της αναστολής, προκειμένου να συμμορφωθεί
άμεσα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.8.3.

5.3.5.

Η Εταιρία, ανάλογα με τα δεδομένα της αγοράς, επιφυλάσσεται του δικαιώματός της
να μεταβάλλει τα υπό 5.8.3 αναφερόμενα κριτήρια, σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης.

5.3.6.

Η Εταιρία, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών της αγοράς, διατηρεί το δικαίωμα
μονομερούς μεταβολής των Κινητών Αξιών που γίνονται αποδεκτές στο
Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, γνωστοποιώντας εγγράφως τη μεταβολή των αποδεκτών
Κινητών Αξιών στον Πελάτη. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης υποχρεούται, εντός
πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανωτέρω γνωστοποίηση να αντικαταστήσει τις
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Κινητές Αξίες που δεν γίνονται πλέον αποδεκτές ως στοιχεία του Χαρτοφυλακίου
Ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης, εφόσον δεν έχει προβεί στις ανωτέρω
ενέργειες, εξουσιοδοτεί ανέκκλητα την Εταιρία να προβεί αυτή σε πώληση των μη
αποδεκτών Κινητών Αξιών, η δε αξία των μη αποδεκτών αξιών δε συνυπολογίζεται
στην αποτίμηση της Τρέχουσας Αξίας του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας. Η ανωτέρω
προθεσμία των πέντε (5) εργασίμων ημερών δεν ισχύει, σε περίπτωση κατά την οποία
τα στοιχεία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, η αντικατάσταση των οποίων ζητείται,
καταστούν εκ του νόμου μη αποδεκτά στοιχεία Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, οπότε η
αντικατάσταση των στοιχείων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί την επόμενη εργάσιμη
ημέρα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.
5.4.

Αποδέσμευση των στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας. Η αποδέσμευση των στοιχείων
του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας γίνεται κατόπιν αιτήσεως του Πελάτη. Αποδέσμευση στοιχείων
του χαρτοφυλακίου ασφάλειας, επιτρέπεται μόνο εφόσον διασφαλίζεται ότι δεν δημιουργείται
έλλειμμα περιθωρίου ή δεν αυξάνεται τυχόν υφιστάμενο έλλειμμα περιθωρίου. Η Εταιρία έχει
το δικαίωμα να αρνείται την αποδέσμευση στοιχείων από το Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, ή την
απόδοση του προϊόντος της πωλήσεώς τους στον Πελάτη μετά την αποδέσμευσή τους, ακόμα
και αν η αποδέσμευση ή απόδοσή τους σε συνδυασμό με τυχόν άλλες συναλλαγές του Πελάτη
δε δημιουργεί έλλειμμα περιθωρίου ή δεν αυξάνει το τυχόν υφιστάμενο έλλειμμα περιθωρίου
και σε κάθε περίπτωση δεν έχει ως αποτέλεσμα την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου
8 του ν.4141/2013, εφόσον θεμελιώνει απαίτηση κατά του Πελάτη, ακόμη και εάν αυτή δεν
έχει καταστεί ακόμα ληξιπρόθεσμη. Σε κάθε περίπτωση, ο προσδιορισμός των στοιχείων του
Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας που θα αποδεσμεύονται, εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική
ευχέρεια της Εταιρίας. Μετρητά που τυχόν καταβάλλονται ως μέρος του Χαρτοφυλακίου
Ασφαλείας δεσμεύονται υπέρ της Εταιρίας και ο Πελάτης δε δικαιούται να προβαίνει σε
αναλήψεις από αυτά χωρίς την συγκατάθεση της Εταιρίας, εξουσιοδοτεί δε ανέκκλητα την
Εταιρία να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες αναλήψεις από το λογαριασμό, στον οποίο είναι
κατατεθειμένα τα μετρητά αυτά, στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης.

5.5.

Τα στοιχεία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας κατά το χρονικό σημείο της κατάρτισης της
παρούσας ορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας σύμβασης, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα αυτής, για τα οποία ο Πελάτης με την υπογραφή της παρούσας δίνει
εντολή δέσμευσης. Η δέσμευση στοιχείων στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας γίνεται με εντολή του
Πελάτη, ως προς δε τις Κινητές Αξίες, με τη χρήση του εντύπου της «Αίτησης Δέσμευσης
Κινητών Αξιών ως Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας» του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας σύμβασης,
το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Σε κάθε περίπτωση, περιλαμβάνονται στο
Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας οι μετοχές που αγοράζονται με πίστωση. Σε περίπτωση δημιουργίας
ελλείμματος περιθωρίου, ο Πελάτης εξουσιοδοτεί ανέκκλητα την Εταιρία να υπαγάγει όλες τις
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κινητές του αξίες που βρίσκονται στην κατοχή της, άμεσα ή έμμεσα, στο Χαρτοφυλάκιο
Ασφαλείας στην έκταση που απαιτείται για την κάλυψη του ελλείμματος περιθωρίου, η δε
Εταιρία ενημερώνει σχετικά τον Πελάτη, εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την
υπαγωγή.
5.6.

Αποτίμηση Τρέχουσας Αξίας Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας. Η αποτίμηση της Τρέχουσας Αξίας
του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας διενεργείται κάθε εργάσιμη ημέρα σύμφωνα με το άρθρο 3
της απόφασης με αριθμό 6/675/27.02.2014 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ειδικότερα, οι
κινητές αξίες και τα μερίδια ΑΚΕΣ που αποτελούν το Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας αποτιμούνται
στη λήξη κάθε εργάσιμης ημέρας, με βάση την πιο πρόσφατη τιμή κλεισίματος της
οργανωμένης αγοράς ή του Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης που αποτελούν
αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Τα μερίδια ΟΣΕΚΑ αποτιμώνται στην καθαρή τιμή της
προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

5.7.

Για κάθε αγορά μετοχών με πίστωση απαιτείται από τον Πελάτη κάλυψη του αρχικού
περιθωρίου προ της εκτέλεσης της εντολής αγοράς, εφόσον δημιουργείται έλλειμμα
περιθωρίου, ή αυξάνεται το τυχόν υφιστάμενο έλλειμμα περιθωρίου. Η κάλυψη αφορά το
ύψος του ελλείμματος περιθωρίου, που τυχόν δημιουργήθηκε ή αυξήθηκε, πραγματοποιείται
δε πριν από την διενέργεια της συναλλαγής, με την καταβολή μετρητών ή/και με δέσμευση
στοιχείων που δεν περιέχονται μέχρι τότε στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας. Ο Πελάτης βεβαιώνει
την Εταιρία ότι δε θα διαβιβάζει εντολές αγοράς μετοχών, εφόσον δεν έχει προβεί
προηγουμένως σε κάλυψη του αρχικού περιθωρίου, διαφορετικά ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την
Εταιρία να προβεί, άμεσα και πριν από την πάροδο της προθεσμίας εκκαθάρισης, σε εκποίηση
των μετοχών που αγοράσθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον δε λάβει χώρα κάλυψη του
αρχικού περιθωρίου εντός της προθεσμίας εκκαθάρισης, η Εταιρία δύναται να προβεί,
αμελλητί, σε απευθείας εκποίηση των μετοχών που αγοράσθηκαν με πίστωση, χωρίς αυτό να
περιορίζει τα υπόλοιπα δικαιώματα της Εταιρίας τα οποία προβλέπονται στη σύμβαση ή / και
στη νομοθεσία.

5.8.

Σε περίπτωση κατά την οποία το περιθώριο καταστεί κατώτερο από το διατηρητέο περιθώριο,
ήτοι προκύψει έλλειμμα διατηρητέου περιθωρίου, η Εταιρία ενημερώνει – οχλεί τον Πελάτη
σχετικά και τον καλεί, ο δε Πελάτης υποχρεούται, να προβεί σε κάλυψη της διαφοράς το
αργότερο μέχρι την έναρξη της επόμενης συνεδρίασης του Χ.Α.. Αν ο Πελάτης δεν καλύψει
εμπρόθεσμα το έλλειμμα του διατηρητέου περιθωρίου, η Εταιρία, το αργότερο μέχρι την
επομένη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της προθεσμίας κάλυψης, εφόσον εξακολουθεί να
υφίσταται έλλειμμα διατηρητέου περιθωρίου, προβαίνει σε απευθείας εκποίηση Κινητών
Αξιών που είναι δεσμευμένες στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, προκειμένου να αποκατασταθεί
το διατηρητέο περιθώριο, είτε απευθείας για ολόκληρο το έλλειμμα διατηρητέου περιθωρίου,
είτε για το έλλειμμα διατηρητέου περιθωρίου που παραμένει, αφού προηγουμένως η Εταιρία
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φέρει σε πίστωση του Λογαριασμού Πίστωσης τα τυχόν υπάρχοντα μετρητά του
Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, όπως τα συμβαλλόμενα στην παρούσα μέρη ρητά συμφωνούν ότι
η Εταιρία έχει σχετικό δικαίωμα. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία εξουσιοδοτείται ρητά και
ανέκκλητα από τον Πελάτη για την κάλυψη του διατηρητέου περιθωρίου α) να μεταφέρει στο
Λογαριασμό Πίστωσης του Πελάτη πιστωτικό υπόλοιπο που τυχόν υπάρχει σε οποιοδήποτε
άλλο λογαριασμό του Πελάτη που τηρείται στην Εταιρία ή β) να μεταφέρει άμεσα στο
Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας Κινητές Αξίες του Πελάτη που αυτή φυλάσσει, χωρίς αυτές να
περιλαμβάνονται σ’ αυτό, από οποιοδήποτε λογαριασμό τηρεί ο Πελάτης στην Εταιρία, ακόμη
και αν αυτός τηρείται στο πλαίσιο πίστωσης αορίστου ή μακρού χρόνου, επιλέγοντας κατά την
απόλυτη κρίση της μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων του Πελάτη ή γ) να ρευστοποιήσει
αμέσως κινητές αξίες του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας ή δ) να προβεί σε συνδυασμό όλων των
ανωτέρω επίσης κατά την απόλυτη κρίση της, προκειμένου να αποκαθίσταται η επιτρεπτή
σχέση Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας και ποσού της πιστώσεως.
5.9.

Η σειρά των στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας που θα εκποιηθούν, αν δεν ορισθεί από
τον Πελάτη εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας
σύμβασης. Στο πλαίσιο της σειράς αυτής η επιλογή των στοιχείων του Χαρτοφυλακίου
Ασφαλείας που θα εκποιηθούν εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας.

5.10.

Μέχρι την εκπλήρωση της υποχρέωσης κάλυψης του διατηρητέου περιθωρίου, η Εταιρία δεν
θα προβαίνει για λογαριασμό του Πελάτη σε καμία άλλη αγορά Κινητών Αξιών με Πίστωση.

5.11.

Οι συνέπειες της ενημέρωσης - όχλησης σύμφωνα με την παράγραφο 5.8 του παρόντος άρθρου
δεν αίρονται από το γεγονός της τυχόν αύξησης της αξίας του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας μετά
την εν λόγω ενημέρωση – όχληση.

6.

Επιτόκιο – εκτοκισμός – λοιπές επιβαρύνσεις του Πελάτη

6.1.

Η πίστωση είναι έντοκη με ετήσιο κυμαινόμενο επιτόκιο, το οποίο υπολογίζεται, μετά την
εκπλήρωση της νόμιμης υποχρέωσης της Εταιρίας για την εκκαθάριση της αντίστοιχης
χρηματιστηριακής συναλλαγής, τοκαριθμικά με βάση έτος 365 ημερών, επί του εκάστοτε
ημερησίου χρησιμοποιούμενου ποσού πίστωσης (χρεωστικού υπολοίπου λογαριασμού της
πίστωσης).

6.2.

Το επιτόκιο αυξομειώνεται περιοδικά, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και το κόστος του
χρήματος και σήμερα ανέρχεται σε 8%. Η αυξομείωση του επιτοκίου γνωστοποιείται στον
Πελάτη και ισχύει από την γνωστοποίησή της. Η Εταιρία έχει επίσης το δικαίωμα, λαμβάνουσα
υπόψη τα εκάστοτε οικονομικά στοιχεία του Πελάτη και την αποδοτικότητα της συνεργασίας
με αυτόν να αυξομειώνει το επιτόκιο, με έγγραφη γνωστοποίηση της μεταβολής στον Πελάτη,
οπότε η μεταβολή θα ισχύει από τη γνωστοποίηση αυτή. Σε περίπτωση μεταβολής του
επιτοκίου, από οποιαδήποτε αιτία, ο Πελάτης θα έχει το δικαίωμα να μην την αποδεχθεί, οπότε
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θα πρέπει, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση να ζητήσει το κλείσιμο
της πιστώσεως, διαφορετικά θα τεκμαίρεται αμάχητα ότι αποδέχθηκε το νέο επιτόκιο.
6.3.

Τόκοι λογίζονται και είναι πληρωτέοι ανά ημερολογιακό τρίμηνο και συγκεκριμένα στις 31
Μαρτίου, 30 Ιουνίου, 30 Σεπτεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, οπότε
και, σύμφωνα με τον όρο 7.5 της παρούσας σύμβασης, θα κλείνεται περιοδικά ο Λογαριασμός
Πίστωσης για το αντίστοιχο δεδουλευμένο ημερολογιακό τριμήνου ή, την πρώτη φορά σε
περίπτωση κατάρτισης της παρούσας μετά την έναρξη του ημερολογιακού τριμήνου, το
βραχύτερο αυτού χρονικό διάστημα από την κατάρτιση της παρούσας μέχρι τη λήξη του
αμέσως επόμενου ημερολογιακού τριμήνου. Ο υπολογισμός του τόκου γίνεται χωρίς όχληση ή
άλλη ειδοποίηση του Πελάτη και το αντίστοιχο φέρεται σε χρέωση του λογαριασμού της
πίστωσης, ακόμα και αν συνεπεία της χρέωσης αυτής προκύπτει ή αυξάνεται τυχόν υφιστάμενο
Έλλειμμα Περιθωρίου ή χρησιμοποιούμενη πίστωση υπερβαίνει το Όριο της πίστωσης. Αν,
κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες, δεν καταβληθεί ο οφειλόμενος τόκος, ανεξάρτητα των λοιπών
συνεπειών από την καθυστέρηση, τα σχετικά ποσά χρεώνονται στο Λογαριασμό Πίστωσης και,
ανά εξάμηνο, στις 1η Ιανουαρίου και 1η Ιουλίου εκάστου έτους, κεφαλαιοποιούνται και
ανατοκίζονται, χωρίς ειδοποίηση του Πελάτη. Η Εταιρία δικαιούται μονομερώς και σύμφωνα
με τις ανάγκες του λογιστικού της συστήματος να τροποποιεί τις παραπάνω ημερομηνίες
καταβολής τόκων και του περιοδικού κλεισίματος του Λογαριασμού Πίστωσης, υπό τον όρο ότι
πάντοτε ο Λογαριασμός Πίστωσης θα κλείνεται ανά τρίμηνο τουλάχιστον.

6.4.

Σε περίπτωση εμφανίσεως πιστωτικού υπολοίπου στο Λογαριασμό Πίστωσης υπέρ του Πελάτη
ή σε περίπτωση που καταβάλλονται μετρητά ως μέρος του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, αυτά
θα αποφέρουν τόκο, εφόσον συμφωνηθεί εγγράφως με την Εταιρία με ξεχωριστή συμφωνία.

6.5.

Έξοδα κάθε φύσεως, όπως, ενδεικτικά, έξοδα ενημέρωσης, οποιαδήποτε τέλη, δικαιώματα,
εισφορές, προσαυξήσεις, δικαστικά έξοδα, έξοδα ασφάλισης των Κινητών Αξιών που είναι στην
κατοχή της Εταιρίας ως ενέχυρο, καθώς και οποιαδήποτε άλλα έξοδα που προέκυψαν, ή θα
προκύψουν για την Εταιρία, για την επιδίωξη, διατήρηση ή εξασφάλιση των δικαιωμάτων που
απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, ή σχετίζονται με αυτή, με οποιοδήποτε τρόπο,
βαρύνουν τον Πελάτη και φέρονται σε χρέωση του Λογαριασμού Πίστωσης αυτού.

6.6.

Φόροι, τέλη, εισφορές, δικαιώματα ή οποιασδήποτε φύσεως επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου
ή οποιωνδήποτε τρίτων που επιβάλλονται επί του κεφαλαίου, των τόκων και λοιπών
επιβαρύνσεων της πιστώσεως ή έχουν οποιαδήποτε σχέση με την παρούσα σύμβαση
βαρύνουν τον Πελάτη, στον οποίο και επιρρίπτονται. Τον Πελάτη βαρύνουν επίσης τα έξοδα,
κάθε φύσεως, για την τυχόν παροχή, εγγραφή, τροπή, συμπληρωματική εγγραφή, εξάλειψη
οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος ή την παροχή οποιωνδήποτε άλλων ασφαλειών για
την εξασφάλιση των απαιτήσεων της Εταιρίας, την ασφάλιση ενεχυριασμένων πραγμάτων, τα
δικαστικά έξοδα, τα έξοδα εκτελέσεως, ανεξάρτητα από την περάτωσή της, και όλα γενικώς τα
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έξοδα και οι δαπάνες που γίνονται ή θα γίνουν με αιτία ή αφορμή την παρούσα σύμβαση ή την
εκτέλεσή της.
6.7.

Σε περίπτωση τυχόν καταβολής από την Εταιρία ποσών, η καταβολή των οποίων βαρύνει, κατά
τα οριζόμενα σε αυτό το άρθρο, τον Πελάτη, αυτός έχει υποχρέωση να αποδώσει αμέσως τα
ποσά στην Εταιρία και οφείλει τόκο υπερημερίας επ’ αυτών από την ημέρα καταβολής τους
από την Εταιρία. Η Εταιρία έχει επίσης το δικαίωμα να χρεώνει με τα ανωτέρω ποσά τον ή τους
λογαριασμούς της πιστώσεως ή οποιονδήποτε άλλον λογαριασμό του Πελάτη με την Εταιρία.

7.

Λογαριασμός Πίστωσης

7.1.

Για την εξυπηρέτηση της Πίστωσης, τηρείται μεταξύ της Εταιρίας και του Πελάτη Λογαριασμός
Πίστωσης, στον οποίο καταχωρούνται οι μεταξύ των μερών δοσοληψίες από τη Σύμβαση με τη
μορφή χρεοπιστωτικών κονδυλίων, οφείλεται δε το κατάλοιπο που ήθελε προκύψει από το
συμψηφισμό των κονδυλίων πίστωσης και χρέωσης καθ’ έκαστο περιοδικό και κατά το οριστικό
κλείσιμο του Λογαριασμού Πίστωσης. Σημειώνεται ότι ο Λογαριασμός της Πίστωσης τηρείται
ανεξάρτητα από οποιονδήποτε χρηματιστηριακό ή άλλο λογαριασμό του Πελάτη στην Εταιρία
και χρεοπιστώνεται αποκλειστικά με εκατέρωθεν απαιτήσεις των συμβαλλόμενων μερών από
την παρούσα σύμβαση, ρητώς αποκλειόμενης της καταχώρισης σε αυτόν χρεώσεων και
πιστώσεων με αιτία που πηγάζει από οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ή σχέση του Πελάτη με την
Εταιρία.

7.2.

Στο Λογαριασμό Πίστωσης πιστώνονται:
i)

τα καταβαλλόμενα χρηματικά ποσά από τον Πελάτη ή από τρίτους για λογαριασμό του
τελευταίου σε πίστωση του συγκεκριμένου λογαριασμού,

ii)

τα μεταφερόμενα χρηματικά ποσά με Εντολή του Πελάτη στον Λογαριασμό της Πίστωσης
από οποιονδήποτε άλλο τηρούμενο στην Εταιρία λογαριασμό του και

iii)

τα καταβαλλόμενα χρηματικά ποσά στην Εταιρία μέσω του εκάστοτε ισχύοντος
συστήματος

εκκαθάρισης

χρηματιστηριακών

συναλλαγών

σε

σχέση

με

χρηματιστηριακές συναλλαγές που συνάπτει η Εταιρία για λογαριασμό του Πελάτη επί
δεσμευμένων στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας.
7.3.

Στο Λογαριασμό Πίστωσης χρεώνονται:
i)

το τίμημα των χρηματιστηριακών συναλλαγών αγοράς μετοχών με Πίστωση που
διενεργούνται μετά από Εντολή του Πελάτη μέσω της Εταιρίας για λογαριασμό του,
συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους εξόδων, αμοιβών και προμηθειών της Εταιρίας
που αφορούν τέτοιες συναλλαγές,

ii)

τα ποσά που αντιστοιχούν στο σύνολο ή σε τμήμα του προϊόντος πώλησης μετοχών του
Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας και καταβάλλονται στον Πελάτη υπό την προϋπόθεση ότι
υφίσταται πλεόνασμα Περιθωρίου και ότι μετά την καταβολή δεν δημιουργείται
Έλλειμμα Περιθωρίου,
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iii)

το ποσό των οφειλομένων τόκων της Πίστωσης όπως προκύπτουν κατά το τριμηνιαίο
περιοδικό κλείσιμο του Λογαριασμού Πίστωσης, και

iv)

τα ποσά που οφείλονται για φόρους, τέλη και γενικά δαπάνες που βαρύνουν τον Πελάτη
σύμφωνα με τους όρους 6.5 και 6.6 της παρούσας σύμβασης.

7.4.

Πέραν των ανωτέρω, η Εταιρία δικαιούται να καταχωρεί στον Λογαριασμό της Πίστωσης
οποιοδήποτε ποσό οφείλει ο Πελάτης στην Εταιρία ή η τελευταία στον Πελάτη και ανεξάρτητα
από τον χρόνο κατά τον οποίο η σχετική απαίτηση καθίσταται ληξιπρόθεσμη, υπό την
προϋπόθεση ότι η εκάστοτε καταχωρούμενη χρέωση ή πίστωση πηγάζει από την παρούσα
σύμβαση και σχετίζεται με την εκτέλεσή της.

7.5.

Ο Λογαριασμός της Πίστωσης κλείνει περιοδικά κάθε ημερολογιακό τρίμηνο σύμφωνα με το
άρθρο 112 του ΕισΝΑΚ. Ειδικότερα, την 31η Μαρτίου, 30ή Ιουνίου, 30ή Σεπτεμβρίου και 31η
Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους συμψηφίζονται οι χρεοπιστώσεις που έχουν
καταχωρηθεί στον Λογαριασμό της Πίστωσης κατά την περίοδο του ημερολογιακού τριμήνου
από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 31η Μαρτίου, από την 1η Απριλίου μέχρι και την 30ή
Ιουνίου, από την 1η Ιουλίου μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου και από την 1η Οκτωβρίου μέχρι
και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, αντίστοιχα, προκειμένου να προκύψει το Κατάλοιπο του
Λογαριασμού Πίστωσης.

7.6.

Η Εταιρία δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς και σύμφωνα με τις ανάγκες της λογιστικής
τάξης που τηρεί τις ανωτέρω ημερομηνίες περιοδικού κλεισίματος του Λογαριασμού
Πίστωσης, καθώς και τις αντίστοιχες σύμφωνα με την παρ. 6.3 της παρούσας σύμβασης
προθεσμίες καταβολής τόκων και λοιπών επιβαρύνσεων του Πελάτη, υπό τον όρο ότι ο
Λογαριασμός θα κλείνεται πάντοτε τουλάχιστον ανά τρίμηνο.

7.7.

Απόσπασμα που εκδίδει η Εταιρία από τα βιβλία της και στο οποίο εμφαίνεται το οριστικό
κατάλοιπο ή η κίνηση του ή των Λογαριασμών Πίστωσης από το άνοιγμά τους ή από
οποιαδήποτε αναγνώριση του Πελάτη ως το οριστικό κλείσιμο της Πίστωσης συμφωνείται ότι
αποτελεί υποστατό και νόμιμο αποδεικτικό μέσο που πληροί τους όρους του εγγράφου επέχον
θέση πρωτοτύπου και παρέχει πλήρη απόδειξη για την απαίτηση της Εταιρίας που προκύπτει
από το οριστικό κλείσιμο της πιστώσεως κατά του Πελάτη και των λοιπών ενεχομένων για
οποιαδήποτε αιτία προκύπτουσα από ιδιωτικό έγγραφο κατά την έννοια ιδίως των άρθρων 623
επ. ΚΠολΔ, πρόσφορο για την έκδοση διαταγής πληρωμής, επιτρεπομένης της ανταποδείξεως.
Ρητώς συμφωνείται ότι την αυτή ισχύ και αποδεικτική δύναμη έχει αφενός μεν το απόσπασμα
του ή των αντίστοιχων λογαριασμών καθυστερήσεων από τα βιβλία της Εταιρίας, αφετέρου δε
και οι καταστάσεις ή αντίστοιχη μηχανογραφική απεικόνιση της Εταιρίας στις οποίες
εμφαίνεται η απαίτηση της Εταιρίας από τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των τόκων σύμφωνα
με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία. Ο Πελάτης θεωρείται ότι έχει αναγνωρίσει την ακρίβεια
του ή των λογαριασμών της πιστώσεως, αν δεν έχει διατυπώσει αντιρρήσεις επ’ αυτών με
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έγγραφό του προς την Εταιρία μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από το περιοδικό ή το οριστικό
κλείσιμο του ή των Λογαριασμών Πίστωσης ή από την περιέλευση στον Πελάτη της μηνιαίας
έγγραφης ενημέρωσής του από την Εταιρία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο Πελάτης,
κάνοντας χρήση της Πίστωσης, θεωρείται ότι έχει αναγνωρίσει την ακρίβεια του ή των
λογαριασμών της.
8.

Δικαιώματα της Εταιρίας

8.1.

Νόμιμο Ενέχυρο
8.1.1. Κάθε στοιχείο του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας που βρίσκεται στην κατοχή της Εταιρίας,
άμεσα ή έμμεσα, αποτελεί αντικείμενο ενεχύρου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2
ν.4141/2013, προς εξασφάλισή της για κάθε απαίτησή της που απορρέει, άμεσα ή έμμεσα, από
τη παρούσα σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση, συμφωνείται με την παρούσα συμβατικό ενέχυρο
επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου.
8.1.2. Το ενέχυρο της Εταιρίας εκτείνεται σε οποιαδήποτε άλλη αξία γεννηθεί από στοιχείο
του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, εφόσον η νέα αξία καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. Το δικαίωμα
απολήψεως

μερίσματος

ή

τόκου

από

Δεσμευμένα

Στοιχεία

γεννάται

στο

πρόσωπο του Πελάτη κατά συνέπεια, το προϊόν τυχόν είσπραξης από την Εταιρία τόκων,
μερισμάτων και κάθε άλλου ωφελήματος στοιχείων που βρίσκονται στο Χαρτοφυλάκιο
Ασφαλείας, φέρεται σε πίστωση στο Λογαριασμό τοις Μετρητοίς του Πελάτη. Συμφωνείται ότι
τυχόν απορρέοντα από τις ενεχυραζόμενες περιλαμβανόμενες στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας
Κινητές Αξίες δικαιώματα ψήφου θα ασκούνται από τον Πελάτη.
8.1.3. Το παραπάνω ενέχυρο εκτείνεται αυτοδίκαια με τους όρους και συμφωνίες της
παρούσας σύμβασης και:
1)

Επί των νέων μετοχών, οι οποίες τυχόν θα εκδοθούν από την εταιρία που εκδίδει τις
ενεχυριαζόμενες μετοχές, με αύξηση του κεφαλαίου της, με οποιοδήποτε τρόπο και οι
οποίες θα αναλογούν στις ενεχυριαζόμενες μετοχές και θα αποκτηθούν από τον
Πελάτη.

2)

Επί των νέων μετοχών, οι οποίες τυχόν θα εκδοθούν και θα διανεμηθούν από την
εταιρία που εκδίδει τις ενεχυριαζόμενες μετοχές αντί (πρώτου ή πρόσθετου)
μερίσματος και οι οποίες θα αναλογούν στις ενεχυριαζόμενες μετοχές.

3)

Επί των μετοχών της εταιρίας, η οποία εκδίδει τις ενεχυριαζόμενες μετοχές, τις οποίες
θα αποκτήσει ο Πελάτης, με οιοδήποτε άλλο τρόπο, πέραν της αύξησης κεφαλαίου και
οι οποίες θα αντιστοιχούν στις ενεχυριαζόμενες μετοχές.

4)

Επί των μετοχών, τις οποίες δικαιούται να αποκτήσει ο Πελάτης, ως συνέπεια τυχόν
μετατροπής των ενεχυριαζόμενων χρεογράφων.

8.1.4. Συνεπεία της ενεχυριάσεως προς την Εταιρία των ως άνω υπό 8.1.3 α) έως δ) μετοχών,
ο Πελάτης δίδει προκαταβολικά με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης εντολή δέσμευσης
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των ανωτέρω εκδοθησομένων και διανεμηθησομένων σε αυτόν μετοχών, η οποία
πραγματοποιείται ευθύς με την πίστωσή τους στη μερίδα επενδυτή του Πελάτη στο Σ.Α.Τ. και
εκχωρεί από τώρα στην αποδεχόμενη Εταιρία και οποιοδήποτε σχετικό δικαίωμα του από το
νόμο και από το καταστατικό της Εταιρείας που εκδίδει τις ενεχυριαζόμενες μετοχές, καθώς και
οποιαδήποτε απαίτηση του έναντι αυτής, η οποία απορρέει ή θα απορρεύσει, με οποιοδήποτε
τρόπο, από τις νέες μετοχές, καθώς και το δικαίωμα παραλαβής των συγκεκριμένων μετοχών
από την Εκδότρια, χωρίς τη σύμπραξη του Πελάτη, συμμεταβιβάζει δε συγχρόνως στην Εταιρία
όλα τα σχετικά δικαιώματά του και τις συναφείς αγωγές κατά της εκδότριας εταιρίας.
8.1.5. Τυχόν δικαίωμα προτίμησης που έχει γεννηθεί από Δεσμευμένο Στοιχείο δεν δύναται
να αποτελέσει το ίδιο στοιχείο του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας και καταχωρείται ελεύθερο στον
Λογαριασμό Χειριστή του Πελάτη. Ωστόσο, σε περίπτωση κατά την οποία ο Πελάτης δεν
ασκήσει το παρεχόμενο σ’ αυτόν δικαίωμα προτίμησης στις ως άνω υπό 8.1.3 α) έως δ) μετοχές,
οι οποίες θα προκύψουν από τη με οποιοδήποτε τρόπο αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας
που εκδίδει τα ενεχυριαζόμενα χρεόγραφα, μέχρι την έκτη ημέρα πριν από τη λήξη της
περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, ο Πελάτης παρέχει το δικαίωμα στην Εταιρία
να προβεί σε πώληση των δικαιωμάτων προτίμησης και να φέρει το προϊόν της πωλήσεως σε
πίστωση στο Λογαριασμό Πίστωσης του Πελάτη που τηρείται στο πλαίσιο της παρούσας
σύμβασης.
8.1.6. Η Εταιρία μπορεί να ασκεί τα δικαιώματα που αναφέρονται στις ανωτέρω
παραγράφους, χωρίς τη σύμπραξη του Πελάτη.
8.2.

Η Εταιρία δικαιούται να συμψηφίζει με απαίτησή της από την παρούσα πίστωση και τον σε
σχέση με αυτή λειτουργούντα Λογαριασμό Πίστωσης, οποιοδήποτε τυχόν ποσό οφείλει στον
Πελάτη από οποιαδήποτε αιτία, ακόμη και μη ληξιπρόθεσμη, διενεργώντας τις απαραίτητες
εγγραφές στο χρηματιστηριακό λογαριασμό του Πελάτη. Ειδικότερα, η Εταιρία δικαιούται να
φέρει σε πίστωση του Λογαριασμού Πίστωσης οποιοδήποτε ποσό, χρεώνοντας τον αντίστοιχο
λογαριασμό του Πελάτη, όπως π.χ. το λογαριασμό repos κ.λπ.. Αντίστροφα, η Εταιρία
δικαιούται να συμψηφίζει το ποσό που προκύπτει από την εκποίηση των στοιχείων του
Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας που τυχόν αποδεσμεύονται ή το τυχόν πλεόνασμα Περιθωρίου,
εφόσον αυτό αποτελείται από μετρητά, με την οφειλή του Πελάτη προς την εταιρία από
οποιαδήποτε άλλη αιτία.

9.

Ενημέρωση του Πελάτη – έλεγχος και αναγνώριση του λογαριασμού

9.1.

Η Εταιρία ενημερώνει τον Πελάτη για τις συναλλαγές με πίστωση που πραγματοποίησε για
λογαριασμό του στη διάρκεια μιας συνεδρίασης του Χ.Α., το αργότερο μέχρι την έναρξη της
επόμενης συνεδρίασης του Χ.Α.. Ο Πελάτης, σε περίπτωση που δε συμφωνεί με την ενημέρωση
την οποία θα έχει λάβει, είναι υποχρεωμένος να προβάλλει εγγράφως αντιρρήσεις, το
αργότερο μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τότε
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που θα έχει λάβει την ανωτέρω ενημέρωση. Σε διαφορετική περίπτωση, λογίζεται ότι ο
Πελάτης έχει λάβει γνώση της/των συναλλαγής/ών που διενεργήθηκαν για λογαριασμό του, τις
οποίες εγκρίνει και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα.
Επιπλέον της παρεχόμενης από την Εταιρία στον Πελάτη στο πλαίσιο της Κύριας Σύμβασης
ενημέρωσης, η Εταιρία ενημερώνει εγγράφως τον Πελάτη, σε μηνιαία βάση, αναλυτικά, για
όλες τις συναλλαγές του και την κίνηση του λογαριασμού του σε τίτλους και σε στοιχεία του
Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας κατά τον προηγούμενο μήνα, καθώς και για την αποτίμηση του
Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας και το ύψος της πίστωσης, κατά την τελευταία ημέρα της περιόδου
στην οποία αναφέρεται η ενημέρωση. Ειδικότερα, στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα και
μέσα στις δέκα (10) πρώτες ημέρες του επόμενου μήνα, η Εταιρία αποστέλλει στον Πελάτη
ταχυδρομικώς και συγκεκριμένα στην ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας που αυτός δήλωσε
στην αρχή της παρούσας σύμβασης, Αντίγραφο Κίνησης Χρημάτων & Αξιών του Λογαριασμού
Πίστωσης, που περιλαμβάνει και εμφανίζει:
i)

τη σχετική μερίδα του αναλυτικού καθολικού του Λογαριασμού Πίστωσης, που επέχει
θέση αντιγράφου του Λογαριασμού Πίστωσης και αποδεικνύει την κίνησή του κατά τον
μήνα που έληξε, καθώς και το ύψος της Πίστωσης κατά την τελευταία ημέρα του μήνα
στον οποίο αναφέρεται,

ii)

αναλυτική κατάσταση της κίνησης των στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας,
εμφαίνουσα την εξέλιξη της σύνθεσης και αποτίμησής του κατά τη διάρκεια του αμέσως
προηγούμενου ημερολογιακού μήνα, με ιδιαίτερη μνεία στην αποτίμηση του
Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας κατά την τελευταία ημέρα του ημερολογιακού μήνα, στον
οποίο αναφέρεται η κατάσταση,

iii) την κίνηση χρημάτων και στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας του Λογαριασμού
Πίστωσης κατά τη διάρκεια του διαρρεύσαντος ημερολογιακού τριμήνου,
iv) το κατάλοιπο που προκύπτει ανά ημερολογιακό τρίμηνο, δηλαδή κατά το περιοδικό
κλείσιμο του Λογαριασμού Πίστωσης, καθώς και
v)

το οφειλόμενο ποσό από τους τόκους της Πίστωσης για το συγκεκριμένο ημερολογιακό
τρίμηνο.

9.2.

Μέχρι το τέλος του ημερολογιακού μηνός που έπεται της λήξης κάθε ημερολογιακού μήνα, ο
Πελάτης συμφωνεί ότι οφείλει να γνωστοποιήσει στην Εταιρία εγγράφως επί αποδείξει τυχόν
μη λήψη του αναφερόμενου στην προηγούμενη παράγραφο Αντιγράφου Κίνησης Χρημάτων &
Αξιών ή τυχόν αντίρρηση ή διαφωνία του σχετικά με τα αναγραφόμενα σε αυτό κονδύλια
χρεοπιστώσεων του Λογαριασμού Πίστωσης, την κίνηση του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας ή, αν
πρόκειται για Αντίγραφο Κίνησης Χρημάτων & Αξιών ημερολογιακού μηνός, σχετικά με το
κατάλοιπο του Λογαριασμού Πίστωσης που προκύπτει και το ποσό των οφειλόμενων τόκων. Σε
αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή η Εταιρία δε λάβει τέτοια γνωστοποίηση, ο Πελάτης λογίζεται
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ότι έχει εγκρίνει και αποδέχεται ανεπιφύλαχτα την ακρίβεια των αναφερομένων στο Αντίγραφο
Κίνησης Χρημάτων & Αξιών, ήτοι της κίνησης του Λογαριασμού Πίστωσης και του
Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, καθώς και ότι αναγνωρίζει το κατάλοιπο του Λογαριασμού
Πίστωσης κατ’ άρθρο 874 ΑΚ και το ποσό των οφειλομένων τόκων. Απόδειξη περί μη λήψης
Αντιγράφου Κίνησης Χρημάτων & Αξιών από τον Πελάτη για οποιονδήποτε ημερολογιακό μήνα
χωρεί αποκλειστικά και μόνον με την εντός μηνός από την λήξη κάθε μήνα ή από κάθε κλείσιμο
του Λογαριασμού Πίστωσης, αντίστοιχα, έγγραφη επί αποδείξει γνωστοποίηση του γεγονότος
αυτού προς την Εταιρία, ρητώς αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού
ακόμα του όρκου.
9.3.

Σε κάθε περίπτωση και παράλληλα προς τις ανωτέρω υποχρεώσεις της Εταιρίας προς
ενημέρωσή

του,

ο

Πελάτης

υποχρεούται

να

λαμβάνει

όλα

τα

απαραίτητα

μέτρα, ώστε να είναι πάντοτε ενήμερος τόσο για τις Συναλλαγές που διενεργήθηκαν
στο όνομα και για λογαριασμό του, όσο και για την κατάσταση του Περιθωρίου του.
Οι παραπάνω αναφερόμενες υποχρεώσεις της Εταιρίας προς ενημέρωση του Πελάτη δεν
υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση την υποχρέωση του τελευταίου να φροντίζει και με δική
του πρωτοβουλία την ενημέρωσή του.
9.4.

Η ενημέρωση του Πελάτη για τις Συναλλαγές του, η αποστολή του Αντιγράφου
Κίνησης Χρημάτων & Αξιών, καθώς και κάθε είδους ανακοίνωση, κοινοποίηση, γνωστοποίηση
ή άλλου είδους επικοινωνία με αυτόν, συμπεριλαμβανομένων και των κοινοποιήσεων που
αφορούν δίκες στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης και τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις, θα
πραγματοποιείται από την Εταιρία έγκυρα εφόσον γίνεται στην ταχυδρομική διεύθυνση, ή στον
αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ο Πελάτης δήλωσε στην αρχή
της παρούσας σύμβασης ή στην Κύρια Σύμβαση. Σε περίπτωση αλλαγής της κατοικίας, έδρας ή
άλλων δηλωμένων στην παρούσα σύμβαση στοιχείων του Πελάτη, αυτός υποχρεούται να
γνωστοποιήσει αμέσως, εγγράφως και με απόδειξη την μεταβολή στην Εταιρία, μέχρι δε την
γνωστοποίηση αυτή, η Εταιρία κοινοποιεί νόμιμα και έγκυρα στην διεύθυνση ή στα λοιπά
στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση καθώς και ότι τυχόν μεταβολή της εν λόγω
διεύθυνσης επικοινωνίας του Πελάτη, μόνιμη ή προσωρινή, η οποία δε θα έχει γνωστοποιηθεί
στην Εταιρία, δε θα μπορεί να αντιταχθεί σε αυτή. Ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει την
Εταιρία ότι, στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας σύμβασης, θα λαμβάνει κάθε αναγκαίο
μέτρο, ώστε να καθίσταται δυνατή η άμεση επικοινωνία του με την Εταιρία.

9.5.

Σε κάθε περίπτωση, αν ο Πελάτης δεν ευρεθεί στην δηλωθείσα στην παρούσα σύμβαση
διεύθυνση, η Εταιρία δεν έχει καμία υποχρέωση να ερευνήσει για την ισχύουσα διεύθυνσή του,
όλες δε οι κοινοποιήσεις μπορούν να γίνονται προς τον ………………………………………………………..,
κάτοικο …………………………………… (οδός …….…..………………………………………, αρ. ……..), τον οποίο ο
Πελάτης

διορίζει

με

την

παρούσα
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διάταξη

της

Σύμβασης

ως

αντίκλητό

του κατ’ άρθρο 142 παρ. 4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Τυχόν ανάκληση ή παραίτηση του
διοριζομένου

αντικλήτου,

για

να

έχει

αποτέλεσμα

έναντι

της

Εταιρίας,

πρέπει να κοινοποιείται σε αυτήν μαζί με το διορισμό άλλου αντικλήτου και των στοιχείων του.
Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση μεταβολής της διεύθυνσης του αντικλήτου που διορίσθηκε με
την παρούσα σύμβαση ή μεταγενέστερα σε αντικατάστασή του.
9.6.

Ο Πελάτης υποχρεούται, οποτεδήποτε ζητήσει τούτο η Εταιρία από αυτόν να παρέχει σε αυτή
οποιοδήποτε έγγραφο ή στοιχείο, το οποίο, κατά την κρίση της, αποδεικνύει την τήρηση από
αυτόν του συνόλου των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και όλων των προϋποθέσεων
παροχής της πιστώσεως, καθώς και να γνωστοποιεί στην Εταιρία, εγγράφως, οποιαδήποτε
τυχόν μεταβολή της νομικής και οικονομικής του κατάστασης.

10.

Εντολές του Πελάτη

10.1.

Οι εντολές του Πελάτη προς την Εταιρία («Εντολές») δίδονται είτε εγγράφως, ως εγγράφου
νοουμένου και του τηλεομοιοτυπικού μηνύματος (fax), είτε προφορικά μέσω τηλεφώνου είτε
ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και μόνο σε εργάσιμες ημέρες και
ώρες. Η Εταιρία δε δεσμεύεται από Εντολές που δίδονται σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η
Εταιρία, προς απόδειξη του περιεχομένου των Εντολών και γενικότερα των συμφωνιών με τον
Πελάτη σχετικά με την παρούσα σύμβαση και την εκτέλεσή της, δύναται να προβαίνει σε
μαγνητοφώνηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Οι μαγνητοταινίες που καταγράφουν τις
τηλεφωνικές Εντολές του Πελάτη, τα έγγραφα που αποστέλλονται στην Εταιρία,
συμπεριλαμβανομένων των τηλεομοιοτυπικών μηνυμάτων (fax), καθώς και τα μηνύματα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) συμφωνείται ότι αποτελούν πλήρη απόδειξη προς τον
Πελάτη για την Εντολή του προς την Εταιρία και το περιεχόμενό της, ρητά αποκλειομένου
οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου και ιδίως των μαρτύρων. Η Εταιρία διατηρεί το
δικαίωμα όπως, για λόγους ασφαλείας, ζητεί από τον Πελάτη επιβεβαίωση της Εντολής πριν
από την εκτέλεσή της.

10.2.

Οι κάθε είδους Εντολές του Πελάτη πρέπει να είναι σαφείς και να περιγράφουν με ακρίβεια το
αντικείμενό τους. Οι Εντολές που αφορούν αγορά μετοχών με Πίστωση πρέπει να
προσδιορίζονται ρητά ως τέτοιες, προκειμένου να διαχωρίζονται από τυχόν συναλλαγές
αγοράς μετοχών που δεν γίνονται με πίστωση του τιμήματος και για τις οποίες τηρείται στην
Εταιρία ανεξάρτητος χρηματιστηριακός λογαριασμός του Πελάτη. Οι Εντολές που αφορούν στη
δέσμευση και αποδέσμευση στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, πρέπει να
προσδιορίζουν τον ακριβή αριθμό και το είδος των στοιχείων των οποίων ο Πελάτης επιθυμεί
τη δέσμευση ή αποδέσμευση. Σε. περίπτωση ασαφειών σχετικά με τους όρους και γενικά το
περιεχόμενο των Εντολών, η Εταιρία έχει την διακριτική ευχέρεια είτε, να μην εκτελέσει τις
Εντολές αυτές, είτε να τις εκτελέσει αίροντας τις ασάφειες κατά την κρίση της, χωρίς να φέρει
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ευθύνη για την ερμηνεία της. Εντολές για τροποποιήσεις, επιβεβαιώσεις ή επαναλήψεις
Εντολών που έχουν ήδη δοθεί, πρέπει να προσδιορίζονται ρητά ως τέτοιου είδους Εντολές.
10.3.

Κατά τα λοιπά, σχετικά με τις Εντολές του Πελάτη προς την Εταιρία (περιεχόμενο, διαβίβαση
προς την Εταιρία, κλπ.) και την εκτέλεσή τους, ισχύουν τα οριζόμενα στην καταρτισθείσα
μεταξύ τους Κύρια Σύμβαση, τα οποία ο Πελάτης δήλωσε ότι γνωρίζει αντιλαμβάνεται και
αποδέχεται απόλυτα.

11.

Δηλώσεις και εγγυήσεις του Πελάτη - Κίνδυνοι

11.1.

Ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει την Εταιρία ότι:
11.1.1.

Γνωρίζει ότι η Εταιρία έχει δικαίωμα να παρέχει πιστώσεις μόνο για το σκοπό αγοράς
Κινητών Αξιών στο όνομα και για λογαριασμό πελατών της με πίστωση του τιμήματος
και ότι είναι υποχρεωμένη να χρησιμοποιεί την Πίστωση που παρέχεται με την
παρούσα σύμβαση για το σκοπό αυτό, ευθυνόμενος για κάθε ζημία που ήθελε
υποστεί η Εταιρία από τη χρήση της Πίστωσης για άλλους σκοπούς.

11.1.2.

Διενεργεί συναλλαγές στο Χ.Α. και έχει γνώση της λειτουργίας της αγοράς μετοχών.

11.1.3.

Έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως το νομοθετικό καθεστώς που διέπει την αγορά
Κινητών Αξιών με πίστωση καθώς και τους όρους της παρούσας σύμβασης.

11.1.4.

Έχει ζητήσει προ της υπογραφής της παρούσας σύμβασης και έχει λάβει από την
Εταιρία τις απαραίτητες διευκρινήσεις και επεξηγήσεις ως προς τη λειτουργία του
Λογαριασμού Πίστωσης και του τρόπου εξασφάλισης των απαιτήσεων της Εταιρίας
από την παρούσα σύμβαση και προβαίνει στη σύναψη της παρούσας σύμβασης
έχοντας γνώση αυτών.

11.1.5.

Είναι ενημερωμένος για τον υψηλό κίνδυνο που ενέχει η διενέργεια συναλλαγών με
πίστωση, ιδίως σε περίοδο πτωτικής πορείας της αγοράς, δηλαδή για την υποχρέωση
κάλυψης των Περιθωρίων που ορίζονται στην παρούσα σύμβαση, για τις συνέπειες
της μείωσης του Περιθωρίου κάτω από το Διατηρητέο Περιθώριο, για τις
περιπτώσεις, τον χρόνο και τη διαδικασία εκποίησης Στοιχείων του Χαρτοφυλακίου
Ασφαλείας, και αποδέχεται τον κίνδυνο αυτό και ειδικότερα τελεί σε πλήρη γνώση
ότι:
i)

ενδέχεται να απολέσει περισσότερα από αυτά που αρχικώς επένδυσε,

ii)

μπορεί να απαιτηθεί να καταβάλει επιπροσθέτως μετρητά ή να καταθέσει και
δεσμεύσει νέους τίτλους σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ώστε να καλυφθεί
τυχόν ζημία,

iii) ενδέχεται να εξαναγκαστεί να ρευστοποιήσει μέρος ή το σύνολο των τίτλων του,
σε περίπτωση μείωσης των τιμών των μετοχών και συνεπώς της αξίας του
Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας,
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iv) η Εταιρία δύναται να εκποιήσει μέρος ή το σύνολο των στοιχείων του
Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, χωρίς να συμβουλεύσει προηγουμένως τον Πελάτη
να εξοφλήσει το υφιστάμενο Χρεωστικό Υπόλοιπο του Λογαριασμού της
Πίστωσης που του έχει παράσχει,
v)

η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να ρευστοποιήσει στοιχεία του Χαρτοφυλακίου
Ασφαλείας, αν ο Πελάτης δεν ανταποκριθεί στην όχληση της Εταιρίας σύμφωνα
με τον όρο 5.8 της παρούσας σύμβασης, ακόμα και αν εν τω μεταξύ οι τιμές των
προς ρευστοποίηση στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας παρουσιάζουν
ανοδική πορεία.

11.1.6.

Έχει την οικονομική δυνατότητα να διενεργεί συναλλαγές με παροχή πίστωσης,
καθώς και ότι σε περίπτωση οριστικού κλεισίματος της Πίστωσης θα έχει τη
δυνατότητα να ανταποκριθεί στις συνακόλουθες υποχρεώσεις του βάσει της
παρούσας σύμβασης.

11.2.

Βάσει των παραπάνω δηλώσεων του Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
διαλαμβάνονται στον όρο 5.3.2 της παρούσας σύμβασης, η Εταιρία αποδέχεται την κατάρτιση
της παρούσας σύμβασης με αυτόν.

12.

Διάρκεια, τροποποίηση και λύση της σύμβασης – κλείσιμο της πίστωσης

12.1.

Η Εταιρία έχει το δικαίωμα σε κάθε χρόνο, ακόμα και πριν από τη χρήση της
Πίστωσης και χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση του Πελάτη, να αναστέλλει τη
χρήση της Πίστωσης, να την ανακαλεί είτε συνολικά είτε μερικά, ή να θέτει όρους ως προς τη
χορήγησή της, να περιορίζει ή να μειώνει το Όριο Πίστωσης, να αναπροσαρμόζει το ποσοστό
του επιτοκίου της Πίστωσης ή τον τρόπο υπολογισμού του να μεταβάλλει το ποσοστό του
Αρχικού ή Διατηρητέου Περιθωρίου, καθώς και να κλείνει οριστικά το Λογαριασμό Πίστωσης,
λαμβάνουσα υπόψη τα εκάστοτε οικονομικά στοιχεία του Πελάτη και την αποδοτικότητα της
ευρύτερης με αυτόν συνεργασίας, γεγονότα οικονομικής φύσεως που λαμβάνουν χώρα στην
Ελλάδα ή στο εξωτερικό, μεταξύ των οποίων και η αύξηση του κόστους του χρήματος
γενικότερα και ειδικότερα στη διατραπεζική αγορά, τα οποία επιβάλλουν σε αυτήν (την
Εταιρία) αλλαγή της πιστωτικής πολιτικής ή του ύψους των επιτοκίων. Μετά την ειδοποίηση
του Πελάτη σχετικά με οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας κατά τα παραπάνω, ο Πελάτης είναι
υποχρεωμένος να εξοφλήσει μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών κάθε σχετική οφειλή του
ή να προβεί στην κάλυψη του Αρχικού ή Διατηρητέου Περιθωρίου όπως αυτό τυχόν
αναπροσαρμόσθηκε μονομερώς από την Εταιρία, σε διαφορετική περίπτωση καθίσταται
υπερήμερος. Με την επιφύλαξη των διατάξεων 6.7 της παρούσας συμβάσεως, σε περίπτωση
που η Εταιρία καλέσει τον Πελάτη να εξοφλήσει το υπόλοιπο του λογαριασμού του και ο
τελευταίος δε διατυπώσει εγγράφως τις αντιρρήσεις του, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από
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την επίδοση της πρόσκλησης, θεωρείται ότι αναγνωρίζει τόσο τα επιμέρους κονδύλια όσο και
το υπόλοιπο του λογαριασμού της πίστωσης.
12.2.

Η Εταιρία δικαιούται να κάνει χρήση των ανωτέρω δικαιωμάτων αναστολής, περιορισμού ή
κλεισίματος της πίστωσης, ιδίως σε περίπτωση παράβασης εκ μέρους του Πελάτη των
συμβατικών ή νόμιμων υποχρεώσεων του. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν εξοφλήσει
εμπρόθεσμα την οφειλή του, ή δεν ορίσει στην Εταιρία μετοχές προς πώληση, η Εταιρία
δικαιούται να προβεί, κατά την απόλυτη κρίση της, σε εκποίηση αξιών που βρίσκονται, άμεσα
ή έμμεσα, στην κατοχή της, ιδίως δε αυτές που βρίσκονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας.

12.3.

Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για την αποκατάσταση οποιοσδήποτε τυχόν ζημίας
που ήθελε υποστεί ο Πελάτης ή τρίτος συνεπεία της άσκησης των πιο πάνω δικαιωμάτων της.

12.4.

Η παρούσα Σύμβαση έχει αόριστη διάρκεια, και δύναται να καταγγελθεί από την Εταιρία
οποτεδήποτε και χωρίς σπουδαίο λόγο, τηρούμενων των σχετικών διατάξεων της παρούσας
σύμβασης.

12.5.

Η Εταιρία, με την επιφύλαξη των λοιπών δικαιωμάτων της από την παρούσα Σύμβαση, έχει το
δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση, αζημίως για αυτήν και χωρίς την τήρηση
οποιοσδήποτε προθεσμίας, με μονομερή προς τον Πελάτη δήλωσή της, να κλείσει οριστικά τον
τηρούμενο Λογαριασμό Πίστωσης και να απαιτήσει άμεσα την καταβολή του υπέρ αυτής
οριστικού καταλοίπου του, ιδίως και ενδεικτικά και σε καμία περίπτωση περιοριστικά:
i)

Αν ο Πελάτης παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους της Σύμβασης, οι οποίοι
συνομολογούνται ουσιώδεις στο σύνολό τους.

ii)

Αν ο Πελάτης διακόψει ή αναστείλει για οποιονδήποτε λόγο την ασκούμενη σήμερα και
δηλωθείσα από αυτόν επιχειρηματική δραστηριότητα.

iii)

Αν ο Πελάτης συγχωνευθεί, απορροφηθεί, εξαγορασθεί, διασπασθεί, μεταβάλει την
εταιρική του μορφή ή λυθεί για οποιονδήποτε λόγο.

iv)

Αν κηρυχθεί ο Πελάτης σε πτώχευση ή τεθεί υπό δικαστική εκκαθάριση καθώς και αν
καταθέσει ο ίδιος δήλωση αναστολής των πληρωμών του και εκ μόνης της καταθέσεώς
της ή υποβληθεί αίτηση υπαγωγής ή υπαχθεί σε οποιοσδήποτε φύσεως συλλογική
διαδικασία εξυγίανσης της επιχείρησής του.

v)

Αν επιβληθεί αναγκαστική κατάσχεση ή άλλη πράξη αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος
του Πελάτη ή των περιουσιακών του στοιχείων από οποιονδήποτε πιστωτή του και από
το γεγονός και μόνον αυτής.

vi)

Αν καταστεί ο Πελάτης μειωμένης φερεγγυότητας κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση
της Εταιρίας, ώστε να υφίσταται κίνδυνος για την ικανοποίηση των απαιτήσεών της, που
απορρέουν από την παρούσα σύμβαση.

vii)

Αν μεταβληθούν τα πρόσωπα των βασικών μετόχων του Πελάτη ή μεταβληθεί το
ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.
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viii)

Σε κάθε περίπτωση ανακρίβειας ή μη πληρότητας, κατά την κρίση της Εταιρίας,
δηλώσεων του Πελάτη που κατά την Εταιρία στηρίζουν τη χορήγηση της Πίστωσης, τη
φερεγγυότητα του και την ασφάλεια των αξιώσεών της.

12.6.

Σε κάθε περίπτωση, με τη λύση της παρούσας σύμβασης και το οριστικό κλείσιμο του
Λογαριασμού Πίστωσης, το Κατάλοιπο αυτού από κεφάλαιο, τόκους, ανατοκισμούς,
προμήθειες και κάθε άλλο έξοδο, θα κεφαλαιοποιείται και θα είναι αμέσως και αυτοδικαίως
απαιτητό και καταβλητέο από τον Πελάτη, ο οποίος περιέρχεται αυτοδικαίως σε υπερημερία,
οφείλοντας, επί του Καταλοίπου και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή του τόκους
υπολογιζόμενους με βάση το ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας όπως τυχόν θα
μεταβάλλεται από την έναρξη της υπερημερίας και μέχρι την πλήρη εξόφληση της οφειλής.

12.7.

Ο Πελάτης έχει επίσης το δικαίωμα οποτεδήποτε και ελεύθερα να εξοφλεί κάθε οφειλή του
προς την Εταιρία από την παρούσα σύμβαση και το Λογαριασμό Πίστωσης και να αιτείται το
οριστικό κλείσιμο του Λογαριασμού Πίστωσης.

12.8.

Κανένα στοιχείο του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας δεν αποδεσμεύεται σε περίπτωση λύσης της
Σύμβασης και οριστικού κλεισίματος του Λογαριασμού Πίστωσης, εφόσον υφίσταται
οποιαδήποτε απαίτηση της Εταιρίας από τη Σύμβαση και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή
ικανοποίησή της, ρητά συμφωνουμένου ότι η Εταιρία δικαιούται να εισπράξει κάθε τυχόν
οφειλόμενο ποσό μετά το οριστικό κλείσιμο του Λογαριασμού Πίστωσης από το προϊόν της
εκποίησης Δεσμευμένων Στοιχείων.

12.9.

Η Εταιρία και ο Πελάτης προέβησαν στην κατάρτιση της Σύμβασης με τους όρους που
περιέχονται σε αυτήν, ενόψει του νομικού πλαισίου που ισχύει σήμερα, των υποσχέσεων,
δηλώσεων και βεβαιώσεων που έδωσε ο Πελάτης, του κόστους χρήματος και της απόδοσης
των κεφαλαίων που διαθέτει η Εταιρία υπό τις άνω συνθήκες. Σε περίπτωση τροποποίησης
νόμου ή κανονιστικής διάταξης, ή θέσπισης νέων νόμων και διατάξεων, ή μεταβολής στην
ερμηνεία και εφαρμογή τους, ή ανάγκης συμμόρφωσης της Εταιρίας με απόφαση της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Τράπεζας της Ελλάδος, νομισματικής, φορολογικής ή άλλης
αρχής, ιδίως δε σε περίπτωση μείωσης του μεγίστου επιτρεπομένου Ορίου ή επιτοκίου της
Πίστωσης, ή των ελάχιστων επιτρεπομένων ποσοστών Αρχικού ή και Διατηρητέου Περιθωρίου,
τότε η παρούσα σύμβαση θα θεωρείται αυτομάτως και χωρίς άλλες διατυπώσεις
τροποποιηθείσα, ούτως ώστε το σύνολο των διατάξεών της και ο τρόπος εκτέλεσής της να μη
συνεπάγεται παράβαση του εκάστοτε ισχύοντος σχετικού θεσμικού πλαισίου, με την
επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώματος της Εταιρίας να καταγγείλει τη Σύμβαση και να κλείσει
οριστικά το Λογαριασμό Πίστωσης.

13.

Τελικές διατάξεις

13.1.

Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης συμφωνούνται και συνομολογούνται ως ουσιώδεις,
μπορούν δε να τροποποιηθούν μόνο ρητά και εγγράφως, είτε η τροποποίηση γίνεται με
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αμοιβαία συμφωνία, είτε με άσκηση εκ μέρους της Εταιρίας των παρεχομένων δικαιωμάτων
της σε μονομερή τροποποίησή τους. Ανταπόδειξη κατά των όρων της Σύμβασης επιτρέπεται
μόνο με έγγραφα, ρητά αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού ακόμη του
όρκου.
13.2.

Ενδεχόμενη ακυρότητα ή ακυρωσία ενός ή περισσότερων όρων της παρούσας σύμβασης δε θα
επιδρά με κανένα τρόπο στο κύρος των υπολοίπων όρων αυτής.

13.3.

Η παροχή άδειας προς τον Πελάτη να πράξει ή να παραλείψει κάτι, κατά παρέκκλιση όσων
ορίζονται στην παρούσα σύμβαση, καθώς και η επίδειξη ανοχής από την Εταιρία, δε μπορεί
ποτέ να προβληθούν εναντίον της, ή να θεμελιώσουν δικαίωμα του Πελάτη για το μέλλον, ή να
ερμηνευθούν ως παραίτηση της Εταιρίας από δικαίωμά της.

13.4.

Όλες οι ασφάλειες που δόθηκαν ή που πρόκειται να δοθούν υπέρ της Εταιρίας
εξασφαλίζουν οποιαδήποτε απαίτησή της κατά του Πελάτη από την παρούσα σύμβαση και δεν
επηρεάζονται από τυχόν ακυρότητα μέρους ή του συνόλου της Σύμβασης, έστω και αν δόθηκαν
για άκυρη συμβατική υποχρέωση του Πελάτη.

13.5.

Η Σύμβαση δεσμεύει και ισχύει προς όφελος του Πελάτη και της Εταιρίας, καθώς και των
διαδόχων και εκδοχέων αυτών, του Πελάτη όμως μη δικαιουμένου να εκχωρήσει ή
μεταβιβάσει

με

οποιονδήποτε

τρόπο

τα

δικαιώματα

και

τις

υποχρεώσεις

του από την παρούσα σύμβαση σε τρίτους χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας. Η
Εταιρία δικαιούται να εκχωρεί ή να μεταβιβάζει μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων,
απαιτήσεων ή και υποχρεώσεών της από την παρούσα σύμβαση σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς
να απαιτείται για αυτό σύμπραξη ή συγκατάθεση του Πελάτη. Επίσης η Εταιρία δικαιούται να
εκχωρεί, μαζί με τις παραπάνω απαιτήσεις, και τις κάθε είδους εξασφαλίσεις, εμπράγματες ή
προσωπικές, που ασφαλίζουν τις πληρωμές των απαιτήσεων που εκχωρούνται, χωρίς τη
σύμπραξη ή συγκατάθεση του Πελάτη. Επιπλέον η Εταιρία δύναται να μετενεχυριάζει τις
Κινητές Αξίες που της παρέχονται ως ασφάλεια για την απαίτησή της ή να παρακαταθέτει τους
τίτλους σε θεματοφύλακες της επιλογής της, χωρίς να απαιτείται σχετικά η συναίνεση του
Πελάτη.
13.6.

Η Εταιρία δικαιούται, κατά την κρίση της και προς διασφάλιση των δικαιωμάτων της να
κοινοποιεί την παρούσα σύμβαση στις εταιρείες, των οποίων οι μετοχές συμπεριλαμβάνονται
στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, στην Ε.Χ.Α.Ε. Α.Ε., το Χ.Α., αποθετήρια αξιών, εταιρίες
εκκαθάρισης, στους θεματοφύλακες ή τους μετενεχυρούχους δανειστές του Χαρτοφυλακίου
Ασφαλείας, ή, τέλος, σε οποιοδήποτε τρίτο, χωρίς τη σύμπραξη ή τη συγκατάθεση του Πελάτη.

13.7.

Οι σχέσεις των συμβαλλομένων μερών για θέματα τα οποία δεν ρυθμίζονται
από την παρούσα σύμβαση και σχετίζονται με το αντικείμενό της, θα διέπονται από
τις σχετικές διατάξεις των εκάστοτε ισχυόντων νόμων ή κανονιστικών αποφάσεων

21

που αναφέρονται στην παροχή πιστώσεων από Μέλη του Χ.Α. προς πελάτες τους
για την αγορά κινητών αξιών με πίστωση του τιμήματος.
13.8.

Όπου

δεν ορίζεται

διαφορετικά στην

παρούσα

σύμβαση,

στις

σχέσεις

μεταξύ

των συμβαλλομένων μερών θα έχουν εφαρμογή οι όροι της μεταξύ τους καταρτισθείσας
Κύριας Σύμβασης.
13.9.

Όλες οι αιτήσεις, οχλήσεις και γνωστοποιήσεις του Πελάτη προς την Εταιρία θα γίνονται μόνο
εγγράφως και επί αποδείξει.

13.10. Τα Παραρτήματα (Ι - ΙΙΙ) που υπογράφονται από τον Πελάτη, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα
της παρούσας σύμβασης.
13.11. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά από την παρούσα
σύμβαση μεταξύ των συμβαλλομένων, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, στην οποία
περιλαμβάνεται και κάθε τυχόν δίκη κατά τη διαδικασία της εκτελέσεως ή λήψη οποιουδήποτε
ασφαλιστικού μέτρου, υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων
αρμόδια δε κατά τόπο για την επίλυση κάθε τέτοιας διαφοράς ορίζονται από τους
συμβαλλόμενους που παραιτούνται κάθε σχετικής ενστάσεώς τους, τα δικαστήρια της πόλης
των Αθηνών και οι οποίοι συμβαλλόμενοι με την παρούσα υποβάλλονται στην αποκλειστική
δωσιδικία αυτών.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε για την
ακρίβεια των συμφωνηθέντων, υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους, όπως ακολουθεί, σε δύο (2)
όμοια και ισόκυρα πρωτότυπα και έλαβε ο καθένας από ένα αντίτυπο.

Οι Συμβαλλόμενοι

Για την Εταιρία

Ο Πελάτης

_______________________

_______________________

(Υπογραφή - σφραγίδα)

(Υπογραφή – θεώρηση γνησίου)

……………………………
(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΡΧΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Προσωπικά στοιχεία Πελάτη
Επώνυμο:…………………………………………………………… Όνομα: ………………………………………………………………..
Διεύθυνση: ..……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Κωδικός Χ.Α. ………………………….
Λογαριασμός Αξιών Συναλλασσόμενου στο Σ.Α.Τ. ……………………………………………..
Κωδικός Μερίδας Επενδυτή …………………………………………………………...

Το Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας κατά την υπογραφή της σύμβασης αποτελείται από τα ακόλουθα
στοιχεία:

Ι. Μετοχές:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

ΙΙ. Άλλες Κινητές Αξίες:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

ΙΙΙ. Μετρητά:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

Δηλώνω και βεβαιώνω ότι τα στοιχεία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας είναι της αποκλειστικής μου
κυριότητας, ελεύθερα από κάθε βάρος και εν γένει οιοδήποτε δικαίωμα τρίτου.

Ο Πελάτης
Αθήνα, ………………...

………………….……………………….
(Υπογραφή – θεώρηση γνησίου)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Προς: I. X. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Αθήνα, ..………….……..

Ο/Η υπογραφών/ουσα ……………………………………………………………. του …….……………...…….., κάτοικος
………………….……………….. (οδός …………………………………..., αρ. ……….), δίδω με την παρούσα Εντολή
δέσμευσης των παρακάτω κινητών αξιών μου, ούτως ώστε αυτές να υπαχθούν στο Χαρτοφυλάκιο
Ασφαλείας μου για την αγορά μετοχών με πίστωση, για τις οποίες δηλώνω και βεβαιώνω ότι είναι
της αποκλειστικής μου κυριότητας και ελεύθερες από κάθε βάρος και εν γένει οιοδήποτε δικαίωμα
τρίτου.
Κωδικός ΧΑΑ ……………
Λογαριασμός Αξιών Συναλλασσόμενου στο ΣΑΤ ……………………………
Κωδικός Μερίδας Επενδυτή …………………………………….
Α/Α

Όνομα Κινητής Αξίας Προς Δέσμευση

Αριθμός Κινητών Αξιών

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ΣΥΝΟΛΟ

Ο Πελάτης

………………….……………………….
(Υπογραφή - θεώρηση γνησίου)
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Τιμή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΣΕΙΡΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η σειρά των στοιχείων του χαρτοφυλακίου που θα εκποιηθούν από την Εταιρία, σύμφωνα με τον
όρο 5.9 της παρούσας σύμβασης είναι η ακόλουθη:
1) ……
2) ……
3) ……
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