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Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών Εκκαθάρισης σε Χρηµατιστηριακά Παράγωγα & Παροχής Ασφαλειών 

(για Νοµικά Πρόσωπα)  

 
 
Στην Αθήνα την ……………. µεταξύ : 
 
Αφενός της εδρεύουσας στην Αθήνα ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. που 
εκπροσωπείται νόµιµα από τ... …………………..…………………….. υπό την ιδιότητά της ως Γενικού Εκκαθαριστικού 
Μέλους της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηµατιστηρίου Αθηνών Α.Ε. (ΕΤ.ΕΚ.) και θα καλείται εφεξής 
«Τράπεζα»  
 
Αφετέρου τ…. …………………….(εφεξής «Πελάτης»), τα πλήρη στοιχεία του οποίου αναφέρονται στο Παράρτηµα 
της παρούσας, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής.  
 
και εκ τρίτου, της ……………………………………………………… που εδρεύει στ… 
…………………………….………….…….. (……………….…………..…….), όπως νόµιµα εκπροσωπείται από τον  κ. 
…………………………………………………….., υπό την ιδιότητά της ως Μέλους της Αγοράς Παραγώγων του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών Α.Ε. (Χ.Α.) ή/και του Μέλους του Χρηµατιστηρίου «S.C. SIBEX – Sibiu Stock Exchange 
S.A.» (SIBEX) (όπου συντρέχει περίπτωση) και θα καλείται εφεξής «Μέλος» 
 
συµφωνούνται τα ακόλουθα:   
 

 
Π ρ ο ο ί µ ι ο 

 
1. Σύµφωνα µε την Οδηγία 2004/39/ΕΚ και τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις το Μέλος συµµετέχει στην Αγορά 

Παραγώγων του Χ.Α. ή/και του SIBEX (εφεξής «Αγορά Παραγώγων») και δικαιούται να διενεργεί συναλλαγές για 
λογαριασµό τρίτων µε βάση τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό (εφεξής ο Κανονισµός Αγοράς) που διέπει τη 
λειτουργία της σχετικής Αγοράς Παραγώγων ως οργανωµένης αγοράς εγκεκριµένης από τη σχετική Αρµόδια 
Αρχή (Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή «Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare Romanian» (National Securities 
Commission (RNSC)) και υποκείµενης στην εποπτεία της. Εξάλλου το Μέλος συµµετέχει και στο Μηχανισµό 
∆ανεισµού Τίτλων του Χ.Α. παρέχοντας τη δυνατότητα σύναψης συναλλαγών δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων 
για λογαριασµό των πελατών του σύµφωνα µε τα σχετικώς προβλεπόµενα στον Κανονισµό Αγοράς του Χ.Α.  

2. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 648/2012 και τον Ελληνικό Νόµο (Ν. 3606/2007) η Τράπεζα συµµετέχει στο 
Σύστηµα Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (Σύστηµα) της ΕΤ.ΕΚ. και δικαιούται να διενεργεί την 
εκκαθάριση συναλλαγών για λογαριασµό τρίτων ως Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος της ΕΤ.ΕΚ. µε βάση τα 
προβλεπόµενα στον Κανονισµό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (Κανονισµός Εκκαθάρισης) που 
διέπει τη λειτουργία της ΕΤ.ΕΚ. ως Κεντρικού Αντισυµβαλλοµένου (Central Counterparty) εγκεκριµένου από την 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και υποκείµενου στην εποπτεία της. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα δικαιούται να 
εκκαθαρίζει συναλλαγές για λογαριασµό τρίτων επί παραγώγων διαπραγµατευόµενων στο Χ.Α. ή/και στο SIBEX, 
ως και σε κάθε άλλη αγορά που ήθελε υπαχθεί στην εκκαθάριση της ΕΤ.ΕΚ. και του Κανονισµού Εκκαθάρισης, 
αλλά και επί συναλλαγών δανειοδοσίας ή δανειοληψίας που συνάπτονται στο Χ.Α., εφεξής καλουµένων όλων των 
παραπάνω συναλλαγών ως «οι συναλλαγές».  

3. Ο Πελάτης και το Μέλος ρητώς δηλώνουν από κοινού ότι έχουν συνάψει σύµβαση παροχής επενδυτικών 
υπηρεσιών µε την οποία το Μέλος παρέχει σχετικές υπηρεσίες στον Πελάτη αναφορικά µε τη διεξαγωγή 
συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα, που περιλαµβάνουν και τις εν προκειµένω συναλλαγές. Ο Πελάτης 
δηλώνει ότι γνωρίζει τις υποχρεώσεις του σε σχέση µε τις συναλλαγές και επιθυµεί να συνάπτει τέτοιες στο 
πλαίσιο των επενδύσεών του σε χρηµατοπιστωτικά µέσα. ∆ηλώνει επίσης ρητώς ότι έχει λάβει όλη την 
απαιτούµενη πληροφόρηση από το Μέλος ως προς τις συναλλαγές και έχει αξιολογηθεί από το Μέλος ως προς 
τις παρεχόµενες επενδυτικές υπηρεσίες κατά τις κείµενες διατάξεις και επιθυµεί, προς το σκοπό διενέργειας 
συναλλαγών, να κάνει χρήση των υπηρεσιών εκκαθάρισης της Τράπεζας κατά τους όρους της παρούσας.  

4. Η Τράπεζα επιθυµεί να παρέχει υπηρεσίες εκκαθάρισης στον Πελάτη κατά τους όρους της παρούσας 
λαµβανοµένης υπόψη της σχετικής αξιολόγησης κινδύνου του Πελάτη την οποία η Τράπεζα δύναται να διενεργεί 
ως προς αυτόν.  

5. Η Τράπεζα προτίθεται να παράσχει στον Πελάτη υπηρεσίες εκκαθάρισης µέσω αντίστοιχου Λογαριασµού 
Εκκαθάρισης Πελατείας υπό την ιδιότητά της ως Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους και σύµφωνα µε την παρούσα, 
τις οποίες θα εκπληρώνει µε βάση τον Κανονισµό Εκκαθάρισης και τους όρους της παρούσας. 

6. Η Τράπεζα και το Μέλος δηλώνουν από κοινού ότι έχουν συνάψει σύµβασης µετάθεσης εκκαθάρισης (Give – up 
agreement) βάσει της οποίας η Τράπεζα έχει αναλάβει έναντι του Μέλους να εκκαθαρίζει συναλλαγές που το 
Μέλος θα διενεργεί για λογαριασµό κοινώς αποδεκτών πελατών µε τους οποίους θα υπογράφεται σχετική 
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τριµερής σύµβαση παροχής υπηρεσιών εκκαθάρισης κατά τους τυποποιηµένους όρους της παρούσας. Κατόπιν 
τούτων η Τράπεζα δηλώνει ότι επιθυµεί να παρέχει υπηρεσίες εκκαθάρισης στον Πελάτη που θα διενεργεί το 
Μέλος υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι όροι της παρούσας. 

7. Η εκκαθάριση των συναλλαγών θα διενεργείται σύµφωνα µε το Ελληνικό ∆ίκαιο ως υπαγόµενη στον Κανονισµό 
Εκκαθάρισης και τις ειδικότερες ρυθµίσεις και διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ..    
 

 
4. [ Ορισµοί ]  

 
4.1. Αγορές Παραγώγων: Η Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. ή/και η  Αγορά Παραγώγων του SIBEX, ως και κάθε 

άλλη αγορά που θα υπάγεται στην εκκαθάριση της ΕΤ.ΕΚ. σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τον 
Κανονισµό Εκκαθάρισης ως προς την οποία τόσο το Μέλος όσο και η Τράπεζα θα παρέχουν σχετικές 
υπηρεσίες.    

4.2. Αγορές: Οι Αγορές Παραγώγων και ο Μηχανισµός ∆ανεισµού Τίτλων.   
4.3. Λογαριασµός Εκκαθάρισης Πελατείας: Ο λογαριασµός στο Σύστηµα της ΕΤ.ΕΚ. µέσω του οποίου η 

Τράπεζα εκκαθαρίζει τις συναλλαγές πελατών της συγκεντρωτικά (omnibus clearing account) έναντι της 
ΕΤ.ΕΚ. σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τον Κανονισµό Εκκαθάρισης.  

4.4. Λογαριασµός Εκκαθάρισης Πελάτη: Ο λογαριασµός στο Σύστηµα της ΕΤ.ΕΚ. µέσω του οποίου η Τράπεζα 
εκκαθαρίζει τις συναλλαγές πελατών της διαχωρισµένα ανά πελάτη (individual client segregation account) 
έναντι της ΕΤ.ΕΚ. σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τον Κανονισµό Εκκαθάρισης.  

4.5. Λογαριασµός Εκκαθάρισης: Ο Λογαριασµός Εκκαθάρισης Πελάτη και ο Λογαριασµός Εκκαθάρισης 
Πελατείας.   

4.6. Λογαριασµός Θέσης Πελάτη (Επενδυτή): Ο λογαριασµός στο Σύστηµα της ΕΤ.ΕΚ. που συνδέεται µε 
Λογαριασµό Εκκαθάρισης και υπολογαριασµό αυτού µέσω του οποίου η Τράπεζα καταχωρίζει τις θέσεις 
πελατών της ανά επενδυτή-πελάτη, όπως προκύπτουν µε βάση τις συναλλαγές που συνάπτονται για τον 
πελάτη σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αγοράς και τον Κανονισµό Εκκαθάρισης.  

4.7. Περιθώριο ασφάλισης: Το περιθώριο ασφάλισης που υπολογίζει η ΕΤ.ΕΚ. ανά Λογαριασµό Εκκαθάρισης 
σε σχέση µε τον κίνδυνο που προκύπτει από τις συναλλαγές που εκκαθαρίζονται µέσω αυτού.   

4.8. Πιστωτικό Όριο: Το προχρηµατοδοτηµένο όριο που θέτει η ΕΤ.ΕΚ. στα Εκκαθαριστικά Μέλη της, ως µέτρο 
κάλυψης κινδύνου σύµφωνα µε τον Κανονισµό Εκκαθάρισης, το οποίο κατανέµουν αντίστοιχα τα 
Εκκαθαριστικά Μέλη σε Μέλη Αγοράς και αφορά στη δυνατότητα εισαγωγής εντολών στα συστήµατα των 
Αγορών προς διενέργεια συναλλαγών.   
 
 

5. [ ∆ηλώσεις – ∆ιαβεβαιώσεις ]  
 
5.1. Ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει ότι γνωρίζει τους όρους λειτουργίας των Αγορών και της εκκαθάρισης 

όπως ορίζονται αντίστοιχα στον Κανονισµό Αγοράς και στον Κανονισµό Εκκαθάρισης.  
5.2. Το Μέλος και ο Πελάτης δηλώνουν από κοινού ότι τα πάσης φύσεως θέµατα που αφορούν στους όρους 

εκτέλεσης εντολών και διενέργειας συναλλαγών από το Μέλος για λογαριασµό του Πελάτη ως και οι συναφείς 
υποχρεώσεις τήρησης των κείµενων διατάξεων περί παροχής των σχετικών υπηρεσιών ρυθµίζονται 
αποκλειστικώς από τη µεταξύ τους συναφθείσα σύµβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και ουδόλως 
σχετίζονται µε την παρούσα. Κατόπιν τούτου το Μέλος αναγνωρίζει ρητώς και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι 
την ευθύνη ως προς τον τρόπο σύναψης συναλλαγών για τον Πελάτη και την εκπλήρωση των σχετικών 
υποχρεώσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών προς αυτόν, σε σχέση ενδεικτικώς µε τον έλεγχο 
καταλληλότητας ή συµβατότητας των σχετικών επενδύσεων, τον έλεγχο του νοµικού κινδύνου του Πελάτη σε 
σχέση ιδίως µε την ικανότητά του να συµβάλλεται έγκυρα στις συναλλαγές, ως και µε τους όρους βέλτιστης 
εκτέλεσης κατά τις κείµενες διατάξεις, φέρει αποκλειστικώς και µόνο το Μέλος κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόµενα στη σύµβασή του µε τον Πελάτη.   

5.3. Ο Πελάτης και το Μέλος δηλώνουν ότι έχουν κατανοήσει πλήρως τη λειτουργία της Τράπεζας ως Γενικού 
Εκκαθαριστικού Μέλους σύµφωνα µε τον Κανονισµό Εκκαθάρισης. Επίσης δηλώνουν ότι έχουν λάβει ήδη 
γνώση των όρων λειτουργίας της εκκαθάρισης, όπως διενεργείται από την ΕΤ.ΕΚ. σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό Εκκαθάρισης, και κατανοούν πλήρως το περιεχόµενό τους, έχοντας πλήρη επίγνωση των 
υποχρεώσεών τους έναντι της Τράπεζας, που θα προκύπτουν από την εκκαθάριση των συναλλαγών του 
Πελάτη και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της Τράπεζας προς την ΕΤ.ΕΚ., ιδίως σχετιζοµένων µε την παροχή 
ασφαλειών προς κάλυψη απαιτήσεων Περιθωρίου ασφάλισης, την ηµερήσια ή και άλλη περιοδική ή τελική 
αποτίµηση των θέσεων εκ των σχετικών συναλλαγών, την άσκηση δικαιωµάτων εξ αυτών, τη διενέργεια 
καταβολών µε βάση τις διαδικασίες χρηµατικού διακανονισµού ή και τη διενέργεια παραδόσεων κινητών 
αξιών κατά το διακανονισµό, όπου συντρέχει περίπτωση.  

5.4. Ο Πελάτης, ρητά και ανεπιφύλακτα, αναλαµβάνει την υποχρέωση να εκπληρώνει εµπροθέσµως και 
προσηκόντως τις υποχρεώσεις από τις συναλλαγές και ιδία να εξοφλεί, σε πρώτη ζήτηση της Τράπεζας, τις 
οφειλές του, βάσει της παρούσας.  Το Μέλος δεσµεύεται ανεπιφύλακτα όπως εκπληρώνει όλες τις σχετικές 
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υποχρεώσεις του Πελάτη σύµφωνα µε την παρούσα, ευθυνόµενο έναντι της Τράπεζας αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρον µε τον Πελάτη ως πρωτοφειλέτης ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών, ως και για 
τυχόν άλλους φόρους, τέλη, δαπάνες, εισφορές και λοιπά έξοδα που είναι δυνατό να προκύψουν από την 
παρούσα σύµβαση. Προς τούτο δε το Μέλος δηλώνει ρητώς ότι παραιτείται από οποιαδήποτε ένσταση 
σχετιζόµενη µε το πρόσωπο του ιδίου ή του Πελάτη, όπως ενδεικτικώς την ένσταση διζήσεως ή διαιρέσεως 
(ΑΚ 855), και θα εκπληρώνει τις ως άνω υποχρεώσεις του προς την Τράπεζα σε πρώτη ζήτηση αυτής. 
Ο Πελάτης και το Μέλος ρητώς αναγνωρίζουν επίσης και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ως καθόλα έγκυρο και 
ισχυρό το δικαίωµα της Τράπεζας να προβαίνει άνευ ετέρου στο αναγκαστικό κλείσιµο των θέσεων του 
Πελάτη άνευ περαιτέρω εντολής του ή εντολής του Μέλους και στη διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής 
συµψηφιστικής εκκαθάρισης των θέσεων αυτών κατά τις κείµενες διατάξεις, ως και σε κάθε άλλη ενέργεια 
που κρίνει η Τράπεζα αναγκαία κατά τους όρους της παρούσας σε περίπτωση υπερηµερίας του Πελάτη ως 
προς την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεών του και προς ικανοποίηση των απαιτήσεων της Τράπεζας 
από την υπερηµερία του Πελάτη. Αναγνωρίζουν προσέτι ότι παρόµοια δικαιώµατα έχει και η ΕΤ.ΕΚ., ως 
Κεντρικός Αντισυµβαλλόµενος προς διευθέτηση τυχόν υπερηµεριών που θα εκδηλώνονται σε σχέση µε 
θέσεις του Πελάτη όπως θα καταχωρίζονται στο Λογαριασµό Θέσης Πελάτη του Πελάτη και το συνδεόµενο 
µε αυτόν Λογαριασµό Εκκαθάρισης Πελατείας, που θα διατηρεί η Τράπεζα στο Σύστηµα της ΕΤ.ΕΚ., τα 
οποία η ΕΤ.ΕΚ. έχει εξουσία να ασκεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τον Κανονισµό Εκκαθάρισης.  

5.5. Ο Πελάτης δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως το δικαίωµα της Τράπεζας να προβαίνει σε αξιολόγηση κινδύνου 
του (risk assessment) όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο προκειµένου να του παρέχει υπηρεσίες εκκαθάρισης κατά 
τους όρους της παρούσας. Στο πλαίσιο αυτό ο Πελάτης βεβαιώνει ότι τα πάσης φύσεως στοιχεία και 
δεδοµένα που θα παρέχει στην Τράπεζα προς διενέργεια των σχετικών αξιολογήσεων είναι αληθή και πλήρη, 
ενώ σε περίπτωση µεταβολής τους που µπορεί να έχει αρνητική επίπτωση στην χρηµατοοικονοµική του 
κατάσταση θα ενηµερώνει άµεσα την Τράπεζα. Επιπροσθέτως, ο Πελάτης αποδέχεται ρητώς και συµφωνεί 
να παρέχει στην Τράπεζα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση κάθε στοιχείο ή πληροφορία που θα του ζητείται από 
αυτή σχετιζόµενο µε την εν γένει χρηµατοοικονοµική κατάστασή του και ιδίως τη φερεγγυότητά του.   

5.6. Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει ήδη λάβει γνώση των όρων λειτουργίας των Λογαριασµών Εκκαθάρισης και 
υπολογαριασµών αυτών ως και των Λογαριασµών Θέσης Πελάτη όπως ορίζονται στις κείµενες διατάξεις και 
στον Κανονισµό Εκκαθάρισης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς οι οποίοι θα διέπουν την 
παρούσα και στους οποίους δια της παρούσας προσχωρεί. Επίσης, δηλώνει ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των 
δυνατοτήτων που προσφέρει η Τράπεζα για εκκαθάριση των συναλλαγών του µέσω Λογαριασµού 
Εκκαθάρισης Πελατείας ή Λογαριασµού Εκκαθάρισης Πελάτη. Στο πλαίσιο αυτό, βεβαιώνει ότι έχει 
κατανοήσει πλήρως τα επίπεδα προστασίας και διαχωρισµού που οι σχετικοί Λογαριασµοί Εκκαθάρισης 
παρέχουν, αλλά και του συνεπαγόµενου κόστους, καθώς και ότι η από µέρους του επιλογή οποιουδήποτε εξ 
αυτών βάσει της παρούσας θα αποτελεί σε κάθε περίπτωση συνειδητή απόφαση.   
Συνεπακόλουθα, ο Πελάτης δηλώνει την επιλογή του µε την παρούσα να διενεργείται η εκκαθάριση των 
συναλλαγών του επί χρηµατιστηριακών παραγώγων, µέσω:  

Λογαριασµού Εκκαθάρισης Πελατείας  ……………………………………………….. □ 

Λογαριασµού Εκκαθάρισης Πελάτη …………………………………………………... □ 

 
Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πελάτης επιθυµεί να µεταβάλει την ανωτέρω επιλογή του και εφόσον είναι 
ενήµερος στις υποχρεώσεις του έναντι της Τράπεζας, οφείλει να το γνωστοποιήσει στην Τράπεζα µε τον 
τρόπο επικοινωνίας που συµφωνείται στην παρούσα και να προβεί στη συµπλήρωση των στοιχείων και 
εντύπων που κατά περίπτωση θα απαιτηθούν. Η µεταβολή προς χρήση του νέου Λογαριασµού θα λαµβάνει 
χώρα µε την ολοκλήρωση των απαιτούµενων διαδικασιών σύµφωνα και µε τους όρους του Κανονισµού 
Εκκαθάρισης.   

5.7. Η Τράπεζα δηλώνει ότι γνωρίζει τις υποχρεώσεις της για δηµοσιοποίηση των επιπέδων προστασίας και 
διαχωρισµού, όπως ορίζονται µε τους Λογαριασµούς Εκκαθάρισης, αλλά και του συνεπαγόµενου κόστους, 
και θα τις εκπληρώνει σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τον Κανονισµό Εκκαθάρισης προκειµένου ο 
Πελάτης να µπορεί να προβαίνει στην επιλογή σχετικού Λογαριασµού Εκκαθάρισης προς εξυπηρέτηση της 
εκκαθάρισης των συναλλαγών του. Ο Πελάτης δηλώνει ότι θα δηλώνει εγγράφως στην παρούσα προς την 
Τράπεζα την επιλογή του προς χρήση Λογαριασµού Εκκαθάρισης κατά τους όρους και σε εφαρµογή της 
παρούσας.    

5.8. Ρητώς αναγνωρίζεται από τα συµβαλλόµενα µέρη ότι η παρούσα θα λειτουργεί σύµφωνα µε τους γενικούς 
όρους συναλλαγών της Τράπεζας στους οποίους υπάγονται τόσο ο Πελάτης όσο και το Μέλος και τους 
οποίους έχουν αποδεχθεί, εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά στην παρούσα ή συµφωνηθεί κατά περίπτωση 
µεταξύ των µερών. Σε περίπτωση πάντως διαφοράς ή διαφωνίας µεταξύ των όρων της παρούσας και των 
γενικών όρων συναλλαγών της Τράπεζας, οι όροι της παρούσας θα υπερισχύουν.  

 
6. [ Υπηρεσίες εκκαθάρισης - Εξουσιοδοτήσεις]  
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6.1. Η Τράπεζα θα παρέχει στον Πελάτη κάθε υπηρεσία που αφορά στην εκκαθάριση των συναλλαγών του 

σύµφωνα µε τον Κανονισµό Εκκαθάρισης. Οι υπηρεσίες εκκαθάρισης µε βάση τα κατά το χρόνο υπογραφής 
της παρούσας προβλεπόµενα αφορούν ιδίως και κατά την ειδική ορολογία που περιλαµβάνεται στον 
Κανονισµό Εκκαθάρισης, το άνοιγµα των κατά περίπτωση απαιτούµενων Λογαριασµών Εκκαθάρισης και 
Λογαριασµών Θέσεων για τον Πελάτη, τη διάρθρωση των συναλλαγών, καλύπτουσα διορθώσεις ή και 
µεταθέσεις εκκαθάρισης όπου συντρέχει περίπτωση, τον υπολογισµό, τον συµψηφισµό και την αποτίµηση 
των θέσεων εκ των συναλλαγών, την αποτίµηση των ασφαλειών που θα παρέχει ο Πελάτης στην Τράπεζα, 
σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας αλλά και λαµβανοµένων υπόψη των αντιστοίχων υπολογισµών 
απαιτήσεων Περιθωρίου ασφάλισης και αποτιµήσεων ασφαλειών που θα διενεργεί η ΕΤ.ΕΚ. προς την 
Τράπεζα, τον υπολογισµό και την παρακολούθηση των Πιστωτικών Ορίων που θα αποδίδει η Τράπεζα στο 
Μέλος για τη σύναψη από αυτό συναλλαγών για τον Πελάτη, τον υπολογισµό των δικαιωµάτων και 
υποχρεώσεων σε σχέση µε το διακανονισµό των συναλλαγών ή/και την τυχόν άσκηση δικαιωµάτων εκ των 
συναλλαγών, την αναπροσαρµογή των θέσεων του Πελάτη σε περίπτωση εταιρικών πράξεων που 
επηρεάζουν τις θέσεις εκ των συναλλαγών του, ως και την απόδοση σε σχέση µε κινητές αξίες του 
αποτελέσµατος εταιρικών γεγονότων (µερίσµατος, προµερίσµατος κλπ.) ως προς ασφάλειες παρεχόµενες 
από τον Πελάτη µε τη µορφή κινητών αξιών, την ενηµέρωση του Πελάτη ως προς τα εν γένει αποτελέσµατα 
της εκκαθάρισης µε βάση τις ανακοινώσεις της ΕΤ.ΕΚ., τις µεταθέσεις του διακανονισµού, όπου συντρέχει 
περίπτωση, τις γνωστοποιήσεις λογαριασµού διακανονισµού αξιών για τον Πελάτη στο Σύστηµα Άυλων 
Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.), όπως ορίζονται κατά τις κείµενες διατάξεις, µε 
βάση τους αντίστοιχους Λογαριασµούς Θέσης που θα διατηρεί η Τράπεζα στο Σύστηµα της ΕΤ.ΕΚ. για τον 
Πελάτη, την τυχόν συναινετική µεταφορά θέσεων σε άλλους Λογαριασµούς Εκκαθάρισης, τη διαχείριση 
αδυναµιών ή αθετήσεων υποχρεώσεων στην εκκαθάριση ή στο διακανονισµό λόγω υπερηµερίας, τη χρέωση 
και είσπραξη δικαιωµάτων και προµηθειών υπέρ της ΕΤ.ΕΚ., του Χ.Α. ή και υπέρ κάθε άλλου φορέα 
σχετιζόµενου µε την εκκαθάριση και τις συναλλαγές του Πελάτη.   

6.2. Στο πλαίσιο της διαχείρισης κινδύνου που θα διενεργεί η Τράπεζα ως προς τις θέσεις και τις συναλλαγές του 
Πελάτη, ο Πελάτης υποχρεούται να καταθέτει την ασφάλεια, το ύψος και οι παράµετροι υπολογισµού της 
οποίας θα καθορίζονται από την Τράπεζα µονοµερώς και σύµφωνα µε τις διαδικασίες της, µε βάση τους 
όρους αποτίµησης και υπολογισµού της ΕΤ.ΕΚ. ή και αυστηρότερους κατ’ ευχέρεια της Τράπεζας. Επίσης, η 
Τράπεζα θα γνωστοποιεί στον Πελάτη τις µορφές αποδεκτών από αυτή ασφαλειών καθώς επίσης και τις 
απαιτήσεις της παροχής από αυτόν ασφάλειας κατά τις ως άνω διαδικασίες που θα υιοθετεί.  

6.3. Η Τράπεζα θα προσαρµόζει τις παρεχόµενες µε την παρούσα υπηρεσίες εκκαθάρισης ανάλογα µε τα 
ισχύοντα κάθε φορά βάσει του Κανονισµού Εκκαθάρισης, παρέχοντας όπου απαιτείται σχετική ενηµέρωση 
στον Πελάτη. Σε κάθε περίπτωση η Τράπεζα θα παρέχει τις ως άνω υπηρεσίες µε βάση τα επίσηµα στοιχεία 
εκκαθάρισης της ΕΤ.ΕΚ., όπως θα διαβιβάζονται στην Τράπεζα από αυτή.  

6.4. Για τις ανάγκες παροχής από την Τράπεζα των υπηρεσιών εκκαθάρισης ο Πελάτης παρέχει µε την παρούσα 
στην Τράπεζα ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, που θα ισχύει και στην περίπτωση των άρθρων 223 
Α.Κ. και 726 Α.Κ., διότι αφορά και στο συµφέρον της Τράπεζας, όπως η Τράπεζα προβεί σε κάθε αναγκαία 
ενέργεια, προκειµένου για Λογαριασµό Εκκαθάρισης Πελατείας που θα επιλέγεται από τον Πελάτη, για το 
άνοιγµα και τη σύνδεση του Λογαριασµού Θέσης του Πελάτη µε το σχετικό Λογαριασµό Εκκαθάρισης 
Πελατείας που θα διατηρεί η Τράπεζα, και προκειµένου για Λογαριασµό Εκκαθάρισης Πελάτη που θα 
επιλέγεται από τον Πελάτη, για το άνοιγµα του σχετικού Λογαριασµού Εκκαθάρισης Πελάτη ως και για το 
άνοιγµα Λογαριασµού Θέσης για τον Πελάτη που θα συνδέεται µε το σχετικό Λογαριασµό Εκκαθάρισης 
Πελάτη.  

6.5. Επίσης, ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την Τράπεζα παρέχοντας σε αυτή ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση, που 
ισχύει και στην περίπτωση των άρθρων 223 Α.Κ. και 726 Α.Κ., διότι αφορά και στο συµφέρον της Τράπεζας, 
όπως η Τράπεζα προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια και έχει πρόσβαση σε υφιστάµενο σχετικό 
λογαριασµό του προς εξυπηρέτηση των απαραίτητων χρεοπιστώσεων για τον Πελάτη σε σχέση µε τις 
συναλλαγές του είτε αυτές αφορούν το διακανονισµό τους είτε την παροχή ασφαλειών υπέρ της Τράπεζας ή 
της ΕΤ.ΕΚ. απευθείας όπου συντρέχει περίπτωση, και στο πλαίσιο αυτό όπως προβαίνει στις αναγκαίες 
χρεώσεις, πιστώσεις και εν γένει κινήσεις του σχετικού λογαριασµού σε εκπλήρωση υποχρεώσεων 
σχετιζόµενων µε την εκκαθάριση των συναλλαγών του Πελάτη. Η Τράπεζα δηλώνει ότι στο πλαίσιο αυτό ο 
Πελάτης θα υποχρεούται να τηρεί έναν ή και περισσότερους σχετικούς λογαριασµούς καθ’ υπόδειξη της 
Τράπεζας, για όλη τη διάρκεια της παρούσας, προς κάλυψη των παραπάνω κατά περίπτωση δοσοληψιών 
διακανονισµού, ασφαλειών και γενικά εκκαθάρισης, στον/στους οποίο/οποίους θα γίνονται όλες οι 
απαραίτητες χρεοπιστώσεις βάσει της παρούσας. Ειδικότερα η Τράπεζα, βάσει της ανωτέρω εντολής και 
εξουσιοδότησης (i) θα δικαιούται, χωρίς προηγούµενη ειδοποίησή του, να χρεώνει τον/τους ανωτέρω 
λογαριασµό/λογαριασµούς µε κάθε απαίτηση που µπορεί να έχει έναντι του Πελάτη, βάσει της παρούσας 
σύµβασης και (ii) θα δικαιούται να παρακρατά οποιαδήποτε στιγµή κατά την κρίση της και να συµψηφίζει 
προς οποιαδήποτε οφειλή του Πελάτη από την παρούσα, έστω και µη ληξιπρόθεσµη, οποιαδήποτε παρούσα 
ή µελλοντική ανταπαίτηση έχει ο Πελάτης κατά της Τράπεζας, ακόµα και µη ληξιπρόθεσµη, σε οποιοδήποτε 
νόµισµα. 
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6.6. Συναφώς, ο Πελάτης παρέχει στην Τράπεζα ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, που ισχύει και στην 
περίπτωση των άρθρων 223 Α.Κ. και 726 Α.Κ., διότι αφορά και στο συµφέρον της Τράπεζας, όπως η 
Τράπεζα προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια και υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο για το άνοιγµα για τον 
Πελάτη στο Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α. Μερίδας και Λογαριασµού Αξιών – Λογαριασµού Χειριστή, ως Χειριστή της 
Τράπεζας σε αυτόν, ή, εάν ο Πελάτης διαθέτει ήδη σχετικό Λογαριασµό Αξιών και Μερίδα, όπως προβαίνει 
στο άνοιγµα Λογαριασµού Χειριστή για την Τράπεζα στο σχετικό Λογαριασµό Αξιών του Πελάτη, για την 
πρόσβαση ως Χειριστή της Τράπεζας σε αυτόν για τις ανάγκες διενέργειας παραδόσεων και παραλαβών 
κινητών αξιών στο πλαίσιο διακανονισµού και παροχής ασφαλειών σε σχέση µε τις συναλλαγές του Πελάτη. 
Επιπλέον, η Τράπεζα θα δικαιούται µέσω της πρόσβασης στο σχετικό Λογαριασµό Χειριστή να διευθετεί 
τυχόν συναλλαγές δανειοδοσίας ή δανειοληψίας που θα συνάπτονται για τον Πελάτη, όπως ορίζεται και µε 
βάση τα προβλεπόµενα στο Μηχανισµό ∆ανεισµού Τίτλων του Χ.Α.  

 
 

7. [ Άνοιγµα Λογαριασµών Εκκαθάρισης & Λογαριασµών Θέσης ]  
 

7.1. Ανάλογα µε την επιλογή του Πελάτη για εκκαθάριση των συναλλαγών του µέσω Λογαριασµού Εκκαθάρισης 
Πελατείας ή Λογαριασµού Εκκαθάρισης Πελάτη κατά περίπτωση, η Τράπεζα θα προβαίνει στην παρακάτω 
ενέργειες. Ρητώς συνοµολογείται ότι η επιλογή του Πελάτη θα παρέχεται σε κάθε περίπτωση εγγράφως προς 
την Τράπεζα σε εφαρµογή της παρούσας και θα αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την παροχή σχετικών 
υπηρεσιών εκκαθάρισης προς τον Πελάτη. 
 
[ Λογαριασµός Εκκαθάρισης Πελάτη – Λογαριασµός Θέσης Πελάτη ]  
  

7.2. Σε περίπτωση επιλογής Λογαριασµού Εκκαθάρισης Πελάτη, η εκκαθάριση των συναλλαγών του Πελάτη θα 
διενεργείται διαχωρισµένα βάσει του σχετικού Λογαριασµού σε σχέση µε τους λοιπούς Λογαριασµούς 
Εκκαθάρισης που τυχόν θα διατηρεί η Τράπεζα στο Σύστηµα της ΕΤ.ΕΚ..  

7.3. Στην περίπτωση αυτή, η Τράπεζα, δυνάµει της ως άνω υπό 3.4 σχετικής εξουσιοδότησης του Πελάτη, θα 
προβαίνει στο άνοιγµα του Λογαριασµού Εκκαθάρισης Πελάτη ως και Λογαριασµού Θέσης, που θα 
συνδέεται µε αυτόν, στο Σύστηµα της ΕΤ.ΕΚ. µε βάση τα στοιχεία του Πελάτη που θα παρέχονται στην 
Τράπεζα, τα οποία ο Πελάτης δηλώνει ως πλήρη και αληθή. Για το άνοιγµα των σχετικών Λογαριασµών ο 
Πελάτης θα υποχρεούται να παρέχει όλα τα απαιτούµενα από την ΕΤ.ΕΚ. στοιχεία και πληροφορίες που θα 
ζητούνται από αυτή σύµφωνα µε τον Κανονισµό Εκκαθάρισης και τις διαδικασίες τους, ως και κάθε άλλο 
πρόσθετο ή συµπληρωµατικό σχετικό στοιχείο που τυχόν ζητείται από την Τράπεζα.  

7.4. Ο Πελάτης δηλώνει ότι θα τηρεί τις υποχρεώσεις του εκκαθάρισης έναντι της Τράπεζας όπως θα απορρέουν 
από το σχετικό Λογαριασµό Εκκαθάρισης Πελάτη και τις ειδικότερες υποχρεώσεις του σε σχέση µε το 
Λογαριασµό Θέσης αυτού.  Η Τράπεζα θα µεριµνά αντίστοιχα όπως η λειτουργία του σχετικού Λογαριασµού 
Εκκαθάρισης και η εκκαθάριση µέσω αυτού των συναλλαγών του Πελάτη διενεργείται σύµφωνα µε τα 
σχετικώς οριζόµενα στον Κανονισµό Εκκαθάρισης, τις διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ. και τους όρους της παρούσας.   

7.5. Ο Πελάτης δηλώνει ρητώς ότι θα υποχρεούται να ενηµερώνει την Τράπεζα σε κάθε περίπτωση µεταβολής 
των στοιχείων βάσει των οποίων ανοίχθηκε ο Λογαριασµός Εκκαθάρισης Πελάτη και ο αντίστοιχος 
Λογαριασµός Θέσης Πελάτη.    

7.6. Η Τράπεζα θα δικαιούται να γνωστοποιεί στο Μέλος το σχετικό Λογαριασµό Εκκαθάρισης Πελάτη ως και το 
σχετιζόµενο µε αυτόν Λογαριασµό Θέσης Πελάτη του Πελάτη ώστε να µπορεί να χρησιµοποιείται από το 
Μέλος κατά τη διενέργεια συναλλαγών για τον Πελάτη. Στο πλαίσιο αυτό, θα ανοίγονται από την Τράπεζα 
ένας ή και περισσότεροι υπολογαριασµοί εκκαθάρισης για το Μέλος που θα συνδέονται µε το Λογαριασµό 
Θέσης Πελάτη του Πελάτη για τις ανάγκες κατανοµής µέσω αυτών, και σύµφωνα µε τον Κανονισµό 
Εκκαθάρισης, του Πιστωτικού Ορίου που θα αποδίδεται κάθε φορά στο Μέλος προς διενέργεια συναλλαγών 
για τον Πελάτη. Ανάλογα µε τη διαδικασία απόδοσής του θα παρέχεται σχετική ενηµέρωση από την Τράπεζα, 
ως Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος, προς το Μέλος ώστε το Μέλος να είναι σε ετοιµότητα προς διενέργεια των 
σχετικών συναλλαγών.  

7.7. Λογαριασµός Εκκαθάρισης Πελάτη ή Λογαριασµός Θέσης Πελάτη που ανοίγεται στο Σύστηµα κατά τους 
όρους της παρούσας, δύναται να κλείσει εκουσίως µετά από αίτηση του Πελάτη προς την Τράπεζα. Η 
Τράπεζα θα προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για το κλείσιµο του σχετικού Λογαριασµού στο Σύστηµα 
σύµφωνα µε τις εντολές και οδηγίες του Πελάτη και πάντοτε µε βάση τις διαδικαστικές προϋποθέσεις που 
θέτει προς τούτο η ΕΤ.ΕΚ.. Κλείσιµο Λογαριασµού Εκκαθάρισης Πελάτη ουδέποτε λαµβάνει χώρα, εφόσον 
δεν έχουν πλήρως τακτοποιηθεί οι συνδεόµενες µε αυτόν υποχρεώσεις εκκαθάρισης και δεν έχουν 
αποσβεστεί οι καταχωρηµένες σε αυτόν θέσεις του Πελάτη ώστε το υπόλοιπο του σχετικού Λογαριασµού 
Εκκαθάρισης να είναι µηδενικό. Αντίστοιχα, για το κλείσιµο Λογαριασµού Θέσης Πελάτη θα πρέπει να µην 
υφίστανται θέσεις ανοιχτές σε αυτόν ή, εάν υφίστανται, να έχει εξασφαλιστεί και λάβει χώρα η µεταφορά τους 
σε άλλο Εκκαθαριστικό Μέλος της ΕΤ.ΕΚ. σύµφωνα µε τις διαδικασίες της και τους όρους του Κανονισµού 
Εκκαθάρισης.    
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7.8. Ο Πελάτης δύναται επίσης να µεταφέρει τις θέσεις Λογαριασµού Θέσης Πελάτη σε άλλο Εκκαθαριστικό 
Μέλος κατόπιν συνεννόησης µε την Τράπεζα. Υπό τη προϋπόθεση ότι ο Πελάτης έχει πλήρως και 
ολοσχερώς εξοφλήσει τις πάσης φύσεως συναφείς υποχρεώσεις του έναντι της Τράπεζας, η Τράπεζα 
δύναται να προβεί στη µεταφορά σύµφωνα µε τις διαδικαστικές προϋποθέσεις που θέτει προς τούτο η 
ΕΤ.ΕΚ.. 

7.9. Κλείσιµο του Λογαριασµού Εκκαθάρισης Πελάτη λαµβάνει χώρα αναγκαστικώς από την Τράπεζα ή την 
ΕΤ.ΕΚ. κατά περίπτωση σύµφωνα µε τον Κανονισµό Εκκαθάρισης και κατά τους όρους της παρούσας σε 
περίπτωση υπερηµερίας του Πελάτη ως προς την εκπλήρωση υποχρεώσεών του σχετιζόµενων µε το 
Λογαριασµό Εκκαθάρισης Πελάτη αυτού.  

 
[ Λογαριασµός Εκκαθάρισης Πελατείας – Λογαριασµός Θέσης Πελάτη ή Πελατείας ]   

 
7.10. Σε περίπτωση επιλογής από τον Πελάτη Λογαριασµού Εκκαθάρισης Πελατείας, η εκκαθάριση των 

συναλλαγών του Πελάτη θα διενεργείται συγκεντρωτικά και συµψηφιστικά µε τις λοιπές θέσεις της πελατείας 
της Τράπεζας βάσει του σχετικού Λογαριασµού τον οποίο θα διατηρεί η Τράπεζα στο Σύστηµα της ΕΤ.ΕΚ..  

7.11. Στην περίπτωση αυτή, η Τράπεζα, δυνάµει της ως άνω υπό 3.4 σχετικής εξουσιοδότησης του Πελάτη, θα 
ανοίγει στο Σύστηµα της ΕΤ.ΕΚ. Λογαριασµό Θέσης Πελάτη για τον Πελάτη, τον οποίο θα συνδέει µε το 
σχετικό Λογαριασµό Εκκαθάρισης Πελατείας.  

7.12. Για το άνοιγµα του σχετικού Λογαριασµού Θέσης Πελάτη ο Πελάτης θα παρέχει στην Τράπεζα τα στοιχεία 
που ζητούνται από την ΕΤ.ΕΚ. ή και τυχόν πρόσθετα ή συµπληρωµατικά στοιχεία που θα ζητούνται από την 
Τράπεζα.   

7.13. Ο Πελάτης δηλώνει ότι θα τηρεί τις υποχρεώσεις του εκκαθάρισης έναντι της Τράπεζας όπως θα απορρέουν 
από το σχετικό Λογαριασµό Θέσης Πελάτη προκειµένου η Τράπεζα να είναι σε θέση να εκπληρώνει τις 
αντίστοιχες υποχρεώσεις της µέσω του σχετικού Λογαριασµού Εκκαθάρισης Πελατείας προς την ΕΤ.ΕΚ. 
σύµφωνα µε τα σχετικώς οριζόµενα στον Κανονισµό Εκκαθάρισης και τις διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ..    

7.14. Ο Πελάτης υποχρεούται να ενηµερώνει την Τράπεζα σε κάθε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων βάσει των 
οποίων ανοίχθηκε ο Λογαριασµός Θέσης Πελάτη.    

7.15. Η Τράπεζα θα γνωστοποιεί στο Μέλος τον Λογαριασµό Εκκαθάρισης Πελατείας ως και το σχετιζόµενο µε 
αυτόν Λογαριασµό Θέσης Πελάτη του Πελάτη ώστε να µπορεί να χρησιµοποιείται από το Μέλος κατά τη 
διενέργεια συναλλαγών για τον Πελάτη. Στο πλαίσιο αυτό, θα ανοίγεται από την Τράπεζα υπολογαριασµός 
εκκαθάρισης για το Μέλος που θα συνδέεται µε το Λογαριασµό Θέσης Πελάτη του Πελάτη για τις ανάγκες 
απόδοσης µέσω αυτού, και σύµφωνα µε τον Κανονισµό Εκκαθάρισης, του Πιστωτικού Ορίου που θα 
αποδίδεται κάθε φορά στο Μέλος προς διενέργεια συναλλαγών για τον Πελάτη. Ανάλογα µε τη διαδικασία 
απόδοσής του θα παρέχεται σχετική ενηµέρωση από την Τράπεζα, ως Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος, προς το 
Μέλος ώστε να είναι σε ετοιµότητα προς διενέργεια των σχετικών συναλλαγών.  

7.16. Στις περιπτώσεις λειτουργίας του Πελάτη ως διαχειριστή ή διαµεσολαβητή κατά τους όρους του Κανονισµού 
Εκκαθάρισης και της εκκαθάρισης συναλλαγών συναπτόµενων υπό τις ως άνω ιδιότητες επ’ ονόµατί του 
αλλά για λογαριασµό των πελατών του, όπου συντρέχει περίπτωση, ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει ότι έχει 
λάβει εγγράφως από τους πελάτες του τις απαραίτητες εντολές και εξουσιοδοτήσεις για το άνοιγµα, την 
κίνηση και εν γένει τη λειτουργία Λογαριασµού Θέσης Πελατείας που θα συνδέεται µε σχετικό Λογαριασµό 
Εκκαθάρισης Πελατείας, τον οποίο η Τράπεζα ως άνω θα ανοίγει. Κατόπιν τούτου, ο Πελάτης παρέχει επίσης 
στην Τράπεζα τη σχετική εξουσιοδότηση όπως προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια που αφορά το άνοιγµα, την 
κίνηση και γενικότερα τη λειτουργία Λογαριασµού Θέσης Πελατείας που θα αντιστοιχεί στο σχετικό 
Λογαριασµό Εκκαθάρισης Πελατείας.   

7.17. Λογαριασµός Θέσης Πελάτη που ανοίγεται στο Σύστηµα κατά τους όρους της παρούσας, δύναται να κλείσει 
εκουσίως µετά από αίτηση του Πελάτη προς την Τράπεζα. Η Τράπεζα θα προβαίνει σε κάθε αναγκαία 
ενέργεια για το κλείσιµο του σχετικού Λογαριασµού στο Σύστηµα σύµφωνα µε τις εντολές και οδηγίες του 
Πελάτη και πάντοτε µε βάση τις διαδικαστικές προϋποθέσεις που θέτει προς τούτο η ΕΤ.ΕΚ.  

7.18. Κλείσιµο Λογαριασµού Θέσης Πελάτη ουδέποτε λαµβάνει χώρα, εφόσον δεν έχουν πλήρως τακτοποιηθεί οι 
συνδεόµενες µε αυτόν υποχρεώσεις εκκαθάρισης και δεν έχουν αποσβεστεί οι καταχωρηµένες σε αυτόν 
θέσεις ώστε το υπόλοιπο του σχετικού Λογαριασµού Θέσης Πελάτη να είναι µηδενικό. Αντίστοιχα, για το 
κλείσιµο Λογαριασµού Θέσης θα πρέπει να µην υφίστανται θέσεις ανοιχτές σε αυτόν ή, εάν υφίστανται, να 
έχει εξασφαλιστεί και λάβει χώρα η µεταφορά τους σε άλλο Εκκαθαριστικό Μέλος της ΕΤ.ΕΚ. σύµφωνα µε τις 
διαδικασίες της και τους όρους του Κανονισµού Εκκαθάρισης.    

7.19. Κλείσιµο Λογαριασµού Θέσης Πελάτη (ή ως άνω Πελατείας) λαµβάνει χώρα αναγκαστικώς από την ΕΤ.ΕΚ. ή 
την Τράπεζα κατά περίπτωση σύµφωνα µε τον Κανονισµό Εκκαθάρισης και κατά τους όρους της παρούσας 
σε περίπτωση υπερηµερίας του Πελάτη ως προς την εκπλήρωση σχετικών υποχρεώσεών του.   

7.20. Ο Λογαριασµός Εκκαθάρισης Πελατείας ουδέποτε κλείνεται µε εντολή του Πελάτη. Η Τράπεζα τηρεί υπό τον 
πλήρη έλεγχο του σχετικού Λογαριασµού προς εξυπηρέτηση της εκκαθάρισης που σχετίζεται µε τις σχετικές 
θέσεις πελατείας της. 
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8. [ Ασφάλεια ] 
 
 

8.1. Προς εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του που προκύπτουν από τις συναλλαγές του, ο 
Πελάτης οφείλει να παρέχει ασφάλεια η οποία, ανάλογα µε το αν παρέχεται προς εξυπηρέτηση Λογαριασµού 
Εκκαθάρισης Πελάτη ή Λογαριασµού Εκκαθάρισης Πελατείας, καθορίζεται µε βάση τους παρακάτω όρους. 
 
[ Ασφάλεια Λογαριασµού Εκκαθάρισης Πελάτη] 
 

8.2. Ο Πελάτης οφείλει να καταθέτει στην Τράπεζα ασφάλεια, στους λογαριασµούς που αναφέρονται στο 
Παράρτηµα Ι της παρούσας, εκ των αποδεκτών ασφαλισµάτων που η Τράπεζα προβλέπει, κατά διακριτική 
ευχέρεια, λαµβανοµένων υπόψη του Κανονισµού Εκκαθάρισης ως και των τιθέµενων από την ΕΤ.ΕΚ. 
κατηγοριοποιήσεων, ορίων ή περιορισµών, όπως αυτή θα προκύπτει βάσει των θέσεων του Πελάτη που 
καταχωρίζονται στο Λογαριασµό Θέσης Πελάτη και εκκαθαρίζονται µέσω του Λογαριασµού Εκκαθάρισης 
Πελάτη του Πελάτη, εµπροθέσµως και κατά τον προσήκοντα κάθε φορά τρόπο σύµφωνα µε τον Κανονισµό 
Εκκαθάρισης και τους όρους της παρούσας.    

8.3. ∆εδοµένης της φύσης του σχετικού Λογαριασµού Εκκαθάρισης Πελάτη ως διαχωρισµένου, η ασφάλεια 
παρέχεται από τον Πελάτη ως ασφαλειοδότη απευθείας υπέρ ΕΤ.ΕΚ. ως ασφαλειολήπτη και συστήνεται επ’ 
αυτής το νόµιµο ενέχυρο υπέρ ΕΤ.ΕΚ. σύµφωνα µε το άρθρο 77 του ν. 3606/2007 και τις προβλέψεις του 
άρθρου 46 του Κανονισµού (ΕΕ) 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Εκκαθάρισης µε βάση και το είδος της αποδεκτής κάθε φορά από 
την ΕΤ.ΕΚ. ασφάλειας, σε µετρητά και ξένα νοµίσµατα ή σε κινητές αξίες κατά περίπτωση.  

8.4. Ο Πελάτης, προσχωρώντας δια της παρούσας στους όρους λειτουργίας της ασφάλειας υπέρ ΕΤ.ΕΚ. βάσει 
του Κανονισµού Εκκαθάρισης, δηλώνει και βεβαιώνει ότι τους αποδέχεται ως ασφαλειοδότης ανεπιφύλακτα.  

8.5. Στο πλαίσιο αυτό ρητώς συνοµολογείται ότι η Τράπεζα θα συµµετέχει στην περίπτωση αυτή στη διαδικασία 
παροχής ασφάλειας του Πελάτη υπέρ ΕΤ.ΕΚ. προς διεκπεραίωση και µόνο της παροχής της, αναλόγως του 
είδους της και των ειδικότερων συνθηκών λογαριασµού που θα αφορούν στην παροχή της, µε την επιφύλαξη 
πάντως των δικαιωµάτων της Τράπεζας επί της τυχόν αποδεσµευόµενης από την ΕΤ.ΕΚ. ασφάλειας του 
Πελάτη την οποία η Τράπεζα θα δικαιούται να χρησιµοποιεί κατά τους όρους της παρούσας στην έκταση των 
σχετιζόµενων µε τον Λογαριασµό Εκκαθάρισης Πελάτη οφειλών του Πελάτη εκ των συναλλαγών και θέσεών 
του προς αυτή.  

8.6. Επί της εκάστοτε αυτής αποδεσµευόµενης από την ΕΤ.ΕΚ. ασφάλειας που θα τηρεί η Τράπεζα συµφωνείται 
από τα συµβαλλόµενα µέρη ότι συνιστάται υπέρ της Τράπεζας µε την παρούσα εµπράγµατη 
χρηµατοοικονοµική ασφάλεια του ν. 3301/2004, στην έκταση και προς κάλυψη των απαιτήσεων της 
Τράπεζας από µη εκπληρωθείσες υποχρεώσεις του Πελάτη προς αυτή εκ των συναλλαγών του που 
εκκαθαρίζει, εφαρµοζοµένων όλων των όρων λειτουργίας της σχετικής ασφάλειας σύµφωνα µε τις ως άνω 
διέπουσες την ασφάλεια διατάξεις. Η Τράπεζα θα υπολογίζει, κατ’ αναλογίαν προς τις µεθόδους αποτίµησης 
της ΕΤ.ΕΚ. ή και µε βάση αυστηρότερους όρους δικής της αποτίµησης που θα γνωστοποιεί εκ των προτέρων 
στον Πελάτη, την αξία της ασφάλειας για τις ανάγκες κάλυψης των σχετικών απαιτήσεών της προς τον 
Πελάτη και συµψηφισµού της αξίας της προς τις οικείες οφειλές του προς την Τράπεζα. Ο Πελάτης οφείλει να 
υπογράφει κάθε σχετικό συµβατικό έγγραφο που µπορεί να του παρέχει η Τράπεζα ως παράρτηµα της 
παρούσας και ως αναπόσπαστο τµήµα της προς εξειδίκευση της παρεχόµενης κάθε φορά ως άνω 
ασφάλειας υπέρ της, αναλόγως του είδους της και των ειδικότερων όρων παροχής της.   
 
[ Ασφάλεια σε σχέση µε Λογαριασµό Εκκαθάρισης Πελατείας ] 

 
8.7. Ο Πελάτης οφείλει να καταθέτει στην Τράπεζα ασφάλεια, στους λογαριασµούς που αναφέρονται στο 

Παράρτηµα Ι της παρούσας, εκ των αποδεκτών ασφαλισµάτων που η Τράπεζα προβλέπει, κατά διακριτική 
ευχέρεια, λαµβανοµένων υπόψη του Κανονισµού Εκκαθάρισης ως και των τιθέµενων από την ΕΤ.ΕΚ. 
κατηγοριοποιήσεων, ορίων ή περιορισµών, όπως αυτή θα προκύπτει βάσει των θέσεων του Πελάτη που 
καταχωρίζονται στο Λογαριασµό Θέσης Πελάτη αυτού, εµπροθέσµως και κατά τον προσήκοντα κάθε φορά 
τρόπο, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Εκκαθάρισης και τους όρους της παρούσας. Την ασφάλεια η Τράπεζα θα 
χρησιµοποιεί περαιτέρω ως Περιθώριο ασφάλισης προς την ΕΤ.ΕΚ. προς εκπλήρωση των αντιστοίχων 
υποχρεώσεων εκκαθάρισης που θα προκύπτουν από το Λογαριασµό Εκκαθάρισης Πελατείας µε τον οποίο 
συνδέεται ο Λογαριασµός Θέσης Πελάτη του Πελάτη σύµφωνα µε τους παρακάτω ειδικότερους όρους.   

8.8. Συνιστάται επί της κάθε φορά κατατεθειµένης υπέρ της Τράπεζας ασφάλειας εµπράγµατη χρηµατοοικονοµική 
ασφάλεια  του ν. 3301/2004.   

8.9. Η ασφάλεια θα τηρείται από την Τράπεζα συγκεντρωτικά σε λογαριασµό ασφαλειών πελατείας, που θα 
διατηρεί επ’ ονόµατί της για πελάτες της σε σχέση µε το Λογαριασµό Εκκαθάρισης Πελατείας, τραπεζικό ή 
στο Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α. αναλόγως αν παρέχεται µε τη µορφή µετρητών ή κινητών αξιών. Ο Πελάτης παρέχει 
την ως άνω υπό 3.5 και 3.6 ρητή εξουσιοδότηση στην Τράπεζα, που ισχύει και στην περίπτωση των άρθρων 
223 Α.Κ. και 726 Α.Κ., διότι αφορά και στο συµφέρον της Τράπεζας, προκειµένου η Τράπεζα να προβαίνει σε 
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χρήση της ασφάλειας προς κατάθεσή της στο σχετικό λογαριασµό ασφαλειών πελατείας µε χρέωση 
οιουδήποτε λογαριασµού διατηρεί ο Πελάτης στην Τράπεζα ή βρίσκεται υπό το χειρισµό της, χρηµατικό και 
σε κινητές αξίες κατά περίπτωση.  

8.10. Ρητώς συνοµολογείται ότι η Τράπεζα δύναται να παρέχει (επαναχρησιµοποιεί) περαιτέρω την κατατεθειµένη 
ως άνω ασφάλεια προς την ΕΤ.ΕΚ., σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, σε εκπλήρωση των αντιστοίχων 
υποχρεώσεων παροχής Περιθωρίου ασφάλισης της Τράπεζας προς την ΕΤ.ΕΚ. όπως θα προκύπτουν από 
το σχετικό Λογαριασµό Εκκαθάρισης Πελατείας. Η Τράπεζα θα συµµετέχει στις διαδικασίες παροχής της 
οικείας ασφάλειας προς την ΕΤ.ΕΚ., αναλόγως του είδους της και των ειδικότερων συνθηκών λογαριασµού 
που θα αφορούν στην παροχή της, ενεργώντας ως προς την ΕΤ.ΕΚ. ως ασφαλειοδότης.  

8.11. Ο Πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα όπως υπογράφει ως παράρτηµα της παρούσας κάθε άλλο αναγκαίο 
συµβατικό έγγραφο που µπορεί να του χορηγεί η Τράπεζα εάν τούτο κρίνει αναγκαίο προς εξειδίκευση των 
τεχνικών όρων λειτουργίας της ασφάλειας αναλόγως του είδους της και των ειδικότερων όρων παροχής της.  

8.12. Ο Πελάτης επίσης δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι επί της εκάστοτε ασφάλειας που θα 
παρέχει προς την Τράπεζα κατά τους όρους της παρούσας, όπως αυτή ως άνω θα χρησιµοποιείται από την 
Τράπεζα για την παροχή προς την ΕΤ.ΕΚ. του αντιστοίχου απαιτούµενου Περιθωρίου, θα συνιστάται νόµιµο 
ενέχυρο υπέρ ΕΤ.ΕΚ. σύµφωνα µε το άρθρο 77 του ν. 3606/2007 και τις προβλέψεις του άρθρου 46 του 
Κανονισµού (ΕΕ) 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόµενα στον Κανονισµό Εκκαθάρισης µε βάση και το είδος της αποδεκτής κάθε φορά ασφάλειας, σε 
µετρητά και ξένα νοµίσµατα ή σε κινητές αξίες κατά περίπτωση.  

8.13. Ρητώς συµφωνείται ότι η Τράπεζα δικαιούται οποτεδήποτε να καθορίζει αυστηρότερες παραµέτρους και 
όρους παροχής ασφάλειας αυξάνοντας τις απαιτήσεις της έναντι του Πελάτη σε σχέση µε αυτές της ΕΤ.ΕΚ., 
εφόσον τούτο κρίνει αναγκαίο στο πλαίσιο διαχείρισης των θέσεων και αξιολόγησης του κινδύνου του 
Πελάτη.  

8.14. Με την αποδέσµευση από την ΕΤ.ΕΚ. της ασφάλειας, όπως ως άνω παρέχεται σε αυτή από την Τράπεζα σε 
σχέση µε το Λογαριασµό Εκκαθάρισης Πελατείας, η Τράπεζα θα µπορεί να ασκεί τα δικαιώµατά της επ’ 
αυτής ως ασφαλειολήπτης, στην έκταση των οφειλών του Πελάτη προς την Τράπεζα όπως προκύπτουν από 
το Λογαριασµό Εκκαθάρισης Πελατείας και το σχετικό Λογαριασµό Θέσης Πελάτη του Πελάτη.  

8.15.  Ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει ότι έχει λάβει γνώση των διαδικασιών ενηµέρωσης που θα παρέχει η 
ΕΤ.ΕΚ. στην Τράπεζα για το ύψος των απαιτήσεων Περιθωρίου ασφάλισης που θα αντιστοιχούν στο 
Λογαριασµό Θέσης Πελάτη (Επενδυτή) του Πελάτη. ∆ηλώνει επίσης, ότι γνωρίζει και αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα ότι το ύψος των απαιτήσεων ασφάλειας της Τράπεζας έναντι του Πελάτη δύναται να είναι 
µεγαλύτερο σε σχέση µε το ύψος Περιθωρίου ασφάλισης της ΕΤ.ΕΚ. µε βάση τις τυχόν αυστηρότερες 
παραµέτρους υπολογισµού του κινδύνου που δικαιούται να θέτει η Τράπεζα κατά τους όρους της παρούσας 
και τις διαδικασίες της. Η Τράπεζα θα παρέχει σύµφωνα µε τις ως άνω απαιτήσεις της σχετική ενηµέρωση 
στον Πελάτη για την από µέρους του εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων προς την Τράπεζα µε βάση 
τις διαδικασίες της.  

8.16. Ρητώς επίσης αναγνωρίζεται και γίνεται ανεπιφύλακτα αποδεκτό από τον Πελάτη ότι η εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του έναντι της Τράπεζας είναι αυτοτελής και πρέπει να εκπληρώνεται εις το ακέραιο κάθε 
φορά από αυτόν ανεξαρτήτως των ειδικότερων διαδικασιών συµψηφισµού που δύναται να εφαρµόζονται ως 
προς τις θέσεις πελατείας του σχετικού Λογαριασµού Εκκαθάρισης Πελατείας και το ύψος της ασφάλειας που 
ζητά η ΕΤ.ΕΚ. ως αποτέλεσµα του σχετικού συµψηφισµού. 

8.17. Ο Πελάτης οφείλει να παρέχει στην Τράπεζα την ασφάλεια µε βάση το είδος της αποδεκτής κάθε φορά 
ασφάλειας, σε µετρητά, ξένα νοµίσµατα ή σε κινητές αξίες που καθορίζεται από αυτή σύµφωνα µε τις 
διαδικασίες της. Η Τράπεζα λαµβάνει υπόψη για το είδος των αποδεκτών ασφαλειών τα κριτήρια αποδοχής 
που ορίζει η ΕΤ.ΕΚ. σε σχέση µε τις ασφάλειες που καλύπτουν τις απαιτήσεις Περιθωρίου έναντι αυτής, 
δύναται όµως να θέτει πρόσθετα κριτήρια ή και να τα διαφοροποιεί κατά την κρίση της και τις διαδικασίες που 
εφαρµόζει. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα λαµβάνει επίσης υπόψη τις κατηγοριοποιήσεις, τα όρια ή τους 
περιορισµούς ανά είδος ασφάλειας που θέτει η ΕΤ.ΕΚ. µε βάση και τις κείµενες διατάξεις.    

8.18. Η Τράπεζα θα αποδεσµεύει την ασφάλεια µόνο εφόσον εξοφληθούν πλήρως οι υποχρεώσεις του Πελάτη 
προς αυτή και αποσβεσθούν οι θέσεις του Πελάτη καθιστώντας το υπόλοιπο του σχετικού Λογαριασµού 
Θέσης Πελάτη µηδενικό. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ιδίως όταν ο Πελάτης διατηρεί ή ανοίγει εκ νέου θέσεις ή 
υπέχει υποχρεώσεις έναντι της Τράπεζας, η Τράπεζα θα διατηρεί δεσµευµένη την ασφάλεια στο ύψος των 
απαιτήσεών της ή ακόµη και επιπλέον αυτών, λαµβανοµένων υπόψη των ενδεχοµένων κινδύνων που 
ήθελαν ανακύψει και των αποτιµήσεων της αξίας της ασφάλειας τις οποίες η Τράπεζα θα διενεργεί. 

8.19. Η Τράπεζα θα υπολογίζει, κατ’ αναλογίαν προς τις µεθόδους αποτίµησης της ΕΤ.ΕΚ. ή και µε βάση 
αυστηρότερους όρους δικής της αποτίµησης που θα γνωστοποιεί στον Πελάτη, την αξία της ασφάλειας για 
τις ανάγκες κάλυψης των σχετικών απαιτήσεών της προς τον Πελάτη και συµψηφισµού της αξίας της προς 
τις οικείες οφειλές του Πελάτη προς την Τράπεζα.   

8.20. Η τυχόν αποδέσµευση ασφάλειας που έχει παρασχεθεί από την Τράπεζα προς την ΕΤ.ΕΚ. σε σχέση µε το 
Λογαριασµό Εκκαθάρισης Πελατείας ουδόλως επηρεάζει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του Πελάτη προς την 
Τράπεζα οι οποίες είναι αυτοτελείς, της Τράπεζας δικαιουµένης να διατηρεί την ασφάλεια του Πελάτη 
δεσµευµένη εις το ακέραιο προς εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Πελάτη προς αυτή.  
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9. [ Ειδικοί όροι λειτουργίας των ασφαλειών ] 
 
9.1. Η Τράπεζα δηλώνει ότι ο τρόπος και οι εκάστοτε ειδικότεροι όροι τήρησης της ασφάλειας υπέρ ΕΤ.ΕΚ. 

καθορίζονται µονοµερώς από την ΕΤ.ΕΚ. Στο πλαίσιο αυτό και εφόσον η ασφάλεια τηρείται στην Τράπεζα 
της Ελλάδος, η Τράπεζα ενηµερώνει δια της παρούσας τον Πελάτη ότι ενδέχεται να υπάρξει ειδική χρέωση 
ως αρνητικό επιτόκιο επιβαλλόµενο από την Τράπεζα της Ελλάδος συνεπεία της τήρησης αυτής, ιδίως όταν 
πρόκειται για ασφάλεια παρεχόµενη προς εξυπηρέτηση ως άνω Λογαριασµού Εκκαθάρισης Πελάτη του 
Πελάτη. Ο Πελάτης, προσχωρώντας στους όρους λειτουργίας της ασφάλειας υπέρ ΕΤ.ΕΚ. βάσει του 
Κανονισµού Εκκαθάρισης, δηλώνει και βεβαιώνει ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.   

9.2. Ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει επίσης ότι αποδέχεται όλους τους όρους του Κανονισµού Εκκαθάρισης 
που αφορούν στον υπολογισµό απαιτήσεων Περιθωρίου ασφάλισης από την ΕΤ.ΕΚ. και την παροχή 
ασφάλειας σε αυτή σε σχέση µε τους τηρούµενους για αυτόν Λογαριασµούς Εκκαθάρισης Πελάτη µέσω της 
Τράπεζας προς κάλυψη των σχετικών απαιτήσεων Περιθωρίου, περιλαµβανοµένων ιδίως των όρων σχετικά 
µε το άνοιγµα και την τήρηση της ασφάλειας µέσω λογαριασµών, τις αποτιµήσεις που διενεργεί η ΕΤ.ΕΚ. επί 
της ασφάλειας όπου συντρέχει περίπτωση ως παρεχόµενη ιδίως µε τη µορφή ξένων νοµισµάτων ή κινητών 
αξιών, τα δικαιώµατα και τις εξουσίες της ΕΤ.ΕΚ. επί της ασφάλειας ως ασφαλειολήπτη και το δικαίωµα 
χρήσης της ΕΤ.ΕΚ. επί της ασφάλειας µε βάση τους όρους του Κανονισµού Εκκαθάρισης και την ειδική προς 
τούτο νοµοθεσία (άρθρ.77 ν. 3606/2007, άρθρο 47 Κανονισµού ΕΕ 648/2012), αλλά και τα δικαιώµατα της 
ΕΤ.ΕΚ. για αναγκαστική εκτέλεση της ασφάλειας µε χρήση της ή κτήση κυριότητας και συµψηφισµό ή 
εκποίησή της κατά τους ρητούς προς τούτο όρους του Κανονισµού Εκκαθάρισης που εφαρµόζονται σε 
περίπτωση υπερηµερίας έναντι της ΕΤ.ΕΚ. σε σχέση µε Λογαριασµό Εκκαθάρισης για τον οποίο η ασφάλεια 
έχει παρασχεθεί.  

9.3. Ρητώς επίσης συνοµολογείται ότι η ασφάλεια παρέχεται αποκλειστικώς και µόνο για το Λογαριασµό 
Εκκαθάρισης, στον οποίο κάθε φορά αφορά. Συµφωνείται ότι η Τράπεζα δε θα χρησιµοποιεί την ασφάλεια 
του κάθε Λογαριασµού Εκκαθάρισης, ακόµη και αν αυτή είναι διαθέσιµη ή πλεονάζουσα σε σχέση µε τις 
απαιτήσεις της ΕΤ.ΕΚ., προς κάλυψη υποχρεώσεων άλλων Λογαριασµών Εκκαθάρισης του Πελάτη ή άλλων 
τρίτων πελατών της Τράπεζας.   

9.4. Ο Πελάτης δύναται να επιλέγει το είδος της ασφάλειας εκ των αποδεκτών ασφαλισµάτων που η Τράπεζα 
προβλέπει κατά διακριτική ευχέρεια, λαµβανοµένων υπόψη του Κανονισµού Εκκαθάρισης ως και των 
τιθέµενων από την ΕΤ.ΕΚ. κατηγοριοποιήσεων ή ορίων και περιορισµών. 

9.5. Ρητώς παρέχει ο Πελάτης στην Τράπεζα δια της παρούσας την εντολή και εξουσιοδότηση όπως η Τράπεζα 
προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια και υπογράψει κάθε αναγκαίο έγγραφο για την παροχή της ασφάλειας 
υπέρ ΕΤ.ΕΚ. σε σχέση µε το Λογαριασµό Εκκαθάρισης, για τον οποίο θα παρέχεται κάθε φορά, για το 
άνοιγµα λογαριασµών όπου η ασφάλεια θα τηρείται υπέρ ΕΤ.ΕΚ. ή για τη µεταφορά του ασφαλίσµατος σε 
λογαριασµούς υποδεικνυόµενους από την ΕΤ.ΕΚ., προς σύσταση, λήψη και τήρηση της ασφάλειας υπέρ 
ΕΤ.ΕΚ. ως ασφαλειολήπτη, ενδεικτικώς, µε πίστωση, καταχώριση ή εγγραφή του ασφαλίσµατος σε σχετικό 
λογαριασµό ανάλογα µε την περίπτωση.  

9.6. Ρητώς αποδέχεται επίσης ο Πελάτης τα δικαιώµατα αναγκαστικής εκτέλεσης της ασφάλειας από την ΕΤ.ΕΚ. 
σε περίπτωση υπερηµερίας σχετιζόµενης µε το Λογαριασµό Εκκαθάρισης για τον οποίο έχει παρασχεθεί, 
σύµφωνα µε τον Κανονισµό Εκκαθάρισης, ως και τα δικαιώµατα χρήσης της ασφάλειας από την Τράπεζα, 
στο µέτρο αποδέσµευσής της ως άνω από την ΕΤ.ΕΚ., σε περίπτωση υπερηµερίας εκδηλούµενης έναντι της 
Τράπεζας κατά τους όρους της παρούσας.   

9.7. Η Τράπεζα θα ενηµερώνει σε κάθε περίπτωση τον Πελάτη για τυχόν προσόδους (όπως µέρισµα, 
προµέρισµα κλπ.), παραγόµενες ή προερχόµενες από το ασφάλισµα που θα εισπράττει η Τράπεζα και θα 
αποδίδει στον Πελάτη, όπου συντρέχει περίπτωση.  Στις περιπτώσεις που η ασφάλεια παρέχεται σε 
µετοχικούς ή άλλους συναφείς τίτλους τα απορρέοντα εξ αυτών δικαιώµατα ψήφου ή άλλα συναφή 
διοικητικής φύσεως δικαιώµατα ως ανήκοντα στον Πελάτη θα ασκούνται από την Τράπεζα µε βάση τις 
οδηγίες του Πελάτη, τις οποίες ο Πελάτης θα οφείλει να παρέχει εγκαίρως στην Τράπεζα, άλλως η Τράπεζα 
δε θα προβαίνει σε άσκησή τους. Η Τράπεζα δεν προτίθεται να ασκεί τα ως άνω δικαιώµατα εάν ο Πελάτης 
είναι υπερήµερος σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας. Αν ωστόσο αποφασίσει να τα ασκήσει σε τέτοια 
περίπτωση (υπερηµερίας), αυτό θα γίνει µε προηγούµενη έγγραφη δήλωση της Τράπεζας προς τον Πελάτη. 

9.8. Ο Πελάτης αποδεχόµενος τους όρους του Κανονισµού Εκκαθάρισης, δέχεται ότι το ασφάλισµα θα µπορεί να 
περιέλθει στην ΕΤ.ΕΚ. ως ασφαλειολήπτη και υπό µορφή χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας µε µεταβίβαση 
τίτλου τηρούµενων των οικείων ρυθµίσεων του Κανονισµού Εκκαθάρισης σύµφωνα µε την ειδική νοµοθεσία 
(άρθρ.77 ν. 3606/2007, άρθρ. 47 Κανονισµού ΕΕ 648/2012) και µε βάση τις ειδικότερες διαδικαστικές 
προϋποθέσεις που καθορίζει η ΕΤ.ΕΚ.. Στην περίπτωση αυτή, θα λαµβάνεται η αποδοχή του Πελάτη µέσω 
της Τράπεζας προς την ΕΤ.ΕΚ. σε σχέση µε το Λογαριασµό Εκκαθάρισης Πελάτη στον οποίο αφορά, για τη 
σύσταση της ασφάλειας υπό την ως άνω µορφή, εφαρµοζοµένων προς τούτο ως όρων λειτουργίας της των 
κανόνων και διαδικασιών της ΕΤ.ΕΚ. στον οποίο τα συµβαλλόµενα µέρη προσχωρούν.   
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10. [ Υπολογισµός απαιτήσεων ασφάλειας ]   

 
10.1. Η Τράπεζα υπολογίζει τις υποχρεώσεις του Πελάτη για παροχή από αυτόν ασφάλειας µε βάση τις αντίστοιχες 

απαιτήσεις Περιθωρίου ασφάλισης της ΕΤ.ΕΚ. ή ακόµη και µε βάση αυστηρότερους όρους που θέτει η 
Τράπεζα κατά διακριτική ευχέρεια στο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου του Πελάτη. 

10.2. Για τον υπολογισµό των απαιτήσεων παροχής ασφάλειας λαµβάνονται υπόψη οι τιµές και αποτιµήσεις, που 
διενεργεί η ΕΤ.ΕΚ. ηµερησίως, στη σχετική Αγορά Παραγώγων και κατά τις ειδικότερες διαδικασίες της.  

10.3. Ο Πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα δικαιώµατα της ΕΤ.ΕΚ. να µεταβάλει τις µεθόδους υπολογισµού και 
αποτίµησης οποιασδήποτε µεταβλητής σχετιζόµενης µε τις απαιτήσεις της Περιθωρίου ασφάλισης για λόγους 
προστασίας της αγοράς, ως και αύξησης οποτεδήποτε των απαιτήσεων Περιθωρίου ασφάλισης, τόσο για το 
σύνολο των Λογαριασµών Εκκαθάρισης όσο και για µεµονωµένους Λογαριασµούς Εκκαθάρισης σύµφωνα 
µε τον Κανονισµό. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι σε περίπτωση αύξησης των απαιτήσεων της 
ΕΤ.ΕΚ. θα επηρεάζονται ανάλογα οι τιµές και αποτιµήσεις, που διενεργεί η Τράπεζα έναντι του Πελάτη κατά 
τους όρους της παρούσας. Ο Πελάτης δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ως άνω δικαιώµατα της 
ΕΤ.ΕΚ. ως και τις συνέπειες που µπορεί η άσκησή τους να επιφέρει στον Πελάτη και τους σχετικούς 
Λογαριασµούς Εκκαθάρισης και Λογαριασµούς Θέσης αυτού. Ρητώς αναγνωρίζει επίσης ότι παρόµοια 
δικαιώµατα µε αυτά της ΕΤ.ΕΚ. µπορεί να ασκεί και η Τράπεζα έναντι του Πελάτη µε βάση τις διαδικασίες 
διαχείρισης κινδύνου που εφαρµόζει προς αυτόν. Ο Πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναγνωρίζει τα 
ως άνω δικαιώµατα της Τράπεζας και τις συνέπειες που η άσκησή τους µπορεί να επιφέρει σε αυτόν. 
Αντίστοιχα, αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα όλα τα ανωτέρω και το Μέλος, ως ευθυνόµενο δια της παρούσας 
έναντι της Τράπεζας ως πρωτοφειλέτης αλληλεγγύως και εις ολόκληρον µε τον Πελάτη σε σχέση µε τις 
υποχρεώσεις του Πελάτη, όπως ορίζονται στην παρούσα. 

10.4. Εάν η απαίτηση ασφάλειας της Τράπεζας σε σχέση µε Λογαριασµό Θέσης Πελάτη ή Λογαριασµό 
Εκκαθάρισης Πελάτη του Πελάτη, όπως υπολογίζεται από την Τράπεζα βάσει των αποτιµήσεων που 
διενεργεί ηµερησίως, είναι µεγαλύτερη σε αξία της αξίας του συνόλου των ασφαλειών που έχει παράσχει ο 
Πελάτης για το σχετικό Λογαριασµό, όπως έχουν παρασχεθεί στην Τράπεζα κατά τους όρους της παρούσας, 
ο Πελάτης θα λαµβάνει γνωστοποίηση της απαίτησης από την Τράπεζα αµέσως και εντός της ιδίας ηµέρας 
και υποχρεούται να εξασφαλίσει την κάλυψη του ελλείµµατος κατά την ίδια ηµέρα ή και εντός άλλης 
προθεσµίας που δύναται να θέτει η Τράπεζα κατά τη διακριτική της ευχέρεια.   

10.5. Εάν η απαίτηση ασφάλειας της Τράπεζας σε σχέση µε Λογαριασµό Θέσης Πελάτη ή Λογαριασµό 
Εκκαθάρισης Πελάτη του Πελάτη, όπως υπολογίζεται από την Τράπεζα βάσει των αποτιµήσεων που 
διενεργεί ηµερησίως, είναι µικρότερη σε αξία της αξίας του συνόλου των ασφαλειών του σχετικού 
Λογαριασµού, όπως έχουν παρασχεθεί στην Τράπεζα κατά τους όρους της παρούσας, το πλεόνασµα 
δύναται να επιστρέφεται στον Πελάτη ή κατ’ εντολή του να χρησιµοποιείται από το Μέλος ως διαθέσιµη 
κάλυψη αποδίδοντας αντίστοιχο Πιστωτικό Όριο στο Μέλος για τον Πελάτη. Σχετικό Πιστωτικό Όριο θα 
δύναται να αποδίδει και η Τράπεζα στο Μέλος µε προχρηµατοδότησή του από αυτήν, εφόσον τούτο γίνει 
δεκτό από την Τράπεζα µε βάση τις ασφάλειες και σχετικές καλύψεις του Πελάτη.    

10.6. Σε περίπτωση µη ύπαρξης διαθέσιµης κάλυψης για τον Πελάτη, το Μέλος δεν επιτρέπεται να συνάπτει 
συναλλαγές για αυτόν έως ότου παρασχεθεί διαθέσιµη κάλυψη προς απόδοση Πιστωτικού Ορίου, εκτός εάν 
πρόκειται για συναλλαγές κάλυψης που διενεργούνται για το κλείσιµο θέσεων του Πελάτη οπότε δύναται να 
διενεργούνται άνευ τέτοιας καλύψεως. 

 
 

11. [ Περιορισµοί Συναλλαγών – Πιστωτικά Όρια ]  
 

11.1. Η διενέργεια συναλλαγών για τον Πελάτη δεν επιτρέπεται εάν το Μέλος δε διαθέτει Πιστωτικό Όριο για τον 
Πελάτη, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Εκκαθάρισης. Η Τράπεζα θα οφείλει να καταχωρεί στα συστήµατα των 
αντιστοίχων Αγορών Παραγώγων το Πιστωτικό Όριο του Μέλους, κατόπιν ελέγχου της ότι έχει αυτό 
προχρηµατοδοτηθεί επαρκώς.   

11.2. Ρητώς αναγνωρίζεται από τα συµβαλλόµενα µέρη ότι το Μέλος οφείλει να ενεργεί σύµφωνα µε τα Πιστωτικά 
Όρια που εκάστοτε αποδίδονται από την Τράπεζα για λογαριασµό του Πελάτη.  

11.3. Ο Πελάτης ή η ίδια η Τράπεζα, εφόσον συναινεί, κατά τους όρους της παρούσας, θα προχρηµατοδοτεί το 
Πιστωτικό Όριο του Πελάτη µε τη µορφή µετρητών ή και άλλων καλύψεων που ορίζει η ΕΤ.ΕΚ.. Η 
παρεχόµενη κάλυψη Πιστωτικού Ορίου συνιστάται ως ασφάλεια υπέρ της Τράπεζας και αντίστοιχα παρέχεται 
από την Τράπεζα στην ΕΤ.ΕΚ.      

11.4. Η Τράπεζα ουδεµία υποχρέωση αναλαµβάνει έναντι του Πελάτη σε σχέση µε τη διενέργεια συναλλαγών, εάν 
δεν υφίσταται για αυτόν επαρκές Πιστωτικό Όριο µε αποτέλεσµα να µη καθίσταται δυνατή η διενέργεια 
συναλλαγών από το Μέλος για λογαριασµό του, εκτός αν συντρέχει περίπτωση ίδιας προχρηµατοδότησης 
κατά τους όρους της παρούσας.   

11.5. Η Τράπεζα ουδεµία επίσης υποχρέωση αναλαµβάνει έναντι του Πελάτη σε σχέση µε τη διενέργεια 
συναλλαγών εάν η ΕΤ.ΕΚ. δεν αποδώσει Πιστωτικό Όριο για λόγους οφειλόµενους ιδίως σε υπερβάσεις του 
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ορίου ηµερήσιας µεταβολής κινδύνου ή σε άλλα µέτρα διαχείρισης κινδύνου που εφαρµόζει σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό Εκκαθάρισης. Η Τράπεζα δικαιούται οποτεδήποτε να ζητά από τον Πελάτη ως προς µεµονωµένο 
Λογαριασµό Θέσης Πελάτη ή για όλους τους σχετικούς Λογαριασµούς ή και συνδεόµενους µε αυτούς 
Λογαριασµούς Εκκαθάρισης Πελάτη ασφάλεια σε ενδοηµερήσια βάση προς κάλυψη των κινδύνων της σε 
σχέση µε τις ως άνω υπερβάσεις.   

11.6. Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν ότι η µη ύπαρξη Πιστωτικού Ορίου στο Μέλος γενικώς και εν 
προκειµένω σε σχέση µε τον Πελάτη θα συνεπάγεται αντίστοιχα αποκλεισµό του ως προς τη δυνατότητα 
εισαγωγής εντολών στο σύστηµα της σχετικής Αγοράς προς διενέργεια συναλλαγών για τον Πελάτη.  

11.7. Ο Πελάτης αναγνωρίζει επίσης και αποδέχεται ότι η ΕΤ.ΕΚ. µπορεί να θέτει διάφορα όρια ανά κατηγορία 
διαπραγµατευόµενων στις Αγορές παραγώγων ή συναλλαγών δανεισµού τίτλων ή ανά Λογαριασµό 
Εκκαθάρισης ή και ανά Εκκαθαριστικό Μέλος. Αντίστοιχα όρια µπορεί να θέτει και η Τράπεζα µε βάση τη 
διαχείριση κινδύνου που εφαρµόζει στον Πελάτη. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα το 
ενδεχόµενο επιβολής σχετικών ορίων από την ΕΤ.ΕΚ. ή την Τράπεζα καθώς και ότι η επιβολή τους ενδέχεται 
να επηρεάσει τις θέσεις του Πελάτη και να περιορίσει τη συναλλακτική δραστηριότητα αυτού.   

 
 

12. [ Λογαριασµοί διακανονισµού ]  
 

12.1. Η Τράπεζα δηλώνει ότι θα διατηρεί τους απαιτούµενους λογαριασµούς διακανονισµού αξιών και 
λογαριασµούς χρηµατικού διακανονισµού σύµφωνα µε τους όρους του Κανονισµού Εκκαθάρισης για τις 
ανάγκες διακανονισµού των συναλλαγών. Ο Πελάτης οφείλει, οποτεδήποτε του ζητείται από την Τράπεζα, να 
παρέχει σε αυτή κάθε αναγκαίο στοιχείο ή πληροφορία εφόσον σχετίζεται µε το άνοιγµα λογαριασµού 
διακανονισµού που θα εξυπηρετεί το διακανονισµό των συναλλαγών του Πελάτη ή  απαιτείται για την 
εξυπηρέτηση καθ’ οιονδήποτε λόγο και τρόπο του σχετικού διακανονισµού.  

12.2. Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί δια της παρούσας την Τράπεζα και παρέχει σε αυτή τη ρητή εντολή όπως η 
Τράπεζα προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια και υπογράψει κάθε αναγκαίο έγγραφο µε την ΕΤ.ΕΚ., το Κ.Α.Α., 
τους Φορείς χρηµατικού διακανονισµού που διορίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. ως αρµόδιοι/εµπλεκόµενοι στο 
διακανονισµό των συναλλαγών και κάθε τρίτο σχετικά µε το άνοιγµα, την κίνηση και γενικότερα τη λειτουργία 
των κατά περίπτωση απαιτούµενων λογαριασµών διακανονισµού, ιδίως των λογαριασµών αξιών και 
Μερίδων του Πελάτη στο Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α. που τον αφορούν.  

12.3. Ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει επίσης ότι στο πλαίσιο της εκκαθάρισης και του διακανονισµού των 
συναλλαγών του που θα διενεργεί η Τράπεζα, η Τράπεζα θα δικαιούται να έχει η ίδια πρόσβαση στον 
Λογαριασµό Αξιών του Πελάτη στο Σ.Α.Τ. ως Χειριστής του σχετικού Λογαριασµού Χειριστή που θα 
δηµιουργεί σε αυτόν για τη διενέργεια από αυτή ή µε µόνη την εντολή της από το Μέλος κάθε αναγκαίας 
πράξης διακανονισµού ή ακόµη και κάλυψης υποχρεώσεων διακανονισµού, ενδεικτικώς µέσω της 
διενέργειας συναλλαγών στο Μηχανισµό ∆ανεισµού Τίτλων ή αναγκαστικών αγορών κάλυψης (buy-in) 
διακανονιζόµενης στο Σ.Α.Τ. που θα διενεργούνται για τον Πελάτη σε περίπτωση υπερηµερίας του κατά τους 
όρους της παρούσας. Στο πλαίσιο αυτό ο Πελάτης δια της παρούσας εξουσιοδοτεί σχετικά τόσο την Τράπεζα 
όσο και το Μέλος προς διενέργεια των ανωτέρω πράξεων.    

 
 

13. [ Υπερηµερία και µέτρα διαχείρισης ] 
 
13.1.     Υπερηµερία του Πελάτη έναντι της Τράπεζας υφίσταται: 

i) Όταν ο Πελάτης αθετήσει τις υποχρεώσεις σε σχέση µε την εκκαθάριση και το διακανονισµό 
των συναλλαγών του έναντι της Τράπεζας, όπως αυτές προκύπτουν ανά Λογαριασµό Θέσης 
Πελάτη του Πελάτη ή Λογαριασµό Εκκαθάρισης Πελάτη κατά τους όρους της παρούσας, 
ιδίως όταν o Πελάτης δεν παρέχει εµπρόθεσµα και µε βάση το συµφωνηθέντα τρόπο στην 
Τράπεζα τις οφειλόµενες ως προς το σχετικό Λογαριασµό ασφάλειες ή όταν το διαθέσιµο 
υπόλοιπο εις χρήµα ή σε κινητές αξίες στους λογαριασµούς διακανονισµού ή σε τροφοδότες 
αυτών λογαριασµούς του Πελάτη δεν είναι επαρκές προς κάλυψη των αντιστοίχων 
υποχρεώσεών του διακανονισµού έναντι της Τράπεζας. 

ii) Ακόµη και αν ο Πελάτης είναι ενήµερος ως προς τις υπό (i) υποχρεώσεις του, στις παρακάτω 
περιπτώσεις:  
α) Σε περίπτωση έναρξης διαδικασίας αφερεγγυότητας κατά του Πελάτη εφόσον περιέρχεται 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε γνώση της Τράπεζας κατά τρόπο επίσηµο.  
β) Σε περίπτωση οριστικής αδυναµίας του Πελάτη για την οποία ενηµερώνεται η Τράπεζα 
από τον ίδιο τον Πελάτη ή τρίτους αρµόδιους, οφειλόµενης ενδεικτικά σε προβλήµατα 
ρευστότητας ή φερεγγυότητάς του, για την οποία δεν έχει ακόµη εκκινήσει διαδικασία 
αφερεγγυότητας κατά την προηγούµενη περίπτωση. 
γ) Σε περίπτωση άλλου γεγονότος περιερχόµενου σε γνώση της Τράπεζας που βάσιµα 
επηρεάζει άµεσα ή έµµεσα τη λειτουργία του Πελάτη και των Λογαριασµών του µε βάση την 
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παρούσα και που καθιστά ή αναµένεται να καταστήσει µη εφικτή την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του, όπως επιβολή κυρώσεων και άλλων δυσµενών εποπτικών µέτρων κατά 
του Πελάτη ή επιβολή άλλων ανάλογων µέτρων, ή επέλευσης γεγονότων που επηρεάζουν τη 
φερεγγυότητά του περιλαµβανοµένης ενδεικτικώς και της περίπτωσης αθέτησης 
υποχρεώσεων του Πελάτη έναντι της Τράπεζας από οποιαδήποτε αιτία.  

13.2.     Σε περίπτωση υπερηµερίας του Πελάτη, η Τράπεζα δικαιούται, αλλά και υποχρεούται έναντι της ΕΤ.ΕΚ., 
χωρίς να θίγονται τα σχετικά δικαιώµατα της ΕΤ.ΕΚ. εκ του Κανονισµού Εκκαθάρισης:  

i) Να διενεργεί συναλλαγές κάλυψης για την κάλυψη των εκκρεµοτήτων που προκύπτουν στο 
διακανονισµό από την υπερηµερία, περιλαµβανοµένων των συναλλαγών δανεισµού τίτλων ή 
προσυµφωνηµένων συναλλαγών αγοράς αξιών, προς κάλυψη της υπερηµερίας ανάλογα µε 
την περίπτωση και σύµφωνα µε τις τυχόν προθεσµίες που θέτει η ΕΤ.ΕΚ. και τις σχετικές 
υποδείξεις της εφόσον πρόκειται για υπερηµερία του Πελάτη που εκδηλώνεται στην ΕΤ.ΕΚ. 
µέσω Λογαριασµού Εκκαθάρισης Πελάτη αυτού. Στο πλαίσιο αυτό η Τράπεζα δικαιούται να 
προβαίνει σε κλείσιµο των θέσεων του σχετικού Λογαριασµού Θέσης Πελάτη ή και 
συνδεόµενου µε αυτόν Λογαριασµού Εκκαθάρισης Πελάτη ακόµη και ενήµερων κατ’ 
εκτίµηση κινδύνου. Η Τράπεζα εντέλλει στην περίπτωση αυτή το Μέλος για το κλείσιµο των 
θέσεων κατ’ επιλογή της παρέχοντας σε αυτό τους εµπλεκόµενους Λογαριασµούς 
Εκκαθάρισης ως και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για το κλείσιµο των θέσεων. Κλείσιµο 
των θέσεων δύναται στην περίπτωση αυτή να λάβει χώρα σε σχέση µε τις θέσεις του Πελάτη 
και µέσω άλλων Μελών των σχετικών Αγορών, µε µόνη την εντολή της Τράπεζας και άνευ 
ετέρας διατυπώσεως, στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το κλείσιµο των σχετικών 
θέσεων µέσω του Μέλους δε δύναται να πραγµατοποιηθεί. Ο Πελάτης και το Μέλος 
αναγνωρίζουν και αποδέχονται ρητώς αυτό το δικαίωµα της Τράπεζας.  

ii) Να εφαρµόζει ρήτρες εκκαθαριστικού συµψηφισµού σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις 
σύµφωνα µε τις οποίες: 
α) οι πάσης φύσεως υποχρεώσεις ή δικαιώµατα του υπερήµερου Πελάτη που 
προκύπτουν από το σχετικό Λογαριασµό Θέσης Πελάτη ή Λογαριασµό Εκκαθάρισης Πελάτη 
ή οι αντίστοιχες υποχρεώσεις της Τράπεζας προς αυτόν καθίστανται απαιτητές, ακόµη κι αν 
δεν είναι ληξιπρόθεσµες, και εκφράζονται ως υποχρέωση καταβολής χρηµατικού ποσού σε 
ευρώ που αντιπροσωπεύει την, µε βάση την αποτίµηση που διενεργεί η Τράπεζα µε µέθοδό 
της προς τον Πελάτη, τρέχουσα αξία τους ή λήγουν, αυτοδίκαια ή µε την κατάρτιση 
συναλλαγής κάλυψης και αντικαθίστανται από υποχρέωση καταβολής ενός τέτοιου ποσού ή 
και 
β) υπολογίζονται οι οφειλές του υπερήµερου Πελάτη που προκύπτουν από το σχετικό 
Λογαριασµό έναντι της Τράπεζας και αντίστροφα και ο εξ αυτών που οφείλει το µεγαλύτερο 
ποσό καταβάλει καθαρό ποσό ίσο προς τη διαφορά των οφειλών. 

iii) Η Τράπεζα δικαιούται: 
α) να απαιτεί από το Μέλος την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Πελάτη ως ευθυνόµενου 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της Τράπεζας ως πρωτοφειλέτης για τις σχετικές 
υποχρεώσεις του Πελάτη και την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της Τράπεζας 
β) να συµψηφίζει οποιεσδήποτε απαιτήσεις του Πελάτη ή του Μέλους έναντι της Τράπεζας 
ακόµη και µη οµοειδείς ή/και µη ληξιπρόθεσµες µε οποιαδήποτε ανταπαίτησή κατά του 
Πελάτη ή κατά του Μέλους από το παρόν και από οποιαδήποτε αιτία, εφαρµόζοντας όρους 
αποτίµησης της επιλογής της Τράπεζας που έχει γνωστοποιήσει εκ των προτέρων στο Μέλος 
προς µετατροπή των µη οµοειδών αυτών απαιτήσεων σε χρηµατικές σύµφωνα µε τις σχετικές 
προβλέψεις του Ν.3301/2004 
γ) γενικώς να αναβάλλει όποιες τυχόν υποχρεώσεις υπέχει προς το Μέλος από οποιαδήποτε 
αιτία ή σχέση µέχρι την ολοσχερή και πλήρη εκπλήρωση και εξόφληση των ως άνω 
υποχρεώσεών του ως πρωτοφειλέτη 
δ) σε περίπτωση µη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Μέλους προς άρση της ως άνω 
υπερηµερίας, να καταγγέλλει τις όποιες συµβάσεις διατηρεί µε το Μέλος, ιδίως τη σύµβαση 
µετάθεσης εκκαθάρισης (give-up agreement) µε αυτό αζηµίως, νοούµενης τούτης της 
καταγγελίας ως οφειλόµενης σε αθέτηση της σύµβασης εκ µέρους του Μέλους, και επιπλέον, 
να δηµοσιοποιεί τη µη εκπλήρωση εκ µέρους του Μέλους και τη σχετική συµβατική 
καταγγελία, ιδίως όταν η µη εκπλήρωση µπορεί να σχετίζεται µε πιθανή γενικότερη αθέτηση 
των υποχρεώσεων του Μέλους ή µε αφερεγγυότητα αυτού. 

iv) Να προβαίνει στη χρήση ή εκποίηση ανάλογα µε την περίπτωση της ασφάλειας που έχει 
λάβει για το σχετικό Λογαριασµό Θέσης Πελάτη ή Λογαριασµό Εκκαθάρισης Πελάτη του 
Πελάτη ως εξής: 
α)  να εισπράττει ή να προβαίνει σε χρήση των οφειλόµενων ποσών από την 
κατατεθειµένη υπέρ της σε σχετικό Λογαριασµό ασφάλεια,  
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β) να προχωρεί σε αναγκαστική εκποίηση των κινητών αξιών, που έχει λάβει ως 
ασφάλεια, µέσω αγοράς ή και εξωχρηµατιστηριακώς,  
γ)  εάν οι τίτλοι που έχει λάβει ως ασφάλεια είναι ληξιπρόθεσµοι και απαιτητοί, να 
εισπράττει τους τίτλους αυτούς ιδίω ονόµατι, 
δ) να συµψηφίζει την αξία της ασφάλειας προς ικανοποίηση των απαιτήσεών της βάσει 
µεθόδου αποτίµησης που καθορίζει η Τράπεζα στο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου που 
εφαρµόζει στον Πελάτη ή να καταλογίζει τα σχετικά ποσά για την απαλλαγή της από τις δικές 
της υποχρεώσεις έναντι του υπερήµερου Πελάτη,  
ε) να προβαίνει σε ρευστοποίηση ή µετατροπή σε όποιο νόµισµα επιθυµεί των πάσης 
φύσεως ξένων νοµισµάτων που έχει λάβει ως ασφάλεια, µε βάση την τρέχουσα τιµή 
πώλησης από την Τράπεζα του συναλλάγµατος, που ισχύει δύο (2) εργάσιµες ηµέρες πριν 
την ηµεροµηνία µετατροπής (spot value date), 
στ)  να εισπράττει οποιοδήποτε ποσό οφειλής του Πελάτη προς την Τράπεζα, βάσει της 
παρούσας από οποιονδήποτε λογαριασµό, τον οποίο τηρεί ο Πελάτης στην Τράπεζα, 
χρεώνοντας τον εν λόγω λογαριασµό κατά την κρίση της, µε ποσό ίσο προς την οφειλή του 
Πελάτη και να παρακρατά οποιαδήποτε στιγµή κατά την κρίση της και να συµψηφίζει προς 
οποιαδήποτε οφειλή του Πελάτη από την παρούσα, έστω και µη ληξιπρόθεσµη, 
οποιαδήποτε παρούσα ή µελλοντική ανταπαίτηση έχει ο Πελάτης κατά της Τράπεζας, ακόµα 
και µη ληξιπρόθεσµη, σε οποιοδήποτε νόµισµα. Προς το σκοπό αυτό ο Πελάτης παρέχει 
στην Τράπεζα την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, η οποία ισχύει και στην 
περίπτωση των άρθρων 223 ΑΚ και 726 ΑΚ, διότι αφορά και στο συµφέρον της Τράπεζας, 
να ενεργεί, χωρίς προηγούµενη ειδοποίησή του, τις απαιτούµενες χρεοπιστώσεις στους 
λογαριασµούς του που τηρεί στην Τράπεζα.  

v)  Κάθε οφειλή του Πελάτη από το παρόν θα εκτοκίζεται µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο 
επιτρεπόµενο επιτόκιο υπερηµερίας µέχρις εξοφλήσεώς της. 

13.3.     Η Τράπεζα επιλέγει κατά την κρίση της από τις παρασχεθείσες ως άνω ασφάλειες εκείνες που θα εκποιήσει ή 
εισπράξει για την ευχερή ικανοποίηση των απαιτήσεών της προς κάλυψη της προκληθείσας από την 
υπερηµερία ζηµίας.  

13.4.     Με εξαίρεση τις συναλλαγές κάλυψης που καταρτίζονται για την κάλυψη των εκκρεµοτήτων από την 
υπερηµερία του Πελάτη, τα µέρη συµφωνούν ότι ο Πελάτης απαγορεύεται να επαυξάνει τον κίνδυνο της 
Τράπεζας ενόσω είναι σε υπερηµερία ανοίγοντας νέες θέσεις προς εκκαθάρισή τους από την Τράπεζα. 

13.5.     Στο πλαίσιο των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου της, η Τράπεζα δικαιούται να διευθετεί την τυχόν 
προκληθείσα από την υπερηµερία ζηµία µέσω της ασφάλειας του Πελάτη ή µε καταβολή της ζηµίας από το 
Μέλος, κατά πλήρη διακριτική της ευχέρεια προς µείωση του κινδύνου της. Η Τράπεζα δικαιούται σε κάθε 
περίπτωση να καλύπτει τη ζηµία προβαίνοντας και σε χρήση άλλων διαθεσίµων του Πελάτη ή του Μέλους 
που διατηρεί η Τράπεζα ή ακόµη και συµψηφιστικά εάν υφίσταται άλλη συναλλακτική απαίτηση του Πελάτη ή 
του Μέλους έναντι αυτής εφαρµοζοµένων προς τούτο ως προς την αποτίµηση της αξίας των σχετικών 
απαιτήσεων των µεθόδων αποτίµησης της Τράπεζας κατά τους όρους της παρούσας. 

13.6.     Ο Πελάτης οφείλει να καταθέτει την οφειλόµενη ασφάλεια εντός της τιθέµενης από την Τράπεζα προθεσµίας, 
ενώ διαφορετικά και πέραν των συνεπειών της υπερηµερίας αυτής θα αποκλείεται και από τις συναλλαγές 
προς αποφυγή της επαύξησης του κινδύνου της Τράπεζας. Αντίστοιχα, το Μέλος εφόσον δεν καλύπτει τη 
ζηµία που προκαλεί η υπερηµερία του Πελάτη στην Τράπεζα και µέχρι καλύψεως αυτής, θα µπορεί κατ’ 
ευχέρεια της Τράπεζας και προς αποφυγή επαύξησης του κινδύνου της να αποκλείεται από κάθε 
παρεχόµενη από την Τράπεζα προχρηµατοδότηση Πιστωτικού Ορίου του και αντιστοίχως από το δικαίωµα 
πρόσβασης στη συνεδρίαση και στο σύστηµα συναλλαγών στο Χ.Α. µέσω παρόµοιας προχρηµατοδότησης 
της Τράπεζας για τον Πελάτη ή για άλλους σχετικούς πελάτες. 

13.7.     Ο Πελάτης και το Μέλος οφείλουν να συµπράττουν µε την Τράπεζα για την άρση της υπερηµερίας ως και να 
παρέχουν σε αυτή κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία προς αντιµετώπισή της. Η µη σύµπραξη του 
Πελάτη και του Μέλους και η τυχόν συνεπαγόµενη εκδήλωση της υπερηµερίας και έναντι της ΕΤ.ΕΚ., όπου 
συντρέχει περίπτωση, επιφέρει τις συνέπειες που προβλέπει ο Κανονισµός Εκκαθάρισης, της Τράπεζας 
δικαιουµένης να επιβάλλει χρηµατικές ποινές στον Πελάτη και στο Μέλος κατ’ ελάχιστον αντίστοιχες προς τις 
προβλεπόµενες στον Κανονισµό Εκκαθάρισης ή να µετακυλύει το κόστος που προκύπτει για την Τράπεζα σε 
περίπτωση επιβολής τέτοιων ποινών, επιφυλασσοµένων πάντως των ειδικότερων δικαιωµάτων της για 
αποζηµίωση προς αποκατάσταση προκληθείσας συνεπεία της υπερηµερίας ζηµίας της.  

13.8.     Η Τράπεζα δικαιούται να αρνείται την παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης προς τον Πελάτη και σε κάθε άλλη 
περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του Πελάτη προς την Τράπεζα, όπως όταν ο Πελάτης δεν 
καταβάλλει οφειλόµενες προς την Τράπεζα προµήθειες ή χρεώσεις, αθετεί τις υποχρεώσεις του έναντι του 
Μέλους και εν γένει παρακωλύει µε τη συµπεριφορά του την οµαλή λειτουργία της παρούσας.    

13.9.     Η Τράπεζα σε καµία περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν αδυναµία γνωστοποίησης των στοιχείων, των 
υπολοίπων λογαριασµών και εν γένει των δικαιωµάτων ή υποχρεώσεων του Πελάτη, όπως προκύπτουν από 
την εκκαθάριση των συναλλαγών του, οφειλόµενη σε βλάβη ή δυσλειτουργία των συστηµάτων των Φορέων 
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χρηµατικού διακανονισµού, του Κ.Α.Α. ή άλλων φορέων που συµµετέχουν στο διακανονισµό των 
συναλλαγών ή τηρούν τις οριζόµενες δια της παρούσας ασφάλειες.  

13.10.  Στις περιπτώσεις βλάβης ή δυσλειτουργίας σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο Πελάτης και το Μέλος οφείλουν να 
συµµορφώνονται προς τις εντολές, υποδείξεις και οδηγίες της Τράπεζας προς κατάθεση των απαιτούµενων 
κεφαλαίων ή κινητών αξιών και εν γένει χρηµατοπιστωτικών µέσων σε τρίτα υποδεικνυόµενα από την 
Τράπεζα ή την ΕΤ.ΕΚ. πρόσωπα για τη διεκπεραίωση του διακανονισµού.     

13.11.  Οι συµβαλλόµενοι µε την παρούσα δηλώνουν ότι γνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις συνέπειες 
που προκύπτουν για τον Πελάτη, το Μέλος και την Τράπεζα όταν δε συµµορφώνονται µε τις συστάσεις της 
ΕΤ.ΕΚ. για διευθέτηση του διακανονισµού µε εναλλακτικούς τρόπους προς διασφάλιση της οµαλής 
λειτουργίας του σε περίπτωση των ως άνω δυσλειτουργιών και αδυναµιών.    

13.12.  Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας των συστηµάτων της Τράπεζας ή αδυναµίας της λόγω τεχνικών 
προβληµάτων της να γνωστοποιήσει στον Πελάτη τα εκάστοτε απαιτούµενα δεδοµένα και στοιχεία σε σχέση 
µε τις συναλλαγές του Πελάτη, την εκκαθάριση αυτών και τις σχετικές υποχρεώσεις του, η Τράπεζα θα 
ειδοποιεί αµελλητί τον Πελάτη για τη σχετική βλάβη ή δυσλειτουργία και θα καταβάλλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την αποκατάστασή της, ευθυνοµένης σε κάθε περίπτωση για δόλο ή βαρεία αµέλεια και 
µόνον.  

 
 
14. [ Ενηµέρωση του Πελάτη ]  
 
14.1. Η Τράπεζα τηρεί για τον Πελάτη ανά Λογαριασµό Θέσης Πελάτη και όπου υφίσταται και ανά Λογαριασµό 

Εκκαθάρισης Πελάτη, ∆ελτίο Στοιχείων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Εκκαθάρισης.  
14.2. Το ∆ελτίο Στοιχείων ενηµερώνεται ηµερησίως από την Τράπεζα µε βάση τα στοιχεία εκκαθάρισης 

συναλλαγών του σχετικού Λογαριασµού της κάθε ηµέρας που λειτουργεί η εκκαθάριση (ηµέρα εκκαθάρισης) 
σύµφωνα µε το ηµερολόγιο ηµερών εκκαθάρισης που καταρτίζει η ΕΤ.ΕΚ..  

14.3. Το ∆ελτίο Στοιχείων περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες σε σχέση µε την εκκαθάριση και το 
διακανονισµό των συναλλαγών και θέσεων που τηρούνται ως άνω για τον Πελάτη, όπως αυτές προκύπτουν 
µετά το πέρας κάθε ηµέρας εκκαθάρισης και υπολογισµού του κινδύνου, των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων 
εκπλήρωσης που απορρέουν από το σχετικό Λογαριασµό, των παρασχεθεισών εξασφαλίσεων για το σχετικό 
Λογαριασµό, των κινήσεων και εγγραφών του σχετικού Λογαριασµού σε σχέση µε την εκκαθάριση και το 
διακανονισµό των συναλλαγών, ως και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο που καθορίζεται από την ΕΤ.ΕΚ. ή και την 
Τράπεζα, κατά τις διαδικασίες της.  

14.4. Η Τράπεζα τηρεί το ∆ελτίο Στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή και το θέτει σε πρώτη ζήτηση στην διάθεση του 
Πελάτη.  

14.5.  ∆ιευκρινίζεται ότι, η Τράπεζα δεν τηρεί και ούτε ενηµερώνει τον Πελάτη για τα στοιχεία των συναλλαγών που 
συνάπτονται από το Μέλος στο πλαίσιο της παρούσας. Τη σχετική ενηµέρωση λαµβάνει ο Πελάτης από το 
Μέλος µε βάση τα ειδικότερα συνοµολογούµενα στις µεταξύ τους συµφωνίες και σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις.  

14.6.  Επίσης, η ενηµέρωση που παρέχει η Τράπεζα αφορά αµιγώς την εκκαθάριση και τη σχετική κίνηση των 
Λογαριασµών που τηρεί για τον Πελάτη, περιλαµβανοµένων και των προµηθειών, χρεώσεων και άλλων 
τυχόν επιβαρύνσεων που συνδέονται µε την εκκαθάριση, και όχι την πορεία των σχετικών επενδύσεων του 
Πελάτη. Η Τράπεζα λαµβάνει υπόψη πάντως τα στοιχεία και τις πληροφορίες που συγκεντρώνει για τους 
Λογαριασµούς Θέσης Πελάτη ή Εκκαθάρισης Πελάτη του Πελάτη στο πλαίσιο της αξιολόγησης του κινδύνου 
που αναλαµβάνει έναντι αυτού δια της παρούσας.  

14.7.  Η Τράπεζα θέτει στη διάθεση του Μέλους το ∆ελτίο Στοιχείων του Πελάτη ή άλλη σχετική κατάσταση των 
θέσεων και οφειλών του Πελάτη προς ενηµέρωση του Μέλους και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του 
ως πρωτοφειλέτη κατά τους όρους της παρούσας. Ο Πελάτης συναινεί το ∆ελτίο Στοιχείων ή άλλη σχετική 
κατάσταση να παρέχεται στο Μέλος και το Μέλος αποδέχεται τη λήψη της.  

14.8.  Ρητώς συµφωνείται ότι η Τράπεζα δεν θα παρέχει σε τρίτους τα ως άνω στοιχεία του Πελάτη εκτός εάν 
συντρέξει νόµιµη περίπτωση.  
 
 

15. [ Λοιπές ρυθµίσεις ]    
 
15.1. Ρητώς συνοµολογείται µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ότι από την υπογραφή της παρούσας σύµβασης 

καταργείται κάθε άλλη προηγούµενη σχετική σύµβαση εκκαθάρισης και οι τυχόν απορρέουσες από αυτήν 
υποχρεώσεις αποσβένονται ως καθ’ όλα εκπληρωθείσες. Σε περίπτωση όµως ύπαρξης ανοιχτών θέσεων εκ 
της ανωτέρω συµβάσεως οι εν λόγω θέσεις θα διατηρηθούν εν ισχύ και θα καλύπτονται ως προς όλα τα 
θέµατα που αφορούν στη λειτουργία και εκκαθάρισή τους από τους όρους της παρούσας και σύµφωνα µε 
τον Κανονισµό Εκκαθάρισης. Σε περίπτωση που η παραπάνω καταργητική διαδικασία λαµβάνει χώρα µετά 
την έναρξη ισχύος του νέου Κανονισµού Εκκαθάρισης όπως έχει ανακοινωθεί, ήτοι µετά την 1η ∆εκεµβρίου 
2014, οι πάσης φύσεως πράξεις συναλλαγών, εκκαθάρισης, διακανονισµού, παροχής ασφαλειών ή άλλες 
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συναφείς µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών µετά την ηµεροµηνία αυτή υπάγονται στο νέο Κανονισµό 
Εκκαθάρισης και εποµένως θεωρούνται ως διενεργηθείσες µε βάση τους όρους αυτού και τους όρους της 
παρούσας που διέπεται από αυτόν. Τα συµβαλλόµενα µέρη εγκρίνουν την υπαγωγή των εννόµων σχέσεών 
τους και την επέλευση των ως άνω συνεπειών από την ως άνω ηµεροµηνία στους όρους της παρούσας. 

15.2. Οι πάσης φύσεως εντολές, δηλώσεις, οδηγίες, επιβεβαιώσεις και εν γένει κάθε είδους πράξη ενηµέρωσης και 
επικοινωνίας που λαµβάνει χώρα µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών είναι έγκυρη εφόσον διενεργείται 
εγγράφως, περιλαµβανοµένων ως εγγράφου του τηλεοµοιοτυπικού µηνύµατος (fax), του τέλεξ και του 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail), ή τηλεφωνικά.   

15.3. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η χρήση ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας, στο πλαίσιο των παρεχόµενων µε 
την παρούσα σε αυτόν υπηρεσιών, µπορεί να προκαλέσει διάφορους κινδύνους απώλειας, αλλοίωσης ή 
υποκλοπής από τρίτους των στοιχείων και δεδοµένων και των σχετικών εντολών, οδηγιών, επιβεβαιώσεων 
και άλλων πράξεων ενηµέρωσης και επικοινωνίας που ανταλλάσσονται µεταξύ του Πελάτη, της Τράπεζας ή 
και του Μέλους. Ο Πελάτης δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται τους σχετικούς κινδύνους. Τα συµβαλλόµενα 
µέρη συµφωνούν ότι η Τράπεζα δε φέρει καµία σχετική ευθύνη, εάν παρά τη λήψη των απαιτούµενων 
µέτρων προστασίας των δεδοµένων αυτών σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, προκληθούν οι σχετικοί 
κίνδυνοι, ενδεικτικά αλλοιωθούν τα στοιχεία και δεδοµένα του Πελάτη ή παραβιασθεί το απόρρητο των 
στοιχείων και δεδοµένων αυτών.   

15.4. Οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν µε την παρούσα ως δικονοµική σύµβαση ότι (i) µπορούν να µαγνητοφωνούν 
τις µεταξύ τους συνοµιλίες, καθώς και ότι οι µαγνητοφωνήσεις θα έχουν πλήρη αποδεικτική δύναµη σε 
περίπτωση που ήθελαν προσαχθεί ενώπιον παντός δικαστηρίου και άλλης αρχής, (ii) τα αντίγραφα ή τα 
αποσπάσµατα από τα βιβλία της Τράπεζας που εµφανίζουν την κίνηση του ή των λογαριασµών του Πελάτη 
από την έναρξή τους ή από την τελευταία αναγνώριση του Πελάτη, αποτελούν πλήρη απόδειξη των 
απαιτήσεων της Τράπεζας κατά του Πελάτη, ακόµη και µετά την επιδίκαση της απαιτήσεως, µέχρι την 
ολοσχερή εξόφλησή της, επιτρεποµένης όµως της ανταπόδειξης. Τα αντίγραφα ή τα αποσπάσµατα αυτά 
συνοµολογείται ότι θα εξάγονται είτε και ως φωτοαντίγραφα είτε θα αναπαράγονται µε την ηλεκτρονική 
(µηχανογραφική) µέθοδο κατ’ αποτύπωση των στοιχείων (δεδοµένων) του ηλεκτρονικού υπολογιστή της 
Τράπεζας, είτε µε οποιοδήποτε άλλο καθιερωµένο από την Τράπεζα ή την τραπεζική πρακτική για τις 
συναλλαγές της τρόπο.   

15.5. Η µη άσκηση ή η µη έγκαιρη άσκηση εκ µέρους συµβαλλόµενου στην παρούσα οποιουδήποτε δικαιώµατος ή 
αξίωσης σε καµία περίπτωση δεν συνιστά παραίτηση ολική ή µερική από το σχετικό δικαίωµα ή την αξίωση, 
ούτε θα αποκλείει την άσκησή του στο µέλλον.  

15.6. Ο Πελάτης και το Μέλος δεν έχουν δικαίωµα να εκχωρήσουν ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο µεταβιβάσουν προς τρίτους 
δικαιώµατα, αξιώσεις, απαιτήσεις, εξουσίες και υποχρεώσεις από το παρόν, παρά µόνο µε προηγούµενη έγγραφη 
συναίνεση της Τράπεζας εκτός εάν συντρέχει περίπτωση εκούσιας µεταφοράς κατά τους όρους της παρούσας ή 
άλλη περίπτωση εκούσιας ή αναγκαστικής διαχείρισης ή υποκατάστασης σε σχέση µε τις θέσεις σχετικών 
Λογαριασµών του Πελάτη κατά προβλεπόµενα στις κείµενες διατάξεις και τον Κανονισµό Εκκαθάρισης.  

15.7. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος της παρούσας κηρυχθεί άκυρος ή ανίσχυρος για οποιοδήποτε λόγο 
ή αιτία, το κύρος της παρούσας σύµβασης δεν θίγεται και οι υπόλοιποι όροι παραµένουν σε ισχύ και είναι 
δεσµευτικοί, ως εάν ο άκυρος ή ανίσχυρος όρος δεν συµπεριλαµβανόταν στην παρούσα. Τα συµβαλλόµενα 
µέρη µπορούν να αντικαθιστούν την ακυρωθείσα διάταξη µε άλλη ανάλογου σκοπού, αποβλέποντα στην 
οµαλή λειτουργία της σύµβασης, βάσει και της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.   

15.8. Όλοι οι όροι της παρούσης σύµβασης συνοµολογούνται ουσιώδεις και τροποποιούνται µόνον εγγράφως, 
κατόπιν συµφωνίας των συµβαλλοµένων. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν πάντως ότι η παρούσα θα 
λειτουργεί πάντοτε σε συµµόρφωση µε τους ειδικότερους όρους που θέτει ο Κανονισµός Εκκαθάρισης, 
περιλαµβανοµένων και των σχετικών διαδικασιών εφαρµογής του που θέτει η ΕΤ.ΕΚ.. Εάν ο Πελάτης δεν 
επιθυµεί τη συνέχιση των υπηρεσιών, θα προβαίνει στις απαραίτητες συνεννοήσεις µε την Τράπεζα για το 
κλείσιµο των σχετικών Λογαριασµών µε µεταφορά των τυχόν ανοιχτών θέσεων αυτών ή κλείσιµο των θέσεων 
προς απόσβεση του υπολοίπου των σχετικών Λογαριασµών και διευθέτηση των σχετιζόµενων µε αυτούς 
εκκρεµοτήτων µεταξύ της Τράπεζας και του Πελάτη. Η Τράπεζα πάντως ουδεµία ευθύνη φέρει έναντι του 
Πελάτη ως προς τυχόν µεταβολές στους όρους λειτουργίας της εκκαθάρισης ακόµη και απροειδοποίητων, 
στις περιπτώσεις που ορίζει ο Κανονισµός Εκκαθάρισης, που ενδέχεται να αυξάνουν το κόστος των 
παρεχόµενων για τον Πελάτη υπηρεσιών ως και το κόστος των εν γένει παραµέτρων κινδύνου βάσει του 
οποίου εκπληρώνονται οι εκ των συναλλαγών υποχρεώσεις εκ µέρους του Πελάτη.    

15.9. Η παρούσα σύµβαση είναι αορίστου χρόνου. Μη θιγοµένων των περί υπερηµερίας όρων της παρούσας, 
κάθε συµβαλλόµενος µπορεί να καταγγείλει την παρούσα µετά από έγγραφη προειδοποίηση των έτερων 
συµβαλλοµένων τουλάχιστον ενός (1) µηνός. Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας, οι 
συµβαλλόµενοι οφείλουν να εκτελούν προσηκόντως τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις τους από την παρούσα 
µέχρις εξοφλήσεως αυτών. Η Τράπεζα θα συνεχίζει την παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης και µετά την 
καταγγελία αποκλειστικώς και µόνο για τις ανάγκες διευθέτησης των εναποµεινασών εκκρεµοτήτων του 
Πελάτη, ακόµη και αναγκαστικώς όπου συντρέχει περίπτωση. Σε περίπτωση όµως υπερηµερίας του Πελάτη 
κατά τους όρους της παρούσας, η Τράπεζα θα δικαιούται να προβαίνει άνευ προηγούµενης προειδοποίησης 
του Πελάτη σε καταγγελία της παρούσας και να διευθετεί τις εκκρεµότητες που σχετίζονται µε τους 
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υπερήµερους Λογαριασµούς Εκκαθάρισης Πελάτη του Πελάτη αναγκαστικώς και κατ’ αποκλειστική ευχέρεια, 
ενδεικτικά ως προς το κλείσιµο των υπερήµερων θέσεων, τη χρήση των σχετιζόµενων µε αυτές ασφαλειών 
και γενικώς την απόσβεση κάθε ενοχής απορρέουσας έναντι του Πελάτη βάσει της παρούσας. Η Τράπεζα σε 
περίπτωση υπερηµερίας του Πελάτη ως άνω ή/και καταγγελίας της παρούσας, θα ενηµερώνει σχετικά το 
Μέλος.  

15.10. Για τις ανάγκες εφαρµογής της παρούσας, ο Πελάτης δηλώνει προς την Τράπεζα ως στοιχεία αναγνώρισης 
και επικοινωνίας του τα αναφερόµενα στο Παράρτηµα Ι της παρούσας που προσαρτάται στην παρούσα ως 
αναπόσπαστο τµήµα της. Ο Πελάτης οφείλει να ενηµερώνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την Τράπεζα σε 
περίπτωση µεταβολής των παραπάνω στοιχείων.  

15.11. Όλα τα έξοδα και οι δαπάνες, συµπεριλαµβανοµένων των πάσης φύσεως τελών, φόρων (όπως ΦΠΑ), 
δικαστικών εξόδων, εισφορών, τόκων υπερηµερίας, αµοιβών ή προµηθειών τρίτων για την διενέργεια των 
συναλλαγών, της εκκαθάρισης, ασφαλίστρων, τηλεφωνικών, τηλεγραφικών ή ταχυδροµικών τελών κλπ που 
αφορούν στην εν λόγω σύµβαση βαρύνουν τον Πελάτη ή το Μέλος ανάλογα.  
Ρητά συνοµολογείται δια της παρούσας ότι στην περίπτωση που ο Πελάτης ή το Μέλος δεν προβεί σε 
εµπρόθεσµη καταβολή των ανωτέρω ποσών, θα οφείλει ο υπόχρεος να καταβάλει αποζηµίωση στην 
Τράπεζα, κατόπιν αιτήµατος της τελευταίας, η οποία θα περιλαµβάνει το σύνολο των εξόδων, 
συµπεριλαµβανοµένης τυχόν δικαστικής δαπάνης, µε τα οποία εύλογα επιβαρύνθηκε η Τράπεζα 
επιδιώκοντας την εκτέλεση ή την προστασία δικαιωµάτων της εκ της παρούσας σύµβασης. 

15.12. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για την αλήθεια, ακρίβεια, πληρότητα των στοιχείων βάσει των 
οποίων θα ανοίγονται στο Σύστηµα της ΕΤ.ΕΚ. από την Τράπεζα Λογαριασµοί Θέσης Πελάτη του Πελάτη, 
ως και για την επικαιροποίηση των στοιχείων αυτών σε περίπτωση τυχόν µεταβολής τους. Η Τράπεζα θα 
είναι υπεύθυνη αποκλειστικώς και µόνο για τη διαβίβαση στην ΕΤ.ΕΚ. των στοιχείων που θα της παρέχει ο 
Πελάτης προκειµένου για το άνοιγµα των κατά περίπτωση Λογαριασµών Θέσης Πελάτη ή την καταχώρηση 
στο Σύστηµα των τυχόν µεταβολών τους.Ο Πελάτης οφείλει να ενηµερώσει την Τράπεζα εάν έχει αναθέσει 
και σε άλλο Εκκαθαριστικό Μέλος της ΕΤ.ΕΚ. την εκκαθάριση συναλλαγών που διενεργούνται στις Αγορές 
για λογαριασµό του ιδίου ή των πελατών του, καθώς και να ενηµερώνει την Τράπεζα εάν την αναθέσει στο 
µέλλον.  

15.13. Η αµοιβή της Τράπεζας θα καθορίζεται σύµφωνα µε τους εκάστοτε γενικούς όρους συναλλαγών που 
εφαρµόζει η Τράπεζα και των αναφεροµένων στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας που προσαρτάται στην 
παρούσα ως αναπόσπαστο τµήµα της, είναι δε ενήµερος ο Πελάτης των όρων οι οποίοι ισχύουν σήµερα.  

15.14. Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Κάθε διένεξη ή διαφωνία που τυχόν θα προκύψει από 
την παρούσα µεταξύ των συµβαλλοµένων θα υπάγεται στα καθ’ ύλην αρµόδια ∆ικαστήρια της Αθήνας. 

 
Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση σε τρία (3) όµοια αντίτυπα, τα οποία υπογράφηκαν από 
τους συµβαλλόµενους και κάθε ένας έλαβε από ένα (1) πρωτότυπο.  
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Για το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος  
 
 
 

………………………. 
 

Υπογραφή  
 

Για τον Πελάτη  
 
 
 

…………………………........................ 
 

Υπογραφή 
 

Για το Μέλος  
 
 
 

………………………. 
 

Υπογραφή  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

Στοιχεία Επικοινωνίας Πελάτη 
 
 
 

Πελάτης - Νοµικό Πρόσωπο:  

Επωνυµία……………………………………………………………………….. 

ΑΡ.ΜΑΕ……………………………………………………………... 

ΑΦΜ……………………………………………………………..  

∆ΟΥ…………………………………………………………………………...... 

∆ιεύθυνση…………………………………………………………………… 

ΤΚ………………………………………………...... 

Πόλη……………………………….. 

Χώρα…………………………………. 

Fax……………………………………………. 

Email…………………………………………………………………. 

LEI …………………………………………………………………… 

Ο Πελάτης ρητά δηλώνει δια του παρόντος ότι αποδέχεται την αποστολή µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από 
την Τράπεζα στην ανωτέρω διεύθυνση e-mail αυτού, ως καθόλα έγκυρο τρόπο επικοινωνίας για τους σκοπούς της 
παρούσας σύµβασης.  

Στοιχεία Νοµίµου Εκπροσώπου:  

Όνοµα……………………………………………………. 

Επώνυµο……………………………………………… 

Όνοµα Πατρός / Συζύγου…………………………………………………. 

∆ελτίο ταυτότητας ή ∆ιαβατήριο:  

Αριθµός /Εκδούσα Αρχή………………………………………………. 

ΑΦΜ………………………………………………………………..  

Ο Πελάτης ρητά δηλώνει δια του παρόντος ότι για τους σκοπούς της παροχής ασφάλειας σύµφωνα µε τους σχετικούς 
όρους της παρούσας Σύµβασης, θα δύναται η Τράπεζα να προβαίνει στις απαραίτητες χρεοπιστώσεις του υπ’ αριθ. 
…………………………. καταθετικού λογαριασµού ή του υπ’ αριθ. ……………………….. λογαριασµού φύλαξης 
χρεογράφων/µετοχών  που τηρεί ο Πελάτης σε αυτήν, ο οποίος θα χρησιµεύει ως «λογαριασµός ασφαλειών».  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 
Πίνακας Προµηθειών 

 

1. Προµήθειες επί των Συναλλαγών 

Όλες οι τιµές είναι εκφρασµένες σε € ανά συµβόλαιο. Στις προµήθειες Τράπεζας Πειραιώς δεν 
συµπεριλαµβάνονται οι προµήθειες ΧΑ / ΕΤ.ΕΚ.  

Index Futures Προµήθειες  
Χ.Α. / ΕΤ.ΕΚ. 

Προµήθειες Τ. 
Πειραιώς  

ΣΜΕ σε δείκτη FTSE/ASE-25 0,80  1,80/0,90 

∆ικαιώµατα σε δείκτη FTSE/ASE-
25  

0,70 1,60/0,90 

Stock Futures 

 (άνοιγµα-κλείσιµο / intraday) 

 

Προµήθειες  
Χ.Α. /ΕΤ.ΕΚ. 

Προµήθειες Τ. 
Πειραιώς 

Προµήθειες 
ΚΑΑ για 
λήξη 
συµβολαίων 

Προµήθειες Τ. 
Πειραιώς για 
λήξη 
συµβολαίων 

Τιµή µετοχής από 0  έως 0,49 € 0,05 0,60%/0,40% 0,50* 0,60% 

Τιµή µετοχής από 0,50 έως 0,99 € 0,10 0,30 / 0,20 0,50* 0,30 

Τιµή µετοχής από 1 έως  1,99 € 0,15 0,40 / 0,30 0,50* 0,40 

Τιµή µετοχής από  2  έως 4,99 € 0,20  0,40 / 0,30 0,50* 0,40 

Τιµή µετοχής από  5  έως 9,99 € 0,30  0,60 / 0,40 0,50* 0,60 

Τιµή µετοχής από 10 έως 19,99 € 0,75 1,50 / 0,80 0,50* 1,50 

Τιµή µετοχής από 20 έως 39,99 € 1,20 1,70 / 0,80 0,50* 1,70 

• ανά εντολή διακανονισµού 

 

Stock Options 

(άνοιγµα-κλείσιµο / intraday)  

Προµήθειες  
Χ.Α. /ΕΤ.ΕΚ. 

Προµήθειες Τ. 
Πειραιώς 

Προµήθειες 
ΚΑΑ για 
λήξη 

συµβολαίων 

Προµήθειες Τ. 
Πειραιώς για 

λήξη 
συµβολαίων 

Τιµή µετοχής από 0  έως 0,49 € 0,50 0,60 / 0,40 0,40 0,60 

Τιµή µετοχής από 0,50 έως 0,99 € 0,50 0,60 / 0,40 0,40 0,60 

Τιµή µετοχής από 1 έως  1,99 € 0,50 0,60 / 0,40 0,40 0,60 

Τιµή µετοχής από  2  έως 4,99 € 0,50  0,60 / 0,40 0,40 0,60 

Τιµή µετοχής από  5  έως 9,99 € 0,50  0,60 / 0,40 0,40 0,60 

Τιµή µετοχής από 10 έως 19,99 € 0,50 1,50 / 0,80 0,40 1,50 

Τιµή µετοχής από 20 έως 39,99 € 0,50 1,70 / 0,80 0,40 1,70 
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2. Λοιπές Εργασίες 

Εργασίες Προµήθειες 
ΧΑ/ΕΤ.ΕΚ. 

Προµήθειες Τ. 
Πειραιώς 

Λήξη ΣΜΕ στον δείκτη FTSE/ASE-25 1,60 1,80 

Άσκηση ∆ικαιώµατος στον δείκτη FTSE/ASE 25 0,80 1,60 

Stock  Borrowing ( προµήθεια επί της αξίας της 
συναλλαγής)  

0,03% 0,01 % 

Προµήθειες ∆ιαρθρώσεων  1,00 0,00 

Μεταφορά θέσης (για όλη τη θέση) 0,00 88,00 

 

 


