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 Γενικοί Όροι Συναλλαγών  

Τµήµα I Προοίµιο – σκοπός – θεµελιώδεις αρχές 

1. Πεδίο εφαρµογής. Οι παρόντες Γενικοί Όροι Συναλλαγών (οι «Όροι») και προϋποθέσεις Συναλλαγών 
µαζί µε τη σύµβαση παροχής επενδυτικών και παρεπόµενων υπηρεσιών καθώς και την πολιτική 
εκτέλεσης εντολών και την τιµολογιακή πολιτική της Εταιρίας συνιστούν όλοι ενιαίο σύνολο και διέπουν 
τις συναλλακτικές σχέσεις µεταξύ του Πελάτη και της Εταιρίας. Συνιστάται στον Πελάτη να µελετά τους 
Όρους και να τους φυλάσσει µε ασφάλεια. Ως επενδυτικές και παρεπόµενες υπηρεσίες νοούνται οι 
ακόλουθες: α) Εκτέλεση εντολών για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα, β) Λήψη και 
διαβίβαση εντολών, γ) Φύλαξη και ∆ιοικητική  διαχείριση χρηµατοπιστωτικών µέσων και κεφαλαίων, δ) 
η παροχή βραχυπρόθεσµη πίστωσης προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα 
χρηµατοπιστωτικά µέσα και ε) παροχή επενδυτικών συµβουλών. Η παροχή: α) πιστώσεων 
βραχυπρόθεσµης πίστωσης καθώς και β) επενδυτικών συµβουλών προϋποθέτει την προηγούµενη 
κατάρτιση έγγραφής και ειδικής συµφωνίας µεταξύ της Εταιρίας και του Πελάτη. Άνευ αυτής, και µε την 
επιφύλαξη των κατωτέρω υπό 2: α) η Εταιρία δεν υποχρεούται να ενηµερώνει τον Πελάτη για την 
προοπτική των χρηµατοπιστωτικών µέσων στα οποία ο Πελάτης επενδύει, ούτε να τον πληροφορεί για 
ζηµίες, τις οποίες αυτός είναι δυνατόν να υποστεί από µεταβολές των τιµών των Χρηµατοπιστωτικών 
Μέσων στα οποία ο Πελάτης διενεργεί συναλλαγές µέσω της Εταιρίας ή για τις συνθήκες, η συνδροµή των 
οποίων επιδρά θετικά ή αρνητικά στις τιµές αυτών των Χρηµατοπιστωτικών Μέσων, β) ο Πελάτης οφείλει 
να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε συναλλαγής που εξετάζει έχοντας την πλήρη ευθύνη 
για τις επενδυτικές του επιλογές, γ) Ο Πελάτης δεν θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε πληροφορία, 
πρόταση ή άλλου είδους επικοινωνία από την Εταιρία, ως εάν αυτή αποτελούσε επενδυτική συµβουλή, 
καθώς τυχόν ενηµέρωση ή παροχή πληροφοριών προς τον Πελάτη µε την ευκαιρία διαβίβασης ή εκτέλεσης 
εντολής δεν είναι εξατοµικευµένη στις ανάγκες του Πελάτη, δεν παρουσιάζεται ως κατάλληλη για αυτόν, 
ούτε µπορεί να αποτελέσει από µόνη της βάση για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων Κατά τούτο, δεν 
εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 332 επ. ΑΚ., ενώ  και αποκλειόµενης κάθε ευθύνης της Εταιρίας 
από τις διατάξεις αυτές ή από άλλες διατάξεις νόµου.  

2. Ενηµέρωση πριν την κατάρτιση συναλλαγών  

2.1 σε συσκευασµένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές (PRIIP). Πριν από την παροχή των 
επενδυτικών υπηρεσιών επί των ανωτέρω Χρηµατοπιστωτικών µέσων, η Εταιρία εξαντλεί την 
πληροφόρησή της στον Πελάτη στην παράδοση του σχετικού εγγράφου βασικών πληροφοριών (ΕΒΠ) 
όπως αυτό προβλέπεται στη σχετική νοµοθεσία και  όπως αυτό καταρτίζεται και δηµοσιεύεται από τον  
εκδότη του συγκεκριµένου χρηµατοπιστωτικού µέσου στην ιστοσελίδα του. Το ίδιο ισχύει και σε σχέση 
µε τις επιβαλλόµενες προµήθειες. Στο πλαίσιο αυτό ο Πελάτης οφείλει να αναγνώσει προσεκτικά το 
σχετικό έγγραφο καθώς και τυχόν λοιπά  συνοδευτικά έγγραφα  των σχετικών χρηµατοπιστωτικών µέσων 
και να υποβάλει στην Εταιρία τυχόν απορίες πριν την κατάρτιση της συναλλαγής. Η Εταιρία δεν φέρει 
καµία ευθύνη ως προς το περιεχόµενο του συγκεκριµένου ΕΒΠ.  
2.2 Λοιπά Χρηµατοπιστωτικά µέσα. Γενικές πληροφορίες για τα Χρηµατοπιστωτικά Μέσα και τις 
υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρία περιγράφονται στο Προσυµβατικό Πακέτο ενηµέρωσης  ο Πελάτης 
οφείλει να αναγνώσει προσεκτικά το σχετικό έγγραφο καθώς και τυχόν λοιπά  συνοδευτικά έγγραφα  των 
σχετικών χρηµατοπιστωτικών µέσων και να υποβάλει στην Εταιρία τυχόν απορίες πριν την κατάρτιση 
της συναλλαγής..  
2.3 Γλώσσα ενηµέρωσης. Σε περίπτωση Χρηµατοπιστωτικών Μέσων ξένων εκδοτών ή Εκτελουσών 
Επιχειρήσεων, η ενηµέρωση αυτή µπορεί να είναι και στην Αγγλική. Ο Πελάτης ρητά δηλώνει ότι είναι 
γνώστης της Αγγλικής Γλώσσας και είναι σε θέση να αντιληφθεί και να κατανοήσει του κινδύνους, τα 
χαρακτηριστικά και τους όρους αυτών των προϊόντων, άλλως οφείλει να ζητήσει διευκρινίσεις από τρίτο 
πρόσωπο της επιλογής του, συναινεί δε την παροχή κάποιων εκ των πληροφοριών προσυµβατικής 
ενηµέρωσης και στην αγγλική γλώσσα πλην της ελληνικής, εφόσον αυτές δεν είναι διαθέσιµες στην 
τελευταία.  
 
3. Σχέσεις Εταιρίας - Πελάτη / Νοµιµοποίηση Πελάτη 

3.1. Αµοιβαία εµπιστοσύνη και βασικές υποχρεώσεις Πελάτη. Οι συναλλακτικές σχέσεις µεταξύ του 
Πελάτη και της Εταιρίας στηρίζονται στην αµοιβαία εµπιστοσύνη. Η Εταιρία θέτει στη διάθεση του 
Πελάτη την οργάνωσή́ της για την εκτέλεση των ποικίλων εντολών του και ο Πελάτης αναλαµβάνει την 
υποχρέωση κατά την έναρξη της σχέσης και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής: α) να συµπράττει, να εγκρίνει 
και να επιβεβαιώνει πράξεις, δηλώσεις και αιτήσεις της Εταιρίας, β) να προσκοµίζει τα νοµιµοποιητικά 
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έγγραφα που ζητά η Εταιρία κατά την κρίση της, καθώς και να αποκαλύπτει τον πραγµατικό δικαιούχο 
κατ’ εντολή του οποίου ενεργεί εφόσον υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ρητά επισηµαίνεται ότι η Εταιρία δεν 
φέρει ευθύνη για το κύρος, τη νοµική αρτιότητα ή τη γνησιότητα των εγγράφων αυτών, γ) να προβαίνει 
στις γνωστοποιήσεις ή ανακοινώσεις που προβλέπονται σε νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, όπως 
ενδεικτικά αυτές των Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005. Η Εταιρία δεν ευθύνεται σε περίπτωση µη τήρησης 
εκ µέρους του Πελάτη των υποχρεώσεων αυτών, δ) να ενηµερώνει άµεσα την Εταιρία για κάθε ουσιώδη 
µεταβολή των στοιχείων που της έχει κοινοποιήσει στο πλαίσιο του διενεργηθέντος ελέγχου 
συµβατότητας. Η Εταιρία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη σε περίπτωση µη τήρησης εκ µέρους του 
Πελάτη της υποχρέωσης αυτής. Η υποχρέωση αυτή ενηµέρωσης ισχύει ακόµα και εάν η χορήγηση της 
εκπροσωπευτικής εξουσίας ή της εξουσίας για τη διαβίβαση εντολών του Πελάτη δηµοσιεύεται ή 
καταχωρείται σε δηµόσια µητρώα η έντυπα και η ανάκληση ή µεταβολή υπόκειται και αυτή οµοίως σε 
δηµοσίευση η καταχώριση. Παράλειψη του Πελάτη να συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις της παρούσας 
παραγράφου δίδει τη δυνατότητα στην Εταιρία να αναστείλει την παροχή των υπηρεσιών της ή ακόµη 
και να καταγγείλει τη σύµβαση, καθώς και δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιαδήποτε ζηµία ενδεχόµενα 
έχει υποστεί από τις ως άνω πράξεις ή παραλείψεις του Πελάτη. 
3.2. Απόδειξη ταυτότητας. Η Εταιρία, για την απόδειξη της ταυτότητας του Πελάτη και των 
αντιπροσώπων ή εκπροσώπων του, στο πλαίσιο διενέργειας ελέγχου της νοµιµοποίησής του, καθώς και 
στο πλαίσιο των διαδικασιών της για την αποφυγή νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 
δραστηριότητες και πρόληψης της τροµοκρατίας, δύναται να αρκείται σε κάθε έγγραφο που κατά το νόµο 
θεωρείται ως απόδειξη της ταυτότητας φυσικού ή νοµικού προσώπου και της αντιπροσώπευσής ή 
εκπροσώπησής του.  
3.3 Μεταβολή στοιχείων. Ο Πελάτης δεν δύναται να επικαλείται έναντι της Εταιρίας οποιαδήποτε 
µεταβολή των στοιχείων που αφορούν την επενδυτική του εµπειρία και γνώση, τους επενδυτικούς του 
στόχους ή την οικονοµική του κατάσταση, εάν δεν έχει προηγουµένως γνωστοποιήσει την µεταβολή 
εγγράφως και ειδικά στην Εταιρία. Εποµένως, κάθε πράξη της Εταιρίας προς το νόµιµο εκπρόσωπο του 
Πελάτη ή άλλο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο που της έχει γνωστοποιηθεί από τον τελευταίο, λογίζεται 
έγκυρη, εφόσον δεν της έχει ανακοινωθεί εγγράφως τυχόν ανάκληση ή µεταβολή της εκπροσωπευτικής 
του εξουσίας ή του δικαιώµατος να ενεργεί ως αντιπρόσωπος του Πελάτη. 
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Τµήµα II Γενικοί όροι για τη λήψη, διαβίβαση και 

εκτέλεση εντολών  

1. Γενικοί όροι εκτέλεσης. Η Εταιρία εκτελεί ή διαβιβάζει προς εκτέλεση τις εντολές του Πελάτη σύµφωνα µε 
τους όρους της παρούσας, τους ειδικούς τυχόν όρους της εντολής του, καθώς και την πολιτική εκτέλεσης εντολών. 
Σε περίπτωση µη διαβίβασης ειδικών εντολών από τον Πελάτη, η Εταιρία εφαρµόζει την πολιτική εκτέλεσης 
εντολών.   
2. Έλεγχος συµβατότητας. Η Εταιρία προβαίνει σε έλεγχο συµβατότητας των χρηµατοπιστωτικών µέσων ή 
των υπηρεσιών που παρέχει σε σχέση µε το επενδυτικό προφίλ του Πελάτη µε βάση τις πληροφορίες που της 
παρέχει ο Πελάτης. Ο Πελάτης αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι αν δεν παρέχει την αιτούµενη και ορθή 
πληροφόρηση στην Εταιρία, τότε η Εταιρία δύναται να προχωρήσει στη συναλλαγή  ή την παροχή της υπηρεσίας, 
χωρίς καµία ευθύνη ως προς τη συµβατότητά της µε το προφίλ του Πελάτη.  
Σε περίπτωση οµάδας πελάτων ή νοµικού προσώπου, ο έλεγχος συµβατότητάς διενεργείται στο πρόσωπο 

του εκπροσώπου που εξουσιοδοτείται να διενεργεί τις συναλλαγές, δυνάµει της παρούσας.  

Αναφορικά µε τις υπηρεσίες λήψης, διαβίβασης ή εκτέλεσης εντολών σε µη πολύπλοκα χρηµατοπιστωτικά µέσα, 
όπως αυτά ορίζονται εκάστοτε από το ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, πλην της περίπτωσης που αυτά 
συνοδεύονται από πίστωση, η Εταιρία δεν υποχρεούται να αξιολογήσει τη συµβατότητα του χρηµατοπιστωτικού 
µέσου ή της υπηρεσίας που παρέχεται  και, εποµένως, ο Πελάτης δεν καλύπτεται από την προστασία που απορρέει 
από τους σχετικούς κανόνες επαγγελµατικής συµπεριφοράς (έλεγχος συµβατότητας).  
3. Τρόπος εκτέλεσης. Κατά την εκτέλεση των εντολών του Πελάτη η Εταιρία δύναται να εκτελεί την εντολή 
µε οποιονδήποτε επιτρεπόµενο τρόπο. Οι εντολές µπορεί να εκτελούνται και εκτός ρυθµιζόµενων αγορών ή 
πολυµερών µηχανισµών διαπραγµάτευσης. Σε περίπτωση που η εντολή αναφέρεται σε ρυθµιζόµενες αγορές ή 
ΠΜ∆ ή ΜΟ∆ που δεν συµµετέχει η Εταιρία και η τελευταία, µε την επιφύλαξη αντίθετων οδηγιών του Πελάτη ή 
επιλογής άλλων εκ των ας άνω τρόπων εκτέλεσης, διαβιβάζει την εντολή προς εκτέλεση σε Εκτελούσα Επιχείρηση 
της επιλογής της, ρητά επισηµαίνεται στον Πελάτη ότι η τελευταία προβαίνει σε εκτέλεση σύµφωνα µε την 
πολιτική που η ίδια η Εκτελούσα Επιχείρηση έχει θεσπίσει. Η Εταιρία καταβάλλει κάθε επιµέλεια ως προς την 
επιλογή της Εκτελούσας Επιχείρησης σύµφωνα µε τα  οριζόµενα στην πολιτική επιλογής αντισυµβαλλοµένου που 
εµπεριέχεται στην πολιτική εκτέλεσης της Εταιρίας, δεν ευθύνεται όµως ως προς πράξεις ή παραλείψεις της καθώς 
η τελευταία αποτελεί νοµικά και οικονοµικά αυτόνοµη επιχείρηση. Τεκµαίρεται ότι η λειτουργία Εκτελούσας 
Επιχείρησης βάσει άδειας λειτουργίας από αρµόδια Αρχή κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
χορήγηση άδειας λειτουργίας ΕΠΕΥ ή πιστωτικού ιδρύµατος ή Οργανισµού Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ) ή, 
προκειµένου περί τρίτων κρατών, βάσει ισοδύναµων κανόνων εποπτείας αποκλείει την ύπαρξη πταίσµατος της 
Εταιρίας. Ενδεικτικός κατάλογος των επιχειρήσεων µε τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρία παρατίθεται στην 
πολιτική εκτέλεσης εντολών. 
4. Οµαδοποίηση και ανακοίνωση. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να οµαδοποιεί εντολές που 
πραγµατοποιούνται για λογαριασµό του Πελάτη µε τις εντολές άλλων πελατών της Εταιρίας, σύµφωνα µε τα 
εκάστοτε οριζόµενα στην πολιτική εκτέλεσης εντολών. Η Εταιρία δικαιούται επίσης, κατά την κρίση της, να 
προβαίνει σε τµηµατική εκτέλεση των εντολών του Πελάτη, εκτός εάν ο Πελάτης έχει δώσει διαφορετικές 
οδηγίες. Ο Πελάτης µε την παρούσα παρέχει τη ρητή γενική εντολή του προς την Εταιρία να µην ανακοινώσει 
αµέσως δηµοσίως εντολή του µε όριο που αφορά κινητές αξίες εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη αγορά, η οποία δεν 
εκτελείται αµέσως υπό τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς. 
5. ∆ιαβίβαση. Εντολές του Πελάτη προς την Εταιρία δυνάµει της παρούσας δίδονται από τον ίδιο ή 
από εξουσιοδοτηµένο για τη διαβίβαση εντολών πρόσωπο. Οι εντολές του Πελάτη δίδονται είτε µε 
σταθερό µέσο, έγγραφο, ως εγγράφου νοουµένου και του τηλεοµοιοτυπικού µηνύµατος (Fax) ή του 
µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή άλλων συστηµάτων που βασίζονται σε υπολογιστή, είτε 
προφορικώς, π.χ. µέσω τηλεφώνου, εκτός αν άλλως ορίζεται από τους ειδικότερους όρους του 
Χρηµατοπιστωτικού Μέσου, το οποίο αφορά η εντολή του Πελάτη. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν 
ότι η αποδεικτική αξία των ηλεκτρονικών µέσων διαβίβασης των εντολών είναι όµοια µε αυτή των 
εγγράφων. Η περιέλευση της εντολής στην Εταιρία ή την Εκτελούσα Επιχείρηση και η αποθήκευση της 
στο σύστηµα, ως και εκτύπωσή της από το σύστηµα αυτό συνιστούν πλήρη απόδειξη της εντολής, της 
διαβίβασής της από τον Πελάτη στην Εταιρία και του περιεχοµένου της. Η Εταιρία δεσµεύεται µόνον από 
εντολές του Πελάτη που δίδονται σε εργάσιµες στην Ελλάδα ηµέρες και ώρες, ακόµα και για τόπους 
εκτέλεσης που λειτουργούν σε ηµέρες και ώρες µη εργάσιµες στην Ελλάδα. Εντολές που λαµβάνονται σε 
µη εργάσιµες στην Ελλάδα ηµέρες και ώρες, ενδέχεται να εκτελεστούν από την Εταιρία κατά τη 
διακριτική της ευχέρεια, µε ή χωρίς επιβεβαίωση από τον Πελάτη. Εντολές που αφορούν 
χρηµατοπιστωτικά µέσα η εκτέλεση των οποίων απαιτεί τη διενέργεια συναλλαγής σε τόπο εκτέλεσης 
της αλλοδαπής που λειτουργούν σε ηµέρες και ώρες µη εργάσιµες στην Ελλάδα εκτελούνται σε εργάσιµη 
ηµέρα και ώρα και για τον τόπο εκτέλεσης και για την Ελλάδα. Η Εταιρία δεσµεύεται ως προς εντολές 
που διαβιβάζονται µε τηλεοµοιοτυπικό µήνυµα, µόνο εφόσον αυτές διαβιβάζονται στον εκάστοτε ειδικά 
προς τούτο οριζόµενο από την Εταιρία αριθµό (210 3239122), για εντολές που δίδονται µέσω email, µόνο 
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εφόσον αυτές αποστέλλονται στην εκάστοτε ειδικά προς τούτο οριζόµενη από την Εταιρία διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (dealing@cyclos.gr), και για εντολές που δίδονται τηλεφωνικώς, µόνο 
εφόσον δίδονται στα εξουσιοδοτηµένα για την επικοινωνία µε τον Πελάτη πιστοποιηµένα στελέχη της 
Εταιρίας. 
6. ∆ιαβίβαση µέσω ΑΕΕ∆ ή άλλης ΑΕΠΕΥ ή συνδεδεµένου αντιπροσώπου. Εφόσον ο Πελάτης 
έχει υπογράψει σχετική σύµβαση λήψης και διαβίβασης εντολών µε Εταιρία Επενδυτικής 
∆ιαµεσολάβησης (ΑΕΕ∆) ή άλλη ΑΕΠΕΥ δύναται να διαβιβάζει εντολές στην Εταιρία µέσω των ως άνω 
επιχειρήσεων εφόσον έχει γνωστοποιήσει τούτο στην Εταιρία και η Εταιρία αποδέχεται τον τρόπο αυτό 
διαβίβασης εντολών, µέσω της σχετικής εξουσιοδότησης. Οι εντολές που διαβιβάζονται για λογαριασµό 
του Πελάτη µέσω της ΑΕΕ∆ ή  ΑΕΠΕΥ ή του Συνδεδεµένου Αντιπροσώπου τεκµαίρεται ότι προέρχονται 
από τον Πελάτη εκτός εάν ο τελευταίος ειδοποιήσει προηγουµένως την Εταιρία για το αντίθετο. Ο 
Πελάτης δηλώνει ότι έχει ενηµερωθεί για τα ακόλουθα: α) τα πρόσωπα τα οποία βάσει της 
χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας επιτρέπεται να λαµβάνουν εντολές προς διαβίβαση σε Εκτελούσες 
Επιχειρήσεις είναι αποκλειστικά ΕΠΕΥ, συµπεριλαµβανοµένων των πιστωτικών ιδρυµάτων, ΑΕΕ∆, και 
Συνδεδεµένοι Αντιπρόσωποι, β) βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας τόσο οι ΑΕΕ∆ όσο και οι Συνδεδεµένοι 
Αντιπρόσωποι δεν δικαιούνται να προβαίνουν σε κατοχή χρηµάτων και τίτλων πελατών ούτε να παρέχουν 
την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου.  
Ρητά επισηµαίνεται στον Πελάτη ότι: α) η Εταιρία όταν λαµβάνει, µε τη µεσολάβηση άλλης ΑΕΕ∆ ή 
ΑΕΠΕΥ οδηγίες - εντολές για την παροχή επενδυτικών ή παρεπόµενων υπηρεσιών για λογαριασµό του 
Πελάτη βασίζεται στις σχετικές µε τον Πελάτη πληροφορίες που της γνωστοποιεί η µεσολαβούσα 
επιχείρηση, η οποία και παραµένει υπεύθυνη για την πληρότητα και την ακρίβεια των διαβιβαζόµενων 
πληροφοριών, αποκλειόµενης οποιασδήποτε ευθύνης της Εταιρίας, β) η Εταιρία βασίζεται σε 
οποιεσδήποτε συστάσεις έχουν δοθεί στον Πελάτη από τη µεσολαβούσα επιχείρηση, ΑΕΕ∆ ή ΕΠΕΥ 
σχετικά µε την υπηρεσία ή µε τη συναλλαγή, η δε µεσολαβούσα επιχείρηση παραµένει αποκλειστικά 
υπεύθυνη για την καταλληλότητα των παρεχόµενων συστάσεων ή συµβουλών για το συγκεκριµένο 
Πελάτη, αποκλειόµενης οποιασδήποτε ευθύνης της Εταιρίας. Τέλος, η ΑΕΕ∆ ή άλλη ΕΠΕΥ σε καµία 
περίπτωση δεν καθίσταται συνδεδεµένος αντιπρόσωπος της Εταιρίας ούτε µε οποιονδήποτε τρόπο βοηθός 
εκπλήρωσης ή προστηθείς αυτής, ενεργούσα αποκλειστικά ως ανεξάρτητη Επιχείρηση. Η Εταιρία 
παραµένει υπεύθυνη µόνο για την παροχή της υπηρεσίας ή την ολοκλήρωση της συναλλαγής βάσει των 
ως άνω πληροφοριών ή συστάσεων.  
7. ∆ιαβίβαση µέσω ηλεκτρονικών συστηµάτων.  

7.1. Γενικοί όροι. 
7.1.1. Ο Πελάτης ενδέχεται στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών της παρούσας να λάβει από την 
Εταιρία ή τρίτες εκτελούσες των εντολών του Επιχειρήσεις µε τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρία 
κατάλληλο Λογισµικό για να αποστέλλει τις εντολές του είτε στην Εταιρία είτε κατευθείαν στην 
Εκτελούσα Επιχείρηση είτε στον τόπο εκτέλεσης (εφεξής «ηλεκτρονικές εντολές»). Στην περίπτωση που 
ο Πελάτης λαµβάνει λογισµικό τρίτου προσώπου ενδέχεται να υπογράψει ειδική προς τούτο σύµβαση µε 
τον πάροχο του λογισµικού, οι όροι της οποίας εφαρµόζονται συµπληρωµατικά στους όρους της 
παρούσας και υπερισχύουν ως ειδικότεροι της παρούσας σε περιπτώσεις σύγκρουσης. Επίσης ο Πελάτης 
δύναται µέσω του λογισµικού να ενηµερώνεται για την εκτέλεση των εντολών, για κάθε κίνηση καθώς 
και για το υπόλοιπο σε χρήµατα και τίτλους του χρηµατιστηριακού λογαριασµού του που τηρείται στην 
Εταιρία ή σε τρίτη συνεργαζόµενη εταιρία (εφεξής «η ηλεκτρονική ενηµέρωση»). 
7.1.2. Μετά την υπογραφή της παρούσας σύµβασης ή και την υπογραφή αντίστοιχης σύµβασης µε 
τρίτο πάροχο όπου απαιτείται, ενεργοποιείται η διαδικασία πρόσβασης του Πελάτη στο σύστηµα. Η 
διαβίβαση εντολών µέσω ηλεκτρονικών συστηµάτων προϋποθέτει την από µέρους του Πελάτη 
συνδυασµένη χρήση Κωδικού χρήσης (username) και Κωδικού Πρόσβασης (password), οι όποιοι του 
αποστέλλονται ταχυδροµικά µε απόρρητη επιστολή. Τόσο η Εταιρία όσο και ο πάροχος του λογισµικού 
δύνανται από καιρό σε καιρό να απαιτούν την αλλαγή του προσωπικού Κωδικού Χρήσης ή/και 
Πρόσβασης και να προβαίνουν σε επαναρύθµιση του Κωδικού Πρόσβασης (reset password), για λόγους 
προστασίας των συναλλαγών του Πελάτη, µη ευθυνόµενων για τυχόν ζηµία που υποστεί ο Πελάτης σε 
περίπτωση αδυναµίας διενέργειας συναλλαγών µέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας. Ο 
Πελάτης αποδέχεται ότι ο συνδυασµός Κωδικού Χρήσης (username) και Κωδικού Πρόσβασης 
(password) τον αντιπροσωπεύει και υποκαθιστά πλήρως την υπογραφή του, στις όποιες ηλεκτρονικές 
συναλλαγές πραγµατοποιεί, αποτελεί τεκµήριο χρήσης της υπηρεσίας, βεβαιώνει ότι η ηλεκτρονική 
εντολή προέρχεται από τον ίδιο τον Πελάτη, καθώς και ότι η ενηµέρωση έγινε στον ίδιο τον Πελάτη. Ο 
Πελάτης οφείλει να διατηρεί µυστικό τον Κωδικό Χρήσης (username) και Κωδικό Πρόσβασης 
(password) που του έχει δοθεί. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας, παράνοµης ή αντικανονικής χρήσης τους, 
οφείλει να ενηµερώσει άµεσα την Εταιρία, διαφορετικά δεσµεύεται πλήρως από τυχόν 
πραγµατοποιηθείσα συναλλαγή και ευθύνεται έναντι της Εταιρίας ή του παρόχου για οποιαδήποτε ζηµιά 
τυχόν θα προκύψει. 
7.1.3. Ο Πελάτης οφείλει να διαβιβάζει προς εκτέλεση ηλεκτρονικά µόνο εντολές του ιδίου είτε 
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αυτοπρόσωπα ή µέσω των νοµίµως γνωστοποιηθέντων στην Εταιρία εκπροσώπων ή ειδικά 
εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων αυτού. Ρητά απαγορεύεται η χρήση του χορηγηθέντος λογισµικού για 
επαγγελµατικούς λόγους ή για την άσκηση οποιαδήποτε έστω και περιστασιακής δραστηριότητας που 
ενδέχεται να συνιστά παροχή επενδυτικών υπηρεσιών κατά την έννοια του ν.4514/2018 και της οδηγίας 
2014/65/ΕΕ, παράνοµη ή και νόµιµη. Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης οφείλει να αποζηµιώσει πλήρως την 
Εταιρία ή τον πάροχο, για οποιαδήποτε τυχόν ζηµία ήθελε υποστούν, για οποιονδήποτε λόγο, από εντολές 
που θα διαβιβάζει µέσω του χορηγηθέντος λογισµικού. 
7.2. Περιέλευση και καταχώριση. Η διαβίβαση ηλεκτρονικών εντολών από τον Πελάτη επιτρέπεται 
µόνον κατά τη λειτουργία της αγοράς για την οποία προορίζεται η εντολή, εκτός αν άλλως ορίζεται στους 
ειδικότερους όρους του λογισµικού. Η ηλεκτρονική εντολή θεωρείται ότι έχει περιέλθει στην εταιρία µε 
την εµφάνιση της στο ενδιάµεσο σύστηµα συγκέντρωσης, ελέγχου και διαµεταβίβασης εντολών της. 
Αντίστοιχα κεντρικά συστήµατα λειτουργούν και από Τρίτους Παρόχους. Η καταχώρηση της εντολής 
από την Εταιρία ή τους τρίτους στο σύστηµα, γίνεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τους όρους 
της σύµβασης λήψης και διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών που έχει υπογράψει η Εταιρία µε τον Πελάτη 
ή τις συµβάσεις που κατά καιρούς υπογράφει ο Πελάτης µε τρίτες Εκτελούσες Επιχειρήσεις. Τόσο η 
Εταιρία όσο και τρίτοι Πάροχοι δύνανται να θέτουν περιορισµούς ως προς το ύψος ή τον αριθµό των 
διαβιβαζοµένων εντολών. Ρητά επισηµαίνεται στον Πελάτη ότι η Εταιρία δεν παρεµβαίνει µε 
οποιονδήποτε τρόπο στην περίπτωση διαβίβασης, αποθήκευσης και εκκαθάρισης εντολής Πελάτη 
κατευθείαν σε Τρίτη Εκτελούσα Επιχείρηση µέσω του χορηγηθέντος λογισµικού τρίτου παρόχου και, 
κατά συνέπεια, δεν αναλαµβάνει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά µε την εκτέλεση, αποθήκευση, ενηµέρωση 
ή εκκαθάριση της ηλεκτρονικής εντολής του Πελάτη. 
7.3. Κύρος  – απόδειξη. Τα µέρη συµφωνούν ρητώς ότι οι συναλλαγές που διενεργούνται κατόπιν 
ηλεκτρονικών εντολών του Πελάτη είναι έγκυρες και παραιτούνται από το δικαίωµα να προσβάλλουν τις 
δικαιοπραξίες που καταρτίζονται κατόπιν των ως άνω εντολών για το λόγο αυτό. Η Εταιρία ή ο τρίτος 
πάροχος διασφαλίζουν τις ηλεκτρονικές εντολές µε διαδικασίες κρυπτογράφησης και τηρούν 
ηλεκτρονικά αρχεία για την αποθήκευση τους. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι η αποδεικτική 
αξία των ηλεκτρονικών εντολών είναι όµοια µε αυτή των εγγράφων. Η περιέλευση της εντολής στην 
Εταιρία ή την Εκτελούσα Επιχείρηση και η αποθήκευση της στο σύστηµα συνιστά πλήρη απόδειξη της 
εντολής. Σε περίπτωση εσφαλµένης διαβίβασης εντολής ο Πελάτης παραιτείται ρητώς του δικαιώµατος 
να ζητήσει την ακύρωση της εντολής ή της σύµφωνα µε αυτή καταρτισθείσας δικαιοπραξίας. 
7.4. Αντιρρήσεις. Αντιρρήσεις του Πελάτη που αφορούν οποιοδήποτε στοιχείο των συναλλαγών ή του 
χρηµατιστηριακού λογαριασµού του, του οποίου λαµβάνει γνώση κάνοντας χρήση της δυνατότητας 
ηλεκτρονικής ενηµέρωσης από την Εταιρία, πρέπει να υποβάλλονται σε αυτήν εγγράφως ή ηλεκτρονικά 
αµέσως, το αργότερο εντός της ηµέρας, κατά την οποία καταρτίστηκε η τελευταία συναλλαγή. Παράλειψη 
εγκαίρου υποβολής αντιρρήσεων ισχύει ως έγκριση. Η Εταιρία δύναται να περιορίζει τις πληροφορίες 
που παρέχονται στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής ενηµέρωσης γνωστοποιώντας τη µεταβολή αυτή στον 
Πελάτη εγγράφως ή ηλεκτρονικά και µέσω του διαδικτύου της. Αντιρρήσεις του Πελάτη επί στοιχείων 
συναλλαγών που διενεργούνται µε τη χρήση λογισµικού τρίτων παρόχων, υποβάλλονται σύµφωνα µε 
τους ειδικότερους όρους των συµβάσεων που υπογράφει ο Πελάτης µε τις εκτελούσες επιχειρήσεις 
αναφορικά µε την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών για την παροχή των οποίων χορηγείται το 
λογισµικό στον Πελάτη, της Εταιρίας µη υπέχουσας οποιασδήποτε σχετικής ευθύνης. 
7.5. Πληροφόρηση ως προς τις τιµές. Ο Πελάτης δύναται να λαµβάνει µέσω του προγράµµατος που 
του χορηγείται πληροφορίες για τις τιµές των χρηµατοπιστωτικών µέσων είτε σε πραγµατικό χρόνο είτε 
µε χρονική καθυστέρηση, ανάλογα µε τις υπηρεσίες που παρέχονται κάθε φορά στον Πελάτη, και τους 
ειδικότερους όρους χρήσης της υπηρεσίας ή του Λογισµικού. Η δυνατότητα αυτή του Πελάτη δεν συνιστά 
µεταβίβαση ή παραχώρηση χρήσης του προγράµµατος που περιλαµβάνει τις σχετικές πληροφορίες από 
την Εταιρία ή τον τρίτο πάροχο στον Πελάτη. Η Εταιρία εφιστά την προσοχή του Πελάτη στο ενδεχόµενο 
µεταβολής των τιµών αυτών µέχρι την περιέλευση τυχόν ηλεκτρονικής εντολής του στην Εταιρία ή την 
Εκτελούσα Επιχείρηση, την εισαγωγή της στο σύστηµα και την κατάρτιση της σχετικής δικαιοπραξίας. 
Ούτε η Εταιρία, ούτε η τυχόν Εκτελούσα Επιχείρηση ευθύνεται σε περίπτωση µη εκτέλεσης της εντολής 
µε καθορισµένο όριο τιµήµατος λόγω µεταβολής της τιµής της µετοχής ή την εκτέλεση εντολής ελεύθερης 
από όριο τιµήµατος σε τιµή διαφορετική από την τιµή κατά το χρόνο διαβιβάσεως της εντολής από τον 
Πελάτη. 
7.6. Λανθασµένος χειρισµός – αδυναµία πρόσβασης. 

7.6.1. Ο Πελάτης αποδέχεται τις πιθανές συνέπειες από λάθος χειρισµό (π.χ. λανθασµένη 
πληκτρολόγηση) της εφαρµογής της διαβίβασης εντολών µέσω του χορηγηθέντος λογισµικού, καθώς και 
από οποιοδήποτε πρόβληµα της µέσω σύνδεσης στο διαδίκτυο. Ο Πελάτης δηλώνει ότι γνωρίζει την 
αγγλική γλώσσα, και επαρκή χειρισµό ηλεκτρονικών εφαρµογών που του επιτρέπουν πρόσβαση και 
περιήγησή στο διαδίκτυο. 
7.6.2. Η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για προβλήµατα ή ζηµία του Πελάτη που τυχόν προκύψουν από 
εξωτερικούς παράγοντες, όπως, ενδεικτικά, βλάβη ηλεκτρονικών συστηµάτων, γραµµών επικοινωνίας, 
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τηλεφωνικών γραµµών ή ηλεκτρονικών ζεύξεων (π.χ. αδυναµία σύνδεσης µε τον φορέα παροχής 
σύνδεσης µε το ΙΝΤΕΡΝΕΤ (ISP). Η Εταιρία δεν ευθύνεται επίσης για τη ασφάλεια των συστηµάτων του 
Πελάτη, καθώς και την παράνοµη πρόσβαση και χρήση του λογισµικού ή προσωπικών στοιχείων του 
Πελάτη (Hacking) από τρίτους. Επίσης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµία του Πελάτη, σε περίπτωση 
διαρροής του προσωπικού αριθµού αναγνώρισης ή κωδικού πρόσβασης για οποιοδήποτε λόγο ή σε 
περίπτωση που τρίτα πρόσωπα αποκτήσουν πρόσβαση στους λογαριασµούς του Πελάτη κάνοντας χρήση 
του προσωπικού αριθµού αναγνώρισης και κωδικού πρόσβασης του Πελάτη και των υπολοίπων 
στοιχείων του. Περαιτέρω η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµία υποστεί ο Πελάτης σε 
περίπτωση παρεµβολής ή προσπάθειας παρεµβολής στο δίκτυο της Εταιρίας στο διαδίκτυο, ή σε 
περίπτωση µη λειτουργίας του συστήµατος για λόγους που δεν ανάγονται σε βαρεία αµέλεια ή δόλο της 
Εταιρίας. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των πληροφοριών εκείνων που δεν αφορούν 
συναλλαγές του Πελάτη και τις οποίες λαµβάνει από επίσηµες πηγές της επιλογής της, όπως το ∆ελτίο 
Τιµών του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών ή τους δικαιούµενους έναντι του Χρηµατιστηρίου να 
λαµβάνουν και να διαθέτουν τις σχετικές πληροφορίες σε παροχείς υπηρεσιών. Η ευθύνη της Εταιρίας σε 
καµία περίπτωση δεν περιλαµβάνει την αποκατάσταση αποθετικής ζηµίας. 
7.6.3. Ο Πελάτης ευθύνεται για κάθε ζηµία που θα υποστεί η Εταιρία από την παράβαση των όρων 
της παρούσας σύµβασης και των όρων χρήσης του λογισµικού πρόσβασης τρίτων παρόχων. Ο Πελάτης 
ευθύνεται ιδίως στην περίπτωση που η Εταιρία υποχρεωθεί στην καταβολή οποιουδήποτε ποσού σε 
οποιοδήποτε τρίτο είτε ως πρόστιµο είτε ως αποζηµίωση λόγω ηλεκτρονικής εντολής του Πελάτη. 
Εφόσον ο Πελάτης χρησιµοποιεί ενδιάµεσους παρόχους για την πρόσβαση στο δίκτυο της Εταιρίας θα 
ευθύνεται αποκλειστικά για πράξεις, παραλείψεις ή λανθασµένους χειρισµούς των τελευταίων. 
7.6.4. Η δυνατότητα πρόσβασης του Πελάτη στο δίκτυο της Εταιρίας ή τρίτων παρόχων δεν συνιστά 
δικαιώµατα του Πελάτη επί του λογισµικού της Εταιρίας ή τρίτων παρόχων. Ρητώς απαγορεύεται η 
αντιγραφή, αποµίµηση, ή παραχάραξη του λογισµικού που χορηγείται στον Πελάτη. Ο Πελάτης 
υποχρεούται να παραλείπει κάθε παρεµβολή ή προσπάθεια παρεµβολής σε κωδικούς ή στοιχεία της 
Εταιρίας, τρίτων παρόχων ή άλλων πελατών τους. 
7.6.5. Σε περίπτωση αδυναµίας πρόσβασης στο δίκτυο λόγω οποιουδήποτε τεχνικής, ή άλλης 
φύσεως, προβλήµατος, που οφείλεται στη λειτουργία του λογισµικού που χορηγείται στον Πελάτη, ο 
Πελάτης δύναται να διαβιβάζει εντολές στην Εταιρία µε τα µέσα των όρων 5 και 6 της παρούσας µε σκοπό 
την εκτέλεσή τους, ή την περαιτέρω διαβίβασή τους σε άλλες Εκτελούσες Επιχειρήσεις και να 
ενηµερώνεται µε τους προβλεπόµενους στη σύµβαση λήψης και διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών όρους 
και το εκεί προβλεπόµενο τιµολόγιο, της Εταιρίας απαλλασσόµενης από κάθε ευθύνη για την µη παροχή 
της Υπηρεσίας. 
7.7. Ζηµία από λογισµικό τρίτου. Η Εταιρία δεν ευθύνεται σε καµία περίπτωση για οποιαδήποτε 
δυσλειτουργία ή οποιαδήποτε ζηµία υποστεί ο Πελάτης θετική ή αποθετική από ή επ’ ευκαιρία της χρήσης 
λογισµικού που του παρέχεται  από τρίτο πάροχο, ούτε επίσης για την εκτέλεση, ενηµέρωση και 
εκκαθάριση των ηλεκτρονικών  εντολών του Πελάτη µέσω του προγράµµατος που του παρέχει τρίτος 
πάροχος. Εφιστάται ρητά η προσοχή στον Πελάτη ότι οφείλει να διαβάζει προσεκτικά τους όρους χρήσης 
του λογισµικού πρόσβασης τρίτων παρόχων καθώς και των αντίστοιχων συµβάσεων εκτέλεσης εντολών 
µε τις τρίτες εκτελούσες επιχειρήσεις, της Εταιρίας µη υπέχουσας οιασδήποτε σχετικής ευθύνης.  
8. Χρόνος ισχύος και ανάκληση. Οι οδηγίες – εντολές του Πελάτη προς την Εταιρία δεν θεωρούνται ότι 
έχουν τεθεί σε ισχύ πριν από την πραγµατική περιέλευσή τους σε αυτήν πραγµατικά. Εκτός και αν έχει 
συµφωνηθεί διαφορετικά µεταξύ Εταιρίας και Πελάτη, ή ο Πελάτης δώσει στην Εταιρία διαφορετικές 
ειδικές οδηγίες,  οι εντολές επί εισηγµένων σε ρυθµιζόµενη αγορά χρηµατοπιστωτικών µέσων ισχύουν 
αποκλειστικά και µόνο για την ηµέρα κατά τη διάρκεια της οποίας δίδονται. Η Εταιρία δικαιούται να µην 
εκτελεί εντολές αν δίδονται σε χρόνο εκτός λειτουργίας του σχετικού µε τη συναλλαγή τόπου εκτέλεσης. 
Οι εντολές επί εισηγµένων σε ρυθµιζόµενη αγορά χρηµατοπιστωτικών µέσων που δίδονται προς την 
Εταιρία σε διάστηµα κατά το οποίο οι κανόνες του τόπου εκτέλεσης απαγορεύουν την ανάκλησή τους, 
συµφωνούνται ως ανέκκλητες. Με την επιφύλαξη ειδικότερων κανονιστικών ρυθµίσεων, όρων έκδοσης 
(λ.χ. ενηµερωτικά δελτία αµοιβαίων κεφαλαίων) ή ειδικών οδηγιών του Πελάτη, οι εντολές του Πελάτη 
προς την Εταιρία ισχύουν µέχρι να ανακληθούν εγκύρως από τον Πελάτη, ή η Εταιρία αρνηθεί νοµίµως 
την εκτέλεση της εντολής του Πελάτη, ή δεν την αποδεχτεί ο αντισυµβαλλόµενος του Πελάτη ή της 
Εταιρίας, εφόσον αφορά µη εισηγµένο χρηµατοπιστωτικό µέσο, ή και εξωχρηµατιστηριακή εκτέλεση. Η 
ανάκληση εντολής γίνεται µε την ίδια διαδικασία µε την οποία δίδονται εντολές στην Εταιρία, εκτός αν 
άλλως ορίζεται από τους ειδικότερους όρους του Χρηµατοπιστωτικού Μέσου στο οποίο αφορά η εντολή 
του Πελάτη ή τους όρους εκτέλεσης της Ρυθµιζόµενης Αγοράς, ΠΜ∆, ΜΟ∆ ή εν γένει του 
αντισυµβαλλόµενου της ΕΠΕΥ. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία δεν δεσµεύεται από τυχόν ανάκληση 
εντολής του Πελάτη, εφόσον αυτή έχει διαβιβαστεί περαιτέρω προς εκτέλεση, ή έχει διενεργηθεί 
οποιαδήποτε πράξη για την εκτέλεσή της, ακόµη και προκαταρκτική.  
9. Ακρίβεια και σαφήνεια. Οι κάθε είδους εντολές του Πελάτη προς την Εταιρία πρέπει να περιγράφουν 
µε ακρίβεια το αντικείµενό τους (χρηµατοπιστωτικό µέσο, ποσότητα) και να είναι σύµφωνες µε τους 
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κανόνες που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης. Εντολές για τροποποιήσεις, επιβεβαιώσεις ή επαναλήψεις 
πρέπει να προσδιορίζονται ρητά ως τέτοιου είδους εντολές. Οι εντολές του Πελάτη πρέπει να αναφέρουν 
συγκεκριµένα το πρόσωπο (άλλου Πελάτη της Εταιρίας) για λογαριασµό του οποίου δίδονται, άλλως 
θεωρείται ότι δίδονται για λογαριασµό του ιδίου του Πελάτη. Σε περίπτωση που οι εντολές (οδηγίες) του 
Πελάτη δεν είναι συγκεκριµένες ή σαφείς σχετικά µε όρους ή συνθήκες εκτέλεσής τους, η Εταιρία έχει 
τη διακριτική ευχέρεια: α) να µην εκτελέσει τις εντολές αυτές, β) να ζητήσει οδηγίες για την εκτέλεσή 
τους, γ) να τις εκτελέσει αίροντας τις ασάφειες κατά την κρίση της και σύµφωνα µε την πολιτική 
βέλτιστης εκτέλεσης, χωρίς να φέρει καµία ευθύνη για την ερµηνεία τους. Ο Πελάτης ευθύνεται 
αποκλειστικά για τις εντεύθεν οποιασδήποτε φύσεως συνέπειες και παραιτείται ρητά του τυχόν 
δικαιώµατός του να ζητήσει την ακύρωση της αντίστοιχης ή των αντίστοιχων δικαιοπραξιών ή/και της 
χρηµατιστηριακής ή των χρηµατιστηριακών συναλλαγών. 
10. Παρακολούθηση εντολών και συναλλαγών. Η Εταιρία, συµµορφούµενη µε τις υποχρεώσεις της που 
απορρέουν από το ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ή από τις εσωτερικές πολιτικές της 
αναφορικά µε την πρόληψη νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ή τη 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας ή την παρακολούθηση συναλλαγών που δύνανται να συνιστούν 
κατάχρηση αγοράς, µπορεί να λάβει τα προβλεπόµενα από το νόµο ή το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο 
µέτρα, όπως λ.χ. γνωστοποίηση στις αρµόδιες αρχές συναλλαγών του Πελάτη µε την Εταιρία. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, αυτό ενδέχεται να καθυστερήσει ή να αποτρέψει τη διεκπεραίωση των εντολών 
και εν γένει σχετικών οδηγιών του Πελάτη, την εκκαθάριση των συναλλαγών του ή την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων της Εταιρίας.  
11. Άρνηση εκτέλεσης. Η Εταιρία δύναται να αρνηθεί να ενεργήσει οποιεσδήποτε από τις οδηγίες - 
εντολές του Πελάτη σχετικά µε τις υπηρεσίες που αφορούν επενδύσεις σε χρηµατοπιστωτικά µέσα και 
καλύπτονται από τη σύµβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, εάν η αυθεντικότητα αυτών των οδηγιών 
τίθεται υπό αµφισβήτηση κατά την απόλυτη κρίση της, ή εφόσον τυχόν ενέργεια βάσει αυτών δηµιουργεί 
κατά την εύλογη κρίση υπόνοιες ότι θα αποτελούσε παραβίαση οποιουδήποτε νόµου, πρακτικής της 
αγοράς ή κανόνα ή κανονισµού οποιουδήποτε τόπου εκτέλεσης ή σχετικού εποπτικού οργανισµού, από 
τον οποίο µπορεί να εποπτεύεται η Εταιρία, ενδεικτικά συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και την κατάχρηση αγοράς.  
12. Μαγνητοφώνηση συνοµιλιών –καταγραφή πρακτικών συναντήσεων. Η Εταιρία, για λόγους 
προστασίας των συναλλαγών και προς διασφάλιση της ορθότητας των διαβιβαζόµενων εντολών του 
Πελάτη και των παρεχόµενων επενδυτικών υπηρεσιών, καταγράφει, ηχογραφεί και αρχειοθετεί όλες τις 
τηλεφωνικές συνοµιλίες του Πελάτη, οι οποίες σχετίζονται µε την παροχή επενδυτικών ή παρεπόµενων 
υπηρεσιών από την Εταιρία στον Πελάτη, ακόµα και αν τελικά οι εν λόγω υπηρεσίες δεν παρασχέθηκαν 
ή οι σχετικές συναλλαγές δεν καταρτίσθηκαν, αντίστοιχα, όπως τις συνοµιλίες, µε τις οποίες ο Πελάτης 
δίδει προφορικές εντολές ή οδηγίες ή ζητά διευκρινίσεις. Ήδη δια του παρόντος ο Πελάτης παρέχει τη 
συναίνεσή του στην ηχογράφηση των συνοµιλιών του µε την Εταιρία. Οι µαγνητοταινίες που 
καταγράφουν τις τηλεφωνικές εντολές του Πελάτη, τα έγγραφα που αποστέλλονται στην Εταιρία καθώς 
και τα τηλεοµοιοτυπικά  µηνύµατα (Fax) ή άλλα ηλεκτρονικά στοιχεία, ιδίως εντολές που διαβιβάζονται 
µέσω ηλεκτρονικών συστηµάτων, συµφωνείται ότι αποτελούν πλήρη απόδειξη έναντι του Πελάτη για την 
εντολή του προς την Εταιρία και το περιεχόµενό της και για κάθε ειδική συµφωνία µεταξύ Εταιρίας και 
Πελάτη, µη επιτρεποµένου άλλου αποδεικτικού µέσου και ιδίως µαρτύρων. Η Εταιρία, πάντως, δύναται 
να αποδείξει τη διαβίβαση της εντολής από τον Πελάτη µε κάθε νόµιµο µέσο, ιδίως µε µάρτυρες. Η 
Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα όπως, για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών, ζητεί από τον Πελάτη, πριν 
από κάθε εκτέλεση εντολής, έγγραφη ή άλλη κατά την κρίση της ενδεδειγµένη επιβεβαίωσή της από τα 
ίδια τα εξουσιοδοτηµένα για τη διαβίβαση των εντολών του Πελάτη πρόσωπα ή από τους νοµίµους 
εκπροσώπους του Πελάτη. Επιπλέον η Εταιρία καταγράφει εν είδει πρακτικών συναντήσεις των στελεχών 
της µε τον Πελάτη µε σκοπό την καταχώριση εντολών, ανεξάρτητα αν αυτές οδηγήσουν σε εντολές ή όχι. 
Για το σκοπό αυτό ο Πελάτης δικαιούταν να συµπράξει µε κάθε πρόσφορο µέσο υπογράφοντας τα σχετικά 
πρακτικά, της Εταιρίας δυνάµενης να αρνηθεί την εκτέλεση εντολών σε αντίθεση περίπτωση.   
13. Παρέκκλιση. Χωρίς η παρούσα διάταξη να επιβάλλει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη στην 
Εταιρία, η Εταιρία δικαιούται να παρεκκλίνει των εντολών του Πελάτη, όταν αδυνατεί να τον ειδοποιήσει 
και είναι προφανές ότι ο Πελάτης θα επέτρεπε την παρέκκλιση, αν γνώριζε τα περιστατικά που την 
προκάλεσαν.  
14. Σφάλµατα κατά την εκτέλεση. Σε περίπτωση εσφαλµένης διαβίβασης εντολής ο Πελάτης 
παραιτείται ρητώς του δικαιώµατος να ζητήσει την ακύρωση της εντολής ή της σύµφωνα µε αυτή 
καταρτισθείσας δικαιοπραξίας. Σε περιπτώσεις εσφαλµένης αναγραφής του κωδικού του Πελάτη ή µη 
αναγραφής αυτού κατά την εκτέλεση ή διαβίβαση της εντολής, ή εσφαλµένης αναγραφής, εν όλω η εν 
µέρει, των στοιχείων του Πελάτη σε παραστατικά ή στοιχεία της Εταιρίας, εσφαλµένης πληκτρολόγησης 
στοιχείων κατά την διαβίβαση στοιχείων συναλλαγής στο όνοµα του Πελάτη, καθώς και εσφαλµένων 
εγγραφών πιστώσεων, ή χρεώσεων στο χρηµατιστηριακό λογαριασµό ή στο λογαριασµό τίτλων του 
Πελάτη εξαιτίας πλάνης η παραδροµής υπαλλήλου της Εταιρίας ή συνδεδεµένου αντιπροσώπου αυτής, ή 
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τρίτης εκτελούσας επιχείρησης ή εν γένει αντισυµβαλλοµένου της Εταιρίας, η τελευταία δικαιούται να 
προχωρεί µε δική της πρωτοβουλία σε ακύρωση των συναλλαγών, παραστατικών, στοιχείων και 
εγγραφών αµέσως µόλις διαπιστωθεί η πλάνη ή παραδροµή. Αν η πλάνη ή παραδροµή διαπιστωθεί 
καθυστερηµένα, ώστε να µην είναι δυνατή η ακύρωση των στοιχείων και παραστατικών που εκδίδει και 
τηρεί η Εταιρία ή τρίτος, αυτή δικαιούται να προβαίνει µε δική της πρωτοβουλία στις απαραίτητες 
ενέργειες για την αποκατάσταση των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση. 
15. Ενηµέρωση Πελάτη. Η Εταιρία ενηµερώνει τον πελάτη για την εκτέλεση της εντολής του µε την 
αποστολή επιβεβαίωσης συναλλαγής έως την επόµενη εργάσιµη ηµέρα µε σταθερό µέσο και µε το 
ελάχιστο περιεχόµενο που προβλέπει η σχετική ενωσιακή νοµοθεσία. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται 
στην περίπτωση που ο Πελάτης λαµβάνει τη σχετική ενηµέρωση ή έχει συµφωνήσει να τη λαµβάνει από 
τρίτη εκτελούσα ή διαβιβάζουσα επιχείρηση.  
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Τµήµα III Ειδικοί όροι για τη λήψη, διαβίβαση και 

εκτέλεση εντολών αναφορικά µε παράγωγα 

χρηµατοπιστωτικά µέσα 

 

Α) Στην περίπτωση που η εκκαθάριση και ο διακανονισµός των καταρτιζόµενων 

δυνάµει του παρόντος συναλλαγών του Πελάτη (εξαιρουµένων ρητώς των συναλλαγών 

του Πελάτη που καταρτίζονται σύµφωνα µε τον όρο 9 του παρόντος) διενεργείται στο 

πρόσωπο και για λογαριασµό του Πελάτη από την Εταιρία ισχύουν τα εξής : 

 

1. Ορισµοί. 

1.1. Υπηρεσίες: Οι παρεχόµενες από την Εταιρία προς τον Πελάτη υπηρεσίες που ορίζονται στον όρο 
3 του παρόντος Τµήµατος. 

1.2. Παράγωγα Χρηµατοπιστωτικά Μέσα («ΠΧΜ»): Τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που ορίζονται στα 
σηµεία 4 – 10 του Τµήµατος Γ’ του Παραρτήµατος Ι του ν.4514/2018 (οδηγίας 2014/65/ΕΕ) που εκάστοτε 
είναι εισηγµένα και διαπραγµατεύονται στην Αγορά Παραγώγων που λειτουργεί υπό τη διαχείριση του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

1.3. Αγορά Παραγώγων: Η Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. που έχει λάβει άδεια από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς, λειτουργεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Χρηµατιστηρίου Αθηνών και 
διέπεται από το εθνικό δίκαιο, ως και η Αγορά Παραγώγων του SIBEX που έχει λάβει άδεια από την 
εποπτική αρχή «Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare Romanian» (National Securities Commission 
(RNSC)), λειτουργεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο σχετικό Κανονισµό Αγοράς του SIBEX και 
διέπεται από το ρουµάνικο δίκαιο, οι συναλλαγές των οποίων εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. σύµφωνα 
µε τις κείµενες διατάξεις και τα προβλεπόµενα στον παρόντα Κανονισµό. 

1.4. Αγορά: Η Αγορά Παραγώγων και ο Μηχανισµός ∆ανεισµού Τίτλων. 

1.5. Κύρια Σύµβαση: Το κύριο µέρος της παρούσας Σύµβασης συµπεριλαµβανοµένου του Τµήµατος 
ΙΙ. 

1.6. Περιθώριο Ασφάλισης: η αξία σε µετρητά ή/και σε κινητές αξίες που παρέχεται από τον Πελάτη 
στην Εταιρία (από την οποία ή µε την ευθύνη της οποίας διενεργείται η εκκαθάριση)  για την εξασφάλιση 
των εκάστοτε υποχρεώσεων του Πελάτη προς την Εταιρία, οι οποίες απορρέουν από την εκκαθάριση και 
τον διακανονισµό των συναλλαγών του σε ΠΧΜ. 

1.7. Λογαριασµός Περιθωρίου Ασφάλισης: Ο ειδικός δεσµευµένος (υπέρ της Εταιρίας) λογαριασµός 
που ανοίγεται από την Εταιρία στο όνοµα του Πελάτη, στον οποίο λογαριασµό κατατίθεται το εκάστοτε 
απαιτούµενο Περιθώριο Ασφάλισης. 

1.8. ΕΤ.ΕΚ.: Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών», που λειτουργεί ως κεντρικός αντισυµβαλλόµενος για την εκκαθάριση των 
συναλλαγών που διενεργούνται στην Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

1.9. Μέλος Αγοράς: Ε.Π.Ε.Υ. ή πιστωτικό ίδρυµα που συµµετέχει στην Αγορά για την κατάρτιση 
συναλλαγών σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αγοράς που διέπει την Αγορά. 

2. Πεδίο εφαρµογής. Οι όροι του παρόντος κεφαλαίου εφαρµόζονται στην περίπτωση που οι 
Υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρία στον Πελάτη αναφέρονται επί ΠΧΜ, ιδίως δε σε: α) Συµβόλαια 
Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures), συµπεριλαµβανοµένων των ισοδυνάµων τίτλων που παρέχουν 
δικαίωµα εκκαθάρισης τοις µετρητοίς, β) Προθεσµιακά Συµβόλαια Επιτοκίου (FRΑ), γ) Συµβάσεις 
Ανταλλαγής (swaps) υποχρεώσεων µε αντικείµενο επιτόκιο ή συνάλλαγµα ή συµβάσεις ανταλλαγής 
συνδεόµενες µε µετοχές ή µε δείκτη µετοχών (equity swaps), και δ) ∆ικαιώµατα Προαιρέσεως (options) 
για την αγορά ή πώληση χρηµατοπιστωτικών µέσων κατά την έννοια του Τµήµατος Γ’ του Παραρτήµατος 
Ι του ν.4514/2018 (οδηγίας 2014/65/ΕΕ) συµπεριλαµβανοµένων των ισοδυνάµων τίτλων που παρέχουν 
δικαίωµα εκκαθάρισης τους µετρητοίς και ιδίως των δικαιωµάτων προαιρέσεως επί συναλλάγµατος και 
επιτοκίων. Οι όροι του παρόντος Τµήµατος είναι δεσµευτικοί, ισχύουν και εφαρµόζονται, εφόσον ο 
Πελάτης έχει επιλέξει τα ΠΧΜ στον πίνακα χρηµατοπιστωτικών µέσων της Κύριας Σύµβασης και για 
όσο χρόνο διαρκεί η παροχή των υπηρεσιών αυτών από την Εταιρία στον Πελάτη. Οι όροι της παρούσας 
συµφωνούνται µε την επιφύλαξη των νόµιµων ή/και κανονιστικών ρυθµίσεων που εκάστοτε διέπουν τη 
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λειτουργία της Αγοράς Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Οι όροι της Κύριας Σύµβασης 
εφαρµόζονται παράλληλα µε τους όρους της παρούσας και διέπουν από κοινού τις σχέσεις των 
συµβαλλοµένων. Οι όροι της παρούσας υπερισχύουν και αποκλείουν την εφαρµογή των όρων της Κύριας 
Σύµβασης σε περίπτωση αντίφασης ή αντίθεσης µεταξύ τους και αποκλειστικά στο µέτρο που απαιτείται 
για την άρση της αντίφασης ή αντίθεσης. 

3. Αντικείµενο – Υπηρεσίες και χρηµατοπιστωτικά µέσα. 

3.1. Η Εταιρία, ως Μέλος Αγοράς, αναλαµβάνει µε την παρούσα την παροχή αποκλειστικά των 
υπηρεσιών λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών του Πελάτη για την κατάρτιση και (µε την 
επιφύλαξη του όρου 8.1) την εκκαθάριση  συναλλαγών του Πελάτη επί ΠΧΜ (όπως αυτά ορίζονται στον 
όρο 1.2 του παρόντος). Με την ιδιότητά της ως µέλους της Αγοράς Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου 
Αθηνών, η Εταιρία θα εκπροσωπεί τον Πελάτη έναντι της ΕΧΑΕ σχετικά µε την κατάρτιση συµβάσεων 
επί ΠΧΜ για λογαριασµό του σύµφωνα µε το νόµο. Ρητά συµφωνείται ότι η Εταιρία αναλαµβάνει την 
παροχή προς τον Πελάτη υπηρεσιών εκκαθάρισης των οικείων συναλλαγών του, η οποία διενεργείται 
σύµφωνα µε τα κατωτέρω υπό 8 αναφερόµενα, καθώς και την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και διοικητικής 
διαχείρισης των ΠΧΜ, µε συµπληρωµατική εφαρµογή των όσων ορίζονται στο Τµήµα IV (εκκαθάριση 
και διακανονισµός), στο µέτρο που δεν έρχονται σε αντίθεση µε την παρούσα και στο Τµήµα V (Γενικοί 
όροι για τη φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηµατοπιστωτικών µέσων και κεφαλαίων) της Κύριας 
Σύµβασης. 

3.2. Ρητά συµφωνείται ότι, εφόσον δεν έχει συναφθεί σύµβαση µε αντικείµενο την παροχή 
επενδυτικών συµβουλών µεταξύ της Εταιρίας και του Πελάτη, οποιαδήποτε σύσταση ή πρόταση για 
συναλλαγή, εκτίµηση χρηµατιστηριακής αγοράς ή έρευνα σε σχέση µε ΠΧΜ που διατυπώνεται από την 
Εταιρία, σε καµία περίπτωση δεν λαµβάνει υπόψη τα προσωπικά ή περιουσιακά στοιχεία του Πελάτη και 
δεν έχει προεκτιµηθεί ως προς την καταλληλότητά της σε σχέση µε αυτόν προσωπικά. Σε κάθε περίπτωση, 
ο Πελάτης αναλαµβάνει εκ των προτέρων και µε το παρόν Τµήµα την αποκλειστική ευθύνη του 
αποτελέσµατος των διενεργούµενων κατ’ εντολήν του συναλλαγών και των επενδυτικών επιλογών του 
εν γένει, αποδεχόµενος τα σχετικά µε την ευθύνη της Εταιρίας όπως ορίζονται στο Τµήµα ΙΧ της 
Σύµβασης. 

3.3. Η Εταιρία, στο πλαίσιο της παροχής των Υπηρεσιών, δεν υποχρεούται να ενηµερώνει τον Πελάτη 
για την προοπτική των ΠΧΜ, επί των οποίων καταρτίζει ή έχει καταρτίσει συναλλαγές, ούτε να τον 
πληροφορεί για ζηµίες τις οποίες αυτός είναι δυνατόν να υποστεί από µεταβολές των τιµών των κάθε 
είδους ΠΧΜ στα οποία επενδύει ο Πελάτης µέσω της Εταιρίας, ή για τις συνθήκες, η συνδροµή των 
οποίων επιδρά θετικά ή αρνητικά στις τιµές αυτών των ΠΧΜ. Τυχόν ενηµέρωση ή παροχή τέτοιων 
πληροφοριών προς τον Πελάτη µε την ευκαιρία της παροχής των Υπηρεσιών, δεν συνιστά σε καµία 
περίπτωση εκπλήρωση συµβατικής υποχρεώσεως και κατά συνέπεια δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις 
των άρθρων 332 επ. ΑΚ, ρητώς αποκλεισµένης κάθε ευθύνης της Εταιρίας από τις διατάξεις αυτές ή από 
άλλες διατάξεις του νόµου. Ρητώς συνοµολογείται ότι κάθε τέτοια ενηµέρωση ή παροχή πληροφοριών 
γίνεται άνευ ευθύνης της Εταιρίας. 

3.4. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται εκ των προτέρων και µε την υπογραφή της παρούσας κάθε 
χρηµατιστηριακή, τραπεζική ή άλλη συναλλαγή που εκτελείται από την Εταιρία για λογαριασµό του, 
ακόµα και αν η συναλλαγή δεν καλύπτεται ρητά από το περιεχόµενο των εξουσιοδοτήσεων του κατωτέρω 
υπ’ αρ. 8.4 όρου του παρόντος. 

4. Προσυµβατική ενηµέρωση – αποδοχή κινδύνου από την κατάρτιση συναλλαγών σε ΠΧΜ. 

4.1. Προσυµβατική ενηµέρωση. Η Εταιρία έχει ήδη ενηµερώσει διά του προσυµβατικού πακέτου 
ενηµέρωσης και του ΕΒΠ τον Πελάτη για τα χαρακτηριστικά των παραγώγων χρηµατοπιστωτικών µέσων 
καθώς και για τους κινδύνους που ενέχει η επένδυση σε αυτά. Ο Πελάτης δηλώνει ότι τα σύνθετα 
χρηµατοπιστωτικά µέσα υψηλού κινδύνου, όπως παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα, παρέχουν υψηλή 
µόχλευση και ενέχουν τον κίνδυνο απώλειας του συνόλου της επένδυσης. Εκτός από το ύψος της 
επένδυσης, ο Πελάτης αντιλαµβάνεται, επίσης, ότι αναλαµβάνει οικονοµικές δεσµεύσεις που ενδέχεται 
να οδηγήσουν σε πραγµατική ή δυνητική οικονοµική υποχρέωση του, η οποία υπερβαίνει το ύψος της 
συναλλαγής, και άρα να υποστεί πολλαπλάσια από το ύψος της επένδυσης οικονοµική ζηµία. 

4.2. Αποδοχή Κινδύνου εκ της κατάρτισης συναλλαγών σε ΠΧΜ. Ο Πελάτης ρητά δηλώνει ότι 
αντιλαµβάνεται πλήρως και αποδέχεται ότι σε σχέση µε τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα της 
παρούσας θα υπάρξουν περιπτώσεις όπου ενδεχόµενα: α) θα πρέπει να αποδεχθεί σηµαντική ζηµία για να 
κλείσει τη θέση του, β) οι επικρατούσες συνθήκες στην αγορά θα καθιστούν αδύνατο το άµεσο κλείσιµο 
της θέσης του ή τη µείωση τους κινδύνου απώλειας στο επιθυµητό για τον Πελάτη επίπεδο, γ) 
αναλαµβάνει οικονοµικές δεσµεύσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε πραγµατική ή δυνητική οικονοµική 
υποχρέωση του, η οποία υπερβαίνει το ύψος της αρχικής του επένδυσης ή της αξίας του χαρτοφυλακίου 
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του, και άρα να υποστεί οικονοµική ζηµία πλέον της αξίας του χαρτοφυλακίου του. Ο Πελάτης 
αντιλαµβάνεται επίσης ότι οι θέσεις που λαµβάνει είναι κερδοσκοπικής φύσεως και εκτός των µεγάλων 
κερδών είναι πολύ πιθανό, σε περίπτωση που η αγορά κινηθεί αντίθετα από τις θέσεις του Πελάτη, να 
οδηγήσουν σε µεγάλες απώλειες εντός σύντοµου χρονικού διαστήµατος, οι οποίες δεν είναι δυνατόν 
πάντοτε να προβλεφθούν ή να αντιµετωπιστούν. Ο Πελάτης δηλώνει, της δήλωσής του αυτής 
συνιστάµενης δικαιοπρακτικό θεµέλιο για τη σύναψη του παρόντος, ότι είναι γνώστης της λειτουργίας 
των χαρακτηριστικών και των κινδύνων που σχετίζονται µε ΠΧΜ και είναι σε θέση να αντεπεξέλθει στις 
οικονοµικές υποχρεώσεις που αναλαµβάνει. Ο Πελάτης θα πρέπει να επενδύει αποκλειστικά κεφάλαια τα 
οποία αν απολεσθούν δεν θα επηρεάσουν σηµαντικά την οικονοµική του κατάσταση, ούτε διατίθενται 
προς µακροχρόνια αποταµίευση ή µε σκοπό την κάλυψη βιοτικών ή συνταξιοδοτικών αναγκών του 
Πελάτη. Ειδικότερα, ο Πελάτης δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται τις υποχρεώσεις που µπορούν να 
προκύψουν από τη διενέργεια συναλλαγών επί ΠΧΜ, καθώς και ότι αντιλαµβάνεται πλήρως τη 
διαδικασία του ηµερήσιου χρηµατικού διακανονισµού ανοικτών θέσεων επί ΠΧΜ, της υποχρέωσης 
παροχής Περιθωρίου Ασφάλισης και της αναγκαστικής κάλυψης θέσεων. Επίσης, ο Πελάτης δηλώνει και 
βεβαιώνει ότι οι εκάστοτε διαβιβαζόµενες εντολές του για τη διενέργεια συναλλαγών επί ΠΧΜ είναι 
προϊόν ελεύθερης επιλογής του και ταιριάζουν απολύτως στις επενδυτικές του ανάγκες και στο επίπεδο 
επενδυτικού κινδύνου που µπορεί και επιθυµεί να αναλάβει. Ενόψει των ανωτέρω, ο Πελάτης 
αναλαµβάνει υποχρέωση για τη διατήρηση περιθωρίου ασφάλισης, και ως εκ τούτου αναλαµβάνει τον 
κίνδυνο απώλειας αυτού στις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται στο ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό 
πλαίσιο και στη σύµβασή του µε την ΕΧΑΕ, ως κεντρικό αντισυµβαλλόµενο στην αγορά παραγώγων του 
ΧΑ. 

4.3. Η Εταιρία αναλαµβάνει να παρέχει τις Υπηρεσίες βασιζόµενη στις ανωτέρω δηλώσεις του Πελάτη, 
καθώς και στις πληροφορίες και τα στοιχεία που της έχει παράσχει ο Πελάτης, µε τη συµπλήρωση 
ερωτηµατολογίων ή µε άλλο τρόπο, από τα οποία προκύπτει το επίπεδο της πείρας και γνώσης που 
διαθέτει ο Πελάτης ώστε να είναι σε θέση να κατανοεί τους κινδύνους που ενέχει η παροχή των 
Υπηρεσιών επί των ΠΧΜ. Ο Πελάτης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της αλήθειας, 
πληρότητας και σαφήνειας των παρασχεθεισών πληροφοριών, καθώς και της ενηµέρωσης της Εταιρίας 
σε περίπτωση που τα παρασχεθέντα στοιχεία έχουν µεταβληθεί κατά τρόπο που ενδέχεται να επηρέαζε 
την απόφαση της Εταιρίας να του παρέχει τις Υπηρεσίες. 

5. Τεχνικές περιορισµού απώλειας. Χωρίς η παρούσα διάταξη να συνιστά µε οποιοδήποτε τρόπο 
συµβατική υποχρέωση της Εταιρίας, η τελευταία ή άλλες Εκτελούσες Επιχειρήσεις δύνανται κατά την 
απόλυτη κρίση τους να υιοθετούν τεχνικές ώστε να περιορίσουν την απώλεια του Πελάτη µόνο στην αξία 
του περιθωρίου ασφάλισης ενδεικτικά µε τεχνικές αντιστάθµισης ή ρευστοποίησης της θέσης του Πελάτη 
ή µε εντολές φραγµού ζηµίας, ακόµη και αν ο Πελάτης δεν έχει δώσει σχετικές εντολές. Σε καµία 
περίπτωση η Εταιρία ή οι Εκτελούσες Επιχειρήσεις δεν αναλαµβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για τις 
επιπτώσεις των ενεργειών τους αυτών λόγω µελλοντικών αντίθετων κινήσεων της αγοράς.  

6. Περιθώριο ασφάλισης. Ο Πελάτης αναλαµβάνει την υποχρέωση για τη διατήρηση περιθωρίου 
ασφάλισης, το ύψος και οι παράµετροι υπολογισµού του οποίου θα καθορίζονται από την Εταιρία 
µονοµερώς και σύµφωνα µε τις διαδικασίες της, µε βάση τους όρους αποτίµησης και υπολογισµού της 
ΕΤ.ΕΚ. ή και αυστηρότερους κατ’ ευχέρεια της Εταιρίας. Η Εταιρία θα γνωστοποιεί στον Πελάτη τις 
µορφές αποδεκτών από αυτή ασφαλειών, καθώς επίσης και τις απαιτήσεις της παροχής από αυτόν 
ασφάλειας. Ως εκ τούτου ο Πελάτης αναλαµβάνει τον κίνδυνο απώλειας του Περιθωρίου Ασφάλισης ή 
κάλυψης αυτού µε επιπλέον καταβολές. Η υποχρέωση αυτή κάλυψης του Περιθωρίου Ασφάλισης µπορεί 
να είναι και καθηµερινή, σε περιπτώσεις παραγώγων προϊόντων τα οποία υπόκεινται σε ηµερήσιο 
διακανονισµό. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν καταβάλλει µε τον τρόπο που του υποδεικνύει η Εταιρία 
οποιαδήποτε ποσά απαιτούνται για την κάλυψη οποιασδήποτε διαφοράς περιθωρίου ασφάλισης 
(έλλειµµα περιθωρίου) εντός της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, η Εταιρία δικαιούται να χρεώσει 
ισόποσα τον επενδυτικό λογαριασµό που τηρεί σε αυτήν ο Πελάτης στο πλαίσιο της Κύριας Σύµβασης, 
άλλως να ρευστοποιήσει άλλα περιουσιακά στοιχεία του Πελάτη που βρίσκονται υπό την κατοχή της, να 
συµψηφίσει τις υποχρεώσεις του Πελάτη µε τυχόν απαιτήσεις του από άλλα προϊόντα ή ακόµα και να 
κλείσει τις θέσεις του Πελάτη και να απαιτήσει ανόρθωση κάθε ζηµίας που τυχόν υποστεί εξαιτίας της 
υπερηµερίας του Πελάτη, µη ευθυνόµενης της Εταιρίας για τυχόν ίδιες ενέργειες ή ενέργειες τρίτων. Η 
Εταιρία δύναται να αυξάνει κατά την κρίση της το ύψος του αρχικού περιθωρίου ασφάλισης ή το ποσοστό 
του ελάχιστου περιθωρίου διατηρησιµότητας των θέσεων του Πελάτη, να απαιτεί ανάλογα µε τις 
περιστάσεις επιπλέον καλύψεις για το άνοιγµα, την ανανέωση ή τη διατήρηση των θέσεων του Πελάτη, 
καθώς και εν γένει να προβεί µονοµερώς σε τροποποίηση των περιθωρίων ή ποσοστών, ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά σε περιπτώσεις αλλαγής της νοµοθεσίας ή του κανονιστικού πλαισίου των κανονισµών 
του ΧΑ ή των συνεργαζόµενων επιχειρήσεων ή ακόµα και των κριτηρίων στάθµισης κινδύνων της 
Εταιρίας. 
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7. Εκτέλεση εντολών. 

7.1. Η Εταιρία δεν εγγυάται την εκτέλεση συναλλαγών επί ΠΧΜ για λογαριασµό του Πελάτη. 
Ιδιαίτερα, µεταξύ άλλων, η Εταιρία δικαιούται, και σε καµία περίπτωση δεν υποχρεούται, να µην εκτελεί 
εντολή του Πελάτη για κατάρτιση συναλλαγής στις ακόλουθες, ενδεικτικώς αναφερόµενες, περιπτώσεις: 

i) Αν ο Πελάτης δεν έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του προς την Εταιρία. 

ii) Αν η κατάσταση των τηρούµενων από την Εταιρία λογαριασµών του Πελάτη προκαλεί 
αµφιβολίες, κατά την κρίση της Εταιρίας, ως προς τη δυνατότητα εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του 
Πελάτη και ο τελευταίος δεν καταθέσει συµπληρωµατικό ποσό Περιθωρίου Ασφάλισης ή τυχόν άλλη 
εξασφάλιση του ζητηθεί. 

iii) Αν η νοµοθεσία επιβάλλει στην Εταιρία τη µη εκτέλεση εντολής ή απαλλάσσει την Εταιρία από 
την υποχρέωση εκτέλεσης εντολής. 

iv) Αν οι συνθήκες που αναφέρονται είτε στην αγορά είτε στη διαπραγµατευσιµότητα του ΠΧΜ, είτε 
στα µέσα επικοινωνίας, καθιστούν πρακτικώς ανέφικτη την εκτέλεση εντολής, παρά τις εύλογες 
προσπάθειες της Εταιρίας. 

v) Αν, για οποιονδήποτε άλλο λόγο, απαγορευθεί η εισαγωγή εντολών εκ µέρους της Εταιρίας στο 
σύστηµα διαπραγµάτευσης της Αγοράς Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

Επίσης, ο Πελάτης ρητώς αναγνωρίζει ότι έχει πλήρη γνώση των διατάξεων της εφαρµοζόµενης 
νοµοθεσίας, βάσει των οποίων συναλλαγή σε ΠΧΜ ενδέχεται, για λόγους που δεν αφορούν την Εταιρία, 
να εκτελεσθεί µε καθυστέρηση, ή να µην είναι δυνατό να εκτελεσθεί, ή να ακυρωθεί εκ των υστέρων, ή 
να υποστεί τροποποιήσεις ως προς τους όρους της, κατά την κατάρτισή της ή εκ των υστέρων, και ρητώς 
και ανεκκλήτους δηλώνει ότι η Εταιρία δεν θα έχει οποιαδήποτε σχετική ευθύνη. Ιδιαίτερα, µεταξύ 
άλλων, η εφαρµοζόµενη νοµοθεσία περιλαµβάνει διατάξεις βάσει των οποίων προβλέπεται: 

i) Η προσωρινή διακοπή των συνεδριάσεων της Αγοράς Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, 
η διακοπή και η αναστολή διαπραγµάτευσης ΠΧΜ και η διαγραφή αυτού. 

ii) Η εκ των υστέρων ακύρωση συναλλαγής ή τροποποίηση των όρων της από το Χρηµατιστήριο 
Αθηνών, είτε για την αντιµετώπιση σφαλµάτων ως προς καταρτισθείσες πράξεις είτε για άλλους λόγους 
που προβλέπονται από τη νοµοθεσία (όπως, π.χ. αν το Χρηµατιστήριο Αθηνών κρίνει ότι µειώνεται η 
σταθερότητα της αγοράς). 

8. Εκκαθάριση – διακανονισµός συναλλαγών. 

8.1. Η εκκαθάριση και ο διακανονισµός των καταρτιζόµενων δυνάµει του παρόντος συναλλαγών του 
Πελάτη (εξαιρουµένων ρητώς των συναλλαγών του Πελάτη που καταρτίζονται σύµφωνα µε τον όρο 9 
του παρόντος) διενεργείται στο πρόσωπο και για λογαριασµό του Πελάτη από την Εταιρία. 

8.2. Οι υπηρεσίες εκκαθάρισης από την Εταιρία µε βάση τα κατά το χρόνο υπογραφής του παρόντος 
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 Εταιρία, λαµβανοµένων υπόψη των αντιστοίχων υπολογισµών απαιτήσεων Περιθωρίου ασφάλισης 
και αποτιµήσεων ασφαλειών που θα διενεργεί η ΕΤ.ΕΚ. προς την Εταιρία, 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 Εταιρία 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. 
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8.3. Η Εταιρία τηρεί ένα λογαριασµό εκκαθάρισης για το σύνολο των πελατών της (στο εξής ο 
«Λογαριασµός Εκκαθάρισης Πελατείας»). Η παρακολούθηση όλων των ανοικτών θέσεων των πελατών 
της Εταιρίας µέσω ενός Λογαριασµού Εκκαθάρισης Πελατείας συνεπάγεται ότι όλες οι ανοικτές θέσεις 
των πελατών αντιµετωπίζονται ως ενιαίο σύνολο. Οι απαιτούµενες εξασφαλίσεις για τις ανοικτές θέσεις 
στο Λογαριασµό Εκκαθάρισης Πελατείας υπολογίζονται από την ΕΤ.ΕΚ επί του συνολικού καθαρού 
ανοίγµατος όλων των πελατών της Εταιρίας µετά από αµοιβαίο συµψηφισµό αντίθετων θέσεων (cross 
netting). Οι απαιτούµενες εξασφαλίσεις ανά τελικό Πελάτη προσδιορίζονται από την Εταιρία κατά την 
απόλυτη κρίση της, βάσει των εκάστοτε ισχυόντων κριτηρίων πιστοληπτικής αξιολόγησης που εφαρµόζει 
(risk control assessment). Οι απαιτούµενες εξασφαλίσεις δύναται να περιλαµβάνουν αρχικό περιθώριο 
ασφάλισης, το ύψος του οποίου καθορίζεται και ανακοινώνεται στον Πελάτη κατά την υπογραφή του 
παρόντος. Εκτός από το ποσό αυτό ο Πελάτης είναι υποχρεωµένος να καταθέτει στον επενδυτικό του 
λογαριασµό ως περιθώριο ασφάλισης επιπλέον ποσό, που θα του ανακοινώνει ανά περίπτωση η Εταιρία 
(µεταβαλλόµενο περιθώριο ασφάλισης). Το ποσό αυτό προσδιορίζεται από την Εταιρία κατά την κρίση 
της τόσο καθ’ ύψος όσο και κατ’ είδος (µετρητά ή/και κινητές αξίες). Ως προς την αναλογία µετρητών-
κινητών αξιών, που θα µπορούν δυνητικά να καλύπτουν το περιθώριο ασφαλείας του Πελάτη, η Εταιρία 
θα ακολουθεί καταρχήν την ποσόστωση που απαιτεί αντίστοιχα από τα γενικά εκκαθαριστικά µέλη της η 
ΕΤ.ΕΚ. 

8.4. Κατά παρέκκλιση των όσων προβλέπονται στην παράγραφο 8.3 ανωτέρω, εφόσον ο Πελάτης είναι 
νοµικό πρόσωπο και διαθέτει κωδικό αναγνώρισης (Legal Entity Identifier, “LEI”), έχει δικαίωµα να 
ζητήσει το άνοιγµα Λογαριασµού Εκκαθάρισης Πελάτη, που η Εταιρία θα διατηρεί επ’ ονόµατί του στο 
Σύστηµα για την εκκαθάριση των συναλλαγών του διακριτά από τις συναλλαγές που εκκαθαρίζονται στο 
Λογαριασµό Εκκαθάρισης Πελατείας. 

8.5. Η Εταιρία στο πλαίσιο του παρόντος έχει έναντι του Πελάτη όλα τα δικαιώµατα που προβλέπονται 
στο Τµήµα VΙΙ της Κύριας Σύµβασης, του παρόντος αποτελούντος ενιαίου µέρους αυτής. 

8.6. Για τις ανάγκες παροχής από την Εταιρία προς τον Πελάτη των υπηρεσιών εκκαθάρισης  των 
συναλλαγών του στο πλαίσιο του παρόντος, ο Πελάτης παρέχει µε την παρούσα στην Εταιρία 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 Εταιρίας, όπως η Εταιρία για λογαριασµό του Πελάτη προβαίνει στις 
ακόλουθες ενέργειες: 

i) Να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια και να 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 Εταιρίας 
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, µεταξύ άλλων και προκειµένου να 
πιστωθεί ή χρεωθεί αντιστοίχως ο τηρούµενος στο όνοµα του Πελάτη Λογαριασµός Περιθωρίου 
Ασφάλισης για τις ανάγκες του ηµερήσιου διακανονισµού και εκκαθάρισης των συναλλαγών του Πελάτη 
δυνάµει της παρούσας. Στο πλαίσιο αυτό ο Πελάτης θα υποχρεούται να τηρεί έναν ή και περισσότερους 
σχετικούς λογαριασµούς καθ’ υπόδειξη της Εταιρίας, 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 Εταιρία (i) θα δικαιούται, χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση του Πελάτη, 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 του και να 
συµψηφίζει προς οποιαδήποτε οφειλή του Πελάτη από τις εργασίες εκκαθάρισης, έστω και µη 
ληξιπρόθεσµη, οποιαδήποτε παρούσα ή µελλοντική ανταπαίτηση έχει ο Πελάτης κατά της Εταιρίας, 
ακόµα και µη ληξιπρόθεσµη, σε οποιοδήποτε νόµισµα. 

ii) Να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια και υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο για το άνοιγµα για 
τον Πελάτη στο Σ.Α.Τ. Μερίδας και Λογαριασµού Αξιών - Λογαριασµού Χειριστή, ως Χειριστή της 
Εταιρίας σε αυτόν, ή, αν ο Πελάτης διαθέτει ήδη σχετικό Λογαριασµό Αξιών και Μερίδα, όπως προβαίνει 
στο άνοιγµα Λογαριασµού Χειριστή για την Εταιρία στο σχετικό Λογαριασµό Αξιών του Πελάτη, για την 
πρόσβαση ως Χειριστή της Εταιρίας σε αυτόν για τις ανάγκες διενέργειας παραδόσεων και παραλαβών 
κινητών αξιών στο πλαίσιο διακανονισµού και παροχής ασφαλειών σε σχέση µε τις συναλλαγές του 
Πελάτη, καθώς και να µεταφέρει τις αξίες που τυχόν παρασχεθούν ως περιθώριο ασφάλισης µε χρέωση 
του λογαριασµού του Πελάτη στο Σ.Α.Τ. στο Λογαριασµό Ασφαλειών Πελατείας της Εταιρίας που 
τηρείται στο Σ.Α.Τ. Στην συνέχεια, η Εταιρία θα δεσµεύει τις κινητές αξίες υπέρ ΕΤ.ΕΚ για την κάλυψη 
του περιθωρίου ασφάλισης πελατείας. Επιπλέον, η Εταιρία θα δικαιούται µέσω της πρόσβασης στο 
σχετικό Λογαριασµό Χειριστή να διευθετεί τυχόν συναλλαγές δανειοδοσίας ή δανειοληψίας που θα 
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συνάπτονται για τον Πελάτη, όπως ορίζεται και µε βάση τα προβλεπόµενα στο Μηχανισµό ∆ανεισµού 
Τίτλων του Χ.Α. 

iii) Να προβαίνει σε κάθε δήλωση ή εν γένει ενέργεια συναφή µε τα ανωτέρω και υπογράφει κάθε 
σχετικό έγγραφο. 

8.7. Μετά το τέλος της συνεδρίασης του ΧΑ η Εταιρία γνωστοποιεί τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις 
διακανονισµού του Πελάτη. Η Εταιρία υποχρεούται να ενηµερώσει σχετικά τον Πελάτη µε κάθε 
πρόσφορο τρόπο. Ο διακανονισµός τιµήµατος συντελείται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα µετά τη 
συναλλαγή. Οι κάθε φύσεως υποχρεώσεις ηµερήσιου διακανονισµού ανοικτών θέσεων εκπληρώνονται 
µία ώρα πριν από την έναρξη της αµέσως επόµενης συνεδρίασης του ΧΑ.  

8.8. Αν το ποσό αυτό δεν καταβληθεί σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο η Εταιρία δικαιούται να 
χρεώσει ισόποσα τον επενδυτικό λογαριασµό που τηρεί σε αυτήν ο Πελάτης στο πλαίσιο της Κύριας 
Σύµβασης, άλλως εξουσιοδοτείται να καταβάλλει το ποσό αυτό η ίδια και να εκποιήσει τίτλους 
αντίστοιχης αξίας που βρίσκονται στην κατοχή της. Εφόσον το οφειλόµενο ποσό δεν είναι δυνατόν να 
καταβληθεί µε έναν από τους παραπάνω τρόπους, επέρχονται οι συνέπειες της υπερηµερίας παραγγελέα, 
δηλαδή του Πελάτη, και η Εταιρία δύναται να καταγγείλει το παρόν ή/και να προβεί σε κλείσιµο των 
ανοικτών θέσεων του Πελάτη και να απαιτήσει ανόρθωση κάθε ζηµίας που τυχόν υποστεί εξαιτίας της 
υπερηµερίας του Πελάτη. 

8.9. Στην περίπτωση που ο διακανονισµός ΠΧΜ συνεπάγεται φυσική παράδοση υποκειµένων αξιών – 
ως τοιαύτης νοουµένης και της καταχώρισης αξιών σε σύστηµα ηλεκτρονικής καταχώρισης άυλων τίτλων 
ή της παραδόσεως εµπορευµάτων – αυτός ολοκληρώνεται εντός της προθεσµίας που καθορίζεται στην 
αντίστοιχη περιγραφή των χαρακτηριστικών του προϊόντος. Η Εταιρία δύναται στις περιπτώσεις αυτές να 
ρευστοποιεί κατά την διακριτική της ευχέρεια θέσεις του Πελάτη, εφόσον ο Πελάτης δεν θέσει στην 
διάθεσή της πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της τελευταίας ηµέρας διαπραγµάτευσης του σχετικού 
ΠΧΜ κατά περίπτωσιν τις υποκείµενες αξίες ή τα αναγκαία χρηµατικά ποσά. Εφόσον ο Πελάτης δεν 
είναι δικαιούχος αντιστοίχων αξιών ελευθέρων βαρών ή δεν θέτει στην διάθεση της Εταιρίας αντίστοιχες 
αξίες, η Εταιρία δικαιούται, πάντως, να προβεί στην απόκτηση αξιών για λογαριασµό του χρεώνοντας 
τον Πελάτη µε κάθε σχετικό ποσό, έξοδο ή αµοιβή. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται οι προβλέψεις 
του παρόντος για την εκπλήρωση χρηµατικών υποχρεώσεων του Πελάτη προς την Εταιρία. Με την 
επιφύλαξη εγγράφου αντιθέτου συµφωνίας, η οποία θα περιλαµβάνει απαραιτήτως ειδικούς όρους για την 
φυσική παράδοση των εµπορευµάτων, ειδικώς στην περίπτωση που ο διακανονισµός Παραγώγων ή/και 
Ξένων Παραγώγων συνεπάγεται φυσική παράδοση εµπορευµάτων κατά την έννοια του παρόντος, 
ρευστοποιεί υποχρεωτικά τις θέσεις του Πελάτη το αργότερο την τελευταία ηµέρα διαπραγµάτευσης του 
σχετικού ΠΧΜ. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται οι προβλέψεις του παρόντος για την εκπλήρωση 
χρηµατικών υποχρεώσεων του Πελάτη προς την Εταιρία. 

9. Ειδικοί όροι για Παράγωγα εκτός ΧΑ.  

9.1. Χρόνος διαβίβασης. H Εταιρία επισηµαίνει ότι δικαιούται να αρνηθεί τη διαβίβαση εντολών 
Πελάτη κατά τη διακριτική της ευχέρεια, εφόσον δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για τη διαβίβαση της 
εντολής εντός της ίδιας ηµέρας. Ως επαρκής χρόνος θεωρείται η λήψη εντολής Πελάτη τουλάχιστον µία 
ώρα πριν την καταληκτική ώρα (cut off time) όπως αυτή ορίζεται από τη εκάστοτε Εκτελούσα Επιχείρηση 
ή το σχετικό τόπο εκτέλεσης για κάθε παράγωγο χρηµατοοικονοµικό προϊόν. Ο Πελάτης αντιλαµβάνεται 
ότι σε κάθε χρηµατοοικονοµικό προϊόν που επενδύει υπάρχουν αυστηρές καταληκτικές ώρες και 
ηµεροµηνίες, εντός των οποίων δικαιούται ή υποχρεούται να ασκήσει τα δικαιώµατα του που απορρέουν 
από τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, ή να κλείσει ή να ανανεώσει τις θέσεις του ή να δώσει 
εν γένει εντολές επί των προϊόντων στα οποία έχει επενδύσει. Ο Πελάτης έχει την αποκλειστική ευθύνη 
για την παρακολούθηση αυτών των προθεσµιών, της Εταιρίας µη αναλαµβάνουσας οποιασδήποτε 
σχετικής ευθύνης ειδοποίησης. Ο Πελάτης κατανοεί τις επιπτώσεις που έχει κάθε φορά η παρέλευση των 
προθεσµιών αυτών όπως περιγράφονται στους όρους κάθε προϊόντος ή στις σχετικές ενηµερώσεις ή 
οχλήσεις που ενδεχόµενα λαµβάνει ο Πελάτης. Η Εταιρία υποχρεούται να διαβιβάζει εντολές µόνο σε 
εργάσιµες ηµέρες στην Ελλάδα, οι οποίες είναι εργάσιµες και στην εκάστοτε αγορά ή την Εκτελούσα 
Επιχείρηση. Οι εντολές του Πελάτη ισχύουν από την πραγµατική τους λήψη από την Εκτελούσα 
Επιχείρηση και όχι από τη λήψη τους από την Εταιρία. Η υποχρέωση της Εταιρίας να διαβιβάζει ή να 
εκτελεί τις εντολές του Πελάτη άρχεται µόνο έπειτα από την ολοκλήρωση όλων των απαιτούµενων 
προκαταρτικών ενεργειών. 

9.2. Ενηµέρωση και αντιρρήσεις. Η Εταιρία ενηµερώνει τον Πελάτη για την εκτέλεση των εντολών 
του σύµφωνα µε τα γενικότερα οριζόµενα στην παρούσα, εφόσον λαµβάνει σχετική ενηµέρωση από την 
Εκτελούσα Επιχείρηση και εκτός και αν αναλαµβάνει τη σχετική ενηµέρωση απευθείας η Εκτελούσα 
Επιχείρηση. Η Εταιρία επίσης ενηµερώνει τον Πελάτη, ύστερα από αίτηµά του, ενδεικτικά για στοιχεία 
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που αφορούν τις για λογαριασµό του διενεργηθείσες συναλλαγές, τις ανοικτές θέσεις του, τα απαιτούµενα 
ποσά για τον διακανονισµό, τα απαιτούµενα περιθώρια ασφάλισης, τα υπόλοιπα του λογαριασµού 
περιθωρίου ασφάλισης. Αντιρρήσεις του Πελάτη που αφορούν την ενηµέρωση εκ µέρους της Εταιρίας 
κατά την ανωτέρω παράγραφο πρέπει να υποβάλλονται σε αυτήν εγγράφως αµέσως µετά την 
ολοκλήρωση της και το αργότερο δύο ώρες είτε πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της επόµενης 
ηµέρας της αγοράς στην οποία διαπραγµατεύεται το παράγωγο προϊόν είτε πριν από την καταληκτική 
ηµεροµηνία ώρα για την υποβολή αντιρρήσεων όπως αυτή καθορίζεται από την Εκτελούσα Επιχείρηση. 

9.3. Εξουσιοδοτήσεις Πελάτη. Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την Εταιρία να προβεί επ' ονόµατι του σε 
όλες τις απαιτούµενες προκαταρκτικές ενέργειες για τη διενέργεια των συναλλαγών επί των προϊόντων 
του παρόντος, συµπεριλαµβανοµένης της υπογραφής οποιουδήποτε εγγράφου, αποδοχής οποιουδήποτε 
όρου ή εξασφάλισης επί του χαρτοφυλακίου του συµπεριλαµβανοµένων των υποχρεώσεων διατήρησης 
περιθωρίου ασφάλισης και κατάθεσης αρχικού περιθωρίου ασφάλισης, ανοίγµατος οποιουδήποτε 
λογαριασµού στο όνοµά του ή στο όνοµα της Εταιρίας για λογαριασµό του.  

9.4. Αποδοχή κινδύνου εκ της κατάρτισης συναλλαγών σε παράγωγα εκτός ΧΑ. Ρητά υφίσταται η 
προσοχή τους Πελάτη, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στους εξής όρους συναλλαγών επί παραγώγων 
χρηµατοοικονοµικών προϊόντων: 

α) Εκτός και αν έχει συµφωνηθεί ειδικά, τόσο η εκάστοτε Εκτελούσα Επιχείρηση όσο και η Εταιρία 
παρέχουν στον Πελάτη µόνο υπηρεσίες εκτέλεσης και ΟΧΙ υπηρεσίες επενδυτικών συµβουλών ή 
διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Εποµένως, ούτε η Εταιρία ούτε η εκάστοτε Εκτελούσα Επιχείρηση υπέχουν 
καµία υποχρέωση παροχής συµβουλής ή προληπτικής ενηµέρωσης του Πελάτη σε περίπτωση ζηµιών που 
ενδέχεται να υποστεί από τις θέσεις που λαµβάνει.  

β) Ο Πελάτης αντιλαµβάνεται τις εξασφαλίσεις που παρέχει για την διενέργεια των συναλλαγών του 
παρόντος. 

γ) Ο Πελάτης κατανοεί ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση για τη διατήρηση περιθωρίου ασφάλισης, και ως 
εκ τούτου αναλαµβάνει τον κίνδυνο απώλειας αυτού ή κάλυψης αυτού µε επιπλέον καταβολές στις 
περιπτώσεις που ρητά προβλέπεται στους οικείους όρους της παρούσας ή της τυχόν άλλης σύµβασης 
παραγώγου, ή στους όρους συναλλαγών της Εκτελούσας Επιχείρησης ή στον εκάστοτε εφαρµοστέο 
κανονισµό του τόπου εκτέλεσης στον οποίο διαπραγµατεύεται το παράγωγο προϊόν. 

δ) Ο Πελάτης αντιλαµβάνεται ότι η υποχρέωση αυτή κάλυψης του Περιθωρίου Ασφάλισης µπορεί να 
είναι και καθηµερινή, σε περιπτώσεις παραγώγων προϊόντων τα οποία υπόκεινται σε ηµερήσιο 
διακανονισµό.  

ε) Σε περίπτωση επίσης που ο Πελάτης δεν καταβάλλει µε τον τρόπο που του υποδεικνύει η Εταιρία ή 
Εκτελούσα ή Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση οποιαδήποτε ποσά απαιτούνται για την κάλυψη οποιασδήποτε 
διαφοράς περιθωρίου ασφάλισης (έλλειµµα περιθωρίου) εντός της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, 
όπως αυτή ορίζεται για κάθε προϊόν από την όχληση (margin call), ή στον κανονισµό λειτουργίας της 
κάθε αγοράς, η Εταιρία ή Εκτελούσα ή Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση δικαιούται να ρευστοποιήσει άλλα 
περιουσιακά στοιχεία του Πελάτη που βρίσκονται υπό την κατοχή της, να συµψηφίσει τις υποχρεώσεις 
του Πελάτη µε τυχόν απαιτήσεις του από άλλα προϊόντα ή ακόµα και να κλείσει τις θέσεις του Πελάτη, 
µη ευθυνόµενης της Εταιρίας για τυχόν ίδιες ενέργειες ή ενέργειες της Εκτελούσας ή Εκκαθαρίζουσας 
Επιχείρησης.  

στ) Ο Πελάτης αντιλαµβάνεται και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι σε περίπτωση που υπάρχει έλλειµµα 
περιθωρίου ασφάλισης, η Εταιρία δικαιούται να κλείσει άµεσα όλες τις θέσεις του Πελάτη και να 
εκποιήσει τίτλους του Πελάτη αντίστοιχης αξίας που βρίσκονται -άµεσα ή έµµεσα- στην κατοχή της. 
Ρητά επισηµαίνεται στον Πελάτη ότι η Εταιρία διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωµα αλλά όχι την 
υποχρέωση, εφόσον δεν µπορεί να επικοινωνήσει άµεσα µε τον Πελάτη, και σε κάθε περίπτωση χωρίς 
προηγούµενη όχλησή του, να κλείσει τις θέσεις του σε περιπτώσεις ελλείµµατος περιθωρίου ασφάλισης 
µη ευθυνόµενης για την επιλογή άσκησης ή µη του εν λόγω δικαιώµατος. Τόσο ο κανονισµός του 
σχετικού τόπου εκτέλεσης όσο και οι όροι παροχής επενδυτικών υπηρεσιών της Εκτελούσας ή 
Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης µπορεί να παρέχουν το ίδιο δικαίωµα και σε τρίτους.  

ζ) Ο Πελάτης ρητά εξουσιοδοτεί την Εταιρία να κλείνει τις θέσεις του επί παραγώγων χρηµατοικονοµικών 
µέσων, σε εύθετο, κατά την κρίση της, χρόνο πριν την λήξη τους, σε περιπτώσεις, όπου το 
χρηµατοοικονοµικό προϊόν διακανονίζεται µε φυσική παράδοση της υποκείµενης αξίας. Ρητά 
συµφωνείται ότι η Εταιρία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση διαµεσολάβησης στη φυσική παράδοση 
υποκείµενης αξίας παραγώγου προϊόντος στον Πελάτη, και δεν παρέχει καµία σχετική υπηρεσία προς τον 
σκοπό αυτό, εκτός και αν συµφωνήσει άλλως ρητά, ειδικά και εγγράφως µε το Πελάτη  

η) Οι επιπλέον αυτές υποχρεώσεις του Πελάτη κοινοποιούνται στον Πελάτη µε τα προβλεπόµενα στην 
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παρούσα µέσα επικοινωνίας συµπεριλαµβανοµένης και της ανάρτησης στο διαδίκτυο εφόσον 
προβλέπεται. Ο Πελάτης δικαιούται να προβάλει αντιρρήσεις εντός των προβλεπόµενων στο παρόν άρθρο 
προθεσµιών, η δε άρνηση του παρέχει στην Εταιρία το δικαίωµα µερικής ή ολικής καταγγελίας της 
παρούσας µε υπαιτιότητα του Πελάτη, ή άρνησης παροχής επιπλέον υπηρεσιών επί των 
χρηµατοπιστωτικών µέσων του παρόντος, ή/και άµεσης ρευστοποίησης όλων των ανοιχτών θέσεων του 
Πελάτη. Το ίδιο δικαίωµα ενδεχόµενα διατηρούν τόσο τυχόν Εκτελούσες ή Εκκαθαρίζουσες Επιχειρήσεις 
όσο και οι τόποι εκτέλεσης, κατά τα προβλεπόµενα στους οικείους όρους συναλλαγών, ή στον κανονισµό 
λειτουργίας των τόπων εκτέλεσης. Αντιρρήσεις του Πελάτη προβάλλονται κατά τα εκεί ειδικότερα 
οριζόµενα, µη ευθυνόµενης της Εταιρίας σχετικά.  

 

B) Στην περίπτωση που η εκκαθάριση και ο διακανονισµός των καταρτιζόµενων 

δυνάµει του παρόντος συναλλαγών του Πελάτη έχει ανατεθεί από την Εταιρεία και 

διενεργείται στο πρόσωπο και για λογαριασµό του Πελάτη από Γενικό Εκκαθαριστικό 

Μέλος ισχύουν τα εξής : 

 

 
1. Ορισµοί. 

1.1 Υπηρεσίες: Αποκλειστικά η εκτέλεση εντολών για λογαριασµό του Πελάτη, ήτοι η κατάρτιση 
συµβάσεων αγοράς και πώλησης ενός ή περισσοτέρων Παραγώγων Χρηµατοπιστωτικών Μέσων όπως 
αυτά ορίζονται κατωτέρω. 
1.2 Παράγωγα Χρηµατοπιστωτικά Μέσα («ΠΧΜ»): Τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που ορίζονται στα 
σηµεία 4 – 10 του Τµήµατος Γ’ του Παραρτήµατος Ι του ν.4514/2018  (οδηγίας 2014/65/ΕΕ) που 
εκάστοτε είναι εισηγµένα και διαπραγµατεύονται στην Αγορά Παραγώγων που λειτουργεί υπό τη 
διαχείριση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 
1.3 Αγορά Παραγώγων: Η Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. που έχει λάβει άδεια από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς, λειτουργεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Χρηµατιστηρίου Αθηνών και 
διέπεται από το εθνικό δίκαιο, ως και η Αγορά Παραγώγων του SIBEX που έχει λάβει άδεια από την 
εποπτική αρχή «Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare Romanian» (National Securities Commission 
(RNSC)), λειτουργεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο σχετικό Κανονισµό Αγοράς του SIBEX και 
διέπεται από το ρουµάνικο δίκαιο, οι συναλλαγές των οποίων εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. σύµφωνα 
µε τις κείµενες διατάξεις και τα προβλεπόµενα στον παρόντα Κανονισµό. 
1.4 Αγορά: Η Αγορά Παραγώγων και ο Μηχανισµός ∆ανεισµού Τίτλων. 
1.5 Κύρια Σύµβαση: Το κύριο µέρος της παρούσας Σύµβασης. 
1.6 Περιθώριο Ασφάλισης: η αξία σε µετρητά ή/και σε κινητές αξίες που παρέχεται από τον Πελάτη 
στο Γενικό ή Άµεσο Εκκαθαριστικό Μέλος για την εξασφάλιση των εκάστοτε υποχρεώσεων του Πελάτη 
προς το τελευταίο που απορρέουν από την εκκαθάριση και τον διακανονισµό των συναλλαγών του σε 
ΠΧΜ. 
1.7 Λογαριασµός Περιθωρίου Ασφάλισης: Ο ειδικός δεσµευµένος (υπέρ του Γενικού ή του Άµεσου 
Εκκαθαριστικού Μέλους) λογαριασµός που ανοίγεται από το Γενικό ή Άµεσο  Εκκαθαριστικό Μέλος στο 
όνοµα του Πελάτη, στον οποίο λογαριασµό κατατίθεται το εκάστοτε απαιτούµενο Περιθώριο Ασφάλισης. 
1.8 ΕΤ.ΕΚ.: Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών», που λειτουργεί ως κεντρικός αντισυµβαλλόµενος για την εκκαθάριση των 
συναλλαγών που διενεργούνται στην Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 
1.9 Μέλος Αγοράς: Ε.Π.Ε.Υ. ή πιστωτικό ίδρυµα που συµµετέχει στην Αγορά για την κατάρτιση 
συναλλαγών σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αγοράς που διέπει την Αγορά. 
1.10 Εκκαθαριστικό Μέλος: Ε.Π.Ε.Υ. ή πιστωτικό ίδρυµα που συµµετέχει στο σύστηµα εκκαθάρισης 
συναλλαγών επί παραγώγων που τελεί υπό τη διαχείριση της ΕΤ.ΕΚ., µέσω του οποίου η ΕΤ.ΕΚ. 
εκκαθαρίζει ως κεντρικός αντισυµβαλλόµενος τις συναλλαγές επί ΠΧΜ που εκτελούνται στην Αγορά 
Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και ευθύνεται έναντι της ΕΤ.ΕΚ. για την εκπλήρωση των 
πάσης φύσεως υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συµµετοχή αυτή σύµφωνα µε τους όρους του 
Κανονισµού Εκκαθάρισης Παραγώγων της ΕΤ.ΕΚ. 
1.11 Γενικό ή Άµεσο Εκκαθαριστικό Μέλος: Το Εκκαθαριστικό Μέλος που δικαιούται να εκκαθαρίζει 
τις συναλλαγές που καταρτίζουν τα δηλούµενα από αυτό, κατά τους όρους του Κανονισµού Εκκαθάρισης 
Παραγώγων της ΕΤ.ΕΚ., Μέλη Αγοράς, το οποίο, βάσει σύµβασης µετάθεσης εκκαθάρισης µε την 
Εταιρία, συνεργάζεται µε την Εταιρία και εκκαθαρίζει τις συναλλαγές που καταρτίζει η τελευταία επί 
ΧΠΜ και ενδεχοµένως στο οποίο ο Πελάτης, µε δική του αποκλειστικά ευθύνη και σύµφωνα µε σχετική 
σύµβαση παροχής υπηρεσιών εκκαθάρισης που έχει συνάψει µε αυτό – και ενδεχοµένως και την Εταιρία 
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– έχει αναθέσει και αυτό έχει αναλάβει να παρέχει στον Πελάτη κάθε υπηρεσία που αφορά στην 
εκκαθάριση των συναλλαγών επί ΠΧΜ που διενεργεί ο Πελάτης δυνάµει του παρόντος, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στον όρο 8.1 του παρόντος. 
 
2 Πεδίο εφαρµογής. Οι όροι του παρόντος κεφαλαίου εφαρµόζονται στην περίπτωση που η λήψη, 
διαβίβαση και εκτέλεση εντολών του Πελάτη αναφέρεται επί ΠΧΜ, ιδίως δε σε: α) Συµβόλαια 
Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures), συµπεριλαµβανοµένων των ισοδυνάµων τίτλων που παρέχουν 
δικαίωµα εκκαθάρισης τοις µετρητοίς, β) Προθεσµιακά Συµβόλαια Επιτοκίου (FRΑ), γ) Συµβάσεις 
Ανταλλαγής (swaps) υποχρεώσεων µε αντικείµενο επιτόκιο ή συνάλλαγµα ή συµβάσεις ανταλλαγής 
συνδεόµενες µε µετοχές ή µε δείκτη µετοχών (equity swaps), και δ) ∆ικαιώµατα Προαιρέσεως (options) 
για την αγορά ή πώληση χρηµατοπιστωτικών µέσων κατά την έννοια του Τµήµατος Γ’ του Παραρτήµατος 
Ι του ν.4514/2018 (οδηγίας 2014/65/ΕΕ)συµπεριλαµβανοµένων των ισοδυνάµων τίτλων που παρέχουν 
δικαίωµα εκκαθάρισης τους µετρητοίς και ιδίως των δικαιωµάτων προαιρέσεως επί συναλλάγµατος και 
επιτοκίων. Οι όροι του παρόντος Τµήµατος είναι δεσµευτικοί, ισχύουν και εφαρµόζονται, εφόσον ο 
Πελάτης έχει επιλέξει τα ΠΧΜ στον πίνακα χρηµατοπιστωτικών µέσων της Κύριας Σύµβασης και για 
όσο χρόνο διαρκεί η παροχή των υπηρεσιών αυτών από την Εταιρία στον Πελάτη. Οι όροι της παρούσας 
συµφωνούνται µε την επιφύλαξη των νόµιµων ή/και κανονιστικών ρυθµίσεων που εκάστοτε διέπουν τη 
λειτουργία της Αγοράς Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Οι όροι της Κύριας Σύµβασης 
(συµπεριλαµβανοµένου του Τµήµατος 2) εφαρµόζονται παράλληλα µε τους όρους της παρούσας και 
διέπουν από κοινού τις σχέσεις των συµβαλλοµένων. Οι όροι της παρούσας υπερισχύουν και αποκλείουν 
την εφαρµογή των όρων της Κύριας Σύµβασης σε περίπτωση αντίφασης ή αντίθεσης µεταξύ τους και 
αποκλειστικά στο µέτρο που απαιτείται για την άρση της αντίφασης ή αντίθεσης. 

3 Αντικείµενο - παρεχόµενες υπηρεσίες και χρηµατοπιστωτικά µέσα. 

3.1 Η Εταιρία, ως Μέλος Αγοράς, αναλαµβάνει µε την παρούσα την παροχή αποκλειστικά της 
υπηρεσίας εκτέλεσης εντολών του Πελάτη µε αντικείµενο την κατάρτιση συναλλαγών επί ΠΧΜ (όπως 
αυτά ορίζονται στον όρο 1.2 του παρόντος). Με την ιδιότητά της ως µέλους της Αγοράς Παραγώγων του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών, η Εταιρία θα εκπροσωπεί τον Πελάτη έναντι της ΕΧΑΕ σχετικά µε την 
κατάρτιση συµβάσεων επί ΠΧΜ για λογαριασµό του σύµφωνα µε το νόµο. 
3.2 Ρητά συµφωνείται ότι η Εταιρία δεν αναλαµβάνει την παροχή προς τον Πελάτη υπηρεσιών 
εκκαθάρισης των οικείων συναλλαγών του, η οποία διενεργείται σύµφωνα µε τα κατωτέρω υπό 8 
αναφερόµενα, ούτε την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης των ΠΧΜ, των 
Τµηµάτων Τµήµα IV και Τµήµα V της Σύµβασης µη εχόντων εφαρµογή εν προκειµένω.  
3.3 Ρητά συµφωνείται ότι, εφόσον δεν έχει συναφθεί σύµβαση µε αντικείµενο την παροχή 
επενδυτικών συµβουλών µεταξύ της Εταιρίας και του Πελάτη, οποιαδήποτε σύσταση ή πρόταση για 
συναλλαγή, εκτίµηση χρηµατιστηριακής αγοράς ή έρευνα σε σχέση µε ΠΧΜ που διατυπώνεται από την 
Εταιρία, σε καµία περίπτωση δεν λαµβάνει υπόψη τα προσωπικά ή περιουσιακά στοιχεία του Πελάτη και 
δεν έχει προεκτιµηθεί ως προς την καταλληλότητά της σε σχέση µε αυτόν προσωπικά. Σε κάθε περίπτωση, 
ο Πελάτης αναλαµβάνει εκ των προτέρων και µε το παρόν Τµήµα την αποκλειστική ευθύνη του 
αποτελέσµατος των διενεργούµενων κατ’ εντολήν του συναλλαγών και των επενδυτικών επιλογών του 
εν γένει, αποδεχόµενος τα σχετικά µε την ευθύνη της Εταιρίας όπως ορίζονται στο Τµήµα 10ο - της 
Σύµβασης. 
3.4 Η Εταιρία, στο πλαίσιο της παροχής των Υπηρεσιών, δεν υποχρεούται να ενηµερώνει τον Πελάτη 
για την προοπτική των ΠΧΜ, επί των οποίων καταρτίζει ή έχει καταρτίσει συναλλαγές, ούτε να τον 
πληροφορεί για ζηµίες τις οποίες αυτός είναι δυνατόν να υποστεί από µεταβολές των τιµών των κάθε 
είδους ΠΧΜ στα οποία επενδύει ο Πελάτης µέσω της Εταιρίας, ή για τις συνθήκες, η συνδροµή των 
οποίων επιδρά θετικά ή αρνητικά στις τιµές αυτών των ΠΧΜ. Τυχόν ενηµέρωση ή παροχή τέτοιων 
πληροφοριών προς τον Πελάτη µε την ευκαιρία της παροχής των Υπηρεσιών, δεν συνιστά σε καµία 
περίπτωση εκπλήρωση συµβατικής υποχρεώσεως και κατά συνέπεια δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις 
των άρθρων 332 επ. ΑΚ, ρητώς αποκλεισµένης κάθε ευθύνης της Εταιρίας από τις διατάξεις αυτές ή από 
άλλες διατάξεις του νόµου. Ρητώς συνοµολογείται ότι κάθε τέτοια ενηµέρωση ή παροχή πληροφοριών 
γίνεται άνευ ευθύνης της Εταιρίας. 
3.5 Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται εκ των προτέρων και µε την υπογραφή της παρούσας κάθε 
χρηµατιστηριακή, τραπεζική ή άλλη συναλλαγή που εκτελείται από την Εταιρία για λογαριασµό του, 
ακόµα και αν η συναλλαγή δεν καλύπτεται ρητά από το περιεχόµενο των εξουσιοδοτήσεων του κατωτέρω 
υπ’ αρ. 8.4 όρου του παρόντος. 
 
4 Προσυµβατική ενηµέρωση – αποδοχή κινδύνου από την κατάρτιση συναλλαγών σε ΠΧΜ. 

4.1 Προσυµβατική ενηµέρωση. Η Εταιρία έχει ήδη ενηµερώσει διά του προσυµβατικού πακέτου 
ενηµέρωσης και του ΕΒΠ τον Πελάτη για τα χαρακτηριστικά των παραγώγων χρηµατοπιστωτικών µέσων 
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καθώς και για τους κινδύνους που ενέχει η επένδυση σε αυτά. Ο Πελάτης δηλώνει ότι τα σύνθετα 
χρηµατοπιστωτικά µέσα υψηλού κινδύνου, όπως παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα, παρέχουν υψηλή 
µόχλευση και ενέχουν τον κίνδυνο απώλειας του συνόλου της επένδυσης. Εκτός από το ύψος της 
επένδυσης, ο Πελάτης αντιλαµβάνεται, επίσης, ότι αναλαµβάνει οικονοµικές δεσµεύσεις που ενδέχεται 
να οδηγήσουν σε πραγµατική ή δυνητική οικονοµική υποχρέωση του, η οποία υπερβαίνει το ύψος της 
συναλλαγής, και άρα να υποστεί πολλαπλάσια από το ύψος της επένδυσης οικονοµική ζηµία. 

Αποδοχή Κινδύνου εκ της κατάρτισης συναλλαγών σε παράγωγα. Ο Πελάτης ρητά δηλώνει ότι 
αντιλαµβάνεται πλήρως και αποδέχεται ότι σε σχέση µε τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα της 
παρούσας θα υπάρξουν περιπτώσεις όπου ενδεχόµενα: α) θα πρέπει να αποδεχθεί σηµαντική ζηµία για να 
κλείσει τη θέση του, β) οι επικρατούσες συνθήκες στην αγορά θα καθιστούν αδύνατο το άµεσο κλείσιµο 
της θέσης του ή τη µείωση τους κινδύνου απώλειας στο επιθυµητό για τον Πελάτη επίπεδο, γ) 
αναλαµβάνει οικονοµικές δεσµεύσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε πραγµατική ή δυνητική οικονοµική 
υποχρέωση του, η οποία υπερβαίνει το ύψος της αρχικής του επένδυσης ή της αξίας του χαρτοφυλακίου 
του, και άρα να υποστεί οικονοµική ζηµία πλέον της αξίας του χαρτοφυλακίου του. Ο Πελάτης 
αντιλαµβάνεται επίσης ότι οι θέσεις που λαµβάνει είναι κερδοσκοπικής φύσεως και εκτός των µεγάλων 
κερδών είναι πολύ πιθανό, σε περίπτωση που η αγορά κινηθεί αντίθετα από τις θέσεις του Πελάτη, να 
οδηγήσουν σε µεγάλες απώλειες εντός σύντοµου χρονικού διαστήµατος, οι οποίες δεν είναι δυνατόν 
πάντοτε να προβλεφθούν ή να αντιµετωπιστούν. Ο Πελάτης δηλώνει, της δήλωσής του αυτής 
συνιστάµενης δικαιοπρακτικό θεµέλιο για τη σύναψη του παρόντος, ότι είναι γνώστης της λειτουργίας 
των χαρακτηριστικών και των κινδύνων που σχετίζονται µε ΠΧΜ και είναι σε θέση να αντεπεξέλθει στις 
οικονοµικές υποχρεώσεις που αναλαµβάνει. Ο Πελάτης θα πρέπει να επενδύει αποκλειστικά κεφάλαια τα 
οποία αν απολεσθούν δεν θα επηρεάσουν σηµαντικά την οικονοµική του κατάσταση, ούτε διατίθενται 
προς µακροχρόνια αποταµίευση ή µε σκοπό την κάλυψη βιοτικών ή συνταξιοδοτικών αναγκών του 
Πελάτη. Ειδικότερα, ο Πελάτης δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται τις υποχρεώσεις που µπορούν να 
προκύψουν από τη διενέργεια συναλλαγών επί ΠΧΜ, καθώς και ότι αντιλαµβάνεται πλήρως τη 
διαδικασία του ηµερήσιου χρηµατικού διακανονισµού ανοικτών θέσεων επί ΠΧΜ, της υποχρέωσης 
παροχής Περιθωρίου Ασφάλισης και της αναγκαστικής κάλυψης θέσεων. Επίσης, ο Πελάτης δηλώνει και 
βεβαιώνει ότι οι εκάστοτε διαβιβαζόµενες εντολές του για τη διενέργεια συναλλαγών επί ΠΧΜ είναι 
προϊόν ελεύθερης επιλογής του και ταιριάζουν απολύτως στις επενδυτικές του ανάγκες και στο επίπεδο 
επενδυτικού κινδύνου που µπορεί και επιθυµεί να αναλάβει. Ενόψει των ανωτέρω, ο Πελάτης 
αναλαµβάνει υποχρέωση για τη διατήρηση περιθωρίου ασφάλισης, και ως εκ τούτου αναλαµβάνει τον 
κίνδυνο απώλειας αυτού στις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται στο ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό 
πλαίσιο και στη σύµβασή του µε την ΕΧΑΕ, ως κεντρικό αντισυµβαλλόµενο στην αγορά παραγώγων του 
ΧΑ. 

4.2 Η Εταιρία αναλαµβάνει να παρέχει τις Υπηρεσίες βασιζόµενη στις ανωτέρω δηλώσεις του Πελάτη, 
καθώς και στις πληροφορίες και τα στοιχεία που της έχει παράσχει ο Πελάτης, µε τη συµπλήρωση 
ερωτηµατολογίων ή µε άλλο τρόπο, από τα οποία προκύπτει το επίπεδο της πείρας και γνώσης που 
διαθέτει ο Πελάτης ώστε να είναι σε θέση να κατανοεί τους κινδύνους που ενέχει η παροχή των 
Υπηρεσιών επί των ΠΧΜ. Ο Πελάτης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της αλήθειας, 
πληρότητας και σαφήνειας των παρασχεθεισών πληροφοριών, καθώς και της ενηµέρωσης της Εταιρίας 
σε περίπτωση που τα παρασχεθέντα στοιχεία έχουν µεταβληθεί κατά τρόπο που ενδέχεται να επηρέαζε 
την απόφαση της Εταιρίας να του παρέχει τις Υπηρεσίες. 

5 Τεχνικές περιορισµού απώλειας. Χωρίς η παρούσα διάταξη να συνιστά µε οποιοδήποτε τρόπο 
συµβατική υποχρέωση της Εταιρίας, η τελευταία ή άλλες Εκτελούσες Επιχειρήσεις  δύνανται κατά την 
απόλυτη κρίση τους να υιοθετούν τεχνικές ώστε να περιορίσουν την απώλεια του Πελάτη µόνο στην αξία  
του περιθωρίου ασφάλισης ενδεικτικά µε τεχνικές αντιστάθµισης ή ρευστοποίησης της θέσης του Πελάτη 
ή µε εντολές φραγµού ζηµίας, ακόµη και αν ο Πελάτης δεν έχει δώσει σχετικές εντολές. Σε καµία 
περίπτωση η Εταιρία ή οι Εκτελούσες Επιχειρήσεις δεν αναλαµβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για τις 
επιπτώσεις των ενεργειών τους αυτών λόγω µελλοντικών αντίθετων κινήσεων της αγοράς.   

6 Περιθώριο ασφάλισης. Ο Πελάτης αναλαµβάνει την υποχρέωση για τη διατήρηση περιθωρίου 
ασφάλισης, το ύψος και οι παράµετροι υπολογισµού του οποίου θα καθορίζονται από το Γενικό 
Εκκαθαριστικό Μέλος µονοµερώς και σύµφωνα µε τις διαδικασίες του, µε βάση τους όρους αποτίµησης 
και υπολογισµού της ΕΤ.ΕΚ. ή και αυστηρότερους κατ’ ευχέρεια του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους. 
Η Εταιρία  θα γνωστοποιεί στον Πελάτη τις µορφές αποδεκτών από το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος 
ασφαλειών καθώς επίσης και τις απαιτήσεις της παροχής από αυτόν ασφάλειας. Ως εκ τούτου ο Πελάτης 
αναλαµβάνει τον κίνδυνο απώλειας του Περιθωρίου Ασφάλισης ή κάλυψης αυτού µε επιπλέον 
καταβολές. Η υποχρέωση αυτή κάλυψης του Περιθωρίου Ασφάλισης µπορεί να είναι και καθηµερινή, σε 
περιπτώσεις παραγώγων προϊόντων τα οποία υπόκεινται σε ηµερήσιο διακανονισµό.  Σε περίπτωση που 
ο Πελάτης δεν καταβάλλει µε τον τρόπο που του υποδεικνύει η Εταιρία οποιαδήποτε ποσά απαιτούνται 
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για την κάλυψη οποιασδήποτε διαφοράς περιθωρίου ασφάλισης (έλλειµµα περιθωρίου) εντός της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, η Εταιρία δικαιούται να ρευστοποιήσει άλλα περιουσιακά στοιχεία 
του Πελάτη που βρίσκονται υπό την κατοχή της, να συµψηφίσει τις υποχρεώσεις του Πελάτη µε τυχόν 
απαιτήσεις του από άλλα προϊόντα ή ακόµα και να κλείσει τις θέσεις του Πελάτη, µη ευθυνόµενης της 
Εταιρίας για τυχόν ίδιες ενέργειες ή ενέργειες τρίτων. Η Εταιρία δύναται να αυξάνει κατά την κρίση της 
το ύψος του αρχικού περιθωρίου ασφάλισης ή  το ποσοστό του ελάχιστου περιθωρίου διατηρησιµότητας 
των θέσεων του Πελάτη, να απαιτεί ανάλογα µε τις περιστάσεις επιπλέον καλύψεις για το άνοιγµα, την 
ανανέωση ή τη διατήρηση των θέσεων του Πελάτη, καθώς και εν γένει να προβεί µονοµερώς σε 
τροποποίηση των περιθωρίων ή ποσοστών, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε περιπτώσεις αλλαγής της 
νοµοθεσίας ή του κανονιστικού πλαισίου των κανονισµών του ΧΑ ή των συνεργαζόµενων επιχειρήσεων 
ή ακόµα και των κριτηρίων στάθµισης κινδύνων της Εταιρίας. 

7 Εκτέλεση εντολών. 

7.1 Η Εταιρία δεν εγγυάται την εκτέλεση συναλλαγών επί ΠΧΜ για λογαριασµό του Πελάτη. 
Ιδιαίτερα, µεταξύ άλλων, η Εταιρία δικαιούται, και σε καµία περίπτωση δεν υποχρεούται, να µην εκτελεί 
εντολή του Πελάτη για κατάρτιση συναλλαγής στις ακόλουθες, ενδεικτικώς αναφερόµενες, περιπτώσεις: 

vi) Αν ο Πελάτης δεν έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του προς το Γενικό Εκκαθαριστικό 
Μέλος. 

vii) Αν η κατάσταση των τηρούµενων τόσο από την Εταιρία όσο και από το Γενικό Εκκαθαριστικό 
Μέλος λογαριασµών του Πελάτη προκαλεί αµφιβολίες, κατά την κρίση της Εταιρίας, ως προς τη 
δυνατότητα εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Πελάτη και ο τελευταίος δεν καταθέσει συµπληρωµατικό 
ποσό Περιθωρίου Ασφάλισης ή τυχόν άλλη εξασφάλιση του ζητηθεί. 

viii) Αν η νοµοθεσία επιβάλλει στην Εταιρία τη µη εκτέλεση εντολής ή απαλλάσσει την Εταιρία από 
την υποχρέωση εκτέλεσης εντολής. 

ix) Αν οι συνθήκες που αναφέρονται είτε στην αγορά είτε στη διαπραγµατευσιµότητα του ΠΧΜ, είτε 
στα µέσα επικοινωνίας, καθιστούν πρακτικώς ανέφικτη την εκτέλεση εντολής, παρά τις εύλογες 
προσπάθειες της Εταιρίας. 

x) Αν, για λόγους που αφορούν το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος ή/και τη σχέση και τους όρους 
συνεργασίας του µε την Εταιρία, όπως ενδεικτικά λόγω ανεπάρκειας ή εξάντλησης του αποδοθέντος στην 
Εταιρία πιστωτικού ορίου (όπως αυτό ορίζεται στον Κανονισµό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί 
Παραγώγων), ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, απαγορευθεί η εισαγωγή εντολών εκ µέρους της Εταιρίας 
στο σύστηµα διαπραγµάτευσης της Αγοράς Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

Επίσης, ο Πελάτης ρητώς αναγνωρίζει ότι έχει πλήρη γνώση των διατάξεων της εφαρµοζόµενης 
νοµοθεσίας, βάσει των οποίων συναλλαγή σε ΠΧΜ ενδέχεται, για λόγους που δεν αφορούν την Εταιρία, 
να εκτελεσθεί µε καθυστέρηση, ή να µην είναι δυνατό να εκτελεσθεί, ή να ακυρωθεί εκ των υστέρων, ή 
να υποστεί τροποποιήσεις ως προς τους όρους της, κατά την κατάρτισή της ή εκ των υστέρων, και ρητώς 
και ανεκκλήτους δηλώνει ότι η Εταιρία δεν θα έχει οποιαδήποτε σχετική ευθύνη. Ιδιαίτερα, µεταξύ 
άλλων, η εφαρµοζόµενη νοµοθεσία περιλαµβάνει διατάξεις βάσει των οποίων προβλέπεται: 

iii) Η προσωρινή διακοπή των συνεδριάσεων της Αγοράς Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, 
η διακοπή και η αναστολή διαπραγµάτευσης ΠΧΜ και η διαγραφή αυτού. 

iv) Η εκ των υστέρων ακύρωση συναλλαγής ή τροποποίηση των όρων της από το Χρηµατιστήριο 
Αθηνών, είτε για την αντιµετώπιση σφαλµάτων ως προς καταρτισθείσες πράξεις είτε για άλλους λόγους 
που προβλέπονται από τη νοµοθεσία (όπως, π.χ. αν το Χρηµατιστήριο Αθηνών κρίνει ότι µειώνεται η 
σταθερότητα της αγοράς). 

8 Εκκαθάριση συναλλαγών. 

8.1 Η εκκαθάριση και ο διακανονισµός των καταρτιζόµενων δυνάµει του παρόντος συναλλαγών του 
Πελάτη διενεργείται στο πρόσωπο και για λογαριασµό του Πελάτη από το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος. 
8.2 Οι υπηρεσίες εκκαθάρισης από το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος 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 στο Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος, λαµβανοµένων υπόψη των αντιστοίχων 
υπολογισµών απαιτήσεων Περιθωρίου ασφάλισης και αποτιµήσεων ασφαλειών που θα διενεργεί η 
ΕΤ.ΕΚ. προς το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος, τον υπολογισµό και την παρακολούθηση των Πιστωτικών 
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Ορίων που θα αποδίδει το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος στην Εταιρία 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 το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος 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. 
8.3 Ρητώς συµφωνείται ότι οι σχέσεις του Πελάτη µε την Εταιρία και η κατάρτιση συναλλαγών επί 
ΠΧΜ, όπως ρυθµίζεται από την παρούσα, θα είναι απολύτως διακεκριµένες από τις σχέσεις του Πελάτη 
µε το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος και τις πράξεις της εκκαθάρισης και του διακανονισµού των ίδιων 
συναλλαγών που ρυθµίζονται από τα οικεία έγγραφα και συµβάσεις σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Η Εταιρία 
δεν θα φέρει καµία απολύτως ευθύνη για τη φερεγγυότητα ή τις ενέργειες ή παραλείψεις και εν γένει για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους ή της ΕΤ.ΕΚ. ή/και της ΕΧΑΕ 
στο πλαίσιο της εκκαθάρισης συναλλαγών που διενεργεί ο Πελάτης δυνάµει του παρόντος, ούτε για την 
επιλογή του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους, εφόσον αυτό έχει νόµιµα αδειοδοτηθεί ως γενικό 
εκκαθαριστικό µέλος σύµφωνα µε τον Κανονισµό Εκκαθάρισης Παραγώγων της ΕΤ.ΕΚ., γεγονός από το 
οποίο σε κάθε περίπτωση τεκµαίρεται ότι αποκλείει την ύπαρξη πταίσµατος της Εταιρίας. Με δεδοµένο 
ότι η Εταιρία έναντι του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους αναλαµβάνει εγγυητική ευθύνη υπέρ του 
Πελάτη, ο Πελάτης ευθύνεται έναντι της Εταιρίας πλήρως για κάθε χρηµατικό ποσό (ενδεικτικά, ως 
προµήθεια, δαπάνες, φόρους, τέλη, εισφορές, λοιπά έξοδα και αποζηµίωση), που η Εταιρία θα 
επιβαρυνθεί και θα είναι υποχρεωµένη να καταβάλει στο Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος λόγω µη 
εκπλήρωσης από τον Πελάτη οποιασδήποτε υποχρέωσής του προς το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος στο 
πλαίσιο της µεταξύ τους συµβατικής σχέσης παροχής υπηρεσιών εκκαθάρισης των συναλλαγών του 
Πελάτη δυνάµει του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση συµφωνείται ότι η Εταιρία στο πλαίσιο του παρόντος 
έχει έναντι του Πελάτη όλα τα δικαιώµατα που προβλέπονται στο Τµήµα VII της Σύµβασης, του παρόντος 
αποτελούντος ενιαίου µέρους της Σύµβασης. 
8.4 Ο Πελάτης αναλαµβάνει να ενηµερώσει χωρίς καθυστέρηση την Εταιρία και σε κάθε περίπτωση 
να απέχει από τη διενέργεια συναλλαγών επί ΠΧΜ δυνάµει της παρούσας, σε περίπτωση που για 
οποιονδήποτε λόγο καταγγελθεί ή άλλως παύσει η ισχύς της σχέσης του µε το δηλωθέν Γενικό 
Εκκαθαριστικό Μέλος, καθώς και σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει περιέλθει σε υπερηµερία ως προς 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους. Οι υποχρεώσεις του 
Πελάτη σύµφωνα µε τον παρόντα όρο, δεν αναιρούνται, ακόµα και αν η Εταιρία τελεί ή δύναται να τελεί 
µε άλλο τρόπο (περιλαµβανοµένης της ενηµέρωσης που λαµβάνει δυνάµει του κατωτέρω όρου 8.6 εν 
γνώσει της παύσης της ισχύος της σχέσης µεταξύ του Πελάτη και του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλος ή 
της υπερηµερίας του πρώτου έναντι του δεύτερου. Ο Πελάτης ρητώς αναλαµβάνει να αποζηµιώσει την 
Εταιρία για κάθε τυχόν ζηµία της από την πλήρη ή µερική αποτυχία εκκαθάρισης συναλλαγής του. 
8.5 Για τις ανάγκες παροχής από το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος των υπηρεσιών εκκαθάρισης στο 
πλαίσιο της προς αυτό µετάθεσης της εκκαθάρισης από την Εταιρία, ο Πελάτης παρέχει µε την παρούσα 
(και µε εξουσιοδότηση που επισυνάπτεται στη Σύµβαση ως Παράρτηµα IΙ και αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα της) στην Εταιρία 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 Εταιρίας, όπως η Εταιρία για 
λογαριασµό του Πελάτη προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: 
iv) Να εξουσιοδοτεί ρητά και ανέκκλητα το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος να παρέχει στην Εταιρία 
και την Εταιρία να παραλαµβάνει από το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος, αναλυτική ενηµέρωση σχετικά 
µε την κίνηση και τα υπόλοιπα των τηρούµενων στο όνοµα του Πελάτη Λογαριασµών Περιθωρίου 
Ασφάλισης, τις ανοικτές θέσεις του σε ΠΧΜ, την πορεία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του ως προς την 
κάλυψη θέσεων, και γενικώς για κάθε ζήτηµα που σχετίζεται µε τη διενέργεια της εκκαθάρισης των 
διενεργούµενων δυνάµει της παρούσας συναλλαγών του. 
v) Να προβαίνει καθώς και περαιτέρω να εξουσιοδοτεί το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος όπως αυτό 
προβαίνει 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 
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Λογαριασµού Εκκαθάρισης Πελάτη ως και για το άνοιγµα Λογαριασµού Θέσης για τον Πελάτη που θα 
συνδέεται µε το σχετικό Λογαριασµό Εκκαθάρισης Πελάτη. 
vi) Να προβαίνει καθώς και περαιτέρω να εξουσιοδοτεί το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος όπως αυτό 
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 του Γενικού Εκκαθαριστικού 
Μέλους 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, µεταξύ άλλων και 
προκειµένου να πιστωθεί ή χρεωθεί αντιστοίχως ο τηρούµενος στο όνοµα του Πελάτη Λογαριασµός 
Περιθωρίου Ασφάλισης για τις ανάγκες του ηµερήσιου διακανονισµού και εκκαθάρισης των συναλλαγών 
του Πελάτη δυνάµει της παρούσας. Στο πλαίσιο αυτό ο Πελάτης θα υποχρεούται να τηρεί έναν ή και 
περισσότερους σχετικούς λογαριασµούς καθ’ υπόδειξη του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους, 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 το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος, 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 του και να 
συµψηφίζει προς οποιαδήποτε οφειλή του Πελάτη από τις εργασίες εκκαθάρισης, έστω και µη 
ληξιπρόθεσµη, οποιαδήποτε παρούσα ή µελλοντική ανταπαίτηση έχει ο Πελάτης κατά του Γενικού 
Εκκαθαριστικού Μέλους, ακόµα και µη ληξιπρόθεσµη, σε οποιοδήποτε νόµισµα. 
vii) Να προβαίνει καθώς και περαιτέρω να εξουσιοδοτεί το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος όπως αυτό 
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 του 
Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους σε αυτόν, ή, αν ο Πελάτης διαθέτει ήδη σχετικό Λογαριασµό Αξιών 
και Μερίδα, όπως προβαίνει στο άνοιγµα Λογαριασµού Χειριστή για το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος 
στο σχετικό Λογαριασµό Αξιών του Πελάτη, για την πρόσβαση ως Χειριστή του Γενικού Εκκαθαριστικού 
Μέλους 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, το Γενικό 
Εκκαθαριστικό Μέλος 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. 
 
9  Ειδικoί όροι για Παράγωγα εκτός ΧΑ.  

9.1 Χρόνος διαβίβασης. H Εταιρία επισηµαίνει ότι δικαιούται να αρνηθεί τη διαβίβαση εντολών 
Πελάτη κατά τη διακριτική της ευχέρεια, εφόσον δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για τη διαβίβαση της 
εντολής εντός της ίδιας ηµέρας. Ως επαρκής χρόνος θεωρείται η λήψη εντολής Πελάτη τουλάχιστον µία 
ώρα πριν την καταληκτική ώρα (cut off time) όπως αυτή ορίζεται από τη εκάστοτε Εκτελούσα Επιχείρηση 
ή το σχετικό τόπο εκτέλεσης για κάθε παράγωγο χρηµατοοικονοµικό προϊόν. Ο Πελάτης αντιλαµβάνεται 
ότι σε κάθε χρηµατοοικονοµικό προϊόν που επενδύει υπάρχουν αυστηρές καταληκτικές ώρες και 
ηµεροµηνίες, εντός των οποίων δικαιούται ή υποχρεούται να ασκήσει τα δικαιώµατα του που απορρέουν 
από τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, ή να κλείσει ή να ανανεώσει τις θέσεις του ή να δώσει 
εν γένει εντολές επί των προϊόντων στα οποία έχει επενδύσει. Ο Πελάτης έχει την αποκλειστική ευθύνη 
για την παρακολούθηση αυτών των προθεσµιών, της Εταιρίας µη αναλαµβάνουσας οποιασδήποτε 
σχετικής ευθύνης ειδοποίησης. Ο Πελάτης κατανοεί τις επιπτώσεις που έχει κάθε φορά η παρέλευση των 
προθεσµιών αυτών όπως περιγράφονται στους όρους κάθε προϊόντος ή στις σχετικές ενηµερώσεις ή 
οχλήσεις που ενδεχόµενα λαµβάνει ο Πελάτης. Η Εταιρία υποχρεούται να διαβιβάζει εντολές µόνο σε 
εργάσιµες ηµέρες στην Ελλάδα, οι οποίες είναι εργάσιµες και στην εκάστοτε αγορά ή την Εκτελούσα 
Επιχείρηση. Οι εντολές του Πελάτη ισχύουν από την πραγµατική τους λήψη από την Εκτελούσα 
Επιχείρηση και όχι από τη λήψη τους από την Εταιρία. Η υποχρέωση της Εταιρίας να διαβιβάζει ή να 
εκτελεί τις εντολές του Πελάτη άρχεται µόνο έπειτα από την ολοκλήρωση όλων των απαιτούµενων 
προκαταρτικών ενεργειών. 
9.2 Ενηµέρωση και αντιρρήσεις. Η Εταιρία ενηµερώνει τον Πελάτη για την εκτέλεση των εντολών 
του σύµφωνα µε τα γενικότερα οριζόµενα στην παρούσα, εφόσον λαµβάνει σχετική ενηµέρωση από την 
Εκτελούσα Επιχείρηση και εκτός και αν αναλαµβάνει τη σχετική ενηµέρωση απευθείας η Εκτελούσα 
Επιχείρηση. Η Εταιρία επίσης ενηµερώνει τον Πελάτη, ύστερα από αίτηµά του, ενδεικτικά για στοιχεία 
που αφορούν τις για λογαριασµό του διενεργηθείσες συναλλαγές, τις ανοικτές θέσεις του, τα απαιτούµενα 
ποσά για τον διακανονισµό, τα απαιτούµενα περιθώρια ασφάλισης, τα υπόλοιπα του λογαριασµού 
περιθωρίου ασφάλισης. Αντιρρήσεις του Πελάτη που αφορούν την ενηµέρωση εκ µέρους της Εταιρίας 
κατά την ανωτέρω παράγραφο πρέπει να υποβάλλονται σε αυτήν εγγράφως αµέσως µετά την 
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ολοκλήρωση της και το αργότερο δύο ώρες είτε πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της επόµενης 
ηµέρας της αγοράς στην οποία διαπραγµατεύεται το παράγωγο προϊόν είτε πριν από την καταληκτική 
ηµεροµηνία ώρα για την υποβολή αντιρρήσεων όπως αυτή καθορίζεται από την Εκτελούσα Επιχείρηση. 
9.3 Εξουσιοδοτήσεις Πελάτη. Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την Εταιρία να προβεί επ' ονόµατι του σε 
όλες τις απαιτούµενες προκαταρκτικές ενέργειες για τη διενέργεια των συναλλαγών επί των προϊόντων 
του παρόντος, συµπεριλαµβανοµένης της υπογραφής οποιουδήποτε εγγράφου, αποδοχής οποιουδήποτε 
όρου ή εξασφάλισης επί του χαρτοφυλακίου του συµπεριλαµβανοµένων των υποχρεώσεων διατήρησης 
περιθωρίου ασφάλισης και κατάθεσης αρχικού περιθωρίου ασφάλισης, ανοίγµατος οποιουδήποτε 
λογαριασµού στο όνοµά του ή στο όνοµα της Εταιρίας για λογαριασµό του.  
9.4 Αποδοχή κινδύνου εκ της κατάρτισης συναλλαγών σε παράγωγα εκτός ΧΑ. Ρητά υφίσταται η 
προσοχή τους Πελάτη, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στους εξής όρους συναλλαγών επί παραγώγων 
χρηµατοοικονοµικών προϊόντων: 
α) Εκτός και αν έχει συµφωνηθεί ειδικά, τόσο η εκάστοτε Εκτελούσα Επιχείρηση όσο και η Εταιρία 
παρέχουν στον Πελάτη µόνο υπηρεσίες εκτέλεσης και ΟΧΙ υπηρεσίες επενδυτικών συµβουλών ή 
διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Εποµένως, ούτε η Εταιρία ούτε η  εκάστοτε Εκτελούσα Επιχείρηση υπέχουν 
καµία υποχρέωση παροχής συµβουλής ή προληπτικής ενηµέρωσης του Πελάτη σε περίπτωση ζηµιών που 
ενδέχεται να υποστεί από τις θέσεις που λαµβάνει.  
β) Ο Πελάτης αντιλαµβάνεται τις εξασφαλίσεις που παρέχει για την διενέργεια των συναλλαγών του 
παρόντος. 
γ) Ο Πελάτης κατανοεί ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση για τη διατήρηση περιθωρίου ασφάλισης, και ως 
εκ τούτου αναλαµβάνει τον κίνδυνο απώλειας αυτού ή κάλυψης αυτού µε επιπλέον καταβολές στις 
περιπτώσεις που ρητά προβλέπεται στους οικείους όρους της παρούσας ή της τυχόν άλλης σύµβασης 
παραγώγου, ή στους όρους συναλλαγών της Εκτελούσας Επιχείρησης ή στον εκάστοτε εφαρµοστέο 
κανονισµό του τόπου εκτέλεσης στον οποίο διαπραγµατεύεται το παράγωγο προϊόν. 
δ) Ο Πελάτης αντιλαµβάνεται ότι η υποχρέωση αυτή κάλυψης του Περιθωρίου Ασφάλισης µπορεί να 
είναι και καθηµερινή, σε περιπτώσεις παραγώγων προϊόντων τα οποία υπόκεινται σε ηµερήσιο 
διακανονισµό.   
ε) Σε περίπτωση επίσης που ο Πελάτης δεν καταβάλλει µε τον τρόπο που του υποδεικνύει η Εταιρία ή 
Εκτελούσα ή Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση οποιαδήποτε ποσά απαιτούνται για την κάλυψη οποιασδήποτε 
διαφοράς περιθωρίου ασφάλισης (έλλειµµα περιθωρίου) εντός της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, 
όπως αυτή ορίζεται για κάθε προϊόν από την όχληση (margin call), ή στον κανονισµό λειτουργίας της 
κάθε αγοράς, η Εταιρία ή Εκτελούσα ή Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση δικαιούται να ρευστοποιήσει άλλα 
περιουσιακά στοιχεία του Πελάτη που βρίσκονται υπό την κατοχή της, να συµψηφίσει τις υποχρεώσεις 
του Πελάτη µε τυχόν απαιτήσεις του από άλλα προϊόντα ή ακόµα και να κλείσει τις θέσεις του Πελάτη, 
µη ευθυνόµενης της Εταιρίας για τυχόν ίδιες ενέργειες ή ενέργειες της Εκτελούσας ή Εκκαθαρίζουσας 
Επιχείρησης.  
στ) Ο Πελάτης αντιλαµβάνεται και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι σε περίπτωση που υπάρχει έλλειµµα 
περιθωρίου ασφάλισης, η Εταιρία δικαιούται να κλείσει άµεσα όλες τις θέσεις του Πελάτη και να 
εκποιήσει τίτλους του Πελάτη αντίστοιχης αξίας που βρίσκονται -άµεσα ή έµµεσα- στην κατοχή της. 
Ρητά επισηµαίνεται στον Πελάτη ότι η Εταιρία διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωµα αλλά όχι την 
υποχρέωση, εφόσον δεν µπορεί να επικοινωνήσει άµεσα µε τον Πελάτη, και σε κάθε περίπτωση χωρίς 
προηγούµενη όχλησή του,  να κλείσει τις θέσεις του σε περιπτώσεις ελλείµµατος περιθωρίου ασφάλισης 
µη ευθυνόµενης για την επιλογή άσκησης ή µη του εν λόγω δικαιώµατος. Τόσο ο κανονισµός του 
σχετικού τόπου εκτέλεσης όσο και οι όροι παροχής επενδυτικών υπηρεσιών της Εκτελούσας ή 
Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης  µπορεί να παρέχουν το ίδιο δικαίωµα και σε τρίτους.  
ζ) Ο Πελάτης ρητά εξουσιοδοτεί την Εταιρία να κλείνει τις θέσεις του επί παραγώγων χρηµατοικονοµικών 
µέσων, σε εύθετο, κατά την κρίση της, χρόνο πριν την λήξη τους, σε περιπτώσεις, όπου το 
χρηµατοοικονοµικό προϊόν διακανονίζεται µε φυσική παράδοση της υποκείµενης αξίας. Ρητά 
συµφωνείται ότι η Εταιρία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση διαµεσολάβησης στη φυσική παράδοση 
υποκείµενης αξίας παραγώγου προϊόντος στον Πελάτη, και δεν παρέχει καµία σχετική υπηρεσία προς τον 
σκοπό αυτό, εκτός και αν συµφωνήσει άλλως ρητά, ειδικά και εγγράφως µε το Πελάτη  
η) Οι επιπλέον αυτές υποχρεώσεις του Πελάτη κοινοποιούνται στον Πελάτη µε τα προβλεπόµενα στην 
παρούσα µέσα επικοινωνίας συµπεριλαµβανοµένης και της ανάρτησης στο διαδίκτυο εφόσον 
προβλέπεται. Ο Πελάτης δικαιούται να προβάλει αντιρρήσεις εντός των προβλεπόµενων στο παρόν άρθρο 
προθεσµιών, η δε άρνηση του παρέχει στην Εταιρία το δικαίωµα µερικής ή ολικής καταγγελίας της 
παρούσας µε υπαιτιότητα του Πελάτη, ή άρνησης παροχής επιπλέον υπηρεσιών επί των 
χρηµατοπιστωτικών µέσων του παρόντος, ή/και άµεσης ρευστοποίησης όλων των ανοιχτών θέσεων του 
Πελάτη. Το ίδιο δικαίωµα ενδεχόµενα διατηρούν τόσο τυχόν Εκτελούσες ή Εκκαθαρίζουσες Επιχειρήσεις 
όσο και οι τόποι εκτέλεσης , κατά τα προβλεπόµενα στους οικείους  όρους συναλλαγών, ή στον  
κανονισµό λειτουργίας των τόπων εκτέλεσης. Αντιρρήσεις του Πελάτη προβάλλονται κατά τα εκεί 
ειδικότερα οριζόµενα, µη ευθυνόµενης της Εταιρίας σχετικά.   
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Τµήµα IV Εκκαθάριση και διακανονισµός εντολών   

1. Εκκαθάριση ή διακανονισµός από την Εταιρία. 

1.1. Σε περίπτωση που η εκκαθάριση ή ο διακανονισµός διενεργείται από την Εταιρία ή υπ' ευθύνη 
της, ο Πελάτης υποχρεούται:   

α) σε περίπτωση αγοράς: να προκαταβάλει και να διατηρεί διαρκώς κατατεθειµένο στον τηρούµενο από 
την Εταιρία στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης χρηµατιστηριακό του λογαριασµό το αντίτιµο των 
χρηµατοπιστωτικών µέσων, των οποίων ο Πελάτης εντέλλεται την αγορά, καθώς και την προµήθεια της 
Εταιρίας και τα εν γένει έξοδα της συναλλαγής, καθώς και τα  κεφάλαια ή/και την ποσότητα τίτλων που 
κατά καιρούς υποδεικνύεται από την Εταιρία σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους της παρούσας και 
εκάστοτε απαιτείται για την κάλυψη του κινδύνου θέσης του που προκύπτει από κάθε συναλλαγή του, 
τόσο σε επίπεδο εκτέλεσης όσο και σε επίπεδο εκκαθάρισης, και πριν από τη διενέργεια αυτής. Σε 
περίπτωση εκτελέσεως των εντολών παρά την µη εκ των προτέρων τήρηση των ως άνω υποχρεώσεων 
του Πελάτη, ο τελευταίος υποχρεούται να εκπληρώσει αµέσως όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από 
τις καταρτισθείσες για λογαριασµό του συναλλαγές, καθιστάµενος υπερήµερος από την ώρα έναρξης των 
συναλλαγών του εκάστοτε τόπου εκτέλεσης, της επόµενης ηµέρας της εκκαθάρισης των σχετικών 
συναλλαγών αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται όχλησή του. Σηµειώνεται ότι δεν συνιστά εµπρόθεσµη 
εξόφληση του τιµήµατος αγοράς χρηµατοπιστωτικών µέσων η πληρωµή του τιµήµατος µε το προϊόν της 
πώλησης των εν λόγω χρηµατοπιστωτικών µέσων που αγοράσθηκαν ή µε το προϊόν της πώλησης εν γένει 
χρηµατοπιστωτικών µέσων, αν η εκκαθάριση της συναλλαγής πώλησης γίνεται σε ηµεροµηνία 
µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας εκκαθάρισης της συναλλαγής αγοράς. 

β) σε περίπτωση πώλησης: να θέτει στη διάθεση της Εταιρίας ή, καθ’ υπόδειξη της Εταιρίας στη διάθεση 
της Εκτελούσας ή Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης, τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που αφορούν την 
συναλλαγή, ελεύθερα βάρους ή δέσµευσης, πριν την εκτέλεση της εντολής ή πριν την ηµεροµηνία 
εκκαθάρισης της συναλλαγής κατά περίπτωση ανάλογα µε τους όρους εκκαθάρισης και διακανονισµού 
κάθε Τόπου Εκτέλεσης ή Εκτελούσας ή Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης. Στην τελευταία περίπτωση τόσο 
η Εταιρία όσο και η Εκτελούσα ή Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση δύναται να απαιτεί την ύπαρξη επαρκούς 
υπολοίπου στο λογαριασµό του Πελάτη πριν την εκτέλεση της εντολής  ή/και την ύπαρξη επαρκούς 
ποσότητας τίτλων, ώστε να είναι σε θέση να καλύψει  τον κίνδυνο θέσης που προκύπτει από την εκτέλεση 
της συναλλαγής του, τόσο σε επίπεδο εκτέλεσης όσο και σε επίπεδο εκκαθάρισης, σύµφωνα µε τους 
κανόνες υπολογισµού του εκάστοτε περιθωρίου από τον τόπο εκτέλεσης ή τον εκάστοτε κεντρικό 
αντισυµβαλλόµενο. Σε περίπτωση εκτέλεσης των εντολών παρά την µη εκ των προτέρων τήρηση των ως 
άνω υποχρεώσεων του Πελάτη, ο τελευταίος υποχρεούται να εκπληρώσει αµέσως όλες τις υποχρεώσεις 
που προκύπτουν από τις καταρτισθείσες για λογαριασµό του συναλλαγές, καθιστάµενος υπερήµερος από 
την ώρα έναρξης των συναλλαγών του εκάστοτε τόπου εκτέλεσης, της ηµέρας εκκαθάρισης των σχετικών 
συναλλαγών αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται όχλησή του. 

1.2. Κάλυψη κινδύνων θέσης. Η Εταιρία δύναται ανά πάσα στιγµή να αιτηθεί από τον Πελάτη, ως 
περιθώριο ασφαλείας, πριν την εκτέλεση ή/και την εκκαθάριση της συναλλαγής που αιτείται ο Πελάτης, 
και ως προϋπόθεση για την εκτέλεση των συµβατικών της υποχρεώσεων την ύπαρξη επαρκούς υπολοίπου 
στο λογαριασµό χρηµάτων ή τίτλων του Πελάτη, ίσου κατ’ ελάχιστον µε τις εκάστοτε απαιτήσεις σε 
κεφάλαια ή τίτλους του τόπου εκτέλεσης ή και του κεντρικού αντισυµβαλλόµενου που εµπλέκεται στην 
εκτέλεση/εκκαθάριση της εντολής του Πελάτη. Για το σκοπό αυτό επίσης, ο Πελάτης παρέχει στην 
Εταιρία µε την παρούσα εξουσιοδότηση, όπως αυτή κάνει χρήση, για λογαριασµό του Πελάτη και 
αποκλειστικά προς το συµφέρον του, των χρηµάτων και των κινητών αξιών (τίτλων) του Πελάτη που 
κατέχονται από αυτή στο λογαριασµό του Πελάτη στο πλαίσιο της ως άνω σύµβασης, για την κάλυψη 
του κινδύνου – περιθωρίου ασφάλισης της θέσης του Πελάτη που προκύπτει από κάθε συγκεκριµένη 
συναλλαγή του. ∆ιευκρινίζεται ότι η ως άνω εξουσιοδότηση δεν προσδίδει κανένα δικαίωµα στην Εταιρία 
να χρησιµοποιεί τους τίτλους και τα κεφάλαια του Πελάτη για ίδιο λογαριασµό.  Επίσης ο Πελάτης 
εξουσιοδοτεί την Εταιρία να προβαίνει κατά την κρίση της σε άµεση ανέκκλητη γνωστοποίηση 
εκκαθάρισης των εντολών του Πελάτη ανά πάσα στιγµή και πριν τη λήξη της περιόδου εκκαθάρισης κάθε 
τόπου εκτέλεσης. 

1.3. Ευθύνη του Πελάτη. Σε περίπτωση εκτέλεσης της εντολής παρά το γεγονός ότι ο Πελάτης δεν 
έχει προκαταβάλλει το αντίτιµο των χρηµατοπιστωτικών µέσων, τα οποία έδωσε εντολή να αγορασθούν 
ή δεν έχει θέσει στη διάθεση της Εταιρίας ή της Εκτελούσας Επιχείρησης ή της Εκκαθαρίζουσας 
Επιχείρησης τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που έδωσε εντολή να πωληθούν, η Εταιρία, χωρίς καµία 
προηγούµενη όχληση του Πελάτη και χωρίς χρονικό περιορισµό, διατηρεί το δικαίωµα να προβεί, επί µεν 
αγοράς σε εκποίηση των τίτλων που αγοράσθηκαν, επί δε πώλησης σε αγορά των χρηµατοπιστωτικών 
µέσων των οποίων ο Πελάτης δεν είχε στην κατοχή του, προς εκκαθάριση της συναλλαγής. Το ίδιο 



 

Η ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΠΟΠΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ  

(Αριθµ.Αδείας : 1/58/9.10.1990) 

 

25 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 

 

δικαίωµα ενδεχόµενα να διατηρούν βάσει των εκάστοτε όρων µε τους οποίους συναλλάσσονται, τόσο η 
Εκτελούσα όσο και η Εκκαθαρίζουσα τυχόν Επιχείρηση. Ο Πελάτης ευθύνεται για την εις βάρος του 
προκύπτουσα διαφορά, καθώς και για κάθε άλλη ζηµία της Εταιρίας ή της Εκτελούσας ή της 
Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης, θετική ή αποθετική, συµπεριλαµβανοµένου ειδικώς τυχόν κόστους που 
επωµίστηκε η Εταιρία ή η Εκτελούσα ή η Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση σχετικά µε τον κίνδυνο θέσης που 
δηµιούργησε η εντολή του Πελάτη. Κάθε δαπάνη για τον λόγο αυτό, δικαστική ή µη, βαρύνει 
αποκλειστικά και µόνον τον Πελάτη. 

2. Εκκαθάριση ή διακανονισµός από τρίτη εκτελούσα ή εκκαθαρίζουσα επιχείρηση. Εφόσον οι 
εντολές του Πελάτη εκτελούνται ή και εκκαθαρίζονται από τρίτη Εκτελούσα ή Εκκαθαρίζουσα 
Επιχείρηση, στην οποία η Εταιρία διαβιβάζει τις εντολές του Πελάτη, και η Εταιρία δεν υπεισέρχεται σε 
θέµατα εκπληρώσεως οικονοµικών υποχρεώσεων και εκκαθαρίσεως/διακανονισµού των σχετικών 
συναλλαγών µεταξύ της Εκτελούσας  ή / και Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης και των ρυθµιζόµενων αγορών 
ή τρίτων εκκαθαριστών ή θεµατοφυλάκων, η Εταιρία ευθύνεται έναντι του Πελάτη µόνον για 
προσήκουσα διαβίβαση των εντολών του στην Εκτελούσα Επιχείρηση, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα 
στους παρόντες όρους. Στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρία δικαιούται να τηρεί Χρηµατικό Επενδυτικό 
Λογαριασµό του Πελάτη και Επενδυτικό Λογαριασµό Χρηµατοπιστωτικών Μέσων του, κατά τα 
διαλαµβανόµενα κατωτέρω στο παρόν, προς παρακολούθηση των καταρτιζοµένων συναλλαγών και των 
οικονοµικών δοσοληψιών Πελάτη και Εκτελούσας Επιχείρησης. Αν η Εταιρία αναλαµβάνει έναντι της 
Εκτελούσας ή Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης οποιαδήποτε υποχρέωση σε σχέση µε την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του Πελάτη, η Εταιρία υπεισέρχεται αυτοδικαίως στα δικαιώµατα της Εκτελούσας ή 
Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης έναντι του Πελάτη.  

3. Πίστωση του τιµήµατος. Πίστωση του τιµήµατος αγοράς από την Εταιρία διενεργείται µόνο 
ύστερα από τη σύναψη ειδικής συµφωνίας µε τον Πελάτη.  

4. Χρηµατικές Καταβολές από τον Πελάτη προς την Εταιρία.  Ο Πελάτης καταβάλλει χρηµατικά 
ποσά στο πλαίσιο της συµβατικής σχέσης που τον συνδέει µε την Εταιρία µόνον µε έναν από τους εξής 
τρόπους: α) µε κατάθεση χρηµάτων στο ταµείο της Εταιρίας που βρίσκεται στο κεντρικό της κατάστηµα 
που στεγάζεται στην Έδρα της Εταιρίας, της Εταιρίας δικαιούµενης να µην αποδέχεται την καταβολή 
µεγάλων χρηµατικών ποσών σε µετρητά, β) µε επιταγή εις διαταγήν της Εταιρίας ή νοµίµως 
οπισθογραφηµένη, η οποία παραδίδεται στο ταµείο της Εταιρίας και γίνεται δεκτή από την Εταιρία υπό 
τους όρους που ανακοινώνει στον Πελάτη και υπό την αίρεση της εισπράξεώς της από την Εταιρία, γ) µε 
κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασµούς της Εταιρίας της παρούσας συµβάσεως, αναγράφοντας στην 
περίπτωση αυτή ο Πελάτης ρητώς και ειδικώς το ονοµατεπώνυµο του και τον αριθµό λογαριασµού που 
διατηρεί στην Εταιρία, δ) µε κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασµούς άλλης ΕΠΕΥ ή Πιστωτικού 
Ιδρύµατος – όπως της Εκτελούσας Επιχείρησης, Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης ή Θεµατοφύλακα –, που  
υποδεικνύει στον Πελάτη ειδικώς η Εταιρία, αναγράφοντας στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης ρητώς και 
ειδικώς το ονοµατεπώνυµο του και τον αριθµό λογαριασµού που διατηρεί στην Εταιρία. Την εν λόγω 
κατάθεση οφείλει να γνωστοποιήσει ο Πελάτης άµεσα στο κεντρικό κατάστηµα της Εταιρίας µε τα µέσα 
επικοινωνίας που έχουν συµφωνηθεί µε την παρούσα. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης α) ως ηµέρα 
καταβολής θεωρείται η ηµέρα κατά την οποία τα καταβαλλόµενα ποσά είναι διαθέσιµα σε τραπεζικό 
λογαριασµό της Εταιρίας ή, (στην περίπτωση δ΄ της παρ. 4 ανωτέρω) της άλλης ΕΠΕΥ ή πιστωτικού 
ιδρύµατος. Οιοσδήποτε άλλος τρόπος καταβολής χρηµάτων δεν συνιστά προσήκουσα καταβολή και δεν 
δύναται να αντιταχθεί από τον Πελάτη έναντι της Εταιρίας. 

5. Χρηµατικές Καταβολές από την Εταιρία προς τον Πελάτη. Η Εταιρία εκπληρώνει την 
υποχρέωσή της για καταβολή χρηµατικών ποσών στον Πελάτη, µετά από εντολή του Πελάτη, µε την 
καταβολή µετρητών στον Πελάτη ή τον νοµίµως εξουσιοδοτηθέντα αντιπρόσωπό του, µε την έκδοση 
επιταγής εις διαταγήν του Πελάτη ή του αντιπροσώπου του ή/και µε την κατάθεση χρηµάτων σε τραπεζικό 
λογαριασµό που έχει υποδείξει ο Πελάτης στην Εταιρία. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η Εταιρία 
θεωρείται ότι έχει καταβάλει στον Πελάτη αφής στιγµής έδωσε προσηκόντως εντολή στο πιστωτικό 
ίδρυµα, στο οποίο τηρείται ο λογαριασµός της Εταιρίας, για τη µεταφορά του χρηµατικού ποσού στο 
πιστωτικό ίδρυµα, στο οποίο τηρείται ο λογαριασµός που έχει υποδείξει ο Πελάτης, προς πίστωση στο 
λογαριασµό αυτό, και έχει χρεωθεί σχετικώς ο λογαριασµός της Εταιρίας, χωρίς να ευθύνεται η Εταιρία 
για την εκπλήρωση της υποχρεώσεως των πιστωτικών ιδρυµάτων και, ιδίως, του πιστωτικού ιδρύµατος, 
στο οποίο τηρείται ο λογαριασµός που έχει υποδείξει ο Πελάτης, για την πίστωση του µεταφεροµένου 
χρηµατικού ποσού στον υποδειχθέντα από αυτόν λογαριασµό. Αντίστοιχα ισχύουν και σε περίπτωση 
καταβολής χρηµάτων στον Πελάτη απ’ ευθείας από Εκτελούσα Επιχείρηση ή Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση 
ή από θεµατοφύλακα, που κατέχει χρηµατικά ποσά που ανήκουν στον Πελάτη.  

6. Παράδοση τίτλων από τον Πελάτη.  Παράδοση Άυλων τίτλων από τον Πελάτη προς την Εταιρία 
γίνεται µε την ολοκλήρωση της µεταφοράς τους σε λογαριασµό άυλων τίτλων µε χειριστή την Εταιρία ή 
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την Εκτελούσα Επιχείρηση ή µε την παροχή εξουσιοδότησης στην Εταιρία ή την Εκτελούσα ή 
Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση, καθώς και κάθε άλλης συνδροµής για την κίνηση του λογαριασµού στο 
Θεµατοφύλακα που είναι κατατεθειµένοι οι εν λόγω τίτλοι. Ο Πελάτης παραδίδει ενσώµατους τίτλους 
Χρηµατοπιστωτικών Μέσων και κάθε είδους αποδεικτικά ή βεβαιωτικά έγγραφα προς την Εταιρία, µε 
την παροχή εξουσιοδότησης στην Εταιρία ή άλλη Εκτελούσα ή Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση καθώς και 
κάθε άλλης συνδροµής για την κίνηση του λογαριασµού στο Θεµατοφύλακα που είναι κατατεθειµένοι οι 
εν λόγω τίτλοι. Οιοσδήποτε άλλος τρόπος παράδοσης άυλων ή ενσώµατων τίτλων και κάθε είδους 
αποδεικτικών ή βεβαιωτικών εγγράφων δεν συνιστά προσήκουσα παράδοση και δεν δύναται να 
αντιταχθεί έναντι της Εταιρίας, εκτός αντίθετης ρητής έγγραφης συµφωνίας. 

7. Παράδοση τίτλων προς τον Πελάτη. Η παράδοση από την Εταιρία στον Πελάτη άυλων τίτλων 
εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ως εκπλήρωση των εντολών του Πελάτη, διενεργείται µε την 
καταχώρηση των τίτλων στη µερίδα του Πελάτη σε (υπο)λογαριασµό µε χειριστή την Εταιρία. Η 
παράδοση από την Εταιρία άλλων άυλων ή ενσώµατων τίτλων, ως εκπλήρωση των εντολών του Πελάτη 
στο πλαίσιο της παρούσας  διενεργείται µε την εγγραφή των εν λόγω τίτλων σε λογαριασµό που τηρείται 
από Θεµατοφύλακα είτε απευθείας στο όνοµα του Πελάτη είτε σε συλλογικό λογαριασµό που τηρείται 
στο όνοµα της Εταιρίας ή της Εκτελούσας ή της Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης ή του Θεµατοφύλακα για 
λογαριασµό Πελατών της. Η παράδοση κάθε είδους αποδεικτικών ή και βεβαιωτικών εγγράφων για 
δικαιώµατα που έχουν αγορασθεί για λογαριασµό του Πελάτη, γίνεται από την επόµενη εργάσιµη ηµέρα 
της παραλαβής αυτών από το φορέα µέσω του οποίου γίνεται η εκκαθάριση των συναλλαγών ή από άλλο 
φορέα που τα εκδίδει. Τόπος παραλαβής των ως άνω εγγράφων είναι τα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας 
και τυχόν αποστολή τους στον Πελάτη γίνεται αποκλειστικά µε δικά του έξοδα και µε δική του ευθύνη.   

8. Συναίνεση για µετάθεση εκκαθάρισης. Ο Πελάτης παρέχει δια της παρούσης την συναίνεσή του 
καθώς και την ανέκκλητη για τη διάρκεια της παρούσης εντολή και πληρεξουσιότητα στην Εταιρία, όπως 
ενεργώντας στο όνοµά του ή της και για λογαριασµό του µεταθέτει την εκκαθάριση των πάσης φύσεως 
εντολών του Πελάτη σε τρίτη εκκαθαρίζουσα επιχείρηση, όπως γενικά εκκαθαριστικά µέλη 
ρυθµιζόµενων αγορών κ.τ.λ., υπογράφοντας για λογαριασµό του Πελάτη της κάθε αναγκαίο έγγραφο και 
διενεργώντας κάθε αναγκαία πράξη µε σκοπό την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, µη συνιστώσας της εν 
λόγω µετάθεσης ανάθεση αρµοδιοτήτων από την εταιρία σε τρίτο κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 
16 του ν.4514/2018 (οδηγίας 2014/65/ΕΕ) αλλά νέα συµβατική σχέση µεταξύ του Πελάτη και του τρίτου, 
απαλλασσόµενης της Εταιρίας από οποιαδήποτε ευθύνη στο µέτρο  και συµφώνως προς τους παρόντες 
όρους.    
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Τµήµα V Γενικοί όροι για τη φύλαξη και διοικητική 

διαχείριση χρηµατοπιστωτικών µέσων και 

κεφαλαίων  

1. Κεφάλαια Πελατών. Η Εταιρία καταθέτει τα κεφάλαια των Πελατών της σε τραπεζικούς 
λογαριασµούς πιστωτικών ιδρυµάτων επ’ ονόµατι τους ή επ’ όνόµατι της ιδίας ή άλλης Εκτελούσας 
Επιχείρησης ή Θεµατοφύλακα µε σαφή υπόµνηση στο πιστωτικό ίδρυµα του γεγονότος ότι πρόκειται για 
κεφάλαια Πελατών.  

2. Χρηµατικός Λογαριασµός. Οι πηγάζουσες εκατέρωθεν µεταξύ της Εταιρίας και του Πελάτη 
χρηµατικές απαιτήσεις για όλες τις συναλλαγές που καταρτίζονται, καταχωρούνται σε άτοκο 
χρεοπιστωτικό λογαριασµό στο όνοµα του Πελάτη (στο εξής ο «Χρηµατικός Επενδυτικός Λογαριασµός») 
συµψηφιζόµενες αυτόµατα µε την καταχώρισή τους. Στον Χρηµατικό Επενδυτικό Λογαριασµό 
καταχωρούνται χρηµατικά ποσά βάσει των συναλλαγών που έχουν καταρτισθεί για λογαριασµό του 
Πελάτη, ακόµη και αν δεν έχουν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και ο διακανονισµός τους. Ο Χρηµατικός 
Επενδυτικός Λογαριασµός µπορεί, κατά την κρίση της Εταιρίας, να διαχωρίζεται σε επιµέρους 
λογαριασµούς (υπολογαριασµούς), για την παρακολούθηση των ειδικότερων µορφών συναλλακτικών 
σχέσεων. Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί ανεκκλήτως την Εταιρία, όπως, αναλόγως των αναγκών των εκάστοτε 
παρεχοµένων σ’ αυτόν επενδυτικών υπηρεσιών, διενεργεί µεταφορές χρηµατικών ποσών µεταξύ των 
επιµέρους χρηµατικών επενδυτικών λογαριασµών του Πελάτη ή και των περαιτέρω επιµέρους 
υποδιαιρέσεών τους (υπολογαριασµών), µε πρωτοβουλία της και χωρίς να απαιτείται συναίνεση ή 
έγκριση του Πελάτη. Η Εταιρία χρεώνει ή πιστώνει τον Χρηµατικό Επενδυτικό λογαριασµό ή και 
οποιονδήποτε υπολογαριασµό αυτού µε οποιοδήποτε ποσό οφείλει ο Πελάτης στην Εταιρία ή η Εταιρία 
στον Πελάτη αντίστοιχα, από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέει η απαίτηση που φέρεται κάθε φορά σε 
χρέωση ή σε πίστωση, και ανεξάρτητα από το πότε αυτή είναι ληξιπρόθεσµη. Ο Χρηµατικός Επενδυτικός 
Λογαριασµός καθίσταται έντοκος όταν δηµιουργούνται ληξιπρόθεσµες οφειλές του Πελάτη έναντι της 
Εταιρίας ή της Εκτελούσας ή Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στους παρόντες 
όρους, τις επιµέρους ειδικές συµβάσεις και τους κανονισµούς των συστηµάτων εκκαθάρισης της αγοράς 
στην οποία συναλλάσσεται µέσω της Εταιρίας ο Πελάτης. Με την επιφύλαξη του επόµενου όρου και 
εκτός αν άλλως έχει συµφωνηθεί µεταξύ της Εταιρίας και του Πελάτη, ως προς τα κεφάλαια του Πελάτη 
που έχουν κατατεθεί σε λογαριασµούς πελατείας της Εταιρίας για λογαριασµό του Πελάτη, η Εταιρία δεν 
υπέχει υποχρέωση καταβολής τόκου. 

3. Πιστωτικά υπόλοιπα χρηµατικών λογαριασµών.  

3.1. Τα πιστωτικά υπόλοιπα των χρηµατικών λογαριασµών των πελατών της εταιρίας τηρούνται σε 
λογαριασµούς πελατείας της Εταιρίας σε πιστωτικά ιδρύµατα. Σύµφωνα µε την υφιστάµενη ελληνική 
νοµοθεσία περί του Ταµείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), από την εγγύηση 
καλύπτεται ο πραγµατικός δικαιούχος, εφόσον το πρόσωπο αυτό ορίζεται ή δύναται να οριστεί πριν από 
την ηµεροµηνία κατά την οποία µία κατάθεση καθίσταται µη διαθέσιµη. Σε περίπτωση πολλών 
πραγµατικών δικαιούχων, για την εφαρµογή του καλυπτόµενου ορίου των εκατό χιλιάδων (100.000) 
Ευρώ ως ανώτατο όριο αποζηµίωσης για καλυπτόµενες καταθέσεις του ίδιου καταθέτη σε πιστωτικό 
ίδρυµα που καλύπτεται από το ΤΕΚΕ, λαµβάνεται υπόψη το µερίδιο που αναλογεί στον καθένα µε βάση 
τις νόµιµες ή συµβατικές ρυθµίσεις που διέπουν τη διαχείριση των κατατεθέντων ποσών.  

3.2. Για τους σκοπούς εφαρµογής των ανωτέρω διατάξεων ο Πελάτης εντέλλεται ανεπιφυλάκτως την 
Εταιρεία να επιµερίζει κατά την κρίση της τα χρηµατικά του υπόλοιπα στα πιστωτικά ιδρύµατα, στα οποία 
η Εταιρεία διατηρεί λογαριασµούς πελατείας και να απεικονίζει τα υπόλοιπα αυτά του Πελάτη ανά 
πιστωτικό ίδρυµα στα νόµιµα  εµπορικά της βιβλία σε πραγµατικό χρόνο, ώστε να δύναται να αποδειχθεί 
ότι ο Πελάτης είναι ο πραγµατικός δικαιούχος του αντιστοίχου χρηµατικού υπολοίπου του λογαριασµού 
πελατείας και ως εκ τούτου ότι καλύπτεται από το ΤΕΚΕ. Για τους σκοπούς αυτούς, τα εκάστοτε 
πιστωτικά υπόλοιπα των πελατών της Εταιρίας κατανέµονται στους τραπεζικούς λογαριασµούς της σε 
όλα τα συνεργαζόµενα µε αυτή πιστωτικά ιδρύµατα στην Ελλάδα αναλογικά (pro-rata) µε βάση το 
ποσοστό του συνόλου των πιστωτικών υπολοίπων πελατών ανά πιστωτικό ίδρυµα επί του συνολικού 
ποσού των πιστωτικών υπολοίπων πελατών σε όλα τα συνεργαζόµενα µε αυτή πιστωτικά ιδρύµατα. Με 
βάση την ποσοστιαία αυτή κατανοµή θα γίνει και η αποζηµίωση του Πελάτη σε περίπτωση πιστωτικού 
γεγονότος. Σε µια τέτοια περίπτωση η Εταιρία δεν φέρει καµία ευθύνη έναντι του Πελάτη. Περαιτέρω, 
για τους ίδιους σκοπούς, ο Πελάτης συναινεί στην παροχή των προσωπικών του στοιχείων και δεδοµένων 
από την Εταιρεία στο πιστωτικό ίδρυµα, όπου τηρείται η κατάθεσή του, και στο ΤΕΚΕ για την ορθή 
εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων και την διενέργεια των νοµίµων ελέγχων από το σύστηµα εγγύησης 
καταθέσεων προκειµένου να τυγχάνει της καλύψεως και αποζηµιώσεως που προβλέπεται στη σχετική 
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νοµοθεσία.  

3.3. Η Εταιρία δύναται και ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την Εταιρία µε την παρούσα καθόλη τη διάρκεια 
της συµβατικής της σχέσης µε τον Πελάτη να τοποθετεί το εκάστοτε πιστωτικό υπόλοιπο του χρηµατικού 
του λογαριασµού του Πελάτη σε προθεσµιακές καταθέσεις ή συµβάσεις αγοράς Τίτλων του Ελληνικού 
∆ηµοσίου µε σύµφωνο επαναπώλησης αντί προσυµφωνηµένου τιµήµατος (συµβάσεις Repos) ή άλλες 
αναγκαίες συµβάσεις, διάρκειας µιας ηµέρας (overnight) ή περισσότερο, στο εκάστοτε εθνικό νόµισµα. 
Η κατάρτιση των ως άνω συναλλαγών θα γίνεται από την Εταιρία στο όνοµα της, για λογαριασµό 
περισσοτέρων πελατών. Η Εταιρία θα επιµερίζει στους πελάτες της την απόδοση από τις τοποθετήσεις 
αυτές, αναλόγως του ποσοστού συµµετοχής του καθενός στο συνολικό κεφάλαιο. Η απόδοση του Πελάτη 
θα πιστώνεται στο Χρηµατικό Επενδυτικό Λογαριασµό που τηρεί ο Πελάτης στην Εταιρία, αµέσως µε 
την είσπραξή της. Η αµοιβή της Εταιρίας για τις ως άνω υπηρεσίες καθορίζεται στο εκάστοτε έγγραφο 
τιµολογιακής πολιτικής και εισπράττεται κατά την πίστωση των ωφεληµάτων στο Χρηµατικό 
Λογαριασµό του Πελάτη. Η Εταιρία επιλέγει για τις ανωτέρω καταθέσεις/συναλλαγές τράπεζες που έχουν 
την έδρα τους και λειτουργούν υπό καθεστώς εποπτείας σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή της Ελβετίας. Η Εταιρία δεν ευθύνεται επί πληµµελούς εκπληρώσεως 
ή και, εν γένει, µη εκπληρώσεως των υποχρεώσεων συµπεριλαµβανοµένης και της αδυναµίας 
εκπλήρωσης, ή πτώχευσης, αλλά και για τις εν γένει πράξεις ή παραλείψεις κάθε τράπεζας, 
συµπεριλαµβανοµένων των οργάνων και βοηθών εκπλήρωσής της, µε την οποία συνεργάζεται ή 
συναλλάσσεται, στο πλαίσιο της κατάρτισης των συναλλαγών ή καταθέσεων του παρόντος άρθρου, 
ακόµα και αν αυτές καταρτίζονται στο όνοµα της για λογαριασµό των πελατών της. Τεκµαίρεται δε ότι η 
λειτουργία εν γένει, πιστωτικών ιδρυµάτων και ΕΠΕΥ υπό καθεστώς εποπτείας σε κράτος µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλο κράτος που προβλέπει σύστηµα εποπτείας ανταποκρινόµενο στις διεθνείς 
προδιαγραφές, αποκλείει την ύπαρξη πταίσµατος της Εταιρίας ως προς την επιλογή των επιχειρήσεων 
αυτών. Επίσης, η Εταιρία δεν ευθύνεται σε περιπτώσεις υποτίµησης ή αλλαγής του εθνικού νοµίσµατος, 
ευθυνόµενη για την απόδοση των χρηµατικών διαθεσίµων του Πελάτη στο εκάστοτε ισχύον εθνικό 
νόµισµα. 

4. Χρηµατοπιστωτικά µέσα. 

4.1. Η Εταιρία φυλάσσει τα χρηµατοπιστωτικά µέσα των Πελατών της ως εξής: α) Εφόσον είναι 
χρηµατοπιστωτικά µέσα σε άυλη µορφή, καταχωρηµένα στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων του Κεντρικού 
Αποθετηρίου Αξιών, σε λογαριασµούς άυλων τίτλων σε µερίδα επ’ ονόµατι του Πελάτη µε χειριστή την 
Εταιρία. β) Εφόσον είναι άλλου είδους τίτλοι που φυλάσσονται από τρίτο πρόσωπο / Θεµατοφύλακα, σε 
άυλη ή υλική µορφή, καταχωρηµένοι σε επενδυτικούς λογαριασµούς στο όνοµα του Πελάτη µε 
εξουσιοδότηση κίνησης από την Εταιρία, ή στο όνοµα της Εταιρίας που τηρούνται από τον εν λόγω 
Θεµατοφύλακα. Η Εταιρία διασφαλίζει ότι ο Θεµατοφύλακας είναι Κεντρικό Μητρώο ή άλλο 
εξουσιοδοτηµένο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, Σύστηµα Τήρησης Λογαριασµών Τίτλων σε Λογιστική 
Μορφή, Πιστωτικό Ίδρυµα ή ΕΠΕΥ (στο εξής: «θεµατοφύλακας»), που δικαιούται να παρέχει την 
υπηρεσία φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης τίτλων. Η Εταιρία καταθέτει χρηµατοπιστωτικά µέσα του 
Πελάτη σε τρίτο, εγκατεστηµένο σε κράτος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, µόνον εφόσον ο τρίτος υπόκειται 
σε ειδικές ρυθµίσεις και εποπτεία στο κράτος αυτό.  

4.2. Η Εταιρία δύναται, όπου επιτρέπεται, να τηρεί χρηµατοπιστωτικά µέσα πελατών είτε η ίδια είτε 
τρίτος (Θεµατοφύλακας) σε συλλογικούς λογαριασµούς επενδυτών (omnibus accounts) για λογαριασµό 
περισσοτέρων Πελατών, εξειδικεύοντας η ίδια στα βιβλία της τα αντιστοιχούντα στον κάθε Πελάτη της 
χρηµατοπιστωτικά µέσα.  Σε αυτή την περίπτωση, τα Χρηµατοπιστωτικά µέσα είναι καταχωρηµένα σε 
Θεµατοφύλακα σε επενδυτικό λογαριασµό στο όνοµα της Εταιρίας ή του τρίτου µε σαφή υπόµνηση ότι 
πρόκειται για χρηµατοπιστωτικά µέσα πελατών. Τόσο η  Εταιρία όσο και τρίτος Θεµατοφύλακας δεν 
αναλαµβάνουν εγγυητική ευθύνη ότι, παρά τα µέτρα που λαµβάνουν σύµφωνα µε το ισχύον κανονιστικό 
πλαίσιο, δεν θα υπάρξουν περιπτώσεις όπου δεν θα είναι δυνατό να προσδιορίζονται ειδικά τα 
χρηµατοπιστωτικά µέσα του Πελάτη, τα οποία κατέχει τρίτος, από τα χρηµατοπιστωτικά µέσα του τρίτου 
ή της ίδιας της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν ευθύνεται επί πληµµελούς εκπληρώσεως ή και, εν γένει, µη 
εκπληρώσεως των υποχρεώσεων συµπεριλαµβανοµένης και της αδυναµίας εκπλήρωσης, ή πτώχευσης, 
αλλά και για τις εν γένει πράξεις ή παραλείψεις κάθε τρίτου που κατέχει χρηµατοπιστωτικά µέσα πελατών 
της Εταιρίας (όπως ενδεικτικά θεµατοφυλάκων, επιχειρήσεων επενδύσεων ή του κεντρικού 
αντισυµβαλλοµένου αγορών, συµπεριλαµβανοµένων των οργάνων και βοηθών εκπλήρωσής τους, µε τους 
οποίους συνεργάζεται ή συναλλάσσεται, στο πλαίσιο της φύλαξης των τίτλων του παρόντος άρθρου, 
ακόµα και αν η φύλαξη διενεργείται στο όνοµα της για λογαριασµό των πελατών της. Τεκµαίρεται δε ότι 
η λειτουργία εν γένει, πιστωτικών ιδρυµάτων και ΕΠΕΥ ή του κεντρικού αντισυµβαλλόµενου υπό 
καθεστώς εποπτείας σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλο κράτος που προβλέπει σύστηµα 
εποπτείας ανταποκρινόµενο στις διεθνείς προδιαγραφές, αποκλείει την ύπαρξη πταίσµατος της Εταιρίας 
ως προς την επιλογή των αντισυµβαλλόµενων αυτών. 
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5. Λογαριασµός χρηµατοπιστωτικών µέσων. Η Εταιρία τηρεί  στο όνοµα του Πελάτη λογαριασµό 
χρηµατοπιστωτικών µέσων, στον οποίο χρεοπιστώνει, συµψηφιστικά ως προς τα οµοειδή 
χρηµατοπιστωτικά µέσα, τις αξιώσεις και υποχρεώσεις του Πελάτη έναντι αυτής ή και της Εκτελούσας 
Επιχείρησης ή και της Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης («Επενδυτικός Λογαριασµός Χρηµατοπιστωτικών 
Μέσων»). Στον Επενδυτικό Λογαριασµό Χρηµατοπιστωτικών Μέσων καταχωρούνται, διά πιστώσεως ή 
χρεώσεως, τα χρηµατοπιστωτικά µέσα βάσει των συναλλαγών που έχουν καταρτισθεί για λογαριασµό 
του Πελάτη, ακόµη και αν δεν έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και ο διακανονισµός τους. Η Εταιρία 
δύναται να τηρεί ένα ή περισσότερους Επενδυτικούς Λογαριασµούς Χρηµατοπιστωτικών Μέσων για 
λογαριασµό του Πελάτη. Κάθε Επενδυτικός Λογαριασµός Χρηµατοπιστωτικών Μέσων µπορεί, κατά την 
κρίση της Εταιρίας, να διαχωρίζεται σε επιµέρους λογαριασµούς, οι οποίοι δύνανται να διαιρούνται, 
περαιτέρω, σε υπολογαριασµούς, για την παρακολούθηση των ειδικότερων µορφών συναλλακτικών 
σχέσεων, στο πλαίσιο των ειδικών συµβάσεων που καταρτίζονται µε τον Πελάτη. Ο Πελάτης 
εξουσιοδοτεί ανεκκλήτως την Εταιρία, όπως, αναλόγως των αναγκών των εκάστοτε παρεχοµένων σ’ 
αυτόν επενδυτικών υπηρεσιών, διενεργεί µε πρωτοβουλία της και χωρίς την ανάγκη συναίνεσης ή 
έγκρισης του Πελάτη µεταφορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων µεταξύ των επιµέρους Επενδυτικών 
Λογαριασµών Χρηµατοπιστωτικών Μέσων του Πελάτη ή και των περαιτέρω επιµέρους υποδιαιρέσεών 
τους (υπολογαριασµών), συµψηφίζοντας αντίθετες µεταξύ τους θέσεις σε οµοειδή Χρηµατοπιστωτικά 
Μέσα ή καλύπτοντας ανάγκες πρόσθετης ασφάλειας και ελλείµµατος περιθωρίου.  

6. Μερίσµατα, δικαιώµατα ψήφου κ.λπ. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης που τόκοι ή µερίσµατα 
καταβάλλονται άµεσα στην ίδια την Εταιρεία από τον εκδότη των τίτλων και µε ενέργειές του, η Εταιρία 
θα εισπράττει τόκους και µερίσµατα που σχετίζονται µε τα χρηµατοπιστωτικά µέσα της παρούσας και 
έπειτα από σχετική εντολή ειδοποίηση του Πελάτη, θα τα πιστώνει σε λογαριασµό που υποδεικνύει ο 
Πελάτης, ή άλλως σε ένα από τους τραπεζικούς λογαριασµούς του Πελάτη που κινεί κατά την κρίση της. 
Η Εταιρία δεν αναλαµβάνει την ευθύνη ενηµέρωσης του Πελάτη για τυχόν εταιρικές πράξεις που 
επηρεάζουν τα χρηµατοπιστωτικά του µέσα (π.χ. αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου µε δικαίωµα προτίµησης, 
γενικές συνελεύσεις, εισπράξεις µερισµάτων κλπ) ή για εν γένει φορολογικές ή άλλες υποχρεώσεις του 
από την εκτέλεση εντολών του. Η Εταιρία δεν θα ασκεί δικαιώµατα ψήφου που τυχόν ενσωµατώνουν 
χρηµατοπιστωτικά µέσα της παρούσας για λογαριασµό Πελάτη, εκτός εάν ο Πελάτης την εξουσιοδοτήσει 
ρητά και εγγράφως, µε την επιφύλαξη της εκάστοτε αποδοχής της εξουσιοδότησης αυτής από την Εταιρία. 
Επίσης, η Εταιρία δύναται να συµµετέχει είτε ή ίδια ή µέσω άλλης Εκτελούσας ή Εκκαθαρίζουσας 
Επιχείρησης ή Θεµατοφύλακα, κατόπιν σχετικής εντολής του Πελάτη, στην κάλυψη έκδοσης κάθε είδους 
χρηµατοπιστωτικών µέσων, να ασκεί δικαιώµατα µετατροπής οµολογιών σε µετοχές και δικαιώµατα 
προτιµήσεως σε αυξήσεις µετοχικών κεφαλαίων, να παραλαµβάνει νέους τίτλους ή καρπούς που 
σχετίζονται µε τα χρηµατοπιστωτικά µέσα της παρούσας. Η Εταιρία δεν αναλαµβάνει τη φροντίδα για 
την παρακολούθηση των δηµοσιεύσεων κατ' άρθρα 843 επ. ΚΠολ∆ σε σχέση µε τους τίτλους του Πελάτη 
που σχετίζονται µε την παρούσα και δεν ευθύνεται σε περίπτωση κηρύξεως τίτλου ανίσχυρου. Η παροχή 
ορισµένων ή όλων των ανωτέρω υπηρεσιών από την Εταιρία δύναται να συνοδεύεται από ταυτόχρονη 
χρέωση της εκάστοτε ισχύουσας προµήθειας της Εταιρίας για τις υπηρεσίες αυτές, κατά τα προβλεπόµενα 
στο εκάστοτε έγγραφο τιµολογιακής πολιτικής της Εταιρίας   

7. Αποδεικτική δύναµη. Αντίγραφο ή απόσπασµα από τα έντυπα, τα στοιχεία, τα βιβλία, τις 
καταστάσεις και τα αρχεία που εκδίδει ή τηρεί, κατά περίπτωση η Εταιρία σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία, ή απόσπασµα κάθε λογαριασµού που τηρείται στην Εταιρία στο πλαίσιο της παρούσας, το 
οποίο εξάγεται από τα αρχεία της και εµφανίζει την κίνηση των λογαριασµών αυτών, αποτελούν πλήρη 
απόδειξη ως προς τα στοιχεία που περιέχουν και τις τυχόν απαιτήσεις της Εταιρίας έναντι του Πελάτη. 

8. Κοινός λογαριασµός (µόνο για φυσικά πρόσωπα). Πλην των εισηγµένων στο ΧΑ κινητών αξιών 
για τις οποίες απαιτείται η υπογραφή πρόσθετης πράξης σύστασης κοινής επενδυτικής µερίδας (ΚΕΜ), 
σε περίπτωση που ορισµένη υπηρεσία ή χρηµατοπιστωτικό µέσο παρέχεται στον Πελάτη, κατ’ επιλογή 
του, µέσω κοινού λογαριασµού διεπόµενου από το Ελληνικό δίκαιο ή δίκαιο της αλλοδαπής, µε άλλον 
Πελάτη της Εταιρίας, στις σχέσεις του µε την Εταιρία δεσµεύεται εις ολόκληρο, έστω και αν έχει 
ενεργήσει ένας από τους δικαιούχους του κοινού λογαριασµού. Πράξεις ή παραλείψεις έστω και ενός από 
τους δικαιούχους του κοινού λογαριασµού, σε σχέση µε την Εταιρία, εφόσον ρητά δεν προβλέπεται το 
αντίθετο στην παρούσα ή στους όρους συγκεκριµένου Χρηµατοπιστωτικού Μέσου, θεωρούνται κοινές 
πράξεις ή παραλείψεις όλων των δικαιούχων του κοινού λογαριασµού και δεσµευτικές για όλους τους 
δικαιούχους, δυνάµενες να αντιταχθούν από την Εταιρία εγκύρως έναντι όλων ή οποιουδήποτε από τους 
δικαιούχους. Ο καθένας από τους δικαιούχους του κοινού λογαριασµού ευθύνεται εις ολόκληρο έναντι 
της Εταιρίας για κάθε υποχρέωση που απορρέει από την παρούσα συµβατική σχέση ή ήθελε δηµιουργηθεί 
κατά τη λειτουργία της. ∆ηλώσεις και πράξεις της Εταιρίας απευθυνόµενες ή απευθυντέες, κατά τους 
όρους της παρούσας, προς έναν από τους δικαιούχους του κοινού λογαριασµού, θεωρούνται εγκύρως 
γενόµενες έναντι όλων των δικαιούχων, εφόσον έγιναν προς έστω έναν από τους δικαιούχους. Εφόσον οι 
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επενδυτικές υπηρεσίες παρέχονται µε τη µορφή κοινού λογαριασµού, σε περίπτωση θανάτου, 
ανικανότητας ή πτώχευσης οποιουδήποτε από τους δικαιούχους του κοινού λογαριασµού, δικαιούται 
κατά περίπτωση ο επιβιώσας ή οι επιβιώσαντες ή αυτός ή αυτοί, για τους οποίους δεν συντρέχει ένας από 
τους παραπάνω λόγους, να διαθέτει/-ουν στο σύνολό τους τα χρηµατοπιστωτικά µέσα ή/και τα κεφάλαια 
σύµφωνα µε το εκάστοτε εφαρµοστέο δίκαιο, της Εταιρίας απαλλασσόµενης σε κάθε περίπτωση και 
πλήρως µε τη διάθεση αυτή έναντι όλων των δικαιούχων. 

9. Συναίνεση για µετάθεση θεµατοφυλακής: Ο Πελάτης παρέχει δια της παρούσης την συναίνεσή 
του καθώς και την ανέκκλητη για τη διάρκεια της παρούσης εντολή και πληρεξουσιότητα στην Εταιρία, 
όπως ενεργώντας στο όνοµά του ή της και για λογαριασµό του µεταθέτει τη θεµατοφυλακή των πάσης 
φύσεως χρηµατοπιστωτικών του µέσων σε Θεµατοφύλακα, όπως γενικά εκκαθαριστικά µέλη 
ρυθµιζόµενων αγορών κτλ. Υπογράφοντας για λογαριασµό του Πελάτη της κάθε αναγκαίο έγγραφο και 
διενεργώντας κάθε αναγκαία πράξη µε σκοπό την ολοκλήρωση της µετάθεσης της θεµατοφυλακής, µη 
συνιστώσας της εν λόγω µετάθεσης ανάθεση αρµοδιοτήτων από την Εταιρία σε τρίτο κατά την έννοια 
της 2/452/2007 απόφασης της ΕΚ αλλά νέας συµβατικής σχέσης µεταξύ του Πελάτη και του τρίτου, 
απαλλασσόµενης της Εταιρίας από οποιαδήποτε ευθύνη στο µέτρο  και συµφώνως προς τους παρόντες 
όρους. 
10. Ενηµέρωση πελάτη : Η Εταιρία αποστέλλει στον Πελάτη σε τριµηνιαία βάση έγγραφη ή 
ηλεκτρονική ενηµέρωση η οποία περιλαµβάνει:  

10.1. λεπτοµερή στοιχεία για όλα τα χρηµατοπιστωτικά µέσα ή κεφάλαια που κατέχει η Εταιρία για 
λογαριασµό του Πελάτη, κατά το τέλος της χρονικής περιόδου που καλύπτει η ενηµέρωση, 

10.2. ενηµέρωση κατά πόσο τα χρηµατοπιστωτικά µέσα ή κεφάλαια του Πελάτη αποτέλεσαν 
αντικείµενο συναλλαγών χρηµατοδότησης τίτλων, 

10.3. ενηµέρωση κατά πόσον ο Πελάτης απέκτησε οποιοδήποτε όφελος, ως αποτέλεσµα συµµετοχής 
του σε συναλλαγή χρηµατοδότησης τίτλων, καθώς και τη γενεσιουργό αιτία αυτού του οφέλους  

10.4. την αγοραία ή, όταν δεν είναι διαθέσιµη, την εκτιµώµενη αξία των χρηµατοπιστωτικών µέσων που 
περιλαµβάνονται στην ενηµέρωση, µε σαφή ένδειξη του γεγονότος ότι η έλλειψη αγοραίας 
τιµής είναι πιθανό να είναι ενδεικτική έλλειψης ρευστότητας 

10.5. Το καθεστώς κυριότητας των χρηµατοπιστωτικών µέσων του Πελάτη όπως τυχόν εµπράγµατες 
ασφάλειες  

10.6. Τα χρηµατοπιστωτικά µέσα και κεφάλαια για τα οποία επιτρέπεται χρηµατοοικονοµικό ενέχυρο. 

Η ενηµέρωση του πελάτη δύναται να παρέχεται και µέσω επιγραµµικού συστήµατος µε τις 
προϋποθέσεις του νόµου.  

Ο Πελάτης δικαιούται να λαµβάνει κατόπιν έγγραφου αιτήµατός του, έγγραφη ενηµέρωση και 
συχνότερα µε χρέωση.  

11. Γνωστοποιήσεις για συναλλαγές που συνεπάγονται ενδεχόµενη υποχρέωση για τον Πελάτη:  
Εφόσον ο λογαριασµός του Πελάτη που διατηρεί η εταιρία ως θεµατοφύλακας περιλαµβάνει θέσεις 
σε µοχλευµένα χρηµατοπιστωτικά µέσα ή άλλες συναλλαγές που συνεπάγονται ενδεχόµενη 
υποχρέωση, η Εταιρία ενηµερώνει τον πελάτη όταν η αρχική αξία κάθε σχετικού χρηµατοπιστωτικού 
µέσου υποτιµάται κατά 10 % και εφεξής σε πολλαπλάσια του 10 %. H ενηµέρωση αυτή παρέχεται 
στο τέλος της εργάσιµης ηµέρας που σηµειώθηκε η υπέρβαση του ορίου ή αν η υπέρβαση του ορίου 
σηµειώθηκε σε µη εργάσιµη ηµέρα στο κλείσιµο της επόµενης. Εφόσον, η πελάτης έχει συναινέσει 
σχετικά, η εταιρία δύναται να υπολογίζει την υπέρβαση του ορίου του 10% σε επίπεδο 
χαρτοφυλακίου. Ως βάση υπολογισµού θεωρείται η αξία του χρηµατοπιστωτικού µέσου ή του 
χαρτοφυλακίου σε σχέση µε την προηγούµενη περιοδική ενηµέρωση του πελάτη.   
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Τµήµα VI Ροή πληροφοριών. Επικοινωνία, ενηµέρωση 

και επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα  

1. Επικοινωνία. Επίσηµη γλώσσα επικοινωνίας µε την Εταιρία ορίζεται η Ελληνική. Ωστόσο 
επισηµαίνεται ότι οι όροι ή οι συµβάσεις που ενδέχεται να υπογράψει ο Πελάτης κατά τη διενέργεια 
επενδύσεών του σε Χρηµατοπιστωτικά Μέσα δυνάµει της παρούσας ενδέχεται να αποτυπώνονται σε 
άλλη γλώσσα πλην της Ελληνικής. Ειδικότερα, ενηµέρωση ή συµβατικά κείµενα ιδίως επί παραγώγων 
της παρούσας µπορεί να δίδονται στην Αγγλική γλώσσα. Ο Πελάτης δηλώνει, της δήλωσής του αυτής 
αποτελούσας δικαιοπρακτικό θεµέλιο για την Εταιρία, ότι είναι γνώστης της Αγγλικής γλώσσας, σε κάθε 
δε περίπτωση αµφιβολίας ως προς την κατανόηση των κειµένων βαρύνεται να ζητήσει, από πρόσωπο της 
εµπιστοσύνης του διευκρινίσεις όπου απαιτούνται. Η Εταιρία επικοινωνεί µε τον Πελάτη µέσω έγχαρτου 
σταθερού µέσου, µόνο όπου αυτό επιβάλλεται από το νόµο, και µε την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης δεν 
έχει συναινέσει σχετικά στα στοιχεία επικοινωνίας του για την επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού µέσου. 
Για την απόδειξη επίδοσης ή παράδοσης της σχετικής επικοινωνίας, θα είναι αρκετό για την Εταιρία να 
αποδείξει ότι απευθύνθηκε στη διεύθυνση που ο Πελάτης της έχει δηλώσει στα στοιχεία επικοινωνίας ή 
ότι µετέδωσε το µήνυµα σε περίπτωση τηλεοµοιοτυπίας ή SMS στον αριθµό που δήλωσε στην Εταιρία. 
Σε περίπτωση κοινών λογαριασµών, η επικοινωνία θα γίνεται στα στοιχεία επικοινωνίας του πρώτου 
δικαιούχου. Η Εταιρία δύναται, εφόσον ο Πελάτης έχει συχνή πρόσβαση στο διαδίκτυο και έχει 
συναινέσει σχετικά, να επικοινωνεί µαζί του αναρτώντας σχετικές πληροφορίες ή τροποποιήσεις της 
παρούσας στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο, ή µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Η Εταιρία τεκµαίρει 
ότι ο Πελάτης έχει συχνή πρόσβαση στο διαδίκτυο, εφόσον της έχει χορηγήσει την ηλεκτρονική του 
διεύθυνση ως µέσο επικοινωνίας στις µεταξύ τους σχέσεις. Σε αυτή την περίπτωση, για την απόδειξη 
επίδοσης ή παράδοσης της σχετικής επικοινωνίας, θα είναι αρκετό για την Εταιρία να αποδείξει ότι 
ανάρτησε τη σχετική πληροφορία στο δικτυακό της τόπο ή ότι απέστειλε το ηλεκτρονικό µήνυµα στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση που της έχει δηλώσει ο Πελάτης. Ο Πελάτης παρέχει τη ρητή γενική συναίνεσή 
του, ώστε η ενηµέρωσή του για κάθε πληροφορία να γίνεται µέσω του δικτυακού τόπου της Εταιρίας ή 
µε αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει στα στοιχεία 
επικοινωνίας. 

2. Ενηµέρωση του Πελάτη σε περίπτωση εκτέλεσης εντολής. Όταν η Εταιρία εκτελεί για 
λογαριασµό του Πελάτη συγκεκριµένη συναλλαγή ή διαβιβάζει προς εκτέλεση σε τρίτο εντολή του 
Πελάτη, του αποστέλλει σχετικά µε κάθε συναλλαγή που πραγµατοποιείται επιβεβαίωση ή ενηµέρωση, 
η οποία περιέχει καταγεγραµµένες τις λεπτοµέρειες της συναλλαγής. Η αποστολή διενεργείται το 
αργότερο την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την εκτέλεση της εντολής, ή µετά τη λήψη της επιβεβαίωσης 
που αποστέλλει στην Εταιρία τυχόν τρίτος, ο οποίος µεσολάβησε στην εκτέλεση της εντολής του 
Πελάτη. Η Εταιρία δεν αποστέλλει ειδοποίηση για την επιβεβαίωση εκτέλεσης εντολής, εάν πρόκειται 
να αποσταλεί άµεσα στον Πελάτη από τρίτο πρόσωπο που µεσολάβησε στη συναλλαγή, επιβεβαίωση 
που περιέχει τις ίδιες πληροφορίες. Η ειδοποίηση για την επιβεβαίωση της εκτέλεσης της εντολής, η 
οποία θα αποσταλεί στον Πελάτη, περιλαµβάνει, κατά περίπτωση, τις προβλεπόµενες από την εκάστοτε 
ισχύουσα νοµοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο πληροφορίες. 

3. Ενηµέρωση του Πελάτη για λοιπά θέµατα. Κατόπιν γραπτού αιτήµατός του Πελάτη, η Εταιρία 
θα αποστείλει την ανάλυση των προµηθειών ή χρεώσεων, που σχετίζονται µε την εκτελεσθείσα εντολή. 
Επίσης κατόπιν γραπτού αιτήµατός του Πελάτη η Εταιρία µπορεί να του παρέχει πληροφορίες σχετικά 
µε την κατάσταση της εντολής του. Στις περιπτώσεις όπου η Εταιρία παρέχει επιπρόσθετα την 
παρεπόµενη υπηρεσία θεµατοφυλακής επί χρηµατοπιστωτικών µέσων του Πελάτη, σύµφωνα µε τα 
ειδικότερα οριζόµενα στην παρούσα, αποστέλλει τουλάχιστον σε τριµηνιαία βάση κατάσταση 
περιουσιακών στοιχείων. Η κατάσταση αυτή περιλαµβάνει τα εκάστοτε προβλεπόµενα όπως ορίζονται 
από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Ρητά συµφωνείται ότι, αν δεν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά και 
εγγράφως µεταξύ της Εταιρίας και του Πελάτη, η Εταιρία δεν υπέχει διά της παρούσας καµία υποχρέωση 
ενηµέρωσης του Πελάτη για τυχόν υπέρβαση ορίου ανοιχτών θέσεων του Πελάτη, παρά µόνο στο µέτρο 
και στο βαθµό που αυτό επιβάλλεται µε αναγκαστική διάταξη του εκάστοτε ισχύοντος νοµοθετικού και 
κανονιστικού πλαισίου.    

4. Ενηµέρωση του Πελάτη µέσω ηλεκτρονικών συστηµάτων. Ο Πελάτης δύναται να λαµβάνει 
µέσω προγράµµατος που του χορηγείται πληροφορίες για τις τιµές των χρηµατοπιστωτικών µέσων είτε 
σε πραγµατικό χρόνο είτε µε χρονική καθυστέρηση, ανάλογα µε τις υπηρεσίες που παρέχονται κάθε φορά 
στον Πελάτη, και τους ειδικότερους όρους χρήσης της υπηρεσίας ή του Λογισµικού. Η δυνατότητα αυτή 
του Πελάτη δεν συνιστά µεταβίβαση ή παραχώρηση χρήσης του προγράµµατος που περιλαµβάνει τις 
σχετικές πληροφορίες από την Εταιρία ή τον τρίτο πάροχο στον Πελάτη. Η Εταιρία εφιστά την προσοχή 
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του Πελάτη στο ενδεχόµενο µεταβολής των τιµών αυτών µέχρι την περιέλευση τυχόν ηλεκτρονικής 
εντολής του στην Εταιρία ή την Εκτελούσα Επιχείρηση, την εισαγωγή της στο σύστηµα και την κατάρτιση 
της σχετικής δικαιοπραξίας. Ούτε η Εταιρία, ούτε η τυχόν Εκτελούσα Επιχείρηση ευθύνεται σε 
περίπτωση µη εκτέλεσης της εντολής µε καθορισµένο όριο τιµήµατος λόγω µεταβολής της τιµής της 
µετοχής ή την εκτέλεση εντολής ελεύθερης από όριο τιµήµατος σε τιµή διαφορετική από την τιµή κατά 
το χρόνο διαβιβάσεως της εντολής από τον Πελάτη. 

5. Μη λήψη ενηµέρωσης. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για την παραλαβή της ενηµέρωσης από τον 
Πελάτη. Αν ο Πελάτης δεν λαµβάνει ενηµέρωση, την οποία η Εταιρία όφειλε να του έχει παράσχει, 
υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς καµία καθυστέρηση την Εταιρία αµέσως µετά την 
παρέλευση εύλογου χρόνου, µέσα στον οποίο η ενηµέρωση της Εταιρίας θα έπρεπε να είχε περιέλθει 
στον Πελάτη κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων, και το αργότερο εντός 24 ωρών αν πρόκειται για 
ενηµέρωση µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή  τηλεοµοιοτυπία ή SMS και τεσσάρων (4) 
ηµερολογιακών ηµερών αν πρόκειται για απλό ταχυδροµείο, των προθεσµιών αρχόµενων από την 
επόµενη της συναλλαγής εργάσιµη ηµέρα. Παράλειψη του Πελάτη να ενηµερώσει σχετικά την Εταιρία 
αποτελεί τεκµήριο ότι παρέλαβε τις εν λόγω ενηµερώσεις, απαλλασσόµενης της Εταιρίας από 
οποιαδήποτε περαιτέρω αστική ευθύνη.  

6. Αντιρρήσεις. Αντιρρήσεις του Πελάτη, που αφορούν οποιοδήποτε στοιχείο των συναλλαγών που 
καταρτίσθηκαν για λογαριασµό του και συµπεριλαµβάνεται στην κατά τα ανωτέρω ενηµέρωσή του από 
την Εταιρία, πρέπει να υποβάλλονται σε αυτήν εγγράφως αµέσως µετά την ενηµέρωση του και το 
αργότερο εντός 24 ωρών, εκτός αν προβλέπεται διαφορετική προθεσµία σε ειδικότερους όρους της 
παρούσας ή στους όρους του εκάστοτε χρηµατοπιστωτικού µέσου. Παράλειψη έγκαιρης υποβολής 
αντιρρήσεων ισχύει ως έγκριση. Αντιρρήσεις του Πελάτη επί στοιχείων συναλλαγών που διενεργούνται 
µε τη χρήση λογισµικού τρίτων παρόχων, υποβάλλονται σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους των 
συµβάσεων που υπογράφει ο Πελάτης µε τις εκτελούσες επιχειρήσεις αναφορικά µε την παροχή των 
επενδυτικών υπηρεσιών για την παροχή των οποίων χορηγείται το λογισµικό στον Πελάτη, της Εταιρίας 
µη υπέχουσας οποιασδήποτε σχετικής ευθύνης. 

7. Συναίνεση για την επεξεργασία δεδοµένων. Ο Πελάτης παρέχει ρητώς τη συναίνεση του στην 
επεξεργασία και, ιδίως, την καταχώριση και αποθήκευση σε Αρχείο από τους Υπαλλήλους των αρµοδίων 
Τµηµάτων της Εταιρίας των ατοµικών, οικογενειακών, εταιρικών, οικονοµικών, περιουσιακών ή άλλων 
στοιχείων του που δηλώνει στην Εταιρία καθώς και των στοιχείων που αφορούν στις συναλλαγές που 
διενεργεί, δηλώνει δε ότι ενηµερώθηκε πριν από την υπογραφή της παρούσας συµβάσεως από τους 
αρµόδιους υπάλληλους της Εταιρίας µε τρόπο σαφή για την επεξεργασία των δεδοµένων από την Εταιρία 
ή από συνεργαζόµενες µε αυτή επιχειρήσεις, το σκοπό της επεξεργασίας στο πλαίσιο της παρούσας, τους 
αποδέκτες των δεδοµένων και το δικαίωµα πρόσβασης, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζει ο νόµος, 
που έχει ο Πελάτης στο Αρχείο της Εταιρίας και ειδικότερα στις πληροφορίες που τον αφορούν.  

8. ∆ιαβίβαση και επίκληση δεδοµένων. Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, η Εταιρία δύναται να 
διαβιβάζει προς αρµόδιους φορείς, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και σε συνεργαζόµενες 
µε αυτήν επιχειρήσεις τα στοιχεία που απαιτούνται ή που τυχόν της ζητούνται από τους εν λόγω φορείς 
ή τις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις προς εκτέλεση του έργου τους και, γενικώς, για την προώθηση και 
υποστήριξη των συναλλακτικών σχέσεων. Επίσης, η Εταιρία δύναται να διαβιβάζει δεδοµένα του Πελάτη 
σε συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις για λόγους συµµόρφωσης του Οµίλου µε κανονιστικές διατάξεις. 
Τέλος, η Εταιρία δύναται να επικαλεσθεί δεδοµένα Πελάτη ενώπιον ∆ικαστηρίου ή άλλης Αρχής για την 
υπεράσπιση υποθέσεώς της που εκκρεµεί και αφορά σχέσεις που ρυθµίζονται από τη σύµβαση παροχής 
επενδυτικών υπηρεσιών. Η Εταιρία δε φέρει ουδεµία ευθύνη για τη διαβίβαση δεδοµένων ή εσφαλµένων 
δεδοµένων Πελάτη, ακόµα και αν η διαβίβαση γίνεται µε πρωτοβουλία της Εταιρίας, εκτός αν οφείλεται 
σε δόλο ή βαρεία αµέλεια της Εταιρίας ή των υπαλλήλων αυτής.    
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Τµήµα VII Καλύψεις και ασφάλειες της εταιρίας  

Προς εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσης του Πελάτη έναντι της Εταιρίας, αναγνωρίζονται στην 
Εταιρία τα ακόλουθα δικαιώµατα. Τα δικαιώµατα αυτά διατηρεί η Εταιρία και προς εξασφάλιση κάθε 
απαίτησης, υφιστάµενης, µελλοντικής ή υπό αίρεση τρίτης επιχείρησης Εκτελούσας, Εκκαθαρίζουσας ή 
Θεµατοφύλακα. 

1. Άρνηση εκτέλεσης εντολών. Η Εταιρία δικαιούται να αρνηθεί την εκτέλεση των εντολών του 
Πελάτη, εφόσον αυτός δεν εκπληρώνει τις προς αυτήν ή προς τρίτους υποχρεώσεις που αναλαµβάνει 
δυνάµει της παρούσας (ιδίως δεν έχει καταβάλλει το τίµηµα αγοράς ή δεν έχει καταθέσει τους προς 
πώληση τίτλους), ή οι οποίες σχετίζονται εν γένει µε τις διδόµενες δυνάµει της παρούσας εντολές του ή 
διενεργηθείσες επενδύσεις.  

2. ∆ικαίωµα Ενεχύρου. Κάθε περιουσιακό στοιχείο του Πελάτη που βρίσκεται στην κατοχή της 
Εταιρίας, άµεσα ή έµµεσα µέσω τρίτου, ιδίως Θεµατοφύλακα, αποτελεί αντικείµενο ενεχύρου προς 
εξασφάλιση κάθε απαίτησης, υφιστάµενης, µελλοντικής ή υπό αίρεση, της Εταιρίας κατά του Πελάτη. 
Εφόσον για τη σύσταση του ενεχύρου απαιτείται ειδική διαδικασία, ο παρών όρος ισοδυναµεί µε δήλωση 
βουλήσεως του Πελάτη για την αποδοχή της και εξουσιοδότησή του προς την Εταιρία, να διενεργήσει για 
λογαριασµό του Πελάτη, τη διαδικασία αυτή και να προβεί σε κάθε τυχόν απαιτούµενη για το σκοπό αυτό 
πρόσθετη ενέργεια, υπογράφοντας οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί σχετικά για λογαριασµό του Πελάτη, 
επιτρεπόµενης ρητώς και της κατάρτισης αυτοσύµβασης. Ο Πελάτης υποχρεούται να λαµβάνει κάθε 
µέτρο, ώστε να παραµένει ισχυρό το ως άνω ενέχυρο έναντι κάθε τρίτου.       

3. Επίσχεση και Συµψηφισµός. Περιουσιακά στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων κάθε είδους 
παραστατικών ή χρηµατικών ποσών που περιέρχονται µε οποιονδήποτε τρόπο στην κατοχή της Εταιρίας 
για λογαριασµό του Πελάτη, ή επί των οποίων η Εταιρία αποκτά δικαίωµα διάθεσης, αποτελούν 
αντικείµενο επίσχεσης εκ µέρους αυτής. Η Εταιρία δικαιούται, συνεπώς, να αρνηθεί την απόδοση καθενός 
από αυτά στον Πελάτη ή σε άλλο πρόσωπο κατ’ εντολή του Πελάτη, έως ότου ο Πελάτης εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις που υπέχει έναντι της Εταιρίας. Για το σκοπό αυτό, όλες οι επιµέρους συναλλακτικές 
σχέσεις µεταξύ του Πελάτη και της Εταιρίας θεωρούνται ότι απορρέουν από µία ενιαία σύµβαση παροχής 
επενδυτικών υπηρεσιών. Απαιτήσεις που προκύπτουν από κάποια επιµέρους συναλλακτική σχέση 
µπορούν να προταθούν από την Εταιρία κατά του Πελάτη σε συµψηφισµό κατά απαίτησης που προκύπτει 
από άλλη επιµέρους συναλλακτική σχέση, ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη καταστεί ληξιπρόθεσµες. Η 
Εταιρία δεν ευθύνεται για ζηµίες που προξενούνται στον Πελάτη ή τρίτο από την άσκηση του 
δικαιώµατος της επισχέσεως ή από άλλα νόµιµα ή συµβατικά µέτρα, που τυχόν λαµβάνονται από αυτήν, 
για την εξόφληση των απαιτήσεων της κατά του Πελάτη, συµπεριλαµβανοµένων των µελλοντικών ή υπό 
αίρεση απαιτήσεων. Προς εξόφληση των οφειλών του προς την Εταιρία o Πελάτης δεν δικαιούται να 
προτείνει σε συµψηφισµό απαιτήσεις του κατά της Εταιρίας από οποιαδήποτε αιτία. 

4. Ασφάλεια. Αν ο Πελάτης έχει χρεωστικό υπόλοιπο στην Εταιρία, ανεξάρτητα από το αν είναι 
υπερήµερος ως προς την εξόφλησή του, η Εταιρία δικαιούται να ζητήσει από τον Πελάτη να της 
προσκοµίσει, για ασφάλεια των απαιτήσεών της, χρηµατοπιστωτικά µέσα αποδοχής της, των οποίων η 
αξία να είναι ίση τουλάχιστον µε το 100% του χρεωστικού υπολοίπου αυτού και επί των οποίων θα 
συνίσταται ενέχυρο. Η Εταιρία δικαιούται να προβεί σε κάθε νόµιµη ενέργεια για την εκποίηση 
περιουσιακών στοιχείων του Πελάτη που βρίσκονται στην κατοχή της ιδίας, άµεσα ή µέσω τρίτου, ή στην 
κατοχή του Θεµατοφύλακα, ως ενέχυρο προς εξασφάλιση κάθε απαίτησης της Εταιρίας κατά του Πελάτη.  

5. ∆ικαίωµα εκποίησης. Ο Πελάτης ρητά εξουσιοδοτεί διά του παρόντος όρου και ανεκκλήτως, ως 
η εξουσιοδότηση αφορώσα και το συµφέρον της Εταιρίας, την Εταιρία να εκποιήσει κάθε περιουσιακό 
του στοιχείο που βρίσκεται στην κατοχή της ίδιας, άµεσα ή µέσω τρίτου, ιδίως Θεµατοφύλακα, για την 
ικανοποίηση κάθε απαίτησης της Εταιρίας κατ αυτού, εφόσον ο Πελάτης έχει περιέλθει σε υπερηµερία 
ως προς την εκπλήρωση υποχρέωσης του προς την Εταιρία. 

6. ∆απάνες σε βάρος του Πελάτη. Ο Πελάτης βαρύνεται µε κάθε δαπάνη, η οποία πραγµατοποιείται 
σχετικά µε την  παραχώρηση, διαχείριση και τυχόν εκποίηση των περιουσιακών αυτών στοιχείων, µετά 
από δικαστική απόφαση ή σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις αναγκαστικού δικαίου ή 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας, καθώς επίσης και µε όλα τα δικαστικά και άλλα έξοδα που 
σχετίζονται µε την επιδίωξη απαίτησης της Εταιρίας προς τον Πελάτη ή απαίτησης από υποκατάσταση 
της Εταιρίας σε δικαιώµατα τρίτων κατά του Πελάτη, όπως π.χ. φύλακτρα, δαπάνες επίβλεψης ή 
καταµέτρησης ασφάλιστρα, προµήθειες, δικαστικές και εξώδικες δαπάνες κ.λπ.  
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Τµήµα VIII Προµήθειες και λοιπές χρεώσεις  

1.1. Υποχρέωση καταβολής προµηθειών.  Ο Πελάτης αναλαµβάνει µε την παρούσα την υποχρέωση 
να καταβάλει στην Εταιρία, σε πρώτη ζήτηση, τις αµοιβές/προµήθειες και χρεώσεις για τις υπηρεσίες της, 
οι οποίες του γνωστοποιούνται αναφορικά µε την παροχή των επενδυτικών και παρεπόµενων υπηρεσιών 
δυνάµει της παρούσας. Η Εταιρία δικαιούται να αρνηθεί την παροχή υπηρεσίας, εφόσον ο πελάτης δεν 
διαβεβαιώνει µε τον προσήκοντα για την Εταιρία τρόπο, ότι ενηµερώθηκε για τις σχετικές χρεώσεις.  

1.2. Τιµή σε αλλοδαπό νόµισµα. Εάν µέρος της συνολικής τιµής που καταβάλλεται από τον Πελάτη 
σε σχέση µε το χρηµατοπιστωτικό µέσο ή την επενδυτική υπηρεσία, καταβάλλεται σε ξένο νόµισµα, ή 
αφορά ποσό εκφρασµένο σε ξένο νόµισµα, ο Πελάτης, πλέον των τυχόν Τραπεζικών εξόδων µεταφοράς 
χρηµάτων ή εµβασµάτων επιβαρύνεται µε το κόστος µετατροπής του συναλλάγµατος.  

1.3. Αντιπαροχές από ή προς τρίτους. Κατά τη διαδικασία παροχής των επενδυτικών υπηρεσιών σε 
χρηµατοπιστωτικά µέσα, η Εταιρία µπορεί να καταβάλει ή να δέχεται αµοιβές, προµήθειες ή µη 
χρηµατικά οφέλη προς ή από τρίτο µέρος (εκδότη- άλλο διαµεσολαβητή αγοράς), όπου αυτό επιτρέπεται 
από το ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η Εταιρία παρέχει, µέσω της πολιτικής σύγκρουσης 
συµφερόντων, µε συνοπτική µορφή, τους βασικούς όρους των συµφωνιών που αφορούν αυτές τις 
αµοιβές, προµήθειες ή µη χρηµατικά οφέλη. ∆εσµεύεται δε να γνωστοποιεί, κατόπιν γραπτού αιτήµατός 
του Πελάτη πρόσθετες λεπτοµέρειες. Οι εν λόγω αντιπαροχές ή τρόπος υπολογισµού αυτών 
γνωστοποιούνται στον πελάτη τόσο πριν από τη συναλλαγή όσο και περιοδικά δυνάµει των όρων 1.8 
επόµενα του παρόντος Τµήµατος.   

1.4. ∆απάνες. Όλα τα έξοδα και οι δαπάνες, συµπεριλαµβανοµένων των πάσης φύσεως τελών, φόρων 
(όπως ΦΠΑ), δικαστικών εξόδων, τόκων υπερηµερίας, αµοιβών ή προµηθειών τρίτων για την διενέργεια 
των συναλλαγών, ασφαλίστρων, τηλεφωνικών, τηλεγραφικών ή ταχυδροµικών τελών κ.λπ. που αφορούν 
κάθε είδους συναλλαγή του Πελάτη µε την Εταιρία, βαρύνουν τον Πελάτη. Ενδεικτική απαρίθµηση 
αυτών των εξόδων περιλαµβάνεται στο εκάστοτε Έγγραφο Τιµολογιακής Πολιτικής της Εταιρίας.  

1.5. Ληξιπρόθεσµο. Οποιαδήποτε οφειλή ή υποχρέωση του Πελάτη προς την Εταιρία θα είναι, 
ελλείψει ρητής έγγραφης συµφωνίας µε την Εταιρία για το αντίθετο, αµέσως ληξιπρόθεσµη και απαιτητή 
από το χρόνο που έλαβε χώρα το γεγονός, εκ του οποίου προέκυψε και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε 
όχληση ή ειδοποίηση του Πελάτη.  

1.6. Τιµολογιακή πολιτική. Η Τιµολογιακή Πολιτική δύναται να τροποποιείται κατά τη διακριτική 
ευχέρεια της Εταιρίας. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση γνωστοποιείται στον Πελάτη µε τους 
επιτρεπτούς τρόπους ενηµέρωσής, σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους της παρούσας, ακόµα και 
ηλεκτρονικά µέσω του δικτυακού τόπου της Εταιρίας. Σε περίπτωση αντιρρήσεων, ο Πελάτης δικαιούται 
να καταγγείλει τη σύµβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών εντός δέκα ηµερών από της 
γνωστοποιήσεως του τροποποιηµένου τιµολογίου. Παρελθούσης απράκτου της προθεσµίας αυτής 
τεκµαίρεται ότι ο Πελάτης αποδέχεται το περιεχόµενο της εκάστοτε τροποποιήσεως.  

1.7. Χρέωση λογαριασµού. Ο Πελάτης παρέχει µε την παρούσα στην Εταιρία την ειδική, ρητή και 
ανέκκλητη εντολή, ως αφορώσα και το συµφέρον της Εταιρίας, να χρεώνει µε τα παραπάνω ποσά το 
λογαριασµό που ο Πελάτης  υποδεικνύει στη σχετική εντολή του ή εφόσον δεν έχει ορίσει στην εντολή 
του σχετικό λογαριασµό, ή ο λογαριασµός αυτός δεν έχει διαθέσιµο υπόλοιπο, οποιονδήποτε άλλο 
λογαριασµό του κινεί η Εταιρία, µη ευθυνόµενης της τελευταίας για την επιλογή.    

1.8. Ενηµέρωση του Πελάτη για κόστος και χρεώσεις: Η Εταιρία γνωστοποιεί στον Πελάτη το 
συνολικό ποσό των προµηθειών και χρεώσεων και του κόστους και των επιβαρύνσεων που βαρύνουν 
τον Πελάτη και απορρέουν από κάθε συναλλαγή που εκτελεί η Εταιρία για λογαριασµό του Πελάτη τόσο 
εκ των προτέρων όσο και σε ετήσια βάση απολογιστικά Σε περίπτωση που το πραγµατικό κόστος δεν 
είναι διαθέσιµο εκ των προτέρων η Εταιρία δύναται να στηρίζει την ενηµέρωσή της σε εύλογες 
εκτιµήσεις.  

1.9. Περιεχόµενο ενηµέρωσης  Στον πελάτη παρέχεται ως ενηµέρωση: 

α) Το συνολικό κόστος  και επιβαρύνσεων που χρεώνονται από την Εταιρία ή από άλλα µέρη, στην 
περίπτωση που ο Πελάτης έχει παραπεµφθεί σε αυτά, για την επενδυτική υπηρεσία (τις επενδυτικές 
υπηρεσίες) και/ή παρεπόµενες υπηρεσίες παρεχόµενες στον πελάτη. Όταν η Εταιρία προτείνει ή διαθέτει 
στον Πελάτη υπηρεσίες που παρέχονται από άλλη επιχείρηση, αθροίζει τα κόστη και τις επιβαρύνσεις 
των υπηρεσιών της µε τα κόστη και τις επιβαρύνσεις των υπηρεσιών που παρέχονται από την άλλη 
επιχείρηση. Οι πληρωµές τρίτων µερών εισπραττόµενες από επιχειρήσεις επενδύσεων σε σχέση µε την 
επενδυτική υπηρεσία που παρέχεται σε πελάτη αναφέρονται χωριστά και τα συνολικά κόστη και 
επιβαρύνσεις προστίθενται και εκφράζονται ως χρηµατικό ποσό και ως ποσοστό  
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β) Το συνολικό κόστος και επιβαρύνσεις που σχετίζονται µε την κατασκευή και διαχείριση των 
χρηµατοπιστωτικών µέσων, ως άθροισµα. 

γ) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε µέρος του συνολικού κόστους και επιβαρύνσεων πρέπει να καταβληθεί 
σε ξένο νόµισµα ή αντιπροσωπεύει ποσό εκφρασµένο σε ξένο νόµισµα, παρέχεται ένδειξη του σχετικού 
νοµίσµατος και ισχύουσες ισοτιµίες και κόστη µετατροπής. 

δ) Απεικόνιση του αθροιστικού αποτελέσµατος του κόστους επί της απόδοσης κατά την παροχή 
επενδυτικών υπηρεσιών,  

1.10. Ο Πελάτης δικαιούται να ζητήσει αναλυτικότερη ενηµέρωση κατόπιν αιτήµατός του 

1.11. Εκ των προτέρων πληροφόρηση για το κόστος των χρηµατοπιστωτικών µέσων:  Η ως άνω 
πληροφόρηση υπό β) παρέχεται τον Πελάτη εκ των προτέρων στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν η Εταιρία προτείνει ή διαθέτει χρηµατοπιστωτικά µέσα σε πελάτες ή 

β) όταν η Εταιρία πρέπει να παρέχει στον Πελάτη ΒΕΠ ΟΣΕΚΑ ή έγγραφα βασικών πληροφοριών 
για επενδυτές που αφορούν συσκευασµένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά 
προϊόντα βασιζόµενα σε ασφάλιση (PRIIP) όσον αφορά τα σχετικά χρηµατοπιστωτικά µέσα, σύµφωνα 
µε την οικεία ενωσιακή νοµοθεσία. 

1.12. Ετήσια περιοδική πληροφόρηση: Η Εταιρία παρέχει επίσης ετήσια πληροφόρηση για όλα τα 
κόστη και επιβαρύνσεις που σχετίζονται µε τα χρηµατοπιστωτικά µέσα και τις επενδυτικές ή 
παρεπόµενες υπηρεσίες σε περίπτωση που έχει προτείνει ή διαθέσει τα χρηµατοπιστωτικά µέσα ή έχει 
παράσχει στον πελάτη το βασικό έγγραφο πληροφοριών ή το έγγραφο βασικών πληροφοριών για 
επενδυτές και διατηρεί ή διατηρούσε σταθερή σχέση µε τον Πελάτη στη διάρκεια του έτους. Η ανωτέρω 
πληροφόρηση βασίζεται στο πραγµατικό κόστος και παρέχεται σε εξατοµικευµένη βάση. Η Εταιρία 
µπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να παρέχει στον Πελάτη την ως άνω συνολική πληροφόρηση 
σχετικά µε τα κόστη και τις επιβαρύνσεις των επενδυτικών υπηρεσιών και των χρηµατοπιστωτικών σε 
συνδυασµό µε τις υφιστάµενες περιοδικές εκθέσεις που παρέχει στον Πελάτη 
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Τµήµα IX Ευθύνη της εταιρίας  

1. Αποτέλεσµα επενδυτικών υπηρεσιών. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Ακόµα και αν ορίζεται 
ειδικά στις πληροφορίες που αφορούν συγκεκριµένο χρηµατοπιστωτικό µέσο εγγυηµένη απόδοση, η 
εγγύηση αυτή παρέχεται από τον εκδότη ή τρίτο πρόσωπο, η Εταιρία δεν υπόσχεται συγκεκριµένη 
απόδοση από τις παρεχόµενες επενδυτικές και παρεπόµενες υπηρεσίες και κάθε αναφορά σε απόδοση 
αφορά παρελθόντα χρόνο ή απλή εκτίµηση της Εταιρίας. 

2. Μεταβολή συνθηκών. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν ζηµία του Πελάτη από τις εκάστοτε 
παρεχόµενες επενδυτικές και παρεπόµενες υπηρεσίες που θα οφείλεται σε µεταβολή των συνθηκών της 
αγοράς, των ισοτιµιών των νοµισµάτων ή και σε επιλογές και αποφάσεις της Εταιρίας, οι οποίες εκ των 
υστέρων ήθελαν αποδειχθούν µη επωφελείς, εκτός εάν παράνοµα και υπαίτια ζηµίωσε τον Πελάτη µε 
πράξεις ή παραλείψεις της. Η Εταιρία ευθύνεται για ανόρθωση τυχόν ζηµίας του Πελάτη από τις εκάστοτε 
παρεχόµενες επενδυτικές και παρεπόµενες υπηρεσίες, µόνο εάν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων της 
επέδειξε βαρεία αµέλεια ή δόλο σε βάρος των συµφερόντων του Πελάτη.  

3. Υπαιτιότητα. Η Εταιρία ευθύνεται µόνο για δόλο και βαρεία αµέλεια των οργάνων, βοηθών 
εκπληρώσεως ή προστηθέντων της, εάν ο Πελάτης υποστεί ζηµία από λάθος, παρανόηση, πλάνη ή απάτη 
σχετικά µε το πρόσωπο που δήλωσε στην Εταιρία τη βούλησή του για την κατάρτιση συναλλαγής ή µε 
το περιεχόµενο των δηλώσεων βουλήσεως ή ανακοινώσεων που γίνονται τηλεφωνικώς ή εγγράφως από 
και προς την Εταιρία προς και από τον Πελάτη ή από και προς την Εταιρία προς και από τρίτους 
(περιπτώσεις πλαστοπροσωπίας και πλαστογραφίας). Ο Πελάτης ευθύνεται έναντι της Εταιρίας για όποια 
ζηµία ήθελε υποστεί αυτή από τη διαβίβαση από τον Πελάτη σε τρίτο προσωπικών του στοιχειών που 
αφορούν τις συναλλαγές του µε την Εταιρία, όπως Κωδικών πρόσβασης ή αριθµών λογαριασµών, 
νοµιµοποιητικών εγγράφων κτλ.  

4. ∆ικαίωµα ακύρωσης. Σε κάθε περίπτωση εσφαλµένης διαβιβάσεως δηλώσεως βουλήσεως ο Πελάτης 
παραιτείται από το κατ’ άρθρο 146 Α.Κ δικαίωµα ακυρώσεως της δικαιοπραξίας. Η Εταιρία ευθύνεται 
σε περίπτωση υπαίτιας µη εκτελέσεως εντολών του Πελάτη ή υπαίτιας καθυστερήσεως στην εκτέλεση 
εντολών του για δόλο και βαρεία αµέλεια των οργάνων, βοηθών εκπληρώσεως ή προστηθέντων της. 

5. Ποσοτικός περιορισµός ευθύνης. Σε καµία περίπτωση η Εταιρία, τα διευθυντικά της στελέχη και οι 
υπάλληλοί της δεν είναι υπεύθυνοι απέναντί στον Πελάτη για την απώλεια κερδών, υπεραξίας, φήµης, 
επιχειρησιακών ευκαιριών ή προσδοκώµενων ωφελειών ή για ειδικές ή αποθετικές ζηµίες. 

6. Υπέρβαση ορίων - αναστολή εργασιών - δυσλειτουργία σε συστήµατα. Η Εταιρία δεν ευθύνεται 
για τη µη εκτέλεση εντολών λόγω υπέρβασης ορίων συναλλαγών που τυχόν τίθενται σε τόπους εκτέλεσης 
όπως στο ΧΑ. Η Εταιρία δε φέρει καµία ευθύνη για τυχόν ζηµία που προκαλείται στον Πελάτη ή τρίτο 
που έλκει δικαίωµα από αυτόν σε περιπτώσεις µερικής ή ολικής αναστολής ή περιορισµού των εργασιών 
της ίδιας της Εταιρίας ή άλλης ΕΠΕΥ, µε την οποία συναλλάσσεται για λογαριασµό του Πελάτη, όπως 
ενδεικτικά Εκτελούσας ή Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης,  εξαιτίας αποφάσεων και πράξεων των αρχών, 
τυχαίων γεγονότων και γεγονότων ανωτέρας βίας, συµπεριλαµβανοµένης της διακοπής λειτουργίας του 
τόπου εκτέλεσης και της ασκήσεως του δικαιώµατος της απεργίας. Η Εταιρία δεν ευθύνεται αν υπάρχει 
δυσλειτουργία στα µηχανογραφικά ή τηλεπικοινωνιακά συστήµατα µέσω των οποίων γίνεται διαβίβαση 
των εντολών του Πελάτη. Επίσης, η Εταιρία δεν ευθύνεται για ζηµία από παράνοµες πράξεις τρίτων ιδίως 
της παράνοµης πρόσβασης και χρήσης (hacking). 

7. ∆ιαβίβαση σε Εκτελούσα Επιχείρηση. Σε περίπτωση διαβίβασης εντολής σε Εκτελούσα Επιχείρηση 
µε σκοπό την εκτέλεσή της, η Εταιρία ευθύνεται µόνο για την πιστή και έγκαιρη διαβίβαση των εντολών 
του Πελάτη, χωρίς να ευθύνεται για τυχόν πταίσµα του προσώπου που θα επιλέξει, για την εκτέλεση των 
πάσης φύσεως εντολών του Πελάτη και ειδικότερα για τη µη έγκαιρη ή τη µη σύµφωνη προς αυτές 
εκτέλεση ή ακόµη και την αδυναµία αυτού για την εκπλήρωσή τους. Η ευθύνη της Εταιρίας περιορίζεται 
µόνο για δόλο ή βαρεία αµέλεια της κατά την επιλογή του τρίτου σύµφωνα µε την πολιτική επιλογής 
αντισυµβαλλοµένων που περιλαµβάνεται στην πολιτική εκτέλεσης εντολών της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν 
ευθύνεται επίσης για τη φερεγγυότητα και εν γένει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ΕΧΑΕ ή 
αντίστοιχων φορέων της Αλλοδαπής, άλλων µελών του ΧΑ ή άλλων αγορών και εν γένει των εταιριών 
µε τις οποίες συνεργάζεται για την εκτέλεση των εντολών του Πελάτη που διαβιβάζονται προς εκτέλεση, 
(Εκτελούσας – Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης – Θεµατοφύλακα) ευθυνόµενη µόνο για δόλο ή βαρεία 
αµέλεια της κατά την επιλογή του τρίτου σύµφωνα µε την πολιτική επιλογής αντισυµβαλλοµένων που 
περιλαµβάνεται στην πολιτική εκτέλεσης εντολών της Εταιρίας. Πάντως τεκµαίρεται ότι η λειτουργία 
Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, όπως και χρηµατιστηριακών εταιριών και πιστωτικών 
ιδρυµάτων, βάσει άδειας λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή της Τράπεζας της Ελλάδος ή άλλης 
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αρµόδιας αρχής κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου κράτους που προβλέπει σύστηµα 
εποπτείας ισοδύναµο µε αυτό των χωρών µελών της ΕΕ, αποκλείει την ύπαρξη πταίσµατος της Εταιρίας.  

8. Φορολογικά ζητήµατα. Η Εταιρία σε καµία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε φορολογική 
µεταχείριση του Πελάτη αναφορικά µε συγκεκριµένο χρηµατοπιστωτικό µέσο ή συναλλαγή ή 
οποιαδήποτε σχετική φορολογική του υποχρέωση. Ο Πελάτης καλείται να ζητήσει ανεξάρτητη συµβουλή 
από ειδικό επιστήµονα, σχετικά µε τη φορολογική µεταχείριση οποιασδήποτε σκοπούµενης συναλλαγής. 
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Τµήµα X Παροχή βραχυπρόθεσµης πίστωσης για τη 

διενέργεια χρηµατιστηριακών συναλλαγών 

1. Ορισµοί – ερµηνεία όρων 

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. «∆ιατηρητέο 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 ∆ιατηρητέο περιθώριο. 

1.4. «Κινητές Αξίες»: οι κινητές αξίες των περιπτώσεων α’ και β’ της περίπτωσης 45) της παραγράφου 
1 του άρθρου 4 του ν.4514/2018 και της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, 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 ρυθµιζόµενη αγορά ή σε Πολυµερή Μηχανισµό ∆ιαπραγµάτευσης (Π.Μ.∆.) 
ή σε Μηχανισµό Οργανωµένης ∆ιαπραγµάτευσης (Μ.Ο.∆.). 

1.5. «Λογαριασµός Βραχυπρόθεσµης Πίστωσης»: Ο λογαριασµός λογιστικής παρακολούθησης 
µετρητών υποστήριξης της παρούσας πρόσθετης πράξης που τηρείται από την Εταιρία.  

1.6.  «Μηχανισµός Οργανωµένης ∆ιαπραγµάτευσης (Μ.Ο.∆.)»: Μηχανισµός Οργανωµένης 
∆ιαπραγµάτευσης (Μ.Ο.∆.) κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

1.7. «Όριο Πίστωσης»: το ανώτατο όριο πίστωσης που παρέχεται στον Πελάτη. 

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

1.9. «Προθεσµία Εκκαθάρισης»: Η εκάστοτε προβλεπόµενη από το σχετικά εφαρµοστέο νοµοθετικό 
και κανονιστικό πλαίσιο προθεσµία εκκαθάρισης και διακανονισµού των συναλλαγών που 
διενεργούνται µε πίστωση [ανερχόµενη σήµερα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες µετά την ηµέρα 
διενέργειας της συναλλαγής (Τ+2)]. 

1.10. «Πολυµερής Μηχανισµός ∆ιαπραγµάτευσης»: Πολυµερής Μηχανισµός ∆ιαπραγµάτευσης 
κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

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

1.12.  «Τρέχουσα Αξία Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας»: η αξία του συνόλου των Στοιχείων του 
Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, όπως αυτή αποτιµάται κάθε εργάσιµη ηµέρα σύµφωνα µε το άρθρο 
3 της απόφασης µε αριθµό 6/675/27.02.2014 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

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 για την εξόφληση του 
τιµήµατος αγοράς Κινητών Αξιών. 

2. Παροχή βραχυπρόθεσµης πίστωσης – χρονική διάρκεια πίστωσης. Οι παρόντες όροι ισχύουν 
εφόσον ο Πελάτης και η Εταιρία έχουν συµφωνήσει στο σχετικό πεδίο της παρούσας σύµβασης την 
παροχή της παρεπόµενης υπηρεσίας βραχυπρόθεσµης πίστωσης υπό τους όρους και προϋποθέσεις που 
ορίζονται στα άρθρα 5 έως 10 του ν.4141/2013 και της Απόφασης υπ’ αρ. 6/675/27.02.2014 του ∆.Σ. της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν σήµερα. Ως βραχυπρόθεσµη πίστωση για τους σκοπούς της 
παρούσας  θεωρείται η πίστωση για την εξόφληση του τιµήµατος αγοράς κινητών αξιών, χρονικής 
διάρκειας ίσης µε την Προθεσµία Εκκαθάρισης, αρχοµένης από την ηµεροµηνία κατάρτισης της 
χρηµατιστηριακής συναλλαγής αγοράς Κινητών Αξιών και ληγούσης µε το πέρας της ως άνω Προθεσµίας 
Εκκαθάρισης της ανωτέρω συναλλαγής. 

3. Σκοπός Πίστωσης. Η µε τους παρόντες όρους χορηγούµενη πίστωση χορηγείται αποκλειστικά 
για την εξόφληση του τιµήµατος αγοράς Κινητών Αξιών, στο οποίο συµπεριλαµβάνεται και κάθε σχετική 
νόµιµη επιβάρυνση ή δικαίωµα. 

4. Περιθώρια – επιτόκιο – περίοδος εκτοκισµού - εξόφληση 
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4.1. Αρχικό Περιθώριο. Ως ελάχιστο ποσοστό του Αρχικού Περιθωρίου καθορίζεται το 40% της 
Τρέχουσας Αξίας του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας. Η κάλυψη του Αρχικού Περιθωρίου πρέπει να έχει 
πραγµατοποιηθεί από τον πελάτη προ της εκτέλεσης της εντολής αγοράς. 

4.2. ∆ιατηρητέο Περιθώριο. Ως ελάχιστο ποσοστό του ∆ιατηρητέου Περιθωρίου καθορίζεται το 30% 
της Τρέχουσας Αξίας του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας. Εφόσον αυξηθεί νοµοθετικά το ελάχιστο ποσοστό 
Αρχικού Περιθωρίου πέραν του ως άνω συµφωνουµένου ποσοστού, το νέο αυτό ποσοστό Αρχικού 
Περιθωρίου ισχύει αυτοδικαίως και στην παρούσα Πρόσθετη πράξη. Επίσης η Εταιρία δικαιούται να 
αναπροσαρµόζει το ποσοστό του αρχικού περιθωρίου η/και του διατηρητέου περιθωρίου, κατά την 
απόλυτη κρίση της κατόπιν γνωστοποίησης στον Πελάτη µε τους επιτρεπτούς τρόπους ενηµέρωσης 
δυνάµει της Σύµβασης, 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 πρόσθετης πράξης. 

4.3. όριο πίστωσης : καθορίζεται µε απόφαση της Εταιρίας σύµφωνα µε τις συνθήκες της αγοράς. 
Εφόσον ορισθεί νοµοθετικά όριο πίστωσης, κατώτερο από το αναφερόµενο στην παρούσα, το όριο αυτό 
ισχύει αυτόµατα και για την παρούσα σύµβαση. Μετά τη λήξη της διάρκειας της παρεχόµενης πίστωσης 
ως επιτόκιο λογίζεται το εκάστοτε συµβατικό επιτόκιο προσαυξηµένο κατά 2 % (επιτόκιο υπερηµερίας). 
Η Εταιρία δικαιούται να µεταβάλει το επιτόκιο µονοµερώς κατά τους όρους της παραγράφου 2 του 
τµήµατος «Τελικές ∆ιατάξεις» των παρόντων Όρων. 

4.4. Επιτόκιο. Η δια της παρούσας παρεχοµένη πίστωση συµφωνείται έντοκη µε ετήσιο επιτόκιο ίσο 
µε το εκάστοτε ισχύον ανώτατο συµβατικό επιτόκιο, όπως αυτό καθορίζεται από την Τράπεζα της 
Ελλάδος. 

4.5. Εκτοκισµός. Ο τόκος υπολογίζεται από την ηµέρα εκκαθάρισης της συναλλαγής και είναι 
πληρωτέος την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα της εκάστοτε λήξεως της παρεχοµένης πιστώσεως, 
χωρίς να απαιτείται προηγούµενη ειδοποίηση του Πελάτη. Μετά τη λήξη της διάρκειας της παρεχόµενης 
πίστωσης ως επιτόκιο λογίζεται το εκάστοτε επιτόκιο υπερηµερίας.  

4.6. Εξόφληση. Η εξόφληση της παραπάνω πίστωσης διενεργείται από τον Πελάτη µέσα στην 
Προθεσµία Εκκαθάρισης, είτε µε µετρητά, είτε από το προϊόν της πωλήσεως των µετοχών που 
αγοράστηκαν µε την πίστωση, ή από το προϊόν της πώλησης άλλων εν γένει µετοχών του Χαρτοφυλακίου 
Ασφαλείας του. Οι ως άνω πωλήσεις µετοχών διενεργούνται είτε κατόπιν εντολής του Πελάτη, είτε 
κατόπιν ασκήσεως από την Εταιρία του δικαιώµατος της προς εκποίηση, στο πλαίσιο του υφισταµένου 
υπέρ αυτής, νοµίµου ενεχύρου επί των στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας του Πελάτη, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν.4141/2013, εφόσον κατά τη λήξη της ως άνω προθεσµίας το 
τίµηµα των µετοχών που αγοράσθηκαν µε πίστωση δεν καλύπτεται από το προϊόν της πώλησης τους. 

5. Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας. 

5.1. Υποχρέωση παροχής. Για την εξασφάλιση των υποχρεώσεων του πελάτη, οι οποίες απορρέουν 
από την δια της παρούσας συµβάσεως παροχής Πιστώσεως, ο Πελάτης παρέχει στην Εταιρία προ της 
εκτέλεσης της εντολής αγοράς Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας. 

5.2. Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας. Το Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας περιλαµβάνει: 

α) τις Κινητές Αξίες, οι οποίες αγοράζονται µε πίστωση και 

β) άλλες Κινητές Αξίες, οι οποίες είναι καταχωρηµένες ή παρακολουθούνται σε σύστηµα καταχώρησης 
και παρακολούθησης τίτλων σε λογιστική µορφή που λειτουργεί στην Ελλάδα και οι οποίες από καιρό σε 
καιρό ο Πελάτης δίδει εντολή να µεταφερθούν στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, υπό την αίρεση της 
πλήρους αποδοχής των στοιχείων αυτών από την Εταιρία, η οποία δικαιούται να αποκρούσει την πρόταση 
του πελάτη κατά την απόλυτη κρίση της ή να επιβάλλει επιπλέον όρους για την αποδοχή των εν λόγω 
Κινητών Αξιών (όπως στάθµιση της αξίας αποτίµησής τους ή επιπλέον καλύψεις). 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 τελούν υπό αναστολή διαπραγµάτευσης ή είναι καταχωρηµένες σε 
nominee account, δε γίνονται αποδεκτές ως στοιχεία του χαρτοφυλακίου ασφαλείας. 

5.3. Μεταβολή στοιχείων. Η ΑΕΠΕΥ, 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 δύο (2) εργασίµων ηµερών από την ανωτέρω 
γνωστοποίηση να αντικαταστήσει τις Κινητές Αξίες που δεν γίνονται πλέον αποδεκτές ως στοιχεία του 
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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 ανωτέρω προθεσµία των δύο (2) 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 στοιχείων. 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 αν αυτή δεν έχει καταστεί 
ακόµα ληξιπρόθεσµη. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 10 της Σύµβασης. 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 (margin account). 

5.5. Αποτίµηση. Η αποτίµηση της τρέχουσας αξίας του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας ως εξής: 

(α)  Οι κινητές αξίες και τα µερίδια ΑΚΕΣ αποτιµούνται στη λήξη κάθε εργάσιµης ηµέρας, µε βάση 
την πιο πρόσφατη τιµή κλεισίµατος της ρυθµιζόµενης αγοράς, του Πολυµερούς Μηχανισµού 
∆ιαπραγµάτευσης ή του Μηχανισµού Οργανωµένης ∆ιαπραγµάτευσης (Μ.Ο.∆.) που αποτελούν 
αντικείµενο διαπραγµάτευσης. 

(β)  Τα µερίδια ΟΣΕΚΑ αποτιµώνται στην καθαρή τιµή της προηγούµενης εργάσιµης ηµέρας. 

(γ)  Η αξία των τίτλων του Ελληνικού ∆ηµοσίου σύµφωνα µε την τελευταία χρονικά τιµή του 
επίσηµου δελτίου τιµών της Η∆ΑΤ. 

Η Εταιρία δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση της να σταθµίζει την αξία αποτίµησης των στοιχείων του 
Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, ανάλογα µε τη φύση και τη διαβάθµιση των κινητών αξιών, µε συντελεστές 
στάθµισης που γνωστοποιεί στον Πελάτη µε τους επιτρεπτούς τρόπους ενηµέρωσης δυνάµει της 
Σύµβασης, 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 στάθµιση, ισοδυναµεί µε καταγγελία εκ µέρους του της παρούσας 
πρόσθετης πράξης. 

6. Κάλυψη Περιθωρίων. 

6.1. Ο Πελάτης οφείλει να καλύπτει το Αρχικό Περιθώριο και το ∆ιατηρητέο Περιθώριο καθ’ όλη τη 
διάρκεια ισχύος της βραχυπρόθεσµης πίστωσης. 

6.2. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο το περιθώριο καταστεί κατώτερο από το διατηρητέο 
περιθώριο, ήτοι προκύψει έλλειµµα διατηρητέου περιθωρίου, ο Πελάτης υποχρεούται να καλύψει τη 
διαφορά µέχρι την έναρξη της εποµένης συνεδρίασης του Χ.Α. µε καταβολή µετρητών ή µε δέσµευση 
επιπλέον κινητών αξιών ή µε συνδυασµό των ανωτέρω.  

6.3. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν εκπληρώσει εµπρόθεσµα την ανωτέρω υποχρέωση για 
αποκατάσταση του διατηρητέου περιθωρίου η Εταιρία, εξουσιοδοτούµενη δια της παρούσης από τον 
Πελάτη από σήµερα ρητά και ανέκκλητα προς τούτο, της εξουσιοδότησης αυτής αφορώσας και το 
συµφέρον της Εταιρίας και σύµφωνα µε το νόµο, προβαίνει διαζευκτικά ή σωρευτικά και συνδυαστικά, 
κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλες ή οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες προς αποκατάσταση 
του διατηρητέου περιθωρίου και ως προς την έκταση που απαιτείται για την αποκατάσταση αυτή: 

6.3.1. Μεταφέρει στο Λογαριασµό Βραχυπρόθεσµης Πίστωσης πιστωτικό υπόλοιπο που τυχόν υπάρχει 
σε οποιοδήποτε άλλο λογαριασµό του Πελάτη που τηρείται στην Εταιρία ή/και 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 
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απόλυτη κρίση της µεταξύ των περιουσιακών στοιχείων του Πελάτη. Αν ο Πελάτης διαθέτει 
Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας στο πλαίσιο της παρούσας πρόσθετης πράξης και Χαρτοφυλάκιο 
Ασφαλείας στο πλαίσιο άλλης πιστώσεως (π.χ. αορίστου χρόνου ή µεγαλύτερης διάρκειας], η 
Εταιρία δικαιούται, κατά την κρίση της, να µεταφέρει κινητές αξίες µεταξύ των εν λόγω 
Χαρτοφυλακίων Ασφαλείας, εφόσον το ∆ιατηρητέο Περιθώριο σε ένα εξ’ αυτών καταστεί 
µικρότερο του συµφωνηθέντος ποσοστού επί της παρασχεθείσας Πίστωσης. Προκειµένου για 
τίτλους του Ελληνικού ∆ηµοσίου, συµφωνείται ότι στο Χαρτοφυλάκιο Ασφάλειας του Πελάτη 
περιλαµβάνονται όλοι οι τίτλοι του Ελληνικού ∆ηµοσίου που φυλάσσει η Εταιρία, είτε ως 
χειριστής λογαριασµού του Πελάτη στο Σ.Α.Τ. είτε σε λογαριασµό χαρτοφυλακίου πελατών 
άλλου φορέως του Συστήµατος Λογιστικής Παρακολούθησης Άυλων Τίτλων της Τράπεζας της 
Ελλάδος, µε δικαιούχο, στον εν λόγω φορέα, την Εταιρία, ως θεµατοφύλακα πελατών της. Τα 
τυχόν µετρητά δεσµεύονται υπέρ της εταιρίας σε ειδικό λογαριασµό σε Τράπεζα.  

6.3.2. Το αργότερο µέχρι την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από τη λήξη της προθεσµίας κάλυψης, εφόσον 
εξακολουθεί τότε 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 φέρει σε πίστωση του λογαριασµού πιστώσεως τα τυχόν υπάρχοντα µετρητά του 
Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, όπως τα συµβαλλόµενα στην παρούσα µέρη ρητά συµφωνούν ότι 
η Εταιρία έχει σχετικό δικαίωµα, κατά την απόλυτη κρίση της. 

7. Αναστολή – περιορισµός της πίστωσης. Η Εταιρία διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωµα 
κατά τη διακριτική της ευχέρεια να αναστέλλει ή να περιορίζει τη χρήση της παρεχοµένης δια της 
παρούσας πίστωσης, καθώς επίσης και να αρνείται την εκτέλεση εντολής αγοράς µετοχών µε πίστωση, 
οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. 

8. ∆ήλωση αποδοχής κίνδυνου 

8.1. Ο Πελάτης δηλώνει πως η Εταιρία του έχει επιστήσει ιδιαιτέρως την προσοχή στο ότι η αγορά 
µετοχών µε βραχυπρόθεσµη πίστωση του τιµήµατος ενέχει αυξηµένους κινδύνους µειώσεως του αρχικώς 
επενδυόµενου κεφαλαίου του διότι ενδεικτικά: 

(α)  οι συνεχείς αγορές µετοχών µε βραχυπρόθεσµη πίστωση συνεπάγονται αυξηµένο κόστος 
συναλλαγών (προµήθειες, έξοδα χρηµατιστηρίου, φόρους), 

(β)  το χαρτοφυλάκιο του επενδυτή λόγω της βραχυπρόθεσµης διάρκειας της πίστωσης καθίσταται 
ευάλωτο στις µεταβολές των τιµών και  

(γ)  ο Πελάτης επενδύει χρηµατικά ποσά που υπερβαίνουν τα κεφάλαια που ο ίδιος διαθέτει. Ο 
Πελάτης δηλώνει επίσης ότι αναλαµβάνει κάθε επενδυτικό κίνδυνο από συναλλαγές του µε 
βραχυπρόθεσµη πίστωση στα πλαίσια της παρούσας και η Εταιρία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη 
για πιθανή ζηµία, συµπεριλαµβανοµένου και του διαφυγόντος κέρδους του Πελάτη, που τυχόν 
υποστεί σε σχέση µε τη διενέργεια συναλλαγών µε πίστωση. 

8.2. Οι συναλλαγές αυτές γίνονται µε πρωτοβουλία του Πελάτη και βασίζονται στην εκτίµηση του για 
τις συνθήκες της αγοράς και όχι σε συµβουλές της Εταιρείας. Ο πελάτης δηλώνει ότι είναι ενηµερωµένος 
για τον κίνδυνο που ενέχει η διενέργεια συναλλαγών µε βραχυπρόθεσµη πίστωση και για την υποχρέωση 
κάλυψης των περιθωρίων και των συνεπειών από τη µείωση του περιθωρίου κάτω από το απαιτούµενο 
διατηρητέο περιθώριο και ιδιαίτερα, µεταξύ άλλων, του χρόνου και των διαδικασιών εκποίησης Στοιχείων 
του Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας. 

8.3. Ο Πελάτης δηλώνει επίσης ότι είχε το χρόνο και τη δυνατότητα να µελετήσει τους παρόντες όρους, 
του παρασχέθηκε δε από την Εταιρία κάθε πληροφορία και διευκρίνιση που ζήτησε για την πλήρη 
κατανόηση της.  
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Τµήµα XI Επενδυτικές Συµβουλές 

1. Πεδίο Εφαρµογής. Το παρόν τµήµα ρυθµίζει τους ειδικότερους όρους που θα διέπουν επιπρόσθετα 
την παροχή επενδυτικών συµβουλών από την Εταιρία στον Πελάτη, εφόσον τα συµβαλλόµενα µέρη 
έχουν συµφωνήσει στην Σύµβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών η Εταιρία να παρέχει 
επενδυτικές συµβουλές στον Πελάτη σχετικά µε επενδύσεις σε Χρηµατοπιστωτικά Μέσα.  

2. Επενδυτικές συµβουλές σε ανεξάρτητη ή µη ανεξάρτητη βάση: Οι επενδυτικές συµβουλές που 
πρόκειται να παρασχεθούν στο πλαίσιο του παρόντος µπορεί να είναι ανεξάρτητες ή µη ανεξάρτητες, 
όπως κάθε φορά θα θα διευκρινίζεται σαφώς και ειδικώς ανά εκάστοτε παρεχόµενη συµβουλή από 
την Εταιρία, εγκαίρως πριν από την παροχή της συµβουλής στον Πελάτη. 

2.1. Ανεξάρτητη βάση. Κατά την παροχή επενδυτικών συµβουλών σε ανεξάρτητη βάση, η Εταιρία: 

2.1.1. Αξιολογεί ένα επαρκώς ευρύ φάσµα χρηµατοπιστωτικών µέσων που διατίθενται στην 
αγορά και τα οποία πρέπει να είναι επαρκώς διαφορετικά ως προς τον τύπο και τους 
εκδότες τους ή τους παρόχους των προϊόντων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι µπορούν να 
επιτευχθούν κατάλληλα οι επενδυτικοί στόχοι του Πελάτη, και δεν περιορίζεται στα 
χρηµατοπιστωτικά µέσα που εκδίδονται ή παρέχονται από την ίδια την Εταιρία ή από 
οντότητες που συνδέονται µε στενούς δεσµούς µε την Εταιρία ή από άλλες οντότητες µε 
τις οποίες η Εταιρία έχει στενές νοµικές ή οικονοµικές σχέσεις. 

2.1.2. ∆εν αποδέχεται και δεν παρακρατεί αµοιβές, προµήθειες ή άλλα χρηµατικά ή µη 
χρηµατικά οφέλη που καταβάλλονται ή παρέχονται από τρίτο ή από πρόσωπο που ενεργεί 
για λογαριασµό τρίτου σε σχέση µε την παροχή της υπηρεσίας προς τους πελάτες 
(«Αντιπαροχές»). Εξαιρούνται ήσσονος σηµασίας µη χρηµατικά οφέλη, τα οποία µπορούν 
να ενισχύσουν την ποιότητα της υπηρεσίας που παρέχεται στον Πελάτη και είναι τέτοιας 
κλίµακας και φύσης, ώστε να µην µπορεί να κριθεί ότι εµποδίζουν τη συµµόρφωση µε την 
υποχρέωση της Εταιρίας να υπηρετεί µε τον καλύτερο τρόπο τα συµφέροντα του Πελάτη. 
Τα εν λόγω εξαιρούµενα ήσσονος σηµασίας µη χρηµατικά οφέλη γνωστοποιούνται σαφώς 
στον Πελάτη. 

2.2. Μη ανεξάρτητη βάση. Κατά την παροχή επενδυτικών συµβουλών σε µη ανεξάρτητη βάση η 
Εταιρία δεν έχει υποχρέωση να αξιολογήσει ένα επαρκώς ευρύ φάσµα χρηµατοπιστωτικών 
µέσων που διατίθενται στην αγορά, τα οποία να είναι επαρκώς διαφορετικά ως προς τον τύπο 
και τους εκδότες τους ή τους παρόχους των προϊόντων, και δύναται να περιορίζεται στα 
χρηµατοπιστωτικά µέσα που εκδίδονται ή παρέχονται από την ίδια την Εταιρία ή από οντότητες 
που συνδέονται µε στενούς δεσµούς µε την Εταιρία ή από άλλες οντότητες, µε τις οποίες η 
Εταιρία έχει στενές νοµικές ή οικονοµικές σχέσεις. Η Εταιρία δύναται να αποδέχεται και να 
παρακρατεί αντιπαροχές, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στη 
σχετικά εφαρµοστέα νοµοθεσία και στις σχετικές διατάξεις της Σύµβασης Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών. 

3. Χρηµατοπιστωτικά Μέσα. Ως Χρηµατοπιστωτικά Μέσα για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται 
τα χρηµατοπιστωτικά µέσα  που απαριθµούνται στο Τµήµα Γ του Παραρτήµατος Ι του ν.4514/2018 
(οδηγίας 2014/65/ΕΕ), όπως αυτά εξειδικεύονται στη σχετική εντολή που έχει δώσει ο Πελάτης στην 
Εταιρία στο οικείο πεδίο της Σύµβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. 

4. Αντικείµενο – Καταλληλότητα. Η Εταιρία αναλαµβάνει να παρέχει επενδυτικές συµβουλές στον 
Πελάτη για επενδύσεις σε Χρηµατοπιστωτικά Μέσα, στο πλαίσιο του επενδυτικού προφίλ του 
πελάτη που έχει προκύψει από τον έλεγχο καταλληλότητας που έχει ήδη διενεργήσει η Εταιρία µέσω 
του σχετικού ερωτηµατολογίου, επιδεικνύουσα επαγγελµατική ευσυνειδησία, τηρώντας το εκάστοτε 
εφαρµοστέο νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η παροχή των επενδυτικών συµβουλών από την 
Εταιρία γίνεται µε γνώµονα το τεκµαιρόµενο συµφέρον του Πελάτη, λαµβανοµένων υπόψη, κατά 
απόλυτη προτεραιότητα, των πληροφοριών που γνωστοποιεί ο Πελάτης στην Εταιρία µέσω της 
συµπλήρωσης των σχετικών ερωτηµατολογίων, αναφορικά µε την εµπειρία του και γνώση σε 
επενδύσεις σε χρηµατοπιστωτικά µέσα, την οικονοµική του κατάσταση και τους επενδυτικούς του 
στόχους. Η Εταιρία δεν παρέχει επενδυτικές συµβουλές σχετιζόµενες µε επενδυτικές υπηρεσίες ή 
χρηµατοπιστωτικά µέσα που κρίνει ακατάλληλα για τον Πελάτη, επί τη βάσει των αποτελεσµάτων 
του ελέγχου καταλληλότητας που διενεργεί και στο µέτρο που απαιτείται από την εκάστοτε ισχύουσα 
νοµοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο. Επένδυση σε τέτοια χρηµατοπιστωτικά µέσα ενδέχεται ωστόσο 
να γίνεται µετά από πρωτοβουλία του Πελάτη, οπότε και οι υποχρεώσεις της εταιρίας δεν ρυθµίζονται 
από την παρούσα αλλά από τη σύµβαση εκτέλεσης, λήψης και διαβίβασης εντολών και συναφών 
παρεπόµενων υπηρεσιών. Σε περίπτωση που η Εταιρία δεν λάβει από τον Πελάτη τις πληροφορίες 
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που απαιτούνται για την εκτίµηση της καταλληλότητας των παρεχόµενων επενδυτικών υπηρεσιών 
και χρηµατοπιστωτικών µέσων, δεν θα προβεί στην παροχή επενδυτικών συµβουλών προς τον 
Πελάτη.  

Σε περίπτωση οµάδας πελατών, ο έλεγχος της γνώσης και εµπειρίας διενεργείται στο πρόσωπο του εκπροσώπου 
που εξουσιοδοτείται να διενεργεί τις συναλλαγές, δυνάµει της παρούσας, ενώ οι επενδυτικοί στόχοι και η 
οικονοµική κατάσταση στο πρόσωπο όλων. Σε περίπτωση διαφορετικής αξιολόγησης λαµβάνεται υπόψη η πιο 
συντηρητική. 

Σε περίπτωση νοµικού προσώπου η υποκείµενου πελάτη, ο έλεγχος της γνώσης και εµπειρίας διενεργείται στο 
πρόσωπο του εκπροσώπου που εξουσιοδοτείται να διενεργεί τις συναλλαγές, δυνάµει της παρούσας, ενώ οι 
επενδυτικοί στόχοι και η οικονοµική κατάσταση στο πρόσωπο του νοµικού προσώπου ή του υποκείµενου Πελάτη. 

5. Ενηµέρωση Πελάτη: Κατά την παροχή επενδυτικών συµβούλων, η Εταιρία χορηγεί στον Πελάτη 
έκθεση καταλληλότητας, η οποία περιλαµβάνει περιγραφή της παρεχόµενης συµβουλής και του 
τρόπου µε τον οποίο η παρεχόµενη πρόταση είναι κατάλληλη για τον Πελάτη, συµπεριλαµβανοµένου 
του τρόπου µε τον οποίο ικανοποιεί τους στόχους του και τις προσωπικές περιστάσεις σε σχέση µε 
την αιτούµενη επενδυτική διάρκεια, τη γνώση και την εµπειρία του, τη στάση του προς τους 
κινδύνους και τη δυνατότητα ζηµίας. Η έκθεση αυτή χορηγείται στον Πελάτη πριν τη διενέργεια της 
συναλλαγής πλην της περίπτωσης σύµβασης εξ αποστάσεως εφόσον έχει συναινέσει σχετικά ο 
πελάτης στο σχετικό πεδίο της παρούσας.  

6. Στις περιπτώσεις που απαιτείται από την κείµενη νοµοθεσία η Εταιρία αποστέλλει σε ετήσια βάση 
περιοδική έκθεση καταλληλότητας η οποία περιλαµβάνει επικαιροποιηµένη δήλωση σχετικά µε τον 
τρόπο µε τον οποίο η επένδυση ανταποκρίνεται στις προτιµήσεις τους στόχους και τα χαρακτηριστικά 
του Πελάτη Μεταγενέστερες εκθέσεις µπορούν να περιορίζονται στο να καλύπτουν αλλαγές στις 
εµπλεκόµενες υπηρεσίες ή τα χρηµατοπιστωτικά µέσα ή/και στις συνθήκες του Πελάτη και να µην 
επαναλαµβάνουν όλες τις λεπτοµέρειες της πρώτης έκθεσης. 

7. Τρόπος ενηµέρωσης: Οι εκθέσεις καταλληλότητας χορηγούνται στον Πελάτη µέσω σταθερού 
µέσου, µέσω επιγραµµικού συστήµατος µε προηγούµενη ειδοποίηση του πελάτη µέσω email.  

8. Παροχή Επενδυτικών Συµβουλών. Ρητά επισηµαίνεται στον Πελάτη ότι οι πληροφορίες που 
ενδέχεται να του  παρέχονται από την Εταιρία, στο πλαίσιο της διάθεσης ή της διαµεσολάβησης στη 
διάθεση χρηµατοπιστωτικών µέσων, δεν θα συνιστούν σε κάθε περίπτωση επενδυτικές συµβουλές, 
παρά µόνο αν του δηλώνεται ρητά, πριν από την επένδυσή του, ότι του παρέχονται επενδυτικές 
συµβουλές ή εάν ο ίδιος αιτείται  τέτοιες συµβουλές και η Εταιρία αποδέχεται την παροχή τους. Σε 
κάθε περίπτωση, πληροφορίες που προορίζονται αποκλειστικά για διάδοση µέσω διαύλων 
επικοινωνίας ή απευθύνονται στο κοινό στο πλαίσιο της διάθεσης ή της διαµεσολάβησης στη διάθεση 
εκ µέρους της Εταιρίας των χρηµατοπιστωτικών µέσων, στα οποία αναφέρονται, δεν συνιστούν 
επενδυτικές συµβουλές.  

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΤΜΗΜΑ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΡΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΟΤΙ ∆ΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΕΚΛΑΜΒΑΝΕΙ ΩΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΜΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΥΧΟΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΩΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ, Ή ΠΟΥ ΣΥΣΤΗΝΟΥΝ 
ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ. 

9. Αρχείο. Η Εταιρία διατηρεί αρχείο των παρεχόµενων τον Πελάτη επενδυτικών συµβουλών και 
εκθέσεων καταλληλότητας, ακόµη και αν αυτές δεν οδήγησαν σε συναλλαγές σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην ισχύουσα νοµοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και των σχετικών εκθέσεων 
καταλληλότητας (αρχικής και περιοδικών). 

10. ∆ήλωση κινδύνου για σύνθετα χρηµατοπιστωτικά µέσα. Ρητά επισηµαίνεται στον Πελάτη ότι 
ακόµη και αν η επένδυση σε σύνθετα χρηµατοπιστωτικά µέσα όπως παράγωγα χρηµατοπιστωτικά 
µέσα (εξωχρηµατιστηριακά συµβόλαια  ή διαπραγµατεύσιµα σε ρυθµιζόµενη αγορά) προκύψει από 
τον έλεγχο καταλληλότητας ότι είναι κατάλληλη και σύµφωνη µε το επενδυτικό προφίλ την 
οικονοµική κατάσταση και τους επενδυτικούς στόχους του πελάτη, η επένδυση σε τέτοιου είδους 
σύνθετα χρηµατοπιστωτικά µέσα ελλοχεύει αυξηµένους κινδύνους, ακόµα και ολικής απώλειας του 
Χαρτοφυλακίου  ή και επιπλέον υποχρέωσης κάλυψης από τον Πελάτη δηµιουργουµένων από την 
επένδυση αυτή οικονοµικών υποχρεώσεων και ενδεχόµενα πολλαπλάσιων του ύψους της επένδυσης 
ζηµιών. Στην περίπτωση που ο Πελάτης επιλέξει την επένδυση σε τέτοια χρηµατοπιστωτικά µέσα 
ρητά αντιλαµβάνεται, αναγνωρίζει και αποδέχεται τους ανωτέρω κινδύνους καθώς και τους 
γενικότερους κινδύνους που σχετίζονται µε τα εν λόγω χρηµατοπιστωτικά µέσα όπως του έχουν 
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γνωστοποιηθεί στο προσυµβατικό πακέτο ενηµέρωσης, µη υπέχουσας της Εταιρίας οποιασδήποτε 
επιπλέον υποχρέωσης ή ευθύνης περί το αποτέλεσµα της επένδυσης. 

11. Αποποίηση ευθύνης. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ. Ρητά επισηµαίνεται στον Πελάτη ότι: 

11.1. Τυχόν αριθµητικά στοιχεία που γνωστοποιούνται στον Πελάτη κατά την παροχή των επενδυτικών 
συµβουλών αναφέρονται είτε στο παρελθόν και οι προηγούµενες επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή 
ένδειξη µελλοντικών επιδόσεων, είτε αφορούν προσοµοίωση προηγουµένων επιδόσεων και οι 
προηγούµενες αυτές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη µελλοντικών επιδόσεων, 

11.2. τυχόν προβλέψεις σχετικά µε τις µελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη µελλοντικών 
επιδόσεων, 

11.3 η φορολογική µεταχείριση των προτεινόµενων συναλλαγών εξαρτάται και από τα ατοµικά δεδοµένα 
εκάστου Πελάτη και ενδέχεται να µεταβληθεί στο µέλλον. Επαφίεται δε αποκλειστικά στον Πελάτη 
να εξετάσει και να σταθµίσει τις συνέπειες της εκάστοτε φορολογικής µεταχείρισης των ως άνω 
προτεινόµενων συναλλαγών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


