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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την .............................................................................
1) Μεταξύ αφ’ενός της εδρεύουσας στην Σοφοκλέους 7-9 Ανώνυμης
Χρηματιστηριακής Εταιρείας με την επωνυμία «Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. που εκπροσωπείται εν προκειμένω από τον Νικόλαο Γ.
Χρυσοχοϊδη με την ιδιότητά του ως Προέδρου και Διευθύνοντος
Συμβούλου αυτής και θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «η
Εταιρία» και
2) Αφ’ετέρου του ............................................................................................
και θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «ο Πελάτης»
συμφωνούνται και γίνονται αποδεκτά τα εξής :
Α.1.

Η Εταιρία είναι Ανώνυμη Χρηματιστηριακή Εταιρία Παροχής

Επενδυτικών υπηρεσιών, μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, έχε δε
σύμφωνα με το Καταστατικό της και τον νόμο ως και την σχετική άδεια της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το δικαίωμα να παρέχει το σύνολο των κύριων
και παρεπομένων επενδυτικών υπηρεσιών, όπως αυτές ορίζονται στο νόμο
(άρθρο 2 παρ. 1α (Ι), β,γ,δ και 2 του Ν. 2396/96).
Η Εταιρία υπόκειται ως προς την εν γένει λειτουργία της στην εποπτεία
και τον έλεγχο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Δ.Σ. του Χ.Α.Α., και οι
συναλλαγές που διενεργεί και οι υπηρεσίες που παρέχει βρίσκονται μέσα
στα πλαίσια της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, των διατάξεων που
απαγορεύουν

την

νομιμοποίηση

χρήματος

που

προέρχεται

από

εγκληματικές δραστηριότητες, των διατάξεων που απαγορεύουν την χρήση
εμπιστευτικών πληροφοριών και γενικά των διατάξεων που διέπουν τον
χώρο της Κεφαλαιαγοράς.
Επίσης η Εταιρία είναι μέλος του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης
επενδυτικών υπηρεσιών και υποχρεούται να τηρεί τις νομοθετικές και
κανονιστικές διατάξεις και τις αποφάσεις του Δ.Σ. αυτού.
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2. Ο Πελάτης τηρεί στην Εταιρία, κωδικό, με αριθμό ...............................,
μέσω του οποίου η Εταιρία προβαίνει στην αγοραπωλησία κινητών αξιών
και εν γένει χρηματοπιστωτικών μέσων κατόπιν εντολών του και για
λογαριασμό του.
Η Εταιρία δια της παρούσας στα πλαίσια των διατάξεων των άρθρων 26 του Ν. 2843/00 παρέχει πίστωση προς τον Πελάτη της αποκλειστικά για
την διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών για την εξόφληση του
τιμήματος χρηματιστηριακής αγοράς μετοχών, που πραγματοποιεί για
λογαριασμό του στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ως μέλος αυτού.
Β. ΟΡΙΣΜΟΙ (ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ)
1) Σύμβαση: Ως σύμβαση νοείται η παρούσα σύμβαση, κάθε παράρτημα
και προσάρτημα της ως και κάθε τυχόν έγγραφη διευκρίνηση ή
τροποποίησή της.
2) Χαρτοφυλάκιο ασφάλειας:

το σύνολο των κινητών αξιών και

μετρητών, που παρέχει ο Πελάτης προς την Εταιρία ως ασφάλεια για την
εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του, που απορρέουν
από την παροχή πιστώσεων για την αγορά μετοχών.
3) Στοιχεία Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας:

Το χαρτοφυλάκιο ασφάλειας

αποτελείται από τις μετοχές που αγοράζονται με πίστωση και από άλλες
κινητές αξίες, τις οποίες ο πελάτης παρέχει συμπληρωματικά ως
ασφάλεια της οφειλής του που γεννάται ύστερα από την χορήγηση κάθε
πίστωσης καθώς και μετρητά.
4) Κινητές Αξίες:

Μετοχές ως προς τις οποίες συντρέχουν οι εξής,

σωρευτικώς προϋποθέσεις: i) είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών
Αθηνών

ή

είναι

διαπραγμάτευσης

μετοχές
σε

οι

οποίες

οργανωμένη

αγορά

αποτελούν

αντικείμενο

κράτους-μέλους

της

Ευρωπαϊκής ’Ενωσης, ii) δεν τελούν υπό επιτήρηση, υπ΄αναστολή ή από
άλλο περιορισμό ως προς τη διαπραγμάτευσή τους και iii) έχει παρέλθει
χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ημερών από την έναρξη
διαπραγμάτευσής τους, σε περίπτωση που εισάγονται για πρώτη φορά
μετοχές στην οικεία αγορά, Β) Άϋλες κινητές αξίες που εκδίδει το
Ελληνικό Δημόσιο και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην
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Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων ( «ΗΔΑΤ») ή άλλες κινητές αξίες
που εκδίδονται από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5) Τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου ασφάλειας:

Η αξία του

χαρτοφυλακίου ασφάλειας, όπως αυτή αποτιμάται στο τέλος κάθε
εργάσιμης ημέρας, μετά την λήξη της συνεδρίασης του ΧΑΑ.
6) Αρχικό περιθώριο: Η διαφορά μεταξύ της συνολικής τρέχουσας αξίας
των κινητών αξιών, που καταβάλλονται για την δημιουργία του
χαρτοφυλακίου ασφάλειας και της οφειλής του Πελάτη, που προκύπτει
αυτοτελώς από κάθε συγκεκριμένη αγορά μετοχών με πίστωση.
7) Περιθώριο: Η διαφορά μεταξύ της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου
ασφάλειας και του χρεωστικού υπολοίπου.
8) Διατηρητέο περιθώριο: Το ελάχιστο περιθώριο το οποίο πρέπει να
υφίσταται οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της πιστωτικής σύμβασης.
9) Έλλειμμα περιθωρίου:

Το ποσόν κατά το οποίο το περιθώριο

υπολείπεται του ποσού, που αντιστοιχεί στο γινόμενο του ποσοστού
αρχικού περιθωρίου επί την συνολική τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου
Ασφάλειας.
10) Λογαριασμός πίστωσης:
υποχρεωτικά

Ο ιδιαίτερος λογαριασμός που τηρείται

στην Εταιρία επ’ονόματι του Πελάτη, στον οποίο

καταχωρούνται οι χρεοπιστώσεις και κάθε άλλο στοιχείο, που αφορά την
παροχή πιστώσεων προς αυτόν.
11) Δέσμευση Στοιχείων Χαρτοφυλακίου: Νοείται η υπαγωγή στοιχείων
του Χαρτοφυλακίου του Πελάτη στο Χαρτοφυλάκιο ασφάλειας και επί των
οποίων συνιστάται νόμιμο ενέχυρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
3 παρ. 4 του Ν. 2843/00 υπέρ της Εταιρίας. Η δέσμευση στοιχείων του
χαρτοφυλακείου ασφάλειας προϋποθέτει εντολή του Πελάτη, εκτός από
την περίπτωση της δέσμευσης των μετοχών που αγοράζονται με
πίστωση.
12) Αποδέσμευση Στοιχείων Χαρτοφυλακίου: Νοείται η απόσβεση του
νομίμου ενεχύρου επί στοιχείων του χαρτοφυλακίου μόνον εφόσον
διασφαλίζεται ότι η εν λόγω αποδέσμευση σε συνδυασμό με τυχόν άλλες
συναλλαγές του Πελάτη δεν δημιουργεί Έλλειμμα Περιθωρίου στο
Λογαριασμό Πίστωσης του Πελάτη ή δεν αυξάνει το τυχόν ήδη
υφιστάμενο έλλειμμα Περιθωρίου, και σε κάθε περίπτωση δεν έχει ως
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αποτέλεσμα την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν.
2843/2000.
Γ) ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
1. Η Εταιρία παρέχει στον Πελάτη, πίστωση μέχρι του ποσού των
50.000.000

δρχ.

αποκλειστικά

και

μόνον

για

την

διενέργεια

χρηματιστηριακών συναλλαγών και ειδικά για την εξόφληση του τιμήματος
χρηματιστηριακής αγοράς μετοχών, που πραγματοποιεί η Εταιρία κατόπιν
εντολών και για λογαριασμό του πελάτη στο Χ.Α.Α.
Για την εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Πελάτη, που
απορρέουν από την παροχή της πίστωσης, ο Πελάτης παρέχει στην Εταιρία
χαρτοφυλάκιο ασφάλειας, το οποίο περιλαμβάνει:
α) τις μετοχές που αγοράζονται με πίστωση και
β) συμπληρωματικά αα) τις κινητές αξίες όπως αυτές προσδιορίζονται και
απεικονίζονται στο παράρτημα Α και τις οποίες ο Πελάτης παραδίδει στην
Εταιρία από το βασικό του χαρτοφυλάκιο και συναινεί να δεσμευθούν στο
Χαρτοφυλάκιο Ασφάλειας ως ασφάλεια για την οφειλή του προς την εταιρία,
η οποία γεννάται από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, που σύμφωνα
με ρητή δήλωση του Πελάτη ανήκουν αποκλειστικά σ’ αυτόν ως μοναδικού
δικαιούχου και δεν επιβαρύνονται με οποιαδήποτε δικαιώματα, απαιτήσεις ή
αξιώσεις τρίτων.
2. Η Εταιρία, με την υπογραφή της παρούσας θα ανοίξει ειδικό λογαριασμό
πίστωσης στο όνομα του Πελάτη, στον οποίο θα καταχωρούνται οι
χρεοπιστώσεις και κάθε άλλο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της παροχής
πιστώσεων προς αυτόν.
3. Ως ελάχιστο ποσοστό του αρχικού περιθωρίου καθορίζεται το 55% της
τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου ασφάλειας. Η συνολική τρέχουσα αξία
των στοιχείων του χαρτοφυλακίου ασφάλειας,

αποτιμομένων κατά την

ημέρα της πρώτης συναλλαγής αγοράς μετοχών με πίστωση, θα πρέπει να
είναι τόσου ύψους εν σχέσει με την οφειλή του Πελάτη, η οποία προκύπτει
από την αγορά μετοχών με πίστωση, έτσι ώστε το προκύπτον αρχικό
5

περιθώριο

να

είναι

τουλάχιστον

55%

της

τρέχουσας

αξίας

του

χαρτοφυλακίου ασφάλειας.
4. Αν κατά την διάρκεια ισχύος και λειτουργίας της παρούσας πιστωτικής
σύμβασης δημιουργείται έλλειμμα περιθωρίου με νέα αγορά μετοχών, ο
Πελάτης υποχρεούται, εντός τριών εργασίμων ημερών, να προβεί στην
κάλυψη του ποσού κατά το οποίο το έλλειμμα περιθωρίου δημιουργήθηκε ή
αυξήθηκε.

Ο πελάτης υποχρεούται να καλύψει τη διαφορά ελλείμματος

περιθωρίου εντός της άνω προθεσμίας είτε α) με καταβολή μετρητών ποσού
ίσου με την διαφορά του ελλείμματος περιθωρίου είτε β) με δέσμευση
επιπλέον κινητών αξιών από το βασικό χαρτοφυλάκιό του, είτε γ) με
συνδυασμό των ανωτέρω. Εφόσον παρέλθει η άνω προθεσμία και ο
Πελάτης δεν εκτελέσει προσηκόντως την υποχρέωσή του για κάλυψη της
διαφοράς του ελλείμματος περιθωρίου, η Εταιρία προβαίνει αμελλητί στην
απευθείας, εκποίηση των μετοχών που αγοράσθηκαν με πίστωση, χωρίς
εντολή του Πελάτη σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 3632/28 και πιστώνει το
παρόν της εκποίησης στον λογαριασμό πίστωσης που τηρεί επ’ονόματι του
Πελάτη προς συμψηφισμό των απαιτήσεων της κατ’αυτού.
Σε πίστωση, κατά την οποία το προϊόν της εκποίησης δεν επαρκεί για την
κάλυψη της δημιουργηθείσας διαφοράς ελλείμματος περιθωρίου, η Εταιρία
προβαίνει στην απευθείας και χωρίς εντολή του πελάτη εκποίηση με
χρηματιστηριακή πώληση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 3632/28,
στοιχείων του χαρτοφυλακίου ασφάλειας του Πελάτη, τόσης συνολικής αξίας
όσης απαιτείται για να αποκατασταθεί η σχέση του ελαχίστου αρχικού
περιθωρίου προς το χρεωστικό υπόλοιπο του Πελάτη.

Η επιλογή και η

σειρά των στοιχείων που θα εκποιηθούν στην περίπτωση αυτή, ανήκει στην
διακριτική ευχέρεια και απόλυτη κρίση της Εταιρίας.
5. Ως ελάχιστο ποσοστό του διατηρητέου περιθωρίου καθορίζεται το 45%
της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου ασφάλειας. Ρητά δε συμφωνείται
ότι αν κατά την διάρκεια ισχύος και λειτουργίας της παρούσας πιστωτικής
σύμβασης, το εκάστοτε διαμορφούμενο περιθώριο βρίσκεται μεταξύ του
αρχικού και του διατηρητέου, κάθε νέα συναλλαγή που θα διενεργείται δεν
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πρέπει να οδηγεί σε αύξηση του ελλείμματος περιθωρίου, τηρουμένου σε
οποιαδήποτε περίπτωση του ελάχιστου διατηρητέου περιθωρίου.
6. α) Όχληση (Margin Call): Ο Πελάτης υποχρεούται, αν το περιθώριο
καταστεί κατώτερο από το διατηρητέο περιθώριο, να καλύψει την διαφορά
μέχρι την λήξη της επόμενης συνεδρίασης του ΧΑΑ από την ημέρα της
όχλησης του από την Εταιρεία (margin call) είτε α) με καταβολή μετρητών
τουλάχιστον κατά το ποσόν της όχλησης είτε

β) με δέσμευση επιπλέον

κινητών αξιών από το βασικό χαρτοφυλάκιο του, συνολικής αξίας
τουλάχιστον ίσης με την κάλυψη του ποσού της όχλησης είτε γ) με
ρευστοποίηση τίτλων εκ του χαρτοφυλακίου ασφάλειας συνολικής αξίας
τουλάχιστον ίσης με την κάλυψη του ποσού της όχλησης είτε δ) με
συνδυασμό των ανωτέρω.
Μέχρι την εκπλήρωση εκ μέρους του Πελάτης της υποχρέωσης του για
κάλυψη του διατηρητέου περιθωρίου η Εταιρία δεν θα προβαίνει σε άλλη
αγορά μετοχών με πίστωση για λογαριασμό του.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πελάτης δεν εκπληρώσει εμπρόθεσμα την
υποχρέωση του για κάλυψη της διαφοράς και αποκατάσταση του
περιθωρίου διατήρησης, η Εταιρία, εντός 3 εργασίμων ημερών το αργότερο
από της όχλησης του Πελάτη, προβαίνει στην απευθείας εκποίηση μετοχών
ή άλλων χρηματιστηριακών πραγμάτων από το χαρτοφυλάκιο ασφάλειας
χωρίς παραγγελία του Πελάτη, για άλλες δε κινητές αξίες πλην των
ανωτέρω, στην διενέργεια της πράξης που απαιτείται για την αναγκαστική
εκποίηση τους και πιστώνει το προϊόν της εκποίησης στον λογαριασμό
πίστωσης που τηρεί επ’ονόματι του Πελάτη, προς συμψηφισμό

των

απαιτήσεων της κατ’αυτού.
Η επιλογή και η σειρά των στοιχείων που θα εκποιηθούν και στην
περίπτωση αυτή ανήκει στην διακριτική ευχέρεια και στην απόλυτη κρίση της
Εταιρίας.
β) ρητά συμφωνείται ότι, σε περίπτωση επελεύσεως όχλησης (margin call)
ως άνω και μη ανταπόκρισης του πελάτη και εφόσον προηγηθούν οι
ανωτέρω εκποιήσεις και το προϊόν αυτών δεν επαρκεί για την κάλυψη των
απαιτήσεων της Εταιρίας που προκύπτουν από την παροχή της πίστωσης
σ’αυτόν, η Εταιρία δικαιούται να παρακρατεί χρηματικά ποσά του Πελάτη
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που τυχόν έχει στα χέρια της ή διαχειρίζεται, συμψηφίζοντας ισόποση
ανταπαίτηση της κατ’ αυτού ή να παρακρατεί μετοχές ή άλλες κινητές αξίες
του Πελάτη, που τυχόν κατέχει ή διαχειρίζεται και να εκποιεί, κατά την
απόλυτη κρίση της, χωρίς προειδοποίηση του πελάτη και από το ποσόν της
εκποίησης να καλύπτει το χρεωστικό του υπόλοιπο.
7.

Κατά τη διάρκεια ισχύος και λειτουργίας της παρούσας πιστωτικής

σύμβασης, ο Πελάτης δύναται να προβεί σε πώληση μετοχών ή να ζητήσει
από την Εταιρία την αποδέσμευση στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας
μόνον εφόσον διασφαλίζεται ότι, η πώληση ή η αποδέσμευση στοιχείων του
Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας μόνον εφόσον διασφαλίζεται ότι,. η πώληση ή η
αποδέσμευση σε συνδυασμό με τυχόν άλλες συναλλαγές του Πελάτη δεν
δημιουργεί έλλειμμα περιθωρίου στον λογαριασμό πίστωσης του πελάτη ή
δεν αυξάνει το τυχόν ήδη υφιστάμενο έλλειμμα περιθωρίου.
Στη περίπτωση αυτή το προϊόν της πώλησης υποχρεωτικά θα αχθεί στον
λογαριασμό πίστωσης του Πελάτη προς μείωση του χρεωστικού υπολοίπου.
Επίσης κατά τη διάρκεια λειτουργίας της παρούσας, ο Πελάτης δικαιούται,
να αλλάξει στοιχεία του χαρτοφυλακίου ασφάλειας δεσμεύοντας για τους
σκοπούς της παρούσας άλλα ίσης
χαρτοφυλακίου.

αξίας στοιχεία εκ του βασικού του

Η δέσμευση δε αυτή θα πρέπει να προηγηθεί της

αποδέσμευσης, ώστε σε καμία περίπτωση να μην δημιουργηθεί έλλειμμα
περιθωρίου ή να μην αυξηθεί τυχόν υφιστάμενο.
8. αν κατά την διάρκεια ισχύος και λειτουργίας της παρούσας πιστωτικής
σύμβασης δημιουργείται πλεόνασμα περιθωρίου, ο Πελάτης δικαιούται να
χρησιμοποιήσει το πλεόνασμα είτε α) για την αγορά επιπλέον μετοχών είτε
β) να προβεί σε πώληση στοιχείων του χαρτοφυλακίου ασφάλειας και να
εισπράξει την υπεραξία, είτε γ) να προβεί σε αποδέσμευση στοιχείων του
χαρτοφυλακίου ασφάλειας, είτε δ) να ζητήσει να αχθεί το πλεόνασμα σε
πίστωση του λογαριασμού πίστωσης του ώστε να μειωθεί το χρεωστικό
υπόλοιπο είτε ε) να συνδυάσει τα ανωτέρω.
Ρητά δε συμφωνείται ότι σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις
χρησιμοποίησης

του

πλεονάσματος

περιθωρίου

δεν

πρέπει

να

δημιουργείται έλλειμμα περιθωρίου.
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9. α) Να κινεί μόνη της και χωρίς την σύμπραξη του πελάτη δεσμευμένο
λογαριασμό που θα ανοιγεί επ’ονόματί του στην Τράπεζα ............................
για την εξυπηρέτηση της παρεχομένης πίστωσης, αναλαμβάνοντας από το
λογαριασμό αυτό χρήματα, β) να δεσμεύει, να χαρακτηρίζει στο ΣΑΤ και να
τηρεί υπό το βάρος του νομίμου ενεχύρου όχι μόνον τις μετοχές που
αγοράζονται με πίστωση αλλά και άλλες κινητές αξίες από το βασικό του
χαρτοφυλάκιο του οποίου αυτή τυγχάνει θεματοφύλακας ή που τυχόν θα
μεταφέρει σ’αυτήν από άλλο χειριστή, γ) Να πωλεί και να μεταβιβάζει για
λογαριασμό του προς οιονδήποτε τρίτο, ακόμη και προς αυτήν την ίδια δι’
αυτοσυμβάσεως,

είτε

τμηματικά

είτε

συνολικά

τα

στοιχεία

του

χαρτοφυλακίου ασφάλειας ως και τα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία
που κατέχει προς φύλαξη ή διαχειρίζεται, όπως π.χ. χρήματα, μετοχές
ονομαστικές ή ανώνυμες, άλλες κινητές αξίες κ.λπ να εισπράττει το τίμημα
των πωλούμενων περιουσιακών του στοιχείων και αν ενεργεί οποιαδήποτε
πράξη κρίνει αναγκαία για την κάλυψη τυχόν οφειλής του προς την ίδια, δ)
Να εισπράττει μερίσματα και τοκομερίδια, να παραλαμβάνει διανεμόμενες
δωρεάν μετοχές ή μετοχές που προέρχονται από άσκηση δικαιώματος
προτίμησης σε αύξηση κεφαλαίου, ή μετοχές που προέρχονται από
μετατροπή, να ασκεί κάθε άλλο συναφές με τις παραπάνω συναλλαγές
δικαίωμά του και να υπογράφει κάθε απαιτούμενο έγγραφο και δήλωση, ε)
Να πιστώνει στο λογαριασμό του όσα μερίσματα, τοκομερίδια κ.λπ
προέρχονται από

τις κινητές αξίες που αποτελούν το χαρτοφυλάκιο

ασφάλειας και να άγει υπό το βάρος του νομίμου ενεχύρου όσες μετοχές ή
άλλες κινητές αξίες προέρχονται σύμφωνα με τον όρο 4 της παρούσας
εξουσιοδότησης από μετοχές ή κινητές αξίες του χαρτοφυλακίου ασφάλειας,
στ) Να υπογράφει αντ’αυτού οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται για την
μεταβίβαση των πωλουμένων τίτλων, ακόμη και αν η πώληση γίνεται για την
ικανοποίηση απαιτήσεων της ίδιας κατ’αυτού, ζ) Να μεταβιβάζει τις άνω
εξουσίες διορίζοντας και άλλους πληρεξουσίου με τις αυτές ή λιγότερες
εντολές. Αναγνωρίζει δε ο πελάτης και εγκρίνει από τώρα όλες τις ενέργειες
και πράξεις του πληρεξουσίου του, ως νόμιμες, ισχυρές, και απρόσβλητες,
ως να έγιναν από τον ίδιο.
Η παρούσα εξουσιοδότηση είναι ανέκκλητη και ισχύει μέχρι την
ολοσχερή ρύθμιση όλων των εκκρεμουσών συναλλαγών και την εξόφληση
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των απαιτήσεών της Εταιρίας κατά του πελάτη, που θα προκύψουν από την
εν λόγω πιστωτική σύμβαση, παραμένει δε ισχυρή και ανέκκλητη και σε
περίπτωση θανάτου ή εξ οιουδήποτε άλλου λόγου λύσεως της πιστωτικής
σύμβασης διότι αφορά και το συμφέρον της εντολοδόχου Εταιρίας.
Δ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1.

Η αποτίμηση της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου ασφάλειας

διενεργείται υποχρεωτικά κάθε εργάσιμη ημέρα μετά την λήξη της
συνεδρίασης του ΧΑΑ κατά τον εξής τρόπο για κάθε επί μέρους στοιχείο,
ήτοι:
α) Η τρέχουσα αξία των τιμών των εισηγμένων στο ΧΑΑ μετοχών θα
αποτιμάται με βάση την επίσημη τιμή κλεισίματος του Δελτίου τιμών του
ΧΑΑ της προηγούμενης ημέρας.
β) Η τρέχουσα αξία των τίτλων του ελληνικού Δημοσίου θα αποτιμάται με
βάση την τιμή (valuation price) του επίσημου δελτίου τιμών της ΗΔΑΤ την
προηγούμενη ημέρα και
γ) Η τρέχουσα αξία των άλλων κατηγοριών στοιχείων του χαρτοφυλακίου
ασφάλειας θα αποτιμάται με βάση τις επίσημες τιμές της προηγούμενης
ημέρας, όπως καθορίζονται από τους κανόνες που ισχύουν στην
οργανωμένη αγορά στην οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.
Η αποτίμηση κάθε επί μέρους στοιχέιου του χαρτοφυλακίου ασφάλειας θα
διαμορφώνεται με υπολογισμό του δείκτη στάθμισης που ισχύει γι’αυτό
(όπως αυτός αναφέρεται στο παράτημα Α) επί της τιμής κλεισίματος.
2. Αν γίνει αγορά ή πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α., την ημέρα της
αποτίμησης η αξία των συγκεκριμένων στοιχείων τα οποία αποτέλεσαν
αντικείμενο της συναλλαγής θα αποτιμάται στην τιμή της συναλλαγής αυτής.
3. Σε περίπτωση που αποφασίζεται από την εκδότρια εταιρία συνένωση
μετοχών ή έκδοση δωρεάν μετοχών στην αποτίμηση της μετοχής αυτής θα
συνυπολογίζεται και η αξία των μετοχών που πρόκειται να χορηγηθούν από
την ημερομηνία κατά την οποία επέρχεται μεταβολή της τιμής της μετοχής
ως αποτέλεσμα των πιο πάνω πράξεων, έως την έναρξη διαπραγμάτευσης.
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Σε περίπτωση που αποφασίζεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από την
εκδότρια εταιρεία δια καταβολής μετρητών και έκδοσης νέων μετοχών, το
χρονικό διάστημα εντός του οποίου ο Πελάτης δικαιούται να ασκήσει το
δικαίωμα

προτίμησης, στην αποτίμηση της μετοχής αυτής δεν θα

συνυπολογίζεται, έως την έναρξη διαπραγμάτευσης ή αξία των μετοχών που
πρόκειται να χορηγηθούν ως αποτέλεσμα της άνω πράξεως.
Σε περίπτωση εταιρικού μετασχηματισμού ή δημόσιας πρότασης απόκτησης
ή ανταλλαγής μετοχών, η αξία των μετοχών που πρόκειται να χορηγηθούν
ως αποτέλεσμα της εν λόγω πράξεως δεν θα συνυπολογίζονται στο
χαρτοφυλάκιο ασφάλειας.
4.

Τα συμβαλλόμενα μέρη ρητά και ανεπιφύλακτα αποδέχονται και

συμφωνούν την καθοριζομένη ως άνω αποτίμηση της τρέχουσας αξίας του
χαρτοφυλακίου ασφάλειας και τις εξ’αυτής προκύπτουσες υποχρεώσεις,
διότι τόσο ο Πελάτης όσο και η Εταιρία, σε οποιαδήποτε περίπτωση
επελεύσεως margin call (όχλησης), έχουν αμφότεροι την υποχρέωση να
ανταποκριθούν στους κανόνες λειτουργίας της πίστωσης και να προβαίνουν
εντός των χρονικών ορίων που ο νόμος και οι αποφάσεις της Ε.Κ. ορίζουν,
στην κάλυψη των δημιουργούμενων ελλειμμάτων, χωρίς να έχουν δικαίωμα
να επικαλεσθούν μεταγενέστερες της αποτίμησης ευνοϊκές ή δυσμενείς
συνθήκες της αγοράς.
Ε. ΝΟΜΙΜΟ ΕΝΕΧΥΡΟ-ΔΕΣΜΕΥΣΗ –ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ
1. Ο Πελάτης προς εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεων της
Εταιρίας από την παρούσα πιστωτική σύμβαση και τον λογαριασμό
πίστωσης που θα ανοίγει και θα τηρηθεί για την εξυπηρέτησή της
συμπεριλαμβανομένων, των νομίμων τόκων, των τόκων υπερημερίας των
προμηθειών και των εξόδων γενικά, συμφωνεί στην δέσμευση και συνιστά
υπέρ της εταιρίας το υπό του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 2843/00
προβλεπόμενο νόμιμο ενέχυρο επί των στοιχείων που αποτελούν το
χαρτοφυλάκιο ασφάλειας, ήτοι επί των μετοχών που αγοράζονται με
πίστωση και των κινητών αξιών που δεσμεύει για τον σκοπό αυτό ο Πελάτης
(Παράρτημα Α), υπογράφει δε εξουσιοδότηση προς την Εταιρία με τις
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σχετικές ειδικές εντολές, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
2. Το ως άνω νόμιμο ενέχυρο εκτείνεται και στους καρπούς και γενικά στα
ωφελήματα των ως άνω μετοχών και κινητών αξιών του χαρτοφυλακίου
ασφαλείας και στα πάσης φύσεως δικαιώματα του Πελάτη επ’αυτών ή προς
κτήση τούτων και συνεπώς η Εταιρία δικαιούται να εισπράττει τα
καταβαλλόμενα

μερίσματα,

τόκους

και

κάθε

άλλο

ωφέλημα

των

ενεχυραζομένων καθώς και όλη την αξία τους και να πιστώνει το καθαρό
προϊόν αυτών στον λογαριασμό πίστωσης του Πελάτη, την επόμενη
εργάσιμη ημέρα, από την ημερομηνία που η Εταιρία εισπράττει τα εν λόγω
ποσά.
Ο

Πελάτης

αναλαμβάνει

την

υποχρέωση

να

παρέχει

σχετικές

εξουσιοδοτήσεις στην Εταιρία και γενικά να συμπράξει, εγκρίνει κα
επιβεβαιώσει,

αιτήσεις δηλώσεις και πράξεις της Εταιρίας, που είναι

αναγκαίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από
την ανωτέρω παράγραφο της παρούσας.
3.

Το δικαίωμα του νομίμου ενεχύρου εκτείνεται αυτοδικαίως υπό τους

όρους της παρούσας σύμβασης και α) στις νέες μετοχές που τυχόν θα
εκδοθούν

και

θα

διανεμηθούν

από

τις

εκδότριες

εταιρίες

από

κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών τους ή από υπεραξία των παγίων
στοιχείων του ενεργητικού τους ή για οποιαδήποτε άλλο λόγο β) στις νέες
μετοχές που τυχόν θα εκδοθούν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και
άσκηση δικαιώματος προτίμησης και οι οποίες θα αναλογούν στις
ενεχυραζόμενες μετοχές, με την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης θα ασκήσει το
δικαίωμά του γ) στις νέες μετοχές που τυχόν θα εκδοθούν και θα
διανεμηθούν αντί πρώτου ή προσθέτου μερίσματος και οι οποίες θα
αναλογούν στις ενεχυραζόμενες μετοχές και δ) στις μετοχές τις οποίες
δικαιούται

να

αποκτήσει

ο

Πελάτης

από

τυχόν

μετατροπή

των

ενεχυραζομένων μετοχών, ομολογιών κ.λπ.
Επίσης το δικαίωμα του νομίμου ενεχύρου εκτείνεται αυτοδικαίως και στις
προερχόμενες από ανανέωση αυλές κινητές αξίες που εκδίδει το Ελληνικό
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Δημόσιο ή άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν
δεσμευθεί στο χαρτοφυλάκιο ασφάλειας.
4. Λόγω της ενεχυράσεως των παραπάνω στοιχείων ο Πελάτης εκχωρεί με
(από) την υπογραφή της παρούσας στην αποδεχόμενη Εταιρία κάθε από το
νόμο και το καταστατικό των εκδοτριών των ενεχυραζομένων κινητών αξιών
σχετικό δικαίωμά του ως και οποιαδήποτε απαίτηση του κατά αυτών, που
απορρέει από τις ως άνω νέες κινητές αξίες, καθώς και το δικαίωμα
παραλαβής αυτών από οπουδήποτε και αν ευρίσκονται, χωρίς την
σύμπραξη του Πελάτη, μεταβιβάζει δε ταυτόχρονα στην Εταιρία και όλα τα
σχετικά δικαιώματα του και τις συναφείς αγωγές κατά των εκδοτριών.
Η Εταιρία δικαιούται να παραλαμβάνει μόνη, χωρίς την σύμπραξη του
Πελάτη, από τις εκδότριες των ενεχυραζομένων κινητών αξιών τις ως άνω
νέες μετοχές, να τις χαρακτηρίζει στο ΣΑΤ, ως στοιχεία του χαρτοφυλακίου
ασφάλειας και να τις τηρεί υπό το βάρος του ενεχύρου.
5. Κάθε είδους δαπάνες και έξοδα που έγιναν ή τυχόν θα γίνουν από την
Εταιρία προς επιδίωξη, διατήρηση ή εξασφάλιση των δικαιωμάτων της από
την παρούσα σύμβαση ή που με οποιοδήποτε τρόπο έχουν σχέση με αυτή,
βαρύνουν τον Πελάτη και χρεώνονται στον λογαριασμό πίστωσης που
τηρείται στο όνομά του.
6. Ρητά συμφωνείται ότι, τα ως άνω αποκτώμενα στοιχεία, χρήματα, μετοχές
και λοιπές κινητές αξίες που τίθενται και τηρούνται υπό το βάρος του
ενεχύρου, πιστώνονται στον λογαριασμό πίστωσης του Πελάτη και
προκαλούν,

με

τυχόν

υπάρχουσες

ή

δημιουργούμενες

χρεώσεις,

ενεργοποίηση των συνεπειών λειτουργίας του λογαριασμού πίστωσης όπως
αυτή περιγράφεται στο κεφ. Γ της παρούσας σύμβασης.
7.

Ο Πελάτης συναινεί στην μετενεχύραση από την Εταιρία των

ενεχυραζομένων κινητών αξιών, απαιτήσεων και δικαιωμάτων.
8. Ο Πελάτης παρέχει δια της παρούσης προς την ενεχυριούχο Εταιρία την
ανέκκλητη εντολή και το δικαίωμα να προβαίνει εκάστοτε σε εκποίηση
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τμήματος ή του συνόλου των στοιχείων του χαρτοφυλακίου ασφαλείας,
οσάκις τούτο επιβάλλεται από τον νόμο ή τις αποφάσεις της Ε.Κ., ή την
παρούσα σύμβαση.
ΣΤ. ΔΗΛΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
1. Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι οι
χρηματιστηριακές συναλλαγές ως συναπτόμενες στην αγορά του ΧΑΑ,
ενέχουν ως εκ της

φύσεως αυτών, κινδύνους μείωσης της αξίας του

χαρτοφυλακίου του ή αύξησης της αξίας των συναλλαγών του, πέραν των
προσδοκιών του ιδίου, για τους οποίους η Εταιρία ως απλώς εκτελούσα τις
εντολές του Πελάτη, ουδεμία ευθύνη φέρει.
Επίσης ο Πελάτης δηλώνει προς την Εταιρία ότι γνωρίζει και αναλαμβάνει
πλήρως τους κινδύνους που συνεπάγεται γι’αυτό η κατάρτιση της σύμβασης
για την παροχή πίστωσης από την Εταιρία προς εξόφληση του τιμήματος
χρηματιστηριακής αγοράς μετοχών και ότι η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη
ιδίως δε σε περίπτωση που διογκωθεί το χρεωστικό του υπόλοιπο λόγω
μείωσης της αξίας του χαρτοφυλακίου του, με το οποίο εξασφαλίζεται η
παροχής της πίστωσης από την Εταιρία, από μεταβολές των τιμών των
μετοχών στο ΧΑΑ. Προς τον σκοπό αυτό ο Πελάτης, προβαίνει στην υπό
την παρ. 2 του παρόντος κεφαλαίου ειδικά προσδιοριζόμενη δήλωση
κινδύνου την οποία και αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα.
2. Δήλωση κινδύνου (Risk desclosure): Ο Πελάτης ρητά δηλώνει ότι
αντιλαμβάνεται πλήρως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του
λογαριασμού πίστωσης, τις άμεσες υποχρεώσεις και τους εξ αυτής
κινδύνους που αναλαμβάνει έναντι της Εταιρίας κατά την χρήση της
παρεχόμενης από την Εταιρία πίστωσης διαθέτει δε εκτενή εμπειρία σε
χρηματιστηριακές συναλλαγές και ανεκτικότητα στην έκθεση σε υψηλό
κίνδυνο.
- Ο Πελάτης κατανοεί ότι η διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών με
πίστωση αποτελεί εργαλείο μόχλευσης (leverage) και ότι ειδικά σε
περίπτωση καθοδικής αγοράς, οι ενδεχόμενες ζημίες που θα προκύψουν
μετά την αφαίρεση του οφειλομένου ποσού της πίστωσης και των τόκων, θα
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είναι μεγαλύτερες της ζημίας που θα είχε υποστεί αν είχε διενεργήσει τις
ίδιες συναλλαγές χωρίς πίστωση.
-Ο Πελάτης έχει πλήρη γνώση ότι, είναι πιθανόν σε καθοδική αγορά να
γεννάται σε μικρά χρονικά διαστήματα, υποχρέωση κάλυψης εκ μέρους του
περιθωρίων, καταβάλλοντος μετρητά ή δεσμεύοντας τίτλους πλέον των
όσων έχει καταβάλει ή δεσμεύσει ή ότι είναι πιθανόν να υποχρεούται να
προβαίνει σε πωλήσεις τίτλων εφόσον μειώνεται η τρέχουσα αξία του
χαρτοφυλακίου ασφάλειας, ώστε σε οποιαδήποτε περίπτωση να διατηρείται
το ελάχιστο διατηρητέο περιθώριο.
- Ο Πελάτης δηλώνει ότι η επιλογή των θέσεων που λαμβάνει είναι συνέπεια
δικών του υπολογισμών και εκτιμήσεων και ότι της Εταιρείας ή των
υπαλλήλων της ή προσώπων οπωσδήποτε συνδεομένων με αυτήν.
- Ο Πελάτης έχει πλήρη γνώση του ότι, η Εταιρία υποχρεούται από το νόμο
και τις αποφάσεις της Ε.Κ. να προβεί σε άμεση εκποίηση και ρευστοποίηση
τίτλων του Πελάτη σε περίπτωση κατά την οποία ο Πελάτης δεν
ανταποκριθεί άμεσα στην ειδοποίηση ή όχληση (margin call) και δεν
εκπληρώσει εμπρόθεσμα ή προσηκόντως τις υποχρεώσεις του για κάλυψη
των δημιουργούμενων ελλειμμάτων, έστω και αν η αγορά είναι ανοδική τις
επόμενες ημέρες.
- Ο Πελάτης γνωρίζει και αποδέχεται ρητά ότι η Εταιρία δύναται κατά την
απόλυτη κρίση της να προβεί σε άμεση εκποίηση και ρευστοποίηση τίτλων
του, χωρίς προηγουμένως να τον συμβουλεύσει να εξοφλήσει την πίστωση,
εφόσον ο Πελάτης δεν ανταποκρίνεται σε ειδοποίηση ή όχληση για κάλυψη
περιθωρίων και γενικά των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την
παροχή της πίστωσης και κατά τα χρονικά όρια που αναφέρονται στο
κεφάλαιο Γ της παρούσας.
Ζ. ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
3. Η Εταιρία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την πιθανή ζημία,
που τυχόν θα υποστεί ο Πελάτης από συναλλαγές που πραγματοποιεί στα
πλαίσια της παρούσας πιστωτικής σύμβασης εφόσον οι συναλλαγές αυτές
έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τις εντολές ή περιορισμούς του Πελάτη.
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Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο Πελάτης,
συμπεριλαμβανομένου και του διαφυγόντος κέρδους από συναλλαγές που
θα υποχρεωθεί αυτή να εκτελέσει σε περίπτωση μη ανταπόκρισης σε
σχετική ειδοποίηση ή όχληση του εκ μέρους της Εταιρείας και μη
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του για κάλυψη διαφοράς ελλείμματος
περιθωρίου ή διαφοράς περιθωρίου διατήρησης.
Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά υποστεί ο Πελάτης κατά την
εκτέλεση εκ μέρους της παρούσας σύμβασης, εκτός αν συντρέχει δόλος ή
βαρεία αμέλεια της Εταιρίας.
Η. ΕΠΙΤΟΚΙΟ – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΤΟΚΙΣΜΟΥ-ΑΜΟΙΒΗ
1. Η δια της παρούσας παρεχόμενη από την Εταιρία πίστωση συμφωνείται
έντοκη με επιτόκιο ................ Οι τόκοι υπολογίζονται από την ημέρα
εκκαθάρισης της συναλλαγής επί του ποσού εκταμίευσης.
Η Εταιρία πλην των τόκων, δικαιούται να εισπράττει προμήθεια για τις
συναλλαγές που εκτελεί στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης που ορίζεται
σε ποσοστό ...... % επί της αξίας κάθε συναλλαγής.
2.

Οι τόκοι καταλογίζονται ανά μήνα και εισπράττονται από την Εταιρία

εντός του πρώτου

5νθήμερου του επομένου μηνός είτε με καταβολή

μετρητών είτε με μείωση τυχόν υφισταμένου πιστωτικού υπολοίπου.
3. Η Εταιρία δικαιούται να λογίζει τόκο υπερημερίας σε κάθε οφειλή του
Πελάτη η οποία έχει καταστεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ληξιπρόθεσμη και
απαιτητή, με επιτόκιο υπερημερίας που θα ισούται με το εκάστοτε ισχύον
ανώτατο νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας από την ημερομηνία κατά την οποία ο
Πελάτης καθίσταται υπερήμερος μέχρις εξοφλήσεως.
4. Αν λήξει η σύμβαση καθ’οιονδήποτε τρόπο και το προϊόν της εκποίησης
των στοιχείων του χαρτοφυλακίου ασφάλειας δεν επαρκεί για την κάλυψη
κεφαλαίου, τόκων, προμηθειών και λοιπών εξόδων, που προκύπτουν από
την

σύμβαση η Εταιρία δικαιούται εφόσον ο Πελάτης δεν εξοφλεί ή

καθυστερεί να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του, να παρακρατεί χρηματικά
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ποσά του Πελάτη που τυχόν έχει στα χέρια της

ή διαχειρίζεται

συμψηφίζοντας ισόποση ανταπαίτηση της κατ’ αυτού ή να παρακρατεί
μετοχές ή άλλες κινητές αξίες του Πελάτη που τυχόν κατέχει ή διαχειρίζεται
και να τα εκποιεί, κατά την απόλυτη κρίση της, χωρίς προειδοποίηση του
Πελάτη και από το προϊόν της εκποίησης να καλύπτει τα χρεωστικά του
υπόλοιπα.

Ο πελάτης με την παρούσα παρέχει ανέκκλητη εντολή και

πληρεξουσιότητα στην Εταιρία να προβαίνει στις ανωτέρω πράξεις,
παραιτείται δε ρητά από κάθε δικαίωμά του για ανατροπή των εν λόγω
εκποιήσεων.
5. Επειδή οι τόκοι δεν εισπράττονται εγκαίρως όπως προβλέπει η σύμβαση,
εκτός βέβαια ορισμένων εξαιρέσεων, υπάρχει κίνδυνος στρέβλωσης του
Προγράμματος υπολογισμού τόκων. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία αποφάσισε
όπως η εκκαθάριση των Τόκων Παροχής Πιστώσεων, λαμβάνει χώρα εντός
του τριμήνου που έπεται του καταλογισμού τους,

για την σωστή

αντιμετώπιση των τυχόν προβλημάτων.
Θ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ
1.

Η Εταιρία θα ενημερώνει τον πελάτη για την εκτέλεση της σχετικής

εντολής του, το αργότερο μέχρι την έναρξη της επόμενης συνεδρίασης του
ΧΑΑ. Η ενημέρωση για την εκτέλεση της σχετικής εντολής θα γίνεται είτε με
fax, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε τηλεφωνικά κατά την κρίση της
εταιρίας και θα αφορά τις πράξεις του Πελάτη για την συγκεκριμένη ημέρα
και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές, θα εφιστά δε την προσοχή
του στην κάλυψη τυχόν διαφοράς ελλείμματος περιθωρίου.
2. Η όχληση από την Εταιρία για την κάλυψη εκ μέρους του Πελάτη, του
περιθωρίου διατήρησης θα γίνεται είτε με fax, είτε με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, είτε τηλεφωνικά.
3. Κάθε μήνα θα αποστέλλονται στον Πελάτη αναλυτικές καταστάσεις, με τις
συναλλαγές του και την κίνηση του λογαριασμού του σε χρήματα και
στοιχεία του χαρτοφυλακίου ασφάλειας κατά τον προηγούμενο μήνα καθώς
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και την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου ασφάλειας και το ύψος της πίστωσης
κατά την τελευταία ημέρα της περιόδου στην οποία αναφέρεται η
ενημέρωση.
Ι. ΕΝΑΡΞΗ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΛΥΣΗ
1. Η διάρκεια της παρούσας πιστωτικής σύμβασης ορίζεται ........................
αρχομένη την ....................... και λήγουσα την ..................... Τα στοιχεία του
χαρτοφυλακίου ασφάλειας δεσμεύονται για την εξυπηρέτηση της παρούσας
από την ημέρα κατά την οποία η Εταιρία θα εκτελέσει εντολή του Πελάτη για
αγορά μετοχών με πίστωση.
2. Ο Πελάτης μπορεί να καταγγείλει εγγράφως την παρούσα οποτεδήποτε,
δύναται δε να καθορίζει τον χρόνο κατά τον οποίο επέρχονται τα
αποτελέσματά της, υπό τον όρο όμως της πληρωμής προς την Εταιρία των
υποχρεώσεών του, των επιπρόσθετων εξόδων που υπέστη ή θα υποστεί η
Εταιρία συνεπεία της λύσεως της σύμβασης και των οποιονδήποτε ζημιών
προήλθαν κατά την ρύθμιση των εκκρεμουσών

υποχρεώσεων και την

οριστική ρύθμιση των εκκρεμουσών συναλλαγών που συνδέονται με το
χαρτοφυλάκιο ασφάλειας.
Η εταιρία

δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως την παρούσα σύμβαση

οποτεδήποτε μετά από

προειδοποίηση

5 ημερών, υπό τον όρο της

οριστικοποιήσεως των εκκρεμουσών συναλλαγών του χαρτοφυλακίου. Για
την ρύθμιση των συναφθεισών συναλλαγών και την πληρωμή των
εκκρεμουσών υποχρεώσεων, η Εταιρία δικαιούται να επιλέξει, κατά την
απόλυτη κρίση της ικανά στοιχεία εκ του χαρτοφυλακίου ασφάλειας
προκειμένου να τα ρευστοποιήσει για να καλύψει οποιοδήποτε οφειλόμενο
ποσό εκ μέρους του Πελάτη.
Μετά την εξόφληση όλων των υποχρεώσεών του Πελάτη που προκύπτουν
από την λύση της παρούσας σύμβασης η Εταιρία προβαίνει σε
αποχαρακτηρισμό όσων κινητών αξιών υπολείπονται από

χαρτοφυλάκιο

ασφαλείας και τα αποδεσμεύει υπέρ του Πελάτη.
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3.

Η παρούσα σύμβαση λύεται εκ μέρους της Εταιρίας χωρίς έγγραφη

καταγγελία, αν ο Πελάτης δεν ανταποκριθεί επί 2 (δύο) φορές στην Όχληση
του από την Εταιρία (margin call) για κάλυψη περιθωρίου διατήρησης και
γενικά των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παροχή της
πίστωσης.
4. Η παρούσα σύμβαση στο σύνολο της λύεται χωρίς έγγραφη καταγγελία
εκ μέρους της Εταιρείας με τον θάνατο, την απαγόρευση ή την πτώχευση
του πελάτη.
ΙΑ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1.

Η παρούσα σύμβαση παροχής πιστώσεων για την διενέργεια

Χρηματιστηριακών Συναλλαγών ισχύει συμπληρωματικά προς την από
................. σύμβαση διενέργειας Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και τους
Γενικούς Όρους Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχει συνάψει ο
Πελάτης με την Εταιρεία και συναποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, το οποίο
διέπει οποιαδήποτε περαιτέρω έννομη σχέση δημιουργηθεί μεταξύ του
Πελάτη και της Εταιρίας. Σε περίπτωση δε οποιασδήποτε αντίθεσης των
όρων της παρούσας με τους Γενικούς Όρους υπερισχύουν οι ειδικότεροι
όροι της παρούσας.
2. Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε ανανέωση μόνον εγγράφως.
3.

Επίσης, τροποποιήσεις των όρων και συμφωνιών της

παρούσας

γίνονται μόνον εγγράφως.
4. Η Εταιρία δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς και κατά την απόλυτη
κρίση της τα ποσοστά του αρχικού περιθωρίου και του διατηρητέου
περιθωρίου, τα στοιχεία του χαρτοφυλακίου ασφάλειάς ως και τους δείκτες
στάθμισης των επί μέρους στοιχείων του χαρτοφυλακίου ασφάλειας μετά
από έγγραφη γνωστοποίηση στον Πελάτη, οι τροποποιήσεις δε αυτές θα
ισχύουν 5 ημέρες μετά την έγγραφη ειδοποίηση του Πελάτη.
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5. Φόροι, τέλη, προσαυξήσεις, καθώς και κάθε έξοδο που έχει σχέση με την
παρούσα σύμβαση, πλην του προκύπτοντος εκ αυτής φόρου εισοδήματος
της Εταιρίας, βαρύνουν αποκλειστικά τον Πελάτη.
6. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο, για την επίλυση
δε οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει εξ αυτής, ορίζονται αποκλειστικά
αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας.
Η παρούσα υπογράφεται εις διπλούν.
Η Εταιρεία

Ο Πελάτης
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