
 
 
 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

 

Α. Στην Αθήνα σήμερα την.................................................... .......................... 
1) Μεταξύ αφ' ενός της εδρεύουσας στην Αθήνα  Ανώνυμης Χρηματιστηριακής Εταιρίας με την επωνυμία "Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ 
Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ."  που εκπροσωπείται εν προκειμένω από τον κ.                                                                      , που θα αποκαλείται στο εξής 
χάριν συντομίας, "η Εταιρία" και

2) Αφ' ετέρου του .........................................................................................., όνομα πατρός .........................................με ΑΔΤ ........................,

ΑΦΜ ........................................ κατοίκου ....................................................... , οδός ............................................ , αριθμός ....................., 
Τ.Κ……………. 
που 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 Αθηνών, έχει 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 (i) (ii), 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. 
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.

2. Ο Πελάτης τηρεί ήδη 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, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 περ. α' της παρ. 2 της Απόφασης 2/363/30-11-
2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 της Απόφασης 8/370/26-1-2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς και ισχύει σήμερα, παρέχει πίστωση προς τον Πελάτη της αποκλειστικά για την εξόφληση του τιμήματος αγοράς μετοχών, 
χρονικής διάρκειας τριών (3) εργασίμων ημερών, αρχομένης από την ημερομηνία κατάρτισης της χρηματιστηριακής συναλλαγής αγοράς 
μετοχών και ληγούσης με το πέρας της προθεσμίας εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών κατ' άρθρον 20 παρ. 1 Ν.3632/1928, 
όπως ισχύει σήμερα. 

Β. ΟΡΙΣΜΟΙ (ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ) 

Ι. Σύμβασn: Ως σύμβαση νοείται η παρούσα σύμβαση, κάθε παράρτημα και προσάρτημα της ως και κάθε τυχόν έγγραφη διευκρίνιση ή 
τροποποίησή της. 
2. Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας: Το σύνολο των κινητών αξιών και μετρητών, που παρέχει ο Πελάτης προς την Εταιρία ως ασφάλεια για την 
εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του, που απορρέουν από την παροχή πιστώσεων για την αγορά μετοχών. 
3. Στοιχεία Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας: Το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας 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. Kινnτές Αξίες: Α) Μετοχές ως προς τις οποίες συντρέχουν οι εξής, σωρευτικώς, προϋποθέσεις: i) είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
Αθηνών ή είναι μετοχές οι οποίες αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ii) δεν τελούν υπό επιτήρηση, υπό αναστολή ή υπό άλλο περιορισμό ως προς τη διαπραγμάτευση τους και iii) έχει παρέλθει χρονικό
διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ημερών από την έναρξη διαπραγμάτευσης τους, σε περίπτωση που εισάγονται για πρώτη φορά μετοχές στην
οικεία αγορά. Β) Άυλες κινητές αξίες που εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Ηλεκτρονική
Δευτερογενή Αγορά Τίτλων ("ΉΔΑΤ") ή άλλες κινητές αξίες που εκδίδονται από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
5. Τρέχουσα αξία του Χαρτοφυλακίου ασφαλείας: Η αξία του χαρτοφυλακίου ασφαλείας, όπως αυτή αποτιμάται στο τέλος κάθε εργάσιμης 
ημέρας, μετά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α 
6. Αρχικό περιθώριο: Η διαφορά μεταξύ της συνολικής τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών, που καταβάλλονται για την δημιουργία του 
χαρτοφυλακίου ασφαλείας, 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 ασφαλείας και του χρεωστικού υπολοίπου. 

Γ. ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

Ι. Η Εταιρία δια της παρούσας, παρέχει πίστωση προς τον Πελάτη της αποκλειστικά για την εξόφληση του τιμήματος αγοράς μετοχών στο 
Χ.Α., χρονικής διάρκειας τριών (3) εργασίμων ημερών, αρχομένης από την ημερομηνία κατάρτισης της χρηματιστηριακής συναλλαγής 
αγοράς μετοχών και ληγούσης με το πέρας της προθεσμίας εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών κατ' άρθρον 20 παρ.1 
Ν.3632/1928, όπως ισχύει σήμερα. 
Για την εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Πελάτη, που απορρέουν από την ανωτέρω παροχή της πίστωσης, ο Πελάτης 
παρέχει στην Εταιρία, κατά την ημερομηνία εκτέλεσης της εντολής αγοράς, χαρτοφυλάκιο ασφαλείας, το οποίο περιλαμβάνει: 
α. τις μετοχές που αγοράζονται με πίστωση και 
β. συμπληρωματικά αα) τις κινητές αξίες, κατ'επιλογήν της Εταιρείας, τις οποίες ο Πελάτης παραδίδει στην Εταιρία από το βασικό του 
χαρτοφυλάκιο και συναινεί να δεσμευθούν στο χαρτοφυλάκιο ασφαλείας, 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. 
ββ) μετρητά, που θα υπάρχουν στον κωδικό του πριν από την εκτέλεση της εντολής αγοράς. 
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2. 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 πριν από την εκτέλεση της εντολής αγοράς. 

 

Δ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Η αποτίμηση της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου ασφαλείας διενεργείται υποχρεωτικά κάθε εργάσιμη ημέρα μετά την λήξη της 
συνεδρίασης του Χ.Α κατά τον εξής τρόπο για κάθε επί μέρους στοιχείο, ήτοι: 
α) Η τρέχουσα αξία των τιμών των εισηγμένων στο Χ.Α μετοχών θα αποτιμάται με βάση την πιο πρόσφατη επίσημη τιμή κλεισίματος του 
Δελτίου Τιμών του Χ.Α 
β) Η τρέχουσα αξία των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου θα αποτιμάται με βάση την τιμή (valuation price) του πιο πρόσφατου επίσημου 
δελτίου τιμών της ΗΔΑΤ και 
γ) Η τρέχουσα αξία των άλλων κατηγοριών Στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας θα αποτιμάται με βάση τις πιο πρόσφατες επίσημες 
τιμές κλεισίματος, όπως καθορίζονται από τους κανόνες που ισχύουν στην οργανωμένη αγορά στην οποία αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης. 

2. 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. 
Σε περίπτωση που αποφασίζεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από την εκδότρια εταιρία 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, η 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 ασφαλείας. 

Ε. ΔΗΛΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

1. Ο Πελάτης δηλώνει, ότι έχει πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι οι χρηματιστηριακές συναλλαγές ως συναπτόμενες στην αγορά του Χ.Α,
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' αυτόν η κατάρτιση
της σύμβασης για την παροχή της ανωτέρω πίστωσης από την Εταιρία προς εξόφληση του τιμήματος χρηματιστηριακής αγοράς μετοχών και
ότι η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη. Προς τον σκοπό αυτό ο Πελάτης προβαίνει στην υπό την παρ. 2 του παρόντος κεφαλαίου ειδικά
προσδιοριζομένη δήλωση κινδύνου την οποία και αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα. 

2. Δήλωση κινδύνου (Risk disclosure): Ο Πελάτης ρητά δηλώνει ότι αντιλαμβάνεται πλήρως, 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 είναι μεγαλύτερες της ζημίας που θα είχε ούτος υποστεί αν είχε διενεργήσει τις ίδιες συναλλαγές χωρίς πίστωση.

- Ο Πελάτης ρητά δηλώνει ότι η εξόφληση της παραπάνω πίστωσης διενεργείται από αυτόν μέσα στην τριήμερη προθεσμία εκκαθάρισης από 
τη συναλλαγή, 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. Επίσης ρητά δηλώνει πως γνωρίζει ότι οι ως άνω πωλήσεις μετοχών 
διενεργούνται είτε κατόπιν εντολής του ιδίου, είτε κατόπιν ασκήσεως από την Εταιρία του δικαιώματός της προς εκποίηση, στα πλαίσια του 
υφισταμένου υπέρ αυτής, νομίμου ενεχύρου επί των στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας του Πελάτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 3 παρ.4 ν.2843/2000, εφόσον κατά τη λήξη της ως άνω τριήμερης προθεσμίας το τίμημα των μετοχών που αγοράσθηκαν με πίστωση 
δεν καλύπτεται από το προϊόν της πώλησής τους. 
- Ο Πελάτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει κάθε επενδυτικό κίνδυνο από συναλλαγές του με πίστωση στα πλαίσια της παρούσας και η Εταιρεία 
δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για πιθανή ζημία, συμπεριλαμβανομένου και του διαφυγόντος κέρδους του Πελάτη, που τυχόν υποστεί σε 
σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών με πίστωση. 
Τέλος δηλώνει ότι οι συναλλαγές με πίστωση που διεξάγει ο Πελάτης με την Εταιρεία γίνονται με δική του πρωτοβουλία και ο Πελάτης 
απαλλάσσει την Εταιρεία από κάθε σχετική ευθύνη για κάθε κίνδυνο που σχετίζεται με αυτήν. Οι συναλλαγές αυτές βασίζονται στην 
εκτίμηση του Πελάτη για τις συνθήκες της αγοράς και όχι στις συμβουλές της Εταιρείας.

ΣΤ. ΕΠΙΤΟΚΙΟ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ - ΑΜΟΙΒΗ

1. Η δια της παρούσας παρεχόμενη από την Εταιρία πίστωση συμφωνείται έντοκη με επιτόκιο .... %. Το επιτόκιο δύναται να αναπροσαρμόζει
μονομερώς η........................ ..................................κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης της εταιρίας, η οποία θα δημοσιοποιείται μέσω οιουδήποτε
δικτύου πληροφόρησης προσφέρεται για τον σκοπό αυτό. 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 όπως 
αυτή έχει ήδη καθοριστεί στην από................. .αρχική σύμβαση διενέργειας Χρηματιστηριακών Συναλλαγών που έχει υπογράψει ο Πελάτης.

2. Οι τόκοι καταλογίζονται ανά μήνα και εισπράττονται από την Εταιρία εντός του πρώτου 5νθημέρου του επομένου μηνός είτε με καταβολή
μετρητών, είτε με μείωση τυχόν υφισταμένου πιστωτικού υπολοίπου.
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Ι. ΕΝΑΡΞΗ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΛΥΣΗ  

1. Η διάρκεια της παρούσας πιστωτικής σύμβασης ορίζεται αορίστου χρόνου. 
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 υποχρεώσεων του, των επιπρόσθετων εξόδων που υπέστη ή θα 
υποστεί η Εταιρεία συνεπεία της λύσεως της σύμβασης και των οποιωνδήποτε ζημιών προήλθαν κατά την ρύθμιση των εκκρεμουσών
υποχρεώσεων και την οριστική ρύθμιση των εκκρεμουσών συναλλαγών που συνδέονται με το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας. 
3.Η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει άμεσα την παρούσα σύμβαση σε περίπτωση επανειλημμένης μη εμπρόθεσμης εξόφλησης των 
χρεωστικών του υπολοίπων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης. 
4. Η παρούσα σύμβαση στο σύνολο της λύεται χωρίς έγγραφη καταγγελία εκ μέρους της Εταιρίας 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 Εταιρία και συν αποτελούν 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. Επίσης, τροποποιήσεις των όρων και συμφωνιών της παρούσας γίνονται μόνον εγγράφως. 

3. Η Εταιρία δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς και κατά την απόλυτη κρίση της το ποσοστό του αρχικού περιθωρίου. 

4. Φόροι, τέλη, προσαυξήσεις, καθώς και κάθε έξοδο που έχει σχέση με την παρούσα σύμβαση, πλην του προκύπτοντος εξ' αυτής φόρου 
εισοδήματος της Εταιρίας, βαρύνουν αποκλειστικά τον Πελάτη.

5. 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 σε (2) δύο πρωτότυπα και το κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει από ένα. 

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗ 
ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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