Τρόπος Συµπλήρωσης Σύµβασης Παραγώγων Eurobank

-

Συµπληρώνετε όλα τα στοιχεία σας

-

Μονογράφετε σε όλες τις σελίδες

-

Υπογράφετε όπου ζητείται υπογραφή

-

Βάζετε το γνήσιο της υπογραφής σας από Αστυνοµία ή ΚΕΠ στo έντυπo µε
τίτλο: ΑΤΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

-

Φωτοτυπία ταυτότητας

-

Φωτοτυπία εκκαθαριστικού

-

Βεβαίωση αποδοχών

-

Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασµού ∆ΕΗ ή ΕΥ∆ΑΠ ή ΟΤΕ

ΔΠ/ΟΛΟΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ……………………..

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ………………
Στ…. ………………….. σήμερα,…………………………………………………………………………………,
ΑΦΕΝΟΣ η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη
Εταιρεία», με αριθμό μητρώου 6068/06/Β/86/07 και έδρα την Αθήνα, η οποία αποκαλείται εφεξής για συντομία
«Τράπεζα» και εκπροσωπείται εν προκειμένω από τους υπογράφοντες την παρούσα, και ΑΦΕΤΕΡΟΥ ο / οι:
ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΔΤ

ΑΦΜ

α)……………………………………………………………………………………………………………………
β)……………………………………………………………………………………………………………………
γ)……………………………………………………………………………………………………………………
δ)……………………………………………………………………………………………………………………
Διεύθυνση……………………………………………………………………………………………………………
ο οποίος/οι οποίοι αποκαλείται/αποκαλούνται εφεξής για συντομία «Πελάτης» / «Πελάτες»,
συμφωνούν

τα

ακόλουθα

σχετικά

με:

α)

τον

τηρούμενο

στην

Τράπεζα

σε

ευρώ

υπ’αριθμόν

…………………...…………………………χρηματικό λογαριασμό/κοινό λογαριασμό του Πελάτη/των Πελατών,
καθώς και κάθε άλλο, υφιστάμενο ή μέλλοντα, χρηματικό λογαριασμό/κοινό λογαριασμό του Πελάτη/των
Πελατών τηρούμενο στην Τράπεζα σε ευρώ ή σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα, και β) τις κάθε είδους κινητές αξίες
(είτε ενσώματες, είτε άϋλες) οι οποίες είτε κατατίθενται εκάστοτε από τον

Πελάτη/οποιονδήποτε εκ των

Πελατών στην Τράπεζα με τον όρο η κατάθεση αυτών να διέπεται από την παρούσα σύμβαση είτε άλλως, στο
πλαίσιο της παρούσας συμβάσεως, παραλαμβάνονται εκάστοτε από την Τράπεζα:
1. Για

τις

ανωτέρω

κινητές

αξίες

ανοίγεται

και

τηρείται

στην

Τράπεζα

ο

υπ΄

αριθμόν…………………………………….. λογαριασμός κινητών αξιών, ο οποίος αποκαλείται εφεξής για
συντομία «Λογαριασμός Κινητών Αξιών». Η Τράπεζα φυλάσσει επ’ ονόματι του Πελάτη/των Πελατών όσες
από τις ανωτέρω κινητές αξίες είναι ενσώματες, χωρίς να αποκτά την κυριότητα αυτών.
2. Ο Πελάτης/Οι Πελάτες παρέχει/παρέχουν στην Τράπεζα την εντολή, πληρεξουσιότητα και εξουσιοδότηση
όπως η Τράπεζα ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις:
α. Με χρέωση του οριζόμενου εκάστοτε στην αντίστοιχη εντολή ενός από τους ανωτέρω χρηματικού
λογαριασμού του Πελάτη/των Πελατών, και εφόσον επαρκούν τα υπάρχοντα σ’αυτόν χρήματα, εκτελεί,
χωρίς κανέναν έλεγχο εκ μέρους της, κάθε εντολή του Πελάτη/των Πελατών, διδόμενη με οποιονδήποτε
τρόπο, για κατάθεση επ’ ονόματί του/τους χρημάτων στην Τράπεζα ή σε άλλη τράπεζα, για απόκτηση επ’
ονόματί του/τους μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, για αγορά επ’ ονόματί του/τους κάθε άλλου είδους
κινητών αξιών και για συμμετοχή επ’ ονόματί του/τους στην κάλυψη της έκδοσης τέτοιων κινητών αξιών,
παραλαμβάνει δε τις κινητές αξίες.
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β. Με πίστωση του οριζόμενου εκάστοτε στην αντίστοιχη εντολή ενός από τους ανωτέρω χρηματικού
λογαριασμού του Πελάτη/των Πελατών, εκτελεί, χωρίς κανέναν έλεγχο εκ μέρους της, κάθε εντολή του
Πελάτη/των Πελατών, διδόμενη με οποιονδήποτε τρόπο, για ανάληψη επ’ ονόματί του/τους χρημάτων από
κατάθεση της Τράπεζας επ΄ ονόματί του/τους στην Τράπεζα ή σε άλλη τράπεζα, για αίτηση επ’ ονόματί
του/τους περί εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και για πώληση επ’ ονόματί του/τους κάθε άλλου
είδους κινητών αξιών.
γ. Εκτελεί, χωρίς κανέναν έλεγχο εκ μέρους της, κάθε εντολή του Πελάτη/των Πελατών, διδόμενη με
οποιονδήποτε τρόπο, για άσκηση δικαιωμάτων μετατροπής ομολογιών σε μετοχές, παραλαμβάνει δε τις
μετοχές.
δ. Εισπράττει κάθε χρηματική απαίτηση απορρέουσα από τις ανωτέρω κινητές αξίες (εκτός εάν πρόκειται
για χρεωστικούς τίτλους υποκείμενους σε ανανέωση και ο Πελάτης/οι Πελάτες έχει/έχουν δώσει στην
Τράπεζα προ της εκάστοτε λήξεως εντολή με οποιονδήποτε τρόπο για ανανέωση) και πιστώνει με τα
αντίστοιχα ποσά έναν, επιλεγόμενο εκάστοτε από την Τράπεζα μεταξύ των τηρουμένων στο αντίστοιχο
νόμισμα, από τους ανωτέρω χρηματικό λογαριασμό του/τους.
ε. Χρεώνει οποιονδήποτε, κατά την ελεύθερη κρίση της, από τους ανωτέρω χρηματικό λογαριασμό του
Πελάτη/των Πελατών με οποιοδήποτε ποσόν της οφείλεται ως αμοιβή της κατά τα κατωτέρω, καθώς και με
όλα γενικώς τα έξοδα και τις δαπάνες (περιλαμβανομένων των λόγω φόρων, τελών κ.λπ.) που γίνονται ή θα
γίνουν με αιτία ή αφορμή την παρούσα σύμβαση και την εκτέλεσή της.
στ. Προβαίνει σε κάθε πράξη συναφή προς τις ανωτέρω εργασίες και υπογράφει κάθε σχετικό με αυτές
έγγραφο.
3. Ο Πελάτης/Οι Πελάτες δεν κωλύεται/κωλύονται να αναλαμβάνει/αναλαμβάνουν χρήματα από τους ανωτέρω
χρηματικούς λογαριασμούς ή να αναλαμβάνει/αναλαμβάνουν κινητές αξίες από το Λογαριασμό Κινητών
Αξιών.
4. Από τις ανωτέρω πράξεις σε καμία περίπτωση και για κανέναν λόγο δεν θα μπορεί να γεννηθεί ευθύνη της
Τράπεζας, κάθε σχετικού κινδύνου αναλαμβανομένου αποκλειστικά από τον Πελάτη/τους Πελάτες.
5. Σχετικά με τις ανωτέρω κινητές αξίες, η Τράπεζα δεν θα έχει άλλη φροντίδα εκτός όσων αναφέρονται
ανωτέρω, ενδεικτικώς δε δεν θα έχει τη φροντίδα να παρακολουθεί τις δημοσιεύσεις κατ’ άρθρα 843 επ. του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ούτε θα έχει τη φροντίδα να μετέχει σε γενικές συνελεύσεις μετόχων
ανώνυμων εταιρειών.
6. Εάν εντολή του Πελάτη/των Πελατών, κατά τα ανωτέρω υπό 2α, 2β, 2γ και εντός παρενθέσεως υπό 2δ,
δίδεται στην Τράπεζα τηλεφωνικώς, καθώς και για κάθε άλλη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του
Πελάτη/των Πελατών και της Τράπεζας, ο Πελάτης/οι Πελάτες συναινεί/συναινούν από τούδε να αποτυπώνει
η Τράπεζα, εάν αυτή υποχρεούται εκ του νόμου ή κρίνει τούτο σκόπιμο, με κάθε είδους συσκευή κάθε
τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Πελάτη/των Πελατών και της Τράπεζας. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία, η Τράπεζα υποχρεούται, για λόγους προστασίας των συναλλαγών, να
καταγράφει κατά τα ανωτέρω όλες τις ως άνω εντολές που διαβιβάζονται σε αυτήν τηλεφωνικώς και να τις
αρχειοθετεί. Η τράπεζα δεν θα αποκαλύπτει σε τρίτους πληροφορίες σχετικώς με τα ανωτέρω, με εξαίρεση
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όπου προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (ενδεικτικώς, εάν τούτο ζητηθεί, από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς) και όπου απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από την
παρούσα. Εάν εντολή του Πελάτη/των Πελατών, κατά τα ανωτέρω υπό 2α, 2β, 2γ και εντός παρενθέσεως
υπό 2δ, δίδεται στην Τράπεζα τηλεφωνικώς ή με οποιοδήποτε άλλο τηλεπικοινωνιακό μηχάνημα, η Τράπεζα
έχει το δικαίωμα, εάν αυτή κρίνει τούτο σκόπιμο, να αρνείται την εκτέλεση της εντολής πριν από την
περιέλευση στην Τράπεζα έγγραφης επιβεβαίωσης της εντολής. Για τις περιπτώσεις επικοινωνίας μεταξύ του
Πελάτη/των Πελατών και της Τράπεζας με τηλέφωνο ή με οποιοδήποτε άλλο τηλεπικοινωνιακό μηχάνημα, ο
Πελάτης/οι Πελάτες έχει/έχουν την ευθύνη για ζημίες που επέρχονται από λάθος ή παρανόηση ή πλάνη ή από
επικοινωνία με την Τράπεζα τρίτου προσώπου, το οποίο υποδύεται τον Πελάτη/έναν από τους Πελάτες.
7. Η Τράπεζα εκδίδει, στο πλαίσιο της παρούσας συμβάσεως, τις ακόλουθες έγγραφες ανακοινώσεις
απευθυνόμενες προς τον Πελάτη/τους Πελάτες: α) έπειτα από κάθε ημερολογιακό μήνα, έγγραφα στα οποία
αναφέρεται η μηνιαία κίνηση των ανωτέρω χρηματικών λογαριασμών του Πελάτη/των Πελατών και,
τουλάχιστον μία (1) φορά τον χρόνο, έπειτα από κάθε ημερολογιακό έτος, έγγραφο στο οποίο αναφέρονται οι
υπάρχουσες στο Λογαριασμό Κινητών Αξιών του Πελάτη/των Πελατών κινητές αξίες και β) είτε, έπειτα από
κάθε εργασία της, έγγραφο για την εργασία αυτή είτε, έπειτα από κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, έγγραφο για
τις εργασίες της κατά το τρίμηνο αυτό. Τα έγγραφα αυτά αποστέλλονται στον Πελάτη/στους Πελάτες
ταχυδρομικώς.
8. Η αμοιβή της Τράπεζας για τις ανωτέρω εργασίες θα καθορίζεται σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες
όρους της Τράπεζας, είναι δε ενήμερος/ενήμεροι ο Πελάτης/οι Πελάτες των όρων οι οποίοι ισχύουν σήμερα.
9. Η παρούσα σύμβαση είναι αορίστου διαρκείας και ισχύει έως την έγγραφη καταγγελία της από την Τράπεζα
ή από τον Πελάτη/τους Πελάτες. Εάν ο Πελάτης είναι ένας, η παρούσα σύμβαση παραμένει ισχυρή και μετά
το θάνατο, την απαγόρευση ή την πτώχευση του Πελάτη. Εάν οι Πελάτες είναι περισσότεροι του ενός, σε
περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε από τους Πελάτες, η παρούσα σύμβαση και κάθε ενοχική σχέση σχετική
με τους ανωτέρω χρηματικούς λογαριασμούς, τις ανωτέρω κινητές αξίες και το Λογαριασμό Κινητών Αξιών
συνεχίζονται αποκλειστικώς μεταξύ της Τράπεζας και των εκάστοτε επιζώντων Πελατών. Εάν οι Πελάτες
είναι περισσότεροι του ενός, η παρούσα σύμβαση παραμένει ισχυρή και μετά την απαγόρευση ή την
πτώχευση οποιουδήποτε από τους Πελάτες, καθώς και μετά το θάνατο, την απαγόρευση ή την πτώχευση
όλων των πελατών.
10. Εάν οι Πελάτες είναι περισσότεροι του ενός, έναντι της Τράπεζας οι Πελάτες είναι οφειλέτες εις ολόκληρον
έκαστος και δανειστές εις ολόκληρον έκαστος. Κάθε γεγονός επερχόμενο σε έναν από τους Πελάτες ενεργεί
αυτοδικαίως και έναντι των άλλων Πελατών. Οποιαδήποτε ενέργεια, πράξη ή δήλωση, σχετική με την
παρούσα σύμβαση, τους ανωτέρω χρηματικούς λογαριασμούς, τις ανωτέρω κινητές αξίες και το Λογαριασμό
Κινητών Αξιών, οποιουδήποτε από τους Πελάτες, χωρίς την σύμπραξη των άλλων, ενεργεί αυτοδικαίως και
έναντι των άλλων Πελατών. Οποιαδήποτε ενέργεια, πράξη ή δήλωση της Τράπεζας προς οποιονδήποτε από
τους Πελάτες ενεργεί αυτοδικαίως και έναντι των άλλων Πελατών. Ενδεικτικώς, καταγγελία της παρούσας
συμβάσεως από οποιονδήποτε Πελάτη, χωρίς τη σύμπραξη των άλλων, προς την Τράπεζα ή από την Τράπεζα
προς οποιονδήποτε Πελάτη λύει την παρούσα σύμβαση, καθένας από τους Πελάτες δικαιούται, χωρίς τη
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σύμπραξη των άλλων, να δίδει στην Τράπεζα εντολές κατά τα ανωτέρω υπό 2α, 2β, 2γ, εντός παρενθέσεως
υπό 2δ και υπό 7, καθώς και να ανακαλεί εντολή κατά τα ανωτέρω υπό 7, καθένας από τους Πελάτες
δικαιούται, χωρίς την σύμπραξη των άλλων, να παρέχει στην Τράπεζα ή σε τρίτον πληρεξουσιότητα σχετική
με την παρούσα σύμβαση και να ανακαλεί πληρεξουσιότητα, καθένας από τους Πελάτες δικαιούται, χωρίς
την σύμπραξη των άλλων, να αναλαμβάνει χρήματα απεριορίστως από τους ανωτέρω χρηματικούς
λογαριασμούς και να αναλαμβάνει απεριορίστως τις υπάρχουσες στο Λογαριασμό Κινητών Αξιών κινητές
αξίες.
11. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών της Τράπεζας, όπως αυτοί εκάστοτε
ισχύουν, τους οποίους ο Πελάτης/οι Πελάτες έχει/έχουν ήδη αποδεχθεί, σε κάθε όμως περίπτωση
διαφορετικής ρυθμίσεως υπερισχύει αυτών.
12. Για την απρόσκοπτη έναντι τρίτων ενέργεια των ανωτέρω πράξεων από την Τράπεζα επ’ ονόματι του
Πελάτη/των Πελατών, ο Πελάτης/οι Πελάτες θα παρέχει/παρέχουν σε πρώτη ζήτηση της Τράπεζας σχετική
έγγραφη πληρεξουσιότητα προς την Τράπεζα, θα προβαίνει/προβαίνουν δε και σε κάθε τυχόν περαιτέρω
απαιτούμενη ενέργεια.
13. Η εκτέλεση των εντολών του Πελάτη/ Πελατών για τις ανωτέρω εργασίες καθορίζεται σύμφωνα με
την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική εκτέλεσης εντολών της Τράπεζας, είναι δε ενήμερος/ενήμεροι ο
Πελάτης/οι Πελάτες της πολιτικής που ισχύει σήμερα.
Ο Πελάτης/οι Πελάτες δηλώνει/δηλώνουν ότι έχει/έχουν παραλάβει από την Τράπεζα και κατανοήσει
πλήρως τα έντυπα προ-συμβατικής ενημέρωσης κατά τον ν.3606/2007, όπως ισχύει σήμερα.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τόσα πρωτότυπα όσα και οι συμβαλλόμενοι. Κάθε συμβαλλόμενος έλαβε
από ένα πρωτότυπο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Η ΤΡΑΠΕΖΑ
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ΔΠ/ΟΛΟΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ……………………..

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ………………
Στ…. ………………….. σήμερα,…………………………………………………………………………………,
ΑΦΕΝΟΣ η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη
Εταιρεία», με αριθμό μητρώου 6068/06/Β/86/07 και έδρα την Αθήνα, η οποία αποκαλείται εφεξής για συντομία
«Τράπεζα» και εκπροσωπείται εν προκειμένω από τους υπογράφοντες την παρούσα, και ΑΦΕΤΕΡΟΥ ο / οι:
ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΔΤ

ΑΦΜ

α)……………………………………………………………………………………………………………………
β)……………………………………………………………………………………………………………………
γ)……………………………………………………………………………………………………………………
δ)……………………………………………………………………………………………………………………
Διεύθυνση……………………………………………………………………………………………………………
ο οποίος/οι οποίοι αποκαλείται/αποκαλούνται εφεξής για συντομία «Πελάτης» / «Πελάτες»,
συμφωνούν

τα

ακόλουθα

σχετικά

με:

α)

τον

τηρούμενο

στην

Τράπεζα

σε

ευρώ

υπ’αριθμόν

…………………...…………………………χρηματικό λογαριασμό/κοινό λογαριασμό του Πελάτη/των Πελατών,
καθώς και κάθε άλλο, υφιστάμενο ή μέλλοντα, χρηματικό λογαριασμό/κοινό λογαριασμό του Πελάτη/των
Πελατών τηρούμενο στην Τράπεζα σε ευρώ ή σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα, και β) τις κάθε είδους κινητές αξίες
(είτε ενσώματες, είτε άϋλες) οι οποίες είτε κατατίθενται εκάστοτε από τον

Πελάτη/οποιονδήποτε εκ των

Πελατών στην Τράπεζα με τον όρο η κατάθεση αυτών να διέπεται από την παρούσα σύμβαση είτε άλλως, στο
πλαίσιο της παρούσας συμβάσεως, παραλαμβάνονται εκάστοτε από την Τράπεζα:
1. Για

τις

ανωτέρω

κινητές

αξίες

ανοίγεται

και

τηρείται

στην

Τράπεζα

ο

υπ΄

αριθμόν…………………………………….. λογαριασμός κινητών αξιών, ο οποίος αποκαλείται εφεξής για
συντομία «Λογαριασμός Κινητών Αξιών». Η Τράπεζα φυλάσσει επ’ ονόματι του Πελάτη/των Πελατών όσες
από τις ανωτέρω κινητές αξίες είναι ενσώματες, χωρίς να αποκτά την κυριότητα αυτών.
2. Ο Πελάτης/Οι Πελάτες παρέχει/παρέχουν στην Τράπεζα την εντολή, πληρεξουσιότητα και εξουσιοδότηση
όπως η Τράπεζα ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις:
α. Με χρέωση του οριζόμενου εκάστοτε στην αντίστοιχη εντολή ενός από τους ανωτέρω χρηματικού
λογαριασμού του Πελάτη/των Πελατών, και εφόσον επαρκούν τα υπάρχοντα σ’αυτόν χρήματα, εκτελεί,
χωρίς κανέναν έλεγχο εκ μέρους της, κάθε εντολή του Πελάτη/των Πελατών, διδόμενη με οποιονδήποτε
τρόπο, για κατάθεση επ’ ονόματί του/τους χρημάτων στην Τράπεζα ή σε άλλη τράπεζα, για απόκτηση επ’
ονόματί του/τους μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, για αγορά επ’ ονόματί του/τους κάθε άλλου είδους
κινητών αξιών και για συμμετοχή επ’ ονόματί του/τους στην κάλυψη της έκδοσης τέτοιων κινητών αξιών,
παραλαμβάνει δε τις κινητές αξίες.
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β. Με πίστωση του οριζόμενου εκάστοτε στην αντίστοιχη εντολή ενός από τους ανωτέρω χρηματικού
λογαριασμού του Πελάτη/των Πελατών, εκτελεί, χωρίς κανέναν έλεγχο εκ μέρους της, κάθε εντολή του
Πελάτη/των Πελατών, διδόμενη με οποιονδήποτε τρόπο, για ανάληψη επ’ ονόματί του/τους χρημάτων από
κατάθεση της Τράπεζας επ΄ ονόματί του/τους στην Τράπεζα ή σε άλλη τράπεζα, για αίτηση επ’ ονόματί
του/τους περί εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και για πώληση επ’ ονόματί του/τους κάθε άλλου
είδους κινητών αξιών.
γ. Εκτελεί, χωρίς κανέναν έλεγχο εκ μέρους της, κάθε εντολή του Πελάτη/των Πελατών, διδόμενη με
οποιονδήποτε τρόπο, για άσκηση δικαιωμάτων μετατροπής ομολογιών σε μετοχές, παραλαμβάνει δε τις
μετοχές.
δ. Εισπράττει κάθε χρηματική απαίτηση απορρέουσα από τις ανωτέρω κινητές αξίες (εκτός εάν πρόκειται
για χρεωστικούς τίτλους υποκείμενους σε ανανέωση και ο Πελάτης/οι Πελάτες έχει/έχουν δώσει στην
Τράπεζα προ της εκάστοτε λήξεως εντολή με οποιονδήποτε τρόπο για ανανέωση) και πιστώνει με τα
αντίστοιχα ποσά έναν, επιλεγόμενο εκάστοτε από την Τράπεζα μεταξύ των τηρουμένων στο αντίστοιχο
νόμισμα, από τους ανωτέρω χρηματικό λογαριασμό του/τους.
ε. Χρεώνει οποιονδήποτε, κατά την ελεύθερη κρίση της, από τους ανωτέρω χρηματικό λογαριασμό του
Πελάτη/των Πελατών με οποιοδήποτε ποσόν της οφείλεται ως αμοιβή της κατά τα κατωτέρω, καθώς και με
όλα γενικώς τα έξοδα και τις δαπάνες (περιλαμβανομένων των λόγω φόρων, τελών κ.λπ.) που γίνονται ή θα
γίνουν με αιτία ή αφορμή την παρούσα σύμβαση και την εκτέλεσή της.
στ. Προβαίνει σε κάθε πράξη συναφή προς τις ανωτέρω εργασίες και υπογράφει κάθε σχετικό με αυτές
έγγραφο.
3. Ο Πελάτης/Οι Πελάτες δεν κωλύεται/κωλύονται να αναλαμβάνει/αναλαμβάνουν χρήματα από τους ανωτέρω
χρηματικούς λογαριασμούς ή να αναλαμβάνει/αναλαμβάνουν κινητές αξίες από το Λογαριασμό Κινητών
Αξιών.
4. Από τις ανωτέρω πράξεις σε καμία περίπτωση και για κανέναν λόγο δεν θα μπορεί να γεννηθεί ευθύνη της
Τράπεζας, κάθε σχετικού κινδύνου αναλαμβανομένου αποκλειστικά από τον Πελάτη/τους Πελάτες.
5. Σχετικά με τις ανωτέρω κινητές αξίες, η Τράπεζα δεν θα έχει άλλη φροντίδα εκτός όσων αναφέρονται
ανωτέρω, ενδεικτικώς δε δεν θα έχει τη φροντίδα να παρακολουθεί τις δημοσιεύσεις κατ’ άρθρα 843 επ. του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ούτε θα έχει τη φροντίδα να μετέχει σε γενικές συνελεύσεις μετόχων
ανώνυμων εταιρειών.
6. Εάν εντολή του Πελάτη/των Πελατών, κατά τα ανωτέρω υπό 2α, 2β, 2γ και εντός παρενθέσεως υπό 2δ,
δίδεται στην Τράπεζα τηλεφωνικώς, καθώς και για κάθε άλλη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του
Πελάτη/των Πελατών και της Τράπεζας, ο Πελάτης/οι Πελάτες συναινεί/συναινούν από τούδε να αποτυπώνει
η Τράπεζα, εάν αυτή υποχρεούται εκ του νόμου ή κρίνει τούτο σκόπιμο, με κάθε είδους συσκευή κάθε
τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Πελάτη/των Πελατών και της Τράπεζας. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία, η Τράπεζα υποχρεούται, για λόγους προστασίας των συναλλαγών, να
καταγράφει κατά τα ανωτέρω όλες τις ως άνω εντολές που διαβιβάζονται σε αυτήν τηλεφωνικώς και να τις
αρχειοθετεί. Η τράπεζα δεν θα αποκαλύπτει σε τρίτους πληροφορίες σχετικώς με τα ανωτέρω, με εξαίρεση
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όπου προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (ενδεικτικώς, εάν τούτο ζητηθεί, από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς) και όπου απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από την
παρούσα. Εάν εντολή του Πελάτη/των Πελατών, κατά τα ανωτέρω υπό 2α, 2β, 2γ και εντός παρενθέσεως
υπό 2δ, δίδεται στην Τράπεζα τηλεφωνικώς ή με οποιοδήποτε άλλο τηλεπικοινωνιακό μηχάνημα, η Τράπεζα
έχει το δικαίωμα, εάν αυτή κρίνει τούτο σκόπιμο, να αρνείται την εκτέλεση της εντολής πριν από την
περιέλευση στην Τράπεζα έγγραφης επιβεβαίωσης της εντολής. Για τις περιπτώσεις επικοινωνίας μεταξύ του
Πελάτη/των Πελατών και της Τράπεζας με τηλέφωνο ή με οποιοδήποτε άλλο τηλεπικοινωνιακό μηχάνημα, ο
Πελάτης/οι Πελάτες έχει/έχουν την ευθύνη για ζημίες που επέρχονται από λάθος ή παρανόηση ή πλάνη ή από
επικοινωνία με την Τράπεζα τρίτου προσώπου, το οποίο υποδύεται τον Πελάτη/έναν από τους Πελάτες.
7. Η Τράπεζα εκδίδει, στο πλαίσιο της παρούσας συμβάσεως, τις ακόλουθες έγγραφες ανακοινώσεις
απευθυνόμενες προς τον Πελάτη/τους Πελάτες: α) έπειτα από κάθε ημερολογιακό μήνα, έγγραφα στα οποία
αναφέρεται η μηνιαία κίνηση των ανωτέρω χρηματικών λογαριασμών του Πελάτη/των Πελατών και,
τουλάχιστον μία (1) φορά τον χρόνο, έπειτα από κάθε ημερολογιακό έτος, έγγραφο στο οποίο αναφέρονται οι
υπάρχουσες στο Λογαριασμό Κινητών Αξιών του Πελάτη/των Πελατών κινητές αξίες και β) είτε, έπειτα από
κάθε εργασία της, έγγραφο για την εργασία αυτή είτε, έπειτα από κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, έγγραφο για
τις εργασίες της κατά το τρίμηνο αυτό. Τα έγγραφα αυτά αποστέλλονται στον Πελάτη/στους Πελάτες
ταχυδρομικώς.
8. Η αμοιβή της Τράπεζας για τις ανωτέρω εργασίες θα καθορίζεται σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες
όρους της Τράπεζας, είναι δε ενήμερος/ενήμεροι ο Πελάτης/οι Πελάτες των όρων οι οποίοι ισχύουν σήμερα.
9. Η παρούσα σύμβαση είναι αορίστου διαρκείας και ισχύει έως την έγγραφη καταγγελία της από την Τράπεζα
ή από τον Πελάτη/τους Πελάτες. Εάν ο Πελάτης είναι ένας, η παρούσα σύμβαση παραμένει ισχυρή και μετά
το θάνατο, την απαγόρευση ή την πτώχευση του Πελάτη. Εάν οι Πελάτες είναι περισσότεροι του ενός, σε
περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε από τους Πελάτες, η παρούσα σύμβαση και κάθε ενοχική σχέση σχετική
με τους ανωτέρω χρηματικούς λογαριασμούς, τις ανωτέρω κινητές αξίες και το Λογαριασμό Κινητών Αξιών
συνεχίζονται αποκλειστικώς μεταξύ της Τράπεζας και των εκάστοτε επιζώντων Πελατών. Εάν οι Πελάτες
είναι περισσότεροι του ενός, η παρούσα σύμβαση παραμένει ισχυρή και μετά την απαγόρευση ή την
πτώχευση οποιουδήποτε από τους Πελάτες, καθώς και μετά το θάνατο, την απαγόρευση ή την πτώχευση
όλων των πελατών.
10. Εάν οι Πελάτες είναι περισσότεροι του ενός, έναντι της Τράπεζας οι Πελάτες είναι οφειλέτες εις ολόκληρον
έκαστος και δανειστές εις ολόκληρον έκαστος. Κάθε γεγονός επερχόμενο σε έναν από τους Πελάτες ενεργεί
αυτοδικαίως και έναντι των άλλων Πελατών. Οποιαδήποτε ενέργεια, πράξη ή δήλωση, σχετική με την
παρούσα σύμβαση, τους ανωτέρω χρηματικούς λογαριασμούς, τις ανωτέρω κινητές αξίες και το Λογαριασμό
Κινητών Αξιών, οποιουδήποτε από τους Πελάτες, χωρίς την σύμπραξη των άλλων, ενεργεί αυτοδικαίως και
έναντι των άλλων Πελατών. Οποιαδήποτε ενέργεια, πράξη ή δήλωση της Τράπεζας προς οποιονδήποτε από
τους Πελάτες ενεργεί αυτοδικαίως και έναντι των άλλων Πελατών. Ενδεικτικώς, καταγγελία της παρούσας
συμβάσεως από οποιονδήποτε Πελάτη, χωρίς τη σύμπραξη των άλλων, προς την Τράπεζα ή από την Τράπεζα
προς οποιονδήποτε Πελάτη λύει την παρούσα σύμβαση, καθένας από τους Πελάτες δικαιούται, χωρίς τη
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σύμπραξη των άλλων, να δίδει στην Τράπεζα εντολές κατά τα ανωτέρω υπό 2α, 2β, 2γ, εντός παρενθέσεως
υπό 2δ και υπό 7, καθώς και να ανακαλεί εντολή κατά τα ανωτέρω υπό 7, καθένας από τους Πελάτες
δικαιούται, χωρίς την σύμπραξη των άλλων, να παρέχει στην Τράπεζα ή σε τρίτον πληρεξουσιότητα σχετική
με την παρούσα σύμβαση και να ανακαλεί πληρεξουσιότητα, καθένας από τους Πελάτες δικαιούται, χωρίς
την σύμπραξη των άλλων, να αναλαμβάνει χρήματα απεριορίστως από τους ανωτέρω χρηματικούς
λογαριασμούς και να αναλαμβάνει απεριορίστως τις υπάρχουσες στο Λογαριασμό Κινητών Αξιών κινητές
αξίες.
11. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών της Τράπεζας, όπως αυτοί εκάστοτε
ισχύουν, τους οποίους ο Πελάτης/οι Πελάτες έχει/έχουν ήδη αποδεχθεί, σε κάθε όμως περίπτωση
διαφορετικής ρυθμίσεως υπερισχύει αυτών.
12. Για την απρόσκοπτη έναντι τρίτων ενέργεια των ανωτέρω πράξεων από την Τράπεζα επ’ ονόματι του
Πελάτη/των Πελατών, ο Πελάτης/οι Πελάτες θα παρέχει/παρέχουν σε πρώτη ζήτηση της Τράπεζας σχετική
έγγραφη πληρεξουσιότητα προς την Τράπεζα, θα προβαίνει/προβαίνουν δε και σε κάθε τυχόν περαιτέρω
απαιτούμενη ενέργεια.
13. Η εκτέλεση των εντολών του Πελάτη/ Πελατών για τις ανωτέρω εργασίες καθορίζεται σύμφωνα με
την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική εκτέλεσης εντολών της Τράπεζας, είναι δε ενήμερος/ενήμεροι ο
Πελάτης/οι Πελάτες της πολιτικής που ισχύει σήμερα.
Ο Πελάτης/οι Πελάτες δηλώνει/δηλώνουν ότι έχει/έχουν παραλάβει από την Τράπεζα και κατανοήσει
πλήρως τα έντυπα προ-συμβατικής ενημέρωσης κατά τον ν.3606/2007, όπως ισχύει σήμερα.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τόσα πρωτότυπα όσα και οι συμβαλλόμενοι. Κάθε συμβαλλόμενος έλαβε
από ένα πρωτότυπο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Η ΤΡΑΠΕΖΑ
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Η γενική αρχή που διέπει όλες τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων και
αυτών επί παραγώγων προϊόντων, είναι ότι όσο μεγαλύτερο ρίσκο έχει μία επένδυση τόσο
μεγαλύτερη είναι και η αναμενόμενη απόδοση που απαιτείται από τον επενδυτή.
Ο βασικός διαχωρισμός του ρίσκου είναι σε συστημικό και μή συστημικό.
Το μή συστημικό ρίσκο έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη αξία και με το συγκεκριμένο
εκδότη της ενώ το συστημικό ρίσκο έχει να κάνει με το σύνολο της αγοράς. Ο επενδυτής
δύναται να εξαλείψει κατά το δυνατόν το μή συστημικό ρίσκο με την διασπορά των
επενδύσεων του, ενώ για το συστημικό ρίσκο που αναλαμβάνει, εν γένει αποζητά υψηλότερη
απόδοση από αυτήν του χωρίς κίνδυνο επιτοκίου της αγοράς.
Αλλες μορφές ρίσκου είναι οι ακόλουθες
Ρίσκο αγοράς: Οι τιμές των παραγώγων προϊόντων συχνά είναι πολύ ευαίσθητες ακόμη και
σε μικρές αλλαγές στις τιμές των υποκείμενων αξιών. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο που
αναλαμβάνεται από τους αγοραστές αλλά και πολύ περισσότερο από τους πωλητές των
παραγώγων. Επι πλέον, η τιμολόγηση των παραγώγων (ειδικά των πολύπλοκων) δεν είναι
καθόλου εύκολη και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ανάγκη εξειδικευμένων γνώσεων για την
πρόβλεψη εξέλιξης των τιμών των παραγώγων σε σχέση με την πορεία της υποκείμενής τους
αγοράς. Ο επενδυτής πρέπει να κατανοήσει πως η επένδυση σε παράγωγα του δημιουργεί
έκθεση σε κίνδυνο πολλαπλάσιο του ποσού της επένδυσής του – πέραν αυτού δύναται να
αποκτήσει έκθεση κινδύνου επί οιασδήποτε ονομαστικής αξίας επιθυμεί χωρίς να χρειαστεί καν
να καταθέσει αρχικό κεφάλαιο.
Πιστωτικός κίνδυνος: Οπως σε όλες τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, έτσι και στα
παράγωγα υπάρχει ο κίνδυνος της αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που
αναλαμβάνονται από τους αντισυμβαλλομένους. Ωστόσο, σε οργανωμένες αγορές παραγώγων
όπου ο ένας αντισυμβαλλόμενος κάθε συναλλαγής είναι η Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών,
ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται σημαντικά.
Νομικός κίνδυνος: Υπάρχει ο κίνδυνος να μην έχει προβλεφθεί στις συμβάσεις, π.χ. το τι
επακριβώς θα γίνει αν ο ένας αντισυμβαλλόμενος βρεθεί σε θέση αδυναμίας εκπλήρωσης των
υποχρεώσεών του ή να μήν έχουν προσδιοριστεί λεπτομερώς και με σαφήνεια τα
χαρακτηριστικά του προϊόντος και η αξία του στην λήξη. Αυτό είναι πιο έντονο ιδίως στις
εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές, ενώ σε οργανωμένες αγορές ο κίνδυνος αυτός σχεδόν
εξαλείφεται.
Ρίσκο ρευστότητας: Η δυνατότητα ρευστοποίησης θέσεων στην δευτερογενή αγορά
παραγώγων δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη, όπως ακριβώς συμβαίνει με τις άλλες αγορές.
Ο γενικός κανόνας είναι ότι τιμές σε οργανωμένες αγορές και σε κοντινής λήξης προϊόντα
υπάρχουν πάντα και με μικρό εύρος διαπραγμάτευσης μεταξύ αγοράς και πώλησης. Για μη
οργανωμένες αγορές ή για προϊόντα μακρινής λήξης η μειωμένη ρευστότητα έχει σαν
αποτέλεσμα την ανάληψη μεγαλύτερου ρίσκου από τους επενδυτές καθώς και ρίσκο μή
σωστής τιμολόγησης.
Λειτουργικός κίνδυνος: Η δύσκολη κατανόηση των μηχανισμών τιμολόγησης, διαχείρισης
και εκκαθάρισης των συναλλαγών επί παραγώγων προϊόντων, απαιτεί αυξημένο επίπεδο
οργάνωσης διαδικασιών από την πλευρά των επενδυτών. Τονίζεται πως ειδικά για τις
επιχειρήσεις, η διοίκηση πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να ελέγχει τις θέσεις που
έχουν δημιουργηθεί από τις συναλλαγές σε παράγωγα και να γνωρίζει επακριβώς την έκθεσή
της σε όλους τους προαναφερθέντες κινδύνους.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ………….
Στ… ..................... σήµερα, ............. ( ) ................... του έτους δύο χιλιάδες………..(200…),
αφενός η ανώνυµη τραπεζική εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK,
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε αριθµό µητρώου 6068/06/Β/86/07 και έδρα την Αθήνα, η οποία
αποκαλείται περαιτέρω «Τράπεζα» και εκπροσωπείται εν προκειµένω από τους
υπογράφοντες την παρούσα, και
αφετέρου …………………… …………………………………, …………….............................., ο
οποίος αποκαλείται περαιτέρω “Πελάτης” και εκπροσωπείται εν προκειµένω από
...........................................................,
συνοµολογούν και συµφωνούν τα ακόλουθα:
1. Η Τράπεζα είναι µέλος της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων
(περαιτέρω «ΕΤΕΣΕΠ»).
2. Ο Πελάτης παρέχει στην Τράπεζα την εντολή, πληρεξουσιότητα και εξουσιοδότηση, όπως
η Τράπεζα ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις:
α. Συµµετέχει και εκπροσωπεί τον Πελάτη στην εκκαθάριση συναλλαγών στο ΧΠΑ επί
παραγώγων για λογαριασµό του Πελάτη είτε αυτές καταρτίζονται από την Τράπεζα, ως
µέλος του Χρηµατιστηρίου Αθηνών – Αγορά Παραγώγων (περαιτέρω «ΧΠΑ»), είτε
καταρτίζονται από άλλο µέλος του ΧΠΑ µε το οποίο η Τράπεζα έχει συνάψει σχετική
σύµβαση συνεργασίας, δικαιούται όµως, κατά την ελεύθερη κρίση της, να αρνηθεί την
εκκαθάριση συναλλαγής που έχει καταρτισθεί από άλλο µέλος του ΧΠΑ εφόσον δεν έχει
ζητηθεί από το άλλο µέλος του ΧΠΑ η συναίνεσή της πριν από την κατάρτιση της
συναλλαγής ή έχει µέν ζητηθεί αλλά η Τράπεζα έχει αρνηθεί να συναινέσει.
β. Ανοίγει, ως µέλος της ΕΤΕΣΕΠ, επ’ ονόµατι του Πελάτη στην Τράπεζα, ως Τράπεζα
Περιθωρίου Ασφάλισης, δεσµευµένο λογαριασµό περιθωρίου ασφάλισης σε ΕΥΡΩ, έντοκο
προς το ισχύον εκάστοτε στην Τράπεζα για τις περιπτώσεις αυτές επιτόκιο, στον οποίο
καταθέτει µε χρέωση οιουδήποτε άλλου σε ΕΥΡΩ λογαριασµού του Πελάτη στην Τράπεζα,
εφόσον αυτοί επαρκούν, άλλως τα ζητεί από τον Πελάτη, τα µετρητά του κατωτέρω υπό 3
περιθωρίου ασφάλισης προς την ΕΤΕΣΕΠ και τον οποίο (µε την επιφύλαξη του νοµίµου
ενεχύρου υπέρ της ΕΤΕΣΕΠ, το οποίο διαχειρίζεται η ίδια) κινεί µόνο η Τράπεζα, ως µέλος
της ΕΤΕΣΕΠ.
γ. Καταθέτει, ως µέλος της ΕΤΕΣΕΠ, επ’ ονόµατι του Πελάτη στην Τράπεζα, ως Τράπεζα
Περιθωρίου Ασφάλισης, ή σε άλλον φορέα ορισµένον από την ΕΤΕΣΕΠ, σε ανοιγόµενον επ’
ονόµατι του Πελάτη λογαριασµό περιθωρίου ασφάλισης προς την ΕΤΕΣΕΠ άλλες αξίες µε
χρέωση οιουδήποτε λογαριασµού άλλων αξιών του Πελάτη στην Τράπεζα, εφόσον αυτοί
επαρκούν, άλλως τις ζητεί από τον Πελάτη, εφόσον επιτρέπεται η παροχή περιθωρίου
ασφάλισης µε άλλες αξίες. Και επί των άλλων αξιών σε λογαριασµό περιθωρίου ασφάλισης
υφίσταται νόµιµο ενέχυρο υπέρ της ΕΤΕΣΕΠ.
δ. Χρεώνει οποιονδήποτε, κατά την ελεύθερη κρίση της, χρηµατικό λογαριασµό του Πελάτη
στην Τράπεζα σε ΕΥΡΩ ή σε οποιοδήποτε άλλο νόµισµα µε οποιοδήποτε ποσόν τής
οφείλεται ως αµοιβή της κατά τα κατωτέρω, µε οποιοδήποτε ποσόν καταβάλει στην
ΕΤΕΣΕΠ η Τράπεζα από συναλλαγές επί παραγώγων για λογαριασµό του Πελάτη σε
περίπτωση διαπιστώσεως από την ΕΤΕΣΕΠ υπερηµερίας του Πελάτη ως προς τις
υποχρεώσεις του προς την ΕΤΕΣΕΠ, καθώς και µε όλα γενικώς τα έξοδα και τις δαπάνες
(περιλαµβανοµένων των λόγω φόρων, τελών κλπ.) που γίνονται ή θα γίνουν µε αιτία ή
αφορµή την παρούσα σύµβαση και την εκτέλεσή της.
ε. Εφόσον η αξία του υπολοίπου του περιθωρίου ασφάλισης είναι χαµηλότερη του εκάστοτε,
κατά τα κατωτέρω υπό 3, περιθωρίου ασφάλισης, κατά την ελεύθερη κρίση της, χωρίς την
ανάγκη υπάρξεως προηγούµενης επικοινωνίας µε τον Πελάτη και χωρίς κανέναν απολύτως
περιορισµό, ζητεί επ’ ονόµατι του Πελάτη την εξαγορά µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων
ευρισκόµενων σε λογαριασµό του Πελάτη στην Τράπεζα και πωλεί επ’ ονόµατί του (µε
οποιουσδήποτε όρους και συµφωνίες) κάθε άλλου είδους κινητές αξίες ευρισκόµενες σε
λογαριασµό του Πελάτη στην Τράπεζα, καταθέτει δε το προϊόν στο ΕΥΡΩ λογαριασµό του
περιθωρίου ασφάλισης.

στ. Προβαίνει για λογαριασµό του Πελάτη στην κατάρτιση συναλλαγών στο ΧΠΑ µε σκοπό
το κλείσιµο ή την εξισορρόπηση ανοικτών θέσεων του Πελάτη χωρίς να έχει προηγηθεί
παραγγελία του Πελάτη.
ζ. Προβαίνει σε κάθε πράξη συναφή προς τις ανωτέρω εργασίες και υπογράφει κάθε
σχετικό µε αυτές έγγραφο.
3. Η ελάχιστη αξία του περιθωρίου ασφάλισης που υποχρεούται εκάστοτε ο Πελάτης να
διαθέτει υπέρ της ΕΤΕΣΕΠ ορίζεται εκάστοτε από την Τράπεζα κατά την ελεύθερη κρίση της.
4. Από τις ανωτέρω πράξεις σε καµία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν θα µπορεί να
γεννηθεί ευθύνη της Τράπεζας, κάθε σχετικού κινδύνου αναλαµβανοµένου αποκλειστικά από
τον Πελάτη.
5. Για κάθε τηλεφωνική επικοινωνία µεταξύ του Πελάτη και της Τράπεζας, ο Πελάτης συναινεί
από τούδε να αποτυπώνει η Τράπεζα, εάν αυτή κρίνει τούτο σκόπιµο, µε κάθε είδους
συσκευή κάθε τηλεφωνική επικοινωνία µεταξύ του Πελάτη και της Τράπεζας.
6. Ο Πελάτης υποχρεούται, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, να διακανονίζει
εµπρόθεσµα τις ανοικτές θέσεις του και να συµπληρώνει εµπρόθεσµα το περιθώριο
ασφάλισης ώστε αυτό να έχει εκάστοτε την κατά τα ανωτέρω υπό 3 ελάχιστη αξία.
7. Στο τέλος κάθε εργάσιµης ηµέρας ο Πελάτης οφείλει, µε δική του πρωτοβουλία και ευθύνη,
να ενηµερώνεται από την Τράπεζα για την κατάσταση στο τέλος της ηµέρας αυτής ως προς
τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης και των
εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.
Η Τράπεζα εκδίδει, στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης, έπειτα από κάθε ηµερολογιακό
µήνα, έγγραφο µε το οποίο ενηµερώνει τον Πελάτη για τον µήνα αυτό. Το έγγραφο αυτό
αποστέλλεται στον Πελάτη ταχυδροµικώς. Το έγγραφο αυτό καθώς και οποιαδήποτε άλλα
έγγραφα, τα οποία απευθύνονται στον Πελάτη και περιέχουν πάσης φύσεως δηλώσεις
βουλήσεως και ανακοινώσεις σχετικά µε την παρούσα σύµβαση (είτε εκδίδονται από την
Τράπεζα είτε δεν εκδίδονται από αυτήν και περιέρχονται σε αυτήν), είναι δυνατόν να µην
αποστέλλονται στον Πελάτη αλλά να κρατούνται από την Τράπεζα, εφόσον υπάρχει σχετική
έγγραφη εντολή από τον Πελάτη, οπότε: α) είναι δυνατόν τα έγγραφα να παραλαµβάνονται
στην Τράπεζα από τον Πελάτη ή από πρόσωπο εγγράφως εξουσιοδοτηµένο από τον Πελάτη,
ο οποίος έχει την ευθύνη και την επιµέλεια για την παραλαβή των εγγράφων, η δε Τράπεζα
εξουσιοδοτείται από τώρα να καταστρέφει όσα από τα έγγραφα δεν έχουν παραληφθεί µετά
την πάροδο δώδεκα µηνών, εάν ο Πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο, ή τριών µηνών, εάν ο
Πελάτης είναι νοµικό πρόσωπο, από την έκδοσή τους εκ µέρους της Τράπεζας ή, επί
εγγράφων µη εκδιδοµένων από την Τράπεζα, από την περιέλευσή τους σε αυτήν, β) τα
έγγραφα θεωρούνται ότι έχουν περιέλθει στον Πελάτη αµέσως µετά την πάροδο πέντε
εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα της εκδόσεώς τους, εφόσον έχουν εκδοθεί από την
Τράπεζα, άλλως από την ηµέρα της περιελεύσεώς τους σε αυτήν, γ) η Τράπεζα
εξουσιοδοτείται, παρά την ισχύ της εντολής, να αποστέλλει, κατά την ελεύθερη κρίση της,
στον Πελάτη µε οποιονδήποτε τρόπο έγγραφο, δ) σε καµία περίπτωση και για κανένα λόγο
δεν µπορεί να γεννηθεί ευθύνη της Τράπεζας, κάθε σχετικού κινδύνου αναλαµβανοµένου
αποκλειστικώς από τον Πελάτη. Η κατά τον παρόντα όρο έγγραφη εντολή µπορεί να
ανακληθεί µόνο εγγράφως.
8. Ο Πελάτης οφείλει να ενηµερώσει την Τράπεζα εάν έχει αναθέσει και σε άλλο µέλος της
ΕΤΕΣΕΠ την εκκαθάριση συναλλαγών στο ΧΠΑ για λογαριασµό του, καθώς και να
ενηµερώνει την Τράπεζα αµέσως, εάν την αναθέσει στο µέλλον.
9. Η αµοιβή της Τράπεζας θα καθορίζεται σύµφωνα µε τους εκάστοτε ισχύοντες όρους της
Τράπεζας, είναι δε ενήµερος ο Πελάτης των όρων οι οποίοι ισχύουν σήµερα.
10. Η παρούσα σύµβαση διέπεται από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών της Τράπεζας,
όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, τους οποίους ο Πελάτης έχει ήδη αποδεχθεί, σε κάθε όµως
περίπτωση διαφορετικής ρυθµίσεως υπερισχύει αυτών.
Η παρούσα σύµβαση συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα. Κάθε συµβαλλόµενος έλαβε από ένα
πρωτότυπο.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Η ΤΡΑΠΕΖΑ

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ………….
Στ… ..................... σήµερα, ............. ( ) ................... του έτους δύο χιλιάδες………..(200…),
αφενός η ανώνυµη τραπεζική εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK,
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε αριθµό µητρώου 6068/06/Β/86/07 και έδρα την Αθήνα, η οποία
αποκαλείται περαιτέρω «Τράπεζα» και εκπροσωπείται εν προκειµένω από τους
υπογράφοντες την παρούσα, και
αφετέρου …………………… …………………………………, …………….............................., ο
οποίος αποκαλείται περαιτέρω “Πελάτης” και εκπροσωπείται εν προκειµένω από
...........................................................,
συνοµολογούν και συµφωνούν τα ακόλουθα:
1. Η Τράπεζα είναι µέλος της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων
(περαιτέρω «ΕΤΕΣΕΠ»).
2. Ο Πελάτης παρέχει στην Τράπεζα την εντολή, πληρεξουσιότητα και εξουσιοδότηση, όπως
η Τράπεζα ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις:
α. Συµµετέχει και εκπροσωπεί τον Πελάτη στην εκκαθάριση συναλλαγών στο ΧΠΑ επί
παραγώγων για λογαριασµό του Πελάτη είτε αυτές καταρτίζονται από την Τράπεζα, ως
µέλος του Χρηµατιστηρίου Αθηνών – Αγορά Παραγώγων (περαιτέρω «ΧΠΑ»), είτε
καταρτίζονται από άλλο µέλος του ΧΠΑ µε το οποίο η Τράπεζα έχει συνάψει σχετική
σύµβαση συνεργασίας, δικαιούται όµως, κατά την ελεύθερη κρίση της, να αρνηθεί την
εκκαθάριση συναλλαγής που έχει καταρτισθεί από άλλο µέλος του ΧΠΑ εφόσον δεν έχει
ζητηθεί από το άλλο µέλος του ΧΠΑ η συναίνεσή της πριν από την κατάρτιση της
συναλλαγής ή έχει µέν ζητηθεί αλλά η Τράπεζα έχει αρνηθεί να συναινέσει.
β. Ανοίγει, ως µέλος της ΕΤΕΣΕΠ, επ’ ονόµατι του Πελάτη στην Τράπεζα, ως Τράπεζα
Περιθωρίου Ασφάλισης, δεσµευµένο λογαριασµό περιθωρίου ασφάλισης σε ΕΥΡΩ, έντοκο
προς το ισχύον εκάστοτε στην Τράπεζα για τις περιπτώσεις αυτές επιτόκιο, στον οποίο
καταθέτει µε χρέωση οιουδήποτε άλλου σε ΕΥΡΩ λογαριασµού του Πελάτη στην Τράπεζα,
εφόσον αυτοί επαρκούν, άλλως τα ζητεί από τον Πελάτη, τα µετρητά του κατωτέρω υπό 3
περιθωρίου ασφάλισης προς την ΕΤΕΣΕΠ και τον οποίο (µε την επιφύλαξη του νοµίµου
ενεχύρου υπέρ της ΕΤΕΣΕΠ, το οποίο διαχειρίζεται η ίδια) κινεί µόνο η Τράπεζα, ως µέλος
της ΕΤΕΣΕΠ.
γ. Καταθέτει, ως µέλος της ΕΤΕΣΕΠ, επ’ ονόµατι του Πελάτη στην Τράπεζα, ως Τράπεζα
Περιθωρίου Ασφάλισης, ή σε άλλον φορέα ορισµένον από την ΕΤΕΣΕΠ, σε ανοιγόµενον επ’
ονόµατι του Πελάτη λογαριασµό περιθωρίου ασφάλισης προς την ΕΤΕΣΕΠ άλλες αξίες µε
χρέωση οιουδήποτε λογαριασµού άλλων αξιών του Πελάτη στην Τράπεζα, εφόσον αυτοί
επαρκούν, άλλως τις ζητεί από τον Πελάτη, εφόσον επιτρέπεται η παροχή περιθωρίου
ασφάλισης µε άλλες αξίες. Και επί των άλλων αξιών σε λογαριασµό περιθωρίου ασφάλισης
υφίσταται νόµιµο ενέχυρο υπέρ της ΕΤΕΣΕΠ.
δ. Χρεώνει οποιονδήποτε, κατά την ελεύθερη κρίση της, χρηµατικό λογαριασµό του Πελάτη
στην Τράπεζα σε ΕΥΡΩ ή σε οποιοδήποτε άλλο νόµισµα µε οποιοδήποτε ποσόν τής
οφείλεται ως αµοιβή της κατά τα κατωτέρω, µε οποιοδήποτε ποσόν καταβάλει στην
ΕΤΕΣΕΠ η Τράπεζα από συναλλαγές επί παραγώγων για λογαριασµό του Πελάτη σε
περίπτωση διαπιστώσεως από την ΕΤΕΣΕΠ υπερηµερίας του Πελάτη ως προς τις
υποχρεώσεις του προς την ΕΤΕΣΕΠ, καθώς και µε όλα γενικώς τα έξοδα και τις δαπάνες
(περιλαµβανοµένων των λόγω φόρων, τελών κλπ.) που γίνονται ή θα γίνουν µε αιτία ή
αφορµή την παρούσα σύµβαση και την εκτέλεσή της.
ε. Εφόσον η αξία του υπολοίπου του περιθωρίου ασφάλισης είναι χαµηλότερη του εκάστοτε,
κατά τα κατωτέρω υπό 3, περιθωρίου ασφάλισης, κατά την ελεύθερη κρίση της, χωρίς την
ανάγκη υπάρξεως προηγούµενης επικοινωνίας µε τον Πελάτη και χωρίς κανέναν απολύτως
περιορισµό, ζητεί επ’ ονόµατι του Πελάτη την εξαγορά µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων
ευρισκόµενων σε λογαριασµό του Πελάτη στην Τράπεζα και πωλεί επ’ ονόµατί του (µε
οποιουσδήποτε όρους και συµφωνίες) κάθε άλλου είδους κινητές αξίες ευρισκόµενες σε
λογαριασµό του Πελάτη στην Τράπεζα, καταθέτει δε το προϊόν στο ΕΥΡΩ λογαριασµό του
περιθωρίου ασφάλισης.

στ. Προβαίνει για λογαριασµό του Πελάτη στην κατάρτιση συναλλαγών στο ΧΠΑ µε σκοπό
το κλείσιµο ή την εξισορρόπηση ανοικτών θέσεων του Πελάτη χωρίς να έχει προηγηθεί
παραγγελία του Πελάτη.
ζ. Προβαίνει σε κάθε πράξη συναφή προς τις ανωτέρω εργασίες και υπογράφει κάθε
σχετικό µε αυτές έγγραφο.
3. Η ελάχιστη αξία του περιθωρίου ασφάλισης που υποχρεούται εκάστοτε ο Πελάτης να
διαθέτει υπέρ της ΕΤΕΣΕΠ ορίζεται εκάστοτε από την Τράπεζα κατά την ελεύθερη κρίση της.
4. Από τις ανωτέρω πράξεις σε καµία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν θα µπορεί να
γεννηθεί ευθύνη της Τράπεζας, κάθε σχετικού κινδύνου αναλαµβανοµένου αποκλειστικά από
τον Πελάτη.
5. Για κάθε τηλεφωνική επικοινωνία µεταξύ του Πελάτη και της Τράπεζας, ο Πελάτης συναινεί
από τούδε να αποτυπώνει η Τράπεζα, εάν αυτή κρίνει τούτο σκόπιµο, µε κάθε είδους
συσκευή κάθε τηλεφωνική επικοινωνία µεταξύ του Πελάτη και της Τράπεζας.
6. Ο Πελάτης υποχρεούται, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, να διακανονίζει
εµπρόθεσµα τις ανοικτές θέσεις του και να συµπληρώνει εµπρόθεσµα το περιθώριο
ασφάλισης ώστε αυτό να έχει εκάστοτε την κατά τα ανωτέρω υπό 3 ελάχιστη αξία.
7. Στο τέλος κάθε εργάσιµης ηµέρας ο Πελάτης οφείλει, µε δική του πρωτοβουλία και ευθύνη,
να ενηµερώνεται από την Τράπεζα για την κατάσταση στο τέλος της ηµέρας αυτής ως προς
τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης και των
εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.
Η Τράπεζα εκδίδει, στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης, έπειτα από κάθε ηµερολογιακό
µήνα, έγγραφο µε το οποίο ενηµερώνει τον Πελάτη για τον µήνα αυτό. Το έγγραφο αυτό
αποστέλλεται στον Πελάτη ταχυδροµικώς. Το έγγραφο αυτό καθώς και οποιαδήποτε άλλα
έγγραφα, τα οποία απευθύνονται στον Πελάτη και περιέχουν πάσης φύσεως δηλώσεις
βουλήσεως και ανακοινώσεις σχετικά µε την παρούσα σύµβαση (είτε εκδίδονται από την
Τράπεζα είτε δεν εκδίδονται από αυτήν και περιέρχονται σε αυτήν), είναι δυνατόν να µην
αποστέλλονται στον Πελάτη αλλά να κρατούνται από την Τράπεζα, εφόσον υπάρχει σχετική
έγγραφη εντολή από τον Πελάτη, οπότε: α) είναι δυνατόν τα έγγραφα να παραλαµβάνονται
στην Τράπεζα από τον Πελάτη ή από πρόσωπο εγγράφως εξουσιοδοτηµένο από τον Πελάτη,
ο οποίος έχει την ευθύνη και την επιµέλεια για την παραλαβή των εγγράφων, η δε Τράπεζα
εξουσιοδοτείται από τώρα να καταστρέφει όσα από τα έγγραφα δεν έχουν παραληφθεί µετά
την πάροδο δώδεκα µηνών, εάν ο Πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο, ή τριών µηνών, εάν ο
Πελάτης είναι νοµικό πρόσωπο, από την έκδοσή τους εκ µέρους της Τράπεζας ή, επί
εγγράφων µη εκδιδοµένων από την Τράπεζα, από την περιέλευσή τους σε αυτήν, β) τα
έγγραφα θεωρούνται ότι έχουν περιέλθει στον Πελάτη αµέσως µετά την πάροδο πέντε
εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα της εκδόσεώς τους, εφόσον έχουν εκδοθεί από την
Τράπεζα, άλλως από την ηµέρα της περιελεύσεώς τους σε αυτήν, γ) η Τράπεζα
εξουσιοδοτείται, παρά την ισχύ της εντολής, να αποστέλλει, κατά την ελεύθερη κρίση της,
στον Πελάτη µε οποιονδήποτε τρόπο έγγραφο, δ) σε καµία περίπτωση και για κανένα λόγο
δεν µπορεί να γεννηθεί ευθύνη της Τράπεζας, κάθε σχετικού κινδύνου αναλαµβανοµένου
αποκλειστικώς από τον Πελάτη. Η κατά τον παρόντα όρο έγγραφη εντολή µπορεί να
ανακληθεί µόνο εγγράφως.
8. Ο Πελάτης οφείλει να ενηµερώσει την Τράπεζα εάν έχει αναθέσει και σε άλλο µέλος της
ΕΤΕΣΕΠ την εκκαθάριση συναλλαγών στο ΧΠΑ για λογαριασµό του, καθώς και να
ενηµερώνει την Τράπεζα αµέσως, εάν την αναθέσει στο µέλλον.
9. Η αµοιβή της Τράπεζας θα καθορίζεται σύµφωνα µε τους εκάστοτε ισχύοντες όρους της
Τράπεζας, είναι δε ενήµερος ο Πελάτης των όρων οι οποίοι ισχύουν σήµερα.
10. Η παρούσα σύµβαση διέπεται από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών της Τράπεζας,
όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, τους οποίους ο Πελάτης έχει ήδη αποδεχθεί, σε κάθε όµως
περίπτωση διαφορετικής ρυθµίσεως υπερισχύει αυτών.
Η παρούσα σύµβαση συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα. Κάθε συµβαλλόµενος έλαβε από ένα
πρωτότυπο.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Η ΤΡΑΠΕΖΑ

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Χ.Π.Α.
ΠΡΟΣ

Παρακαλώ να δημιουργήσετε Κωδικό Συναλλαγών και Εκκαθάρισης για
συναλλαγές επι παραγώγων προϊόντων, στο όνομα μου, με τα κάτωθι στοιχεία,
για τα οποία σας παρέχω δικαίωμα χρήσης (εξουσιοδότηση χρήσης).

Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.
Όθωνος 8, 105 57 ΑΘΗΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
Επώνυμο ή επωνυμία νομικού προσώπου.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ*
Παραλήπτης
Διεύθυνση
Τ.Κ.
Τηλέφωνο

Τόπος
Ημερομηνία

Υπογραφή Επενδυτή

* Τα στοιχεία επικοινωνίας συμπληρώνονται μονο εφόσον διαφοροποιούνται από τα στοιχεία επενδυτή.

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΟ Χ.Π.Α.
ΠΡΟΣ

Παρακαλώ να ανοίξετε λογαριασμό Περιθωρίου Ασφάλισης για
συναλλαγές επι παραγώγων προϊόντων, στο όνομα μου, με τα κάτωθι στοιχεία.

Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.
Oθωνος 8, 105 57 ΑΘΗΝΑ

Ο λογαριασμός Περιθωρίου ασφάλισης ανοίγεται σύμφωνα με τον Ν 2533/97
άρθρο 22 παρ. 2 και άρθρο 29 παρ.1 επί του οποίου θα υφίσταται νόμιμο
ενέχυρο υπέρ ΕΤΕΣΕΠ και θα κινείται μόνο από το μέλος της ΕΤΕΣΕΠ
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EFG Eurobank Ergasias Α.Ε
Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα
Τηλ.: 333 7000, Fax: 323 8666

ΔΗΛΩΣΗ
Στην ………………., σήμερα ………………………………………(…. /…../…..)
ο υπογράφων …………………………………………κάτοικος …………………..
………... δηλώνω προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ
EFG EUROBANK ERGASIAS, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην
Αθήνα και αποκαλείται περαιτέρω «Τράπεζα», τα ακόλουθα σχετικά με τη
σύμβαση υπ’ αριθμόν :
Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη της άνω συμβάσεως:
α) η Τράπεζα με ενημέρωσε πλήρως για τις συναλλαγές της
χρηματιστηριακής αγοράς παραγώγων και τις υποχρεώσεις μου που μπορούν
να προκύψουν από αυτές και επέστησε την προσοχή μου στη διαδικασία
διακανονισμού ανοικτών θέσεων, παροχής περιθωρίων ασφάλισης και
αναγκαστικής κάλυψης θέσεων,
β) κατενόησα πλήρως τους κινδύνους οι οποίοι υπάρχουν στις συναλλαγές
της χρηματιστηριακής αγοράς παραγώγων,
γ) κατενόησα πλήρως: i) ότι βασική αρχή είναι η αντιστοιχία του ύψους του
κινδύνου, τον οποίο αναλαμβάνει αποκλειστικά ο πελάτης της Τράπεζας,
προς το ύψος της απόδοσης, την οποία επιδιώκει ο πελάτης της Τράπεζας,
και ii) ότι στις συναλλαγές της χρηματιστηριακής αγοράς παραγώγων υπάρχει
κίνδυνος να προκύψουν ζημίες πολλαπλάσιες του επενδεδυμένου κεφαλαίου.
Ο ΔΗΛΩΝ

