ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Μεταξύ
της ανώνυµης εταιρίας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών µε την επωνυµία «ΠΗΓΑΣΟΣ Χρηµατιστηριακή Ανώνυµη
Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βαλαωρίτου αρ. 17, έχει ΑρΜΑΕ
22698/06/Β/90/28, ΑΦΜ 094288814 αρµόδια ∆.Ο.Υ. την ΦΑΕΕ Αθηνών, αριθµό αδείας λειτουργίας της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς 3/45/3.7.1990, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και εκπροσωπείται νόµιµα για την κατάρτιση της
παρούσας σύµβασης από τ… κ. …………………………………………………………… …………………… (στο εξής η «ΠΗΓΑΣΟΣ») και του
………………………………………………………………………………, τα πλήρη στοιχεία του οποίου αναφέρονται στο Παράρτηµα 1
«Γενικά Στοιχεία Πελάτη» του Τµήµατος Γ της παρούσας (στο εξής «ο Πελάτης»), συµφωνήθηκαν και έγιναν
αποδεκτά τα ακόλουθα:

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ι. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1. Επενδυτικές υπηρεσίες που δικαιούται να παρέχει η ΠΗΓΑΣΟΣ
Η ΠΗΓΑΣΟΣ έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στην εποπτεία της οποίας και
υπόκειται, δικαιούται δε σήµερα να παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες που απαριθµούνται στην άδεια λειτουργίας
της, όπως αυτές παρατίθενται στο Πληροφοριακό Έντυπο Πελάτη που έχει παραλάβει και µελετήσει ο Πελάτης, στο
οποίο περιέχονται επίσης γενικές πληροφορίες ως προς τα στοιχεία της ΠΗΓΑΣΟΣ και τις παρεχόµενες από αυτήν
υπηρεσίες.

2. Γενικοί Όροι για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών
Οι παρόντες γενικοί όροι διέπουν όλες τις συναλλακτικές σχέσεις µεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη µε
αντικείµενο την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από την ΠΗΓΑΣΟΣ στον Πελάτη, ισχύουν δε παράλληλα προς τους
ειδικούς όρους ή τυχόν ειδικές συµβάσεις που καταρτίζονται και διέπουν συµπληρωµατικά τις επί µέρους
επενδυτικές υπηρεσίες, κύριες ή παρεπόµενες, που παρέχει η ΠΗΓΑΣΟΣ στον Πελάτη, συµπεριλαµβανοµένων
ειδικών συναλλακτικών µορφών στο πλαίσιο αυτών των ειδικών όρων ή των ειδικών συµβάσεων. Σε περίπτωση
τυχόν σύγκρουσης των παρόντων γενικών όρων µε τους ειδικούς όρους ή συµβάσεις κατισχύουν σε κάθε υπηρεσία
οι ειδικοί όροι και συµβάσεις.

3. Κατηγοριοποίηση πελατών
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η ΠΗΓΑΣΟΣ κατατάσσει τους πελάτες της, στους οποίους παρέχει
επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες, σε μια από τις εξής κατηγορίες α) των ιδιωτών, β)των επαγγελματιών και
γ) των επιλέξιμων αντισυμβαλλόμενων. Η κατάταξη γίνεται για να μπορεί η ΠΗΓΑΣΟΣ να παρέχει στους πελάτες της
την κατάλληλη και αρμόζουσα στα χαρακτηριστικά τους προστασία. Στην κατηγορία των Επαγγελματιών Πελατών
παρέχεται χαμηλότερο επίπεδο προστασίας ως προς την εφαρμογή των κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς
που διέπουν την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από την ΠΗΓΑΣΟΣ, σε σύγκριση με το επίπεδο προστασίας που
παρέχεται στην κατηγορία των Ιδιωτών Πελατών. Η κατηγοριοποίηση αυτή εφαρμόζεται ως προς όλες τις
υπηρεσίες και σε όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που καλύπτονται από την παρούσα. Βάσει των στοιχείων που έχει
στη διάθεσή της ΠΗΓΑΣΟΣ, έχει κατατάξει τον Πελάτη στην κατηγορία των Επαγγελματιών πελατών. Ο Πελάτης
γνωρίζει ότι οφείλει να συνεργάζεται προσηκόντως με την ΠΗΓΑΣΟΣ και να της παρέχει όλες τις πληροφορίες και
στοιχεία, που επιτρέπουν στην ΠΗΓΑΣΟΣ να διαμορφώνει συναλλακτική συμπεριφορά αρμόζουσα στα
χαρακτηριστικά του Πελάτη, προς βέλτιστη διασφάλισή του, ενδεικτικώς, συμπληρώνοντας το Ερωτηματολόγιο του
Παραρτήματος 3 του Τμήματος Γ της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται υπό ΙΙ.6., αναλαμβάνει δε την
υποχρέωση να προσδώσει τη δέουσα προσοχή κατά τη συμπλήρωση του εν λόγω Ερωτηματολογίου. Σε περίπτωση
που συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 3606/2007 και ο Πελάτης επιθυμεί την
αλλαγή της ταξινόμησής του, θεωρώντας ότι η ΠΗΓΑΣΟΣ θα μπορούσε να τον αντιμετωπίζει ως επιλέξιμο
αντισυμβαλλόμενο ως προς ένα ή περισσότερα είδη επενδυτικών προϊόντων ή συναλλαγών ή μία ή περισσότερες
επενδυτικές υπηρεσίες, ή ως ιδιώτη πελάτη, αυτός θα πρέπει να απευθύνει γραπτώς σχετικό αίτημα προς την

ΠΗΓΑΣΟΣ, προκειμένου αυτή να εξετάσει αν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προβλεπόμενες στο νόμο
προϋποθέσεις και να κρίνει την περίπτωση.

4. Απαγόρευση εκχώρησης – µεταβίβασης δικαιωµάτων
Τα κάθε φύσεως δικαιώµατα και απαιτήσεις του Πελάτη, που απορρέουν από τις συναλλακτικές του σχέσεις µε την
ΠΗΓΑΣΟΣ κατά την παροχή σ’ αυτόν επενδυτικών υπηρεσιών, σύµφωνα µε τους παρόντες Γενικούς Όρους και τους
συµπληρωµατικούς ειδικούς όρους και τυχόν ειδικές συµβάσεις, δεν εκχωρούνται ούτε µεταβιβάζονται µε
οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, εκτός εάν άλλως συµφωνηθεί εγγράφως και ειδικώς µεταξύ ΠΗΓΑΣΟΣ και Πελάτη.

ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
1. Ιδιότητες του Πελάτη
Ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει προς την ΠΗΓΑΣΟΣ στο Παράρτηµα 2 της παρούσας αν συντρέχουν ή όχι στο
πρόσωπό του ιδίου ή στο πρόσωπο του/της συζύγου ή συγγενούς του µέχρι πρώτου βαθµού, µια ή περισσότερες
από τις ιδιότητες που παρατίθενται στο εν λόγω Παράρτηµα. Ο Πελάτης αναλαµβάνει την υποχρέωση να
γνωστοποιεί στην ΠΗΓΑΣΟΣ κάθε µεταβολή των στοιχείων αυτών, χωρίς καθυστέρηση.

2. Συνδεδεµένοι κωδικοί
Ο Πελάτης αναλαµβάνει την υποχρέωση να παράσχει στην ΠΗΓΑΣΟΣ οποιαδήποτε πληροφορία ως προς αν
αποτελεί ή όχι µε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που είναι πελάτης της ΠΗΓΑΣΟΣ, οµάδα συνδεδεµένων πελατών
κατά την έννοια των Αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/459/27.12.2007 «Εποπτεία και έλεγχος των
Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» και 1/459/27.12.2007
«Πλαίσιο υπολογισµού κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών». Για το
σκοπό αυτό συµπληρώνει, επίσης, το Παράρτηµα 2 στο Τµήµα Γ της παρούσας, αναλαµβάνει δε την υποχρέωση να
γνωστοποιεί στην ΠΗΓΑΣΟΣ κάθε µεταβολή των στοιχείων αυτών, χωρίς καθυστέρηση.

3. Προέλευση χρηµάτων και χρηµατοπιστωτικών µέσων του Πελάτη
Ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει προς την ΠΗΓΑΣΟΣ ότι:
α) Τα κάθε φύσεως χρηµατικά ποσά και χρηµατοπιστωτικά µέσα που χρησιµοποιούνται για συναλλαγές του
στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης είναι νόµιµα και δεν προέρχονται από πράξεις ή δραστηριότητες που
υπάγονται στις απαγορεύσεις του ν. 3691/2008 για την πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων
από εγκληµατικές δραστηριότητες, όπως εκάστοτε ισχύει.
β) Tα κάθε φύσεως χρηµατοπιστωτικά µέσα, τα οποία παραδίδει στην ΠΗΓΑΣΟΣ ή των οποίων εντέλλεται την
πώληση µέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ, του ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, είναι γνήσια και ελεύθερα βαρών,
δεσµεύσεων υπέρ τρίτων και κληρονοµικών ή λοιπών αµφισβητήσεων, υπόσχεται δε, σε διαφορετική
περίπτωση, να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζηµία υποστεί εντεύθεν η ΠΗΓΑΣΟΣ ή άλλη επιχείρηση στις
οποίες διαβιβάζει η ΠΗΓΑΣΟΣ τις εντολές του Πελάτη προς εκτέλεση και διενεργεί τις σχετικές συναλλαγές
(στο εξής: η «Εκτελούσα Επιχείρηση»).
γ) Θα τηρεί τις διατάξεις των νόµων που απαγορεύουν τη χρήση εµπιστευτικών πληροφοριών και
συµπεριφορές, πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παράνοµο επηρεασµό, νόθευση ή στρέβλωση της
χρηµατιστηριακής αγοράς και, γενικώς, απαγορεύονται βάσει της νοµοθεσίας περί κατάχρησης αγοράς.
δ) Όλα τα στοιχεία που έχει θέσει υπόψη της ΠΗΓΑΣΟΣ ως προς το πρόσωπό του και την προέλευση των
περιουσιακών του στοιχείων είναι αληθή.

4. Στοιχεία ταυτότητας της ΠΗΓΑΣΟΣ και υπηρεσίες που παρέχει
Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει ενηµερωθεί από την ΠΗΓΑΣΟΣ ως προς το ότι αυτή λειτουργεί κατόπιν αδείας
λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και διέπεται από τις διατάξεις του νόµου 3606/2007 για τις αγορές
χρηµατοπιστωτικών µέσων και των κατ’ εξουσιοδότηση του παραπάνω νόµου εκδιδοµένων κανονιστικών
αποφάσεων, καθώς και από τις συναφώς ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις. Βεβαιώνει επίσης µε την παρούσα ότι
παρέλαβε το Πληροφοριακό Έντυπο Πελάτη και µελέτησε τα συνηµµένα στην παρούσα Παραρτήµατα, µε
πληροφορίες για την ΠΗΓΑΣΟΣ και τον τρόπο µε τον οποίο αυτή παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες, καθώς και ως προς
την πολιτική εκτέλεσης εντολών και την πολιτική πρόληψης και αντιµετώπισης συγκρούσεων συµφερόντων που
αυτή ακολουθεί. Ο Πελάτης έλαβε, επίσης, γνώση του ότι η ΠΗΓΑΣΟΣ προσφέρεται ρητώς να τον ενηµερώσει ως
προς τις διατάξεις της νοµοθεσίας που συνδέονται µε την παρούσα σύµβαση, όπως του ν. 3606/2007, καθώς και ως

προς τις σχετικώς απορρέουσες υποχρεώσεις του Πελάτη, αλλά και τα δικαιώµατα αυτού, εφόσον ο Πελάτης θέσει
ο ίδιος, µε δική του πρωτοβουλία, στην ΠΗΓΑΣΟΣ σχετικό ερώτηµα. ∆ιαφορετικά, εναπόκειται στον Πελάτη να
µεριµνήσει ο ίδιος για την ενηµέρωσή του.

5. Γνώση του περιορισµένου αριθµού προσώπων που επιτρέπεται να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες
5.1.
Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση της ισχύουσας νοµοθεσίας περί παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
και ιδίως των διατάξεων του ν. 3606/2007, σύµφωνα µε τις οποίες
α) µόνο Πιστωτικά Ιδρύµατα και Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) κατά τους ορισµούς του
νόµου επιτρέπεται να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και να κατέχουν χρήµατα και κινητές αξίες
επενδυτών, σύµφωνα µε την άδεια λειτουργίας που έχουν λάβει από την εποπτεύουσα αρχή,
β) κανένα άλλο πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, δεν επιτρέπεται να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες,
γ) οι Ανώνυµες Εταιρίες Επενδυτικής ∆ιαµεσολάβησης, κατά την έννοια των άρθρων 36 επ. του ν. 3606/2007,
δεν επιτρέπεται να κατέχουν χρήµατα και κινητές αξίες και δεν δικαιούνται να διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια
πελατών τους.
5.2.
Επίσης, ο Πελάτης δηλώνει ότι ενηµερώθηκε από την ΠΗΓΑΣΟΣ πως αρµόδια για την εξυπηρέτησή του είναι
µόνον τα κατά περίπτωση πιστοποιηµένα στελέχη της ΠΗΓΑΣΟΣ που αναφέρονται στο site της ΠΗΓΑΣΟΣ
(www.pegasusaxe.gr εφεξής «το site») ή σε κατάλογο που αυτή θα του γνωστοποιεί κατά την υπογραφή της
παρούσας εγγράφως κατά τα αναφερόµενα στο Πληροφοριακό Έντυπο Πελάτη. Ο Πελάτης µε δική του επιµέλεια
µπορεί να λαµβάνει επικαιροποιηµένη λίστα των πιστοποιηµένων προσώπων από τα κεντρικά γραφεία της ΠΗΓΑΣΟΣ
ή να αντλεί τα σχετικά στοιχεία από την ιστοσελίδα της ΠΗΓΑΣΟΣ.

6. Κίνδυνοι από επενδύσεις σε χρηµατοπιστωτικά µέσα
6.1.
Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει γνώση του γεγονότος πως οι συναλλαγές επί χρηµατοπιστωτικών µέσων
ενέχουν κινδύνους µειώσεως της αξίας της επενδύσεως, για τους οποίους κινδύνους η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν φέρει ευθύνη. Ο
Πελάτης βεβαιώνει ότι πριν υπογράψει την παρούσα σύµβαση α) παρέλαβε από την ΠΗΓΑΣΟΣ και µελέτησε το
Πληροφοριακό Έντυπο Πελάτη και ειδικότερα το κεφάλαιο που τιτλοφορείται «Κίνδυνοι από επενδύσεις σε
χρηµατοπιστωτικά µέσα» και β) ετέθη υπόψη του το Ερωτηµατολόγιο του Παραρτήµατος 3 του Τµήµατος Γ της
παρούσας που τιτλοφορείται «Στοιχεία και Χαρακτηριστικά του Πελάτη προς αξιολόγηση των επενδυτικών του
στόχων», του ζητήθηκε δε η πλήρης, προσεκτική, ειλικρινής και ακριβής συµπλήρωσή του, η οποία αποτελεί
προϋπόθεση της ορθής εξυπηρέτησής του από την ΠΗΓΑΣΟΣ και της προσήκουσας προστασίας του και προαγωγής
των συµφερόντων του κατά την παροχή σ’ αυτόν των υπηρεσιών εκ µέρους της ΠΗΓΑΣΟΣ στο πλαίσιο της παρούσας
σύµβασης.
6.2.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ εφιστά ειδικώς την προσοχή του Πελάτη στο ότι αυτός οφείλει να µην διενεργεί συναλλαγές και
επενδύσεις στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης, αν δεν διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις ή επαρκή εµπειρία σε
σχέση µε τις εν λόγω συναλλαγές ή τα χρηµατοπιστωτικά µέσα, αναλαµβάνει δε αυτός ακέραια την ευθύνη τυχόν
συµπεριφοράς του αντίθετης προς τα ανωτέρω.
6.3.
Ο Πελάτης αναλαµβάνει την υποχρέωση να ενηµερώσει ρητώς και σαφώς την ΠΗΓΑΣΟΣ αν δεν έχει επαρκή
εµπειρία ως προς συγκεκριµένες συναλλαγές που σκοπεύει να διενεργήσει ή επαρκή γνώση ως προς το περιεχόµενο
και τους κινδύνους συγκεκριµένων χρηµατοπιστωτικών µέσων, στα οποία σκοπεύει να επενδύσει, προκειµένου να
δοθεί η δυνατότητα στην ΠΗΓΑΣΟΣ, πριν διενεργηθεί έστω και προπαρασκευαστική πράξη των συναλλαγών αυτών,
να ενηµερώσει προσηκόντως τον Πελάτη, ο οποίος και θα αποφασίσει σχετικώς έχοντας την απαιτούµενη
πληροφόρηση.

7. Συναίνεση για προσωπικά δεδοµένα
Ο Πελάτης παρέχει στην ΠΗΓΑΣΟΣ ρητώς τη συναίνεση του για την τήρηση από την ΠΗΓΑΣΟΣ αρχείων µε
προσωπικά του στοιχεία, καθώς και για την επεξεργασία από την ΠΗΓΑΣΟΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 1 του ν.
2472/1997, των προσωπικών του δεδοµένων και ιδίως την καταχώριση και αποθήκευση σε αρχείο των ατοµικών,
οικογενειακών, περιουσιακών ή άλλων στοιχείων του που δηλώνει στην ΠΗΓΑΣΟΣ, καθώς και των στοιχείων που
αφορούν τις συναλλαγές που διενεργεί µέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ. ∆ηλώνει ότι ενηµερώθηκε πριν από την υπογραφή της
παρούσας συµβάσεως µε την ΠΗΓΑΣΟΣ µε τρόπο σαφή για τον τρόπο τήρησης και την επεξεργασία των δεδοµένων
από την ίδια την ΠΗΓΑΣΟΣ ή και από συνεργαζόµενες µε αυτή επιχειρήσεις, το σκοπό της επεξεργασίας στο πλαίσιο
της παρούσας σύµβασης, τους αποδέκτες των δεδοµένων, καθώς και ότι ο Πελάτης έχει δικαίωµα πρόσβασης,

σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζει ο νόµος, στις πληροφορίες που τον αφορούν και είναι καταχωρηµένες στο
σχετικό Αρχείο που τηρεί η ΠΗΓΑΣΟΣ υπό την έννοια του δικαιώµατος πληροφόρησης για τα προσωπικά του
δεδοµένα που τηρούνται από την ΠΗΓΑΣΟΣ και αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας, για τον τρόπο, τους σκοπούς
και το χρονικό διάστηµα της επεξεργασίας, για τις κατηγορίες των αποδεκτών των προσωπικών του δεδοµένων,
καθώς και για κάθε µεταβολή των προαναφερθέντων στοιχείων, πλην αν άλλως ορίζεται στην ισχύουσα νοµοθεσία.
Κάθε αίτηµα του Πελάτη, καθώς και κάθε αντίρρηση σχετικά µε την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα θα υποβάλλεται εγγράφως στην έδρα της ΠΗΓΑΣΟΣ και θα απευθύνεται στον αρµόδιο υπάλληλό της. Ο
Πελάτης γνωρίζει και αποδέχεται ότι, βάσει των άρθρων 2, 3 και 4 της υπ’ αριθ. 2/347/12.7.2005 Απόφασης της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΠΗΓΑΣΟΣ έχει υποχρέωση επεξεργασίας και αποστολής προσωπικών δεδοµένων του
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία περιλαµβάνει την ειδοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όταν
υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι συναλλαγές θα µπορούσαν να εµπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του ν.
3340/2005 για την κατάχρηση αγοράς και ότι για τα στοιχεία και τις πληροφορίες αυτές δεν ισχύει υποχρέωση
εµπιστευτικότητας της ΠΗΓΑΣΟΣ. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζηµία που προκαλείται στον Πελάτη
συνεπεία της γνωστοποίησης ή σφαλµάτων στο περιεχόµενο της γνωστοποίησης, εκτός αν τα σφάλµατα οφείλονται
σε δόλο ή βαρειά αµέλεια των οργάνων, βοηθών εκπληρώσεως ή προστηθέντων της ΠΗΓΑΣΟΣ. Το αρχείο θα
τηρείται και τα προσωπικά δεδοµένα του Πελάτη θα αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της
συναλλακτικής σχέσης της ΠΗΓΑΣΟΣ µε τον Πελάτη και περαιτέρω, καθ’ όσο χρονικό διάστηµα επιβάλλεται από
νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις. Μετά το πέρας του διαστήµατος αυτού, θα περιορίζεται σε
ιστορικούς ή στατιστικούς σκοπούς. Σκοπός της τήρησης του αρχείου και της επεξεργασίας των προσωπικών
δεδοµένων είναι η αποτελεσµατική και οµαλή λειτουργία των συναλλακτικών σχέσεων Πελατών – ΠΗΓΑΣΟΣ, η
εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων της ΠΗΓΑΣΟΣ προς τους Πελάτες και η συµµόρφωσή της µε τις
υποχρεώσεις της που απορρέουν από την εκάστοτε υφιστάµενη νοµοθεσία. Ο Πελάτης γνωρίζει και αποδέχεται
ότι, για τις ανάγκες των συναλλακτικών του σχέσεων µε την ΠΗΓΑΣΟΣ και σύµφωνα µε το νόµο και την έννοµη
σχέση που τον συνδέει µε αυτή, προσωπικά του δεδοµένα ενδέχεται να διαβιβάζονται σε εποπτεύουσες αρχές, σε
αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες και δηµόσιες αρχές, συµπεριλαµβανοµένων των αρµόδιων ∆.Ο.Υ., σε οργανωµένες
αγορές και πολυµερείς µηχανισµούς διαπραγµάτευσης (ΠΜ∆), σε Κεντρικά Μητρώα και Κεντρικά Αποθετήρια
Αξιών, σε τράπεζες και ΕΠΕΥ, σε οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων, όπως Εταιρίες ∆ιαχειρίσεως Αµοιβαίων
Κεφαλαίων, εκδότες χρηµατοπιστωτικών µέσων, των οποίων ο Πελάτης είναι ή πρόκειται να καταστεί δικαιούχος,
καθώς και σε συνεργαζόµενα και συνδεδεµένα µε την ΠΗΓΑΣΟΣ νοµικά πρόσωπα, όπως Εκτελούσες Επιχειρήσεις ή
Επιχειρήσεις που εκκαθαρίζουν ή διακανονίζουν συναλλαγές του Πελάτη, καθώς και εν γένει θεµατοφύλακες, µε
σκοπό την προώθηση και υποστήριξη των κατ’ ιδίαν συναλλακτικών σχέσεων.

8. Συναίνεση για ενηµέρωση
Ο Πελάτης συναινεί ρητώς στην ενηµέρωσή του από την ΠΗΓΑΣΟΣ και συνδεδεµένες ή συνεργαζόµενες µε αυτήν
επιχειρήσεις, µε διαφηµιστικά φυλλάδια, κατ’ οίκον επισκέψεις, τηλεφωνικές επικοινωνίες, µηνύµατα
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) κλπ., ως προς παρεχόµενες από τις επιχειρήσεις αυτές υπηρεσίες.

9. Σηµασία δηλώσεων και βεβαιώσεων του Πελάτη
Ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει την ΠΗΓΑΣΟΣ ότι προβαίνει σε όλες τις δηλώσεις και βεβαιώσεις, στο πλαίσιο της
παρούσας σύµβασης και στο πλαίσιο των ειδικών όρων και συµβάσεων, καταβάλλοντας τη δέουσα επιµέλεια και
επιδεικνύοντας την απαραίτητη ευσυνειδησία, ευθυνόµενος αποκλειστικώς ο ίδιος για το περιεχόµενό τους,
γνωρίζει δε ότι η ΠΗΓΑΣΟΣ αποδέχεται την κατάρτιση της παρούσας σύµβασης βασιζόµενη στην αλήθεια, ακρίβεια
και πληρότητα των εν λόγω δηλώσεων και βεβαιώσεων του Πελάτη. Γνωρίζει επίσης ότι η αληθής, ακριβής και
πλήρης συµπλήρωση των στοιχείων που του ζητούνται είναι µεγάλης σηµασίας για την ορθή εξυπηρέτηση και
προστασία των συµφερόντων του Πελάτη. Ο Πελάτης αναλαµβάνει, ως εκ τούτου, την υποχρέωση να γνωστοποιεί
αµέσως στην ΠΗΓΑΣΟΣ, εγγράφως οποιαδήποτε αλλαγή ως προς το περιεχόµενο αυτών των δηλώσεων και
βεβαιώσεών του, ευθυνόµενος αυτός αποκλειστικώς σε περίπτωση παραλείψεώς του.

10. Εξουσιοδότηση για είσπραξη µερισµάτων και εν γένει χρηµατικών ποσών, καθώς και για παραλαβή
χρηµατοπιστωτικών µέσων
Σε περίπτωση διανοµής µερίσµατος ή πληρωµής τοκοµεριδίων ή καταβολής άλλων προσόδων σε σχέση µε
χρηµατοπιστωτικά µέσα, τα οποία βρίσκονται – άµεσα ή έµµεσα, µέσω τρίτου – στην κατοχή της ΠΗΓΑΣΟΣ για

λογαριασµό του Πελάτη ή τα οποία έχουν αποκτηθεί για λογαριασµό του στο πλαίσιο της σύµβασης ή σε
περίπτωση αύξησης κεφαλαίου εκδότη χρηµατοπιστωτικών µέσων ή διάθεσης χρηµατοπιστωτικών µέσων που
συνδέονται µε χρηµατοπιστωτικά µέσα του Πελάτη που έχουν αποκτηθεί ή φυλάσσονται από την ΠΗΓΑΣΟΣ, κατά
τα ανωτέρω, η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται – χωρίς να υποχρεούται – να εισπράττει, άµεσα ή έµµεσα, µέσω τρίτου, τα εν
λόγω µερίσµατα, τοκοµερίδια ή τις άλλες προσόδους, καθώς και τα χρηµατοπιστωτικά µέσα για λογαριασµό του
Πελάτη και να ενεργεί στο όνοµα και για λογαριασµό του, έναντι οποιουδήποτε προσώπου, οποιαδήποτε πράξη
είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση και τελείωση της είσπραξης ή παραλαβής, συµπεριλαµβανοµένης και της
εξουσίας υπογραφής οποιουδήποτε εγγράφου και της γνωστοποίησης σε τρίτους προσωπικών δεδοµένων του
Πελάτη, σε έγγραφη ή µαγνητική ή άλλη µορφή, που τυχόν απαιτούνται για την είσπραξη ή παραλαβή, καθώς και
να συµµετέχει σε σχετικές αυξήσεις κεφαλαίου, ιδίως εφόσον υφίσταται πιστωτικό υπόλοιπο στον Χρηµατικό
Επενδυτικό Λογαριασµό του Πελάτη (κατωτέρω υπό V.B.3.). Το καθαρό ποσό που εισπράττει (άµεσα ή έµµεσα) η
ΠΗΓΑΣΟΣ – µετά την αφαίρεση του φόρου και άλλων παρακρατήσεων που ορίζει ο νόµος – θα το πιστώνει στον
Χρηµατικό Επενδυτικό Λογαριασµό του Πελάτη και τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που παραλαµβάνει θα τα πιστώνει
στον Επενδυτικό Λογαριασµό Χρηµατοπιστωτικών Μέσων του Πελάτη (κατωτέρω υπό V.B.4.).

ΙΙΙ. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
1. Ταυτότητα Πελάτη
Η ΠΗΓΑΣΟΣ, για την απόδειξη της ταυτότητας του Πελάτη και των τυχόν αντιπροσώπων που αυτός ορίζει, δύναται
να αρκείται σε κάθε έγγραφο που, κατά το νόµο, θεωρείται ως απόδειξη της ταυτότητας φυσικού προσώπου. Η
ΠΗΓΑΣΟΣ δεν φέρει ευθύνη για το κύρος, τη νοµική αρτιότητα ή τη γνησιότητα των εγγράφων αυτών.

2. ∆είγµατα υπογραφών
Η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να λαµβάνει και να τηρεί δείγµατα υπογραφών του Πελάτη και των τυχόν εκάστοτε
αντιπροσώπων του.

3. Μεταβολή στοιχείων Πελάτη
Ο Πελάτης θα ανακοινώνει στην ΠΗΓΑΣΟΣ µε δική του πρωτοβουλία αµελλητί κάθε µεταβολή του ονόµατος του,
της διευθύνσεώς του, των λογαριασµών του και των λοιπών στοιχείων που δηλώνει στην ΠΗΓΑΣΟΣ κατά την
υπογραφή της παρούσας σύµβασης – συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών όρων στο πλαίσιο αυτής –, καθώς και τη
µεταβολή της εξουσίας εκπροσώπησής του, επί νοµικών προσώπων. Ο Πελάτης δεν δικαιούται να επικαλεσθεί
οποιαδήποτε µεταβολή των ανωτέρω στοιχείων, εάν δεν την έχει γνωστοποιήσει προηγουµένως στην ΠΗΓΑΣΟΣ
εγγράφως και ειδικώς. Η υποχρέωση ανακοίνωσης στην ΠΗΓΑΣΟΣ ισχύει ακόµα και εάν η εξουσία εκπροσώπησης
και η ανάκληση ή µεταβολή της δηµοσιεύονται ή καταχωρούνται σε δηµόσια µητρώα ή έντυπα.

4. Πράξεις µε αντιπρόσωπο Πελάτη
Κάθε πράξη της ΠΗΓΑΣΟΣ προς αντιπρόσωπο του Πελάτη λογίζεται έγκυρη καθόλη τη διάρκεια ισχύος της εξουσίας
αντιπροσώπευσης, εφόσον δεν έχει ανακοινωθεί προηγουµένως στην ΠΗΓΑΣΟΣ εγγράφως και ρητώς η ανάκληση ή
µεταβολή της εξουσίας αυτής. Η ανάκληση ή µεταβολή της εξουσίας αντιπροσώπευσης ισχύει δύο εργάσιµες
ηµέρες µετά την ηµέρα παραλαβής από την ΠΗΓΑΣΟΣ επισήµου αντιγράφου του εν λόγω εγγράφου, που πρέπει να
παραδίδεται από τον Πελάτη προσηκόντως και µε έµφαση στη σηµασία του.

5. Περιορισµός ευθύνης για ελαττώµατα ταυτότητας, νοµιµοποίησης, πλαστοπροσωπία και πλαστογραφία
Η ΠΗΓΑΣΟΣ εκπληρώνει έγκυρα την υποχρέωσή της από οποιαδήποτε συναλλακτική της σχέση µε τον Πελάτη,
εφόσον αυτή έγινε ύστερα από έλεγχο των νοµιµοποιητικών του εγγράφων. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται για τη
γνησιότητα, το κύρος και τη νοµική αρτιότητα των εγγράφων ή στοιχείων που προσκοµίζονται στην ΠΗΓΑΣΟΣ για
την απόδειξη της ταυτότητας του Πελάτη ή των αντιπροσώπων του. Αν ο Πελάτης υποστεί ζηµία από λάθος,
παρανόηση, πλάνη ή απάτη σχετικά µε το πρόσωπο που δήλωσε στην ΠΗΓΑΣΟΣ τη βούλησή του για την κατάρτιση
συναλλαγής ή δοσοληψίας ή σχετικά µε το περιεχόµενο των δηλώσεων βουλήσεως ή ανακοινώσεων που γίνονται
τηλεφωνικώς ή εγγράφως από και προς την ΠΗΓΑΣΟΣ προς και από τον Πελάτη ή από και προς την ΠΗΓΑΣΟΣ προς
και από τρίτους (περιπτώσεις πλαστοπροσωπίας και πλαστογραφίας), η ΠΗΓΑΣΟΣ ευθύνεται µόνο για δόλο και
βαρεία αµέλεια των οργάνων και βοηθών εκπληρώσεώς της. Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης παραιτείται από το
δικαίωµα ακυρώσεως της δικαιοπραξίας. Εξυπακούεται ότι οι ως άνω διατάξεις ισχύουν, τηρουµένων των
αναλογιών, και στην περίπτωση που ο Πελάτης ενεργεί µέσω αντιπροσώπου του.

IV. ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΕΛΑΤΗ-ΠΗΓΑΣΟΣ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΑΣΟΣ
ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
1. Ευσυνειδησία – εχεµύθεια
Η ΠΗΓΑΣΟΣ στις συναλλακτικές της σχέσεις µε τον Πελάτη επιδεικνύει την ενδεικνυόµενη επαγγελµατική
ευσυνειδησία και τηρεί την απαραίτητη εχεµύθεια, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση των εκάστοτε παρεχοµένων
υπηρεσιών. Η ΠΗΓΑΣΟΣ θα τηρεί ως εµπιστευτικές τις πληροφορίες που περιέρχονται σ’ αυτήν ως προς τον Πελάτη
κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών βάσει της παρούσας και των εκάστοτε εδικών συµβάσεων που
καταρτίζονται µε τον Πελάτη και θα λαµβάνει κάθε απαραίτητο εσωτερικό µέτρο για τη διασφάλιση της
εµπιστευτικότητας των πληροφοριών αυτών. Η εµπιστευτικότητα δεν εκτείνεται σε οποιαδήποτε στοιχεία και
πληροφορίες
α)
για τα οποία υπάρχει υποχρέωση ενηµέρωσης ή γνωστοποίησης στο κοινό ή σε οποιαδήποτε αρµόδια αρχή,
καθώς και
β)
τα οποία είναι απαραίτητο να επικαλεστεί η ΠΗΓΑΣΟΣ ενώπιον δικαστηρίου ή οποιασδήποτε αρχής για την
υπεράσπιση υποθέσεώς της που εκκρεµεί σε βάρος της, εφόσον η υπόθεση αυτή αφορά σχέσεις που ρυθµίζονται µε
την παρούσα σύµβαση και µε άλλες τυχόν ειδικές συµβάσεις, που καταρτίζονται στο πλαίσιο της παρούσας ή και
αυτοτελώς, ή
γ)
των οποίων η κοινοποίηση είναι απαραίτητη σε συνεργαζόµενες επιχειρήσεις, για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων που αναλαµβάνει η ΠΗΓΑΣΟΣ µε την παρούσα σύµβαση και µε τις ειδικότερες συµβάσεις που
καταρτίζει µε τον Πελάτη στο πλαίσιο της παρούσας ή και αυτοτελώς.

2. ∆ιαβίβαση εντολών - οδηγιών
Οι εντολές και εν γένει οδηγίες του Πελάτη προς την ΠΗΓΑΣΟΣ, στο πλαίσιο των συναλλακτικών τους σχέσεων,
δίδονται από τον Πελάτη είτε αυτοπροσώπως είτε από τους τυχόν αντιπροσώπους του.

3. Αρχές επικοινωνίας Πελάτη και ΠΗΓΑΣΟΣ
3.1.
Η αλληλογραφία και εν γένει επικοινωνία του Πελάτη µε την ΠΗΓΑΣΟΣ, στο πλαίσιο της παρούσας
σύµβασης, πραγµατοποιείται:
α) γραπτώς, ως εγγράφου νοουµένου και του τηλεοµοιοτυπικού µηνύµατος (Fax) ή του µηνύµατος σε
ηλεκτρονική µορφή (όπως του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου e-mail, του γραπτού τηλεφωνικού µηνύµατος
SMS και του µηνύµατος που αποστέλλεται µε τη χρήση ειδικού προγράµµατος µέσω διαδικτύου στο
συγκεκριµένο αριθµό που ο Πελάτης έχει γνωστοποιήσει στην ΠΗΓΑΣΟΣ και η τελευταία έχει αποδεχθεί), ή,
β) προφορικώς, και µέσω τηλεφώνου.
Μέσω της κατά τα ανωτέρω επικοινωνίας, µεταξύ άλλων, δίδονται εντολές και οδηγίες στην ΠΗΓΑΣΟΣ από τον
Πελάτη και ενηµερώνεται ο Πελάτης από την ΠΗΓΑΣΟΣ.
Τα έγγραφα που αποστέλλονται στην ΠΗΓΑΣΟΣ από τον Πελάτη, περιλαµβανοµένων των τηλεοµοιοτυπικών
µηνυµάτων (Fax) καθώς και των µηνυµάτων σε ηλεκτρονική µορφή και µέσω ηλεκτρονικών µέσων, στα οποία
αποθηκεύονται οι εντολές και δηλώσεις του Πελάτη και η εν γένει επικοινωνία µαζί του, και τα µαγνητικά και
ηλεκτρονικά µέσα που καταγράφουν ή αποτυπώνουν τις εντολές του Πελάτη και, εν γένει, την επικοινωνία µαζί
του, συµφωνείται ότι αποτελούν πλήρη απόδειξη απέναντι στον Πελάτη για το περιεχόµενο της επικοινωνίας και
των συµφωνιών του µε την ΠΗΓΑΣΟΣ.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ παρέχει µη εξατοµικευµένες πληροφορίες στον Πελάτη, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 3
παρ. 2 της υπ’ αριθµ. 1/452/1.11.2007 Απόφασης του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τόσο µέσω της
ιστοσελίδας της όσο και σε έντυπη µορφή, στα γραφεία της. Οι πληροφορίες αυτές ζητούνται µε επιµέλεια του
Πελάτη.
3.2.
Εντολές (παραγγελίες) του Πελάτη προς την ΠΗΓΑΣΟΣ δίδονται είτε από τον Πελάτη αυτοπροσώπως είτε
από τους αντιπροσώπους του. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δέχεται εντολές του Πελάτη µόνον κατά τη διάρκεια λειτουργίας της
∆ιεύθυνσης Συναλλαγών της Εταιρίας. Εκτός του ωραρίου αυτού, η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν υποχρεούται να δέχεται εντολές.
Οι εντολές του Πελάτη προς την ΠΗΓΑΣΟΣ ισχύουν αποκλειστικά και µόνο για την ηµέρα κατά τη διάρκεια της
οποίας η ΠΗΓΑΣΟΣ παραλαµβάνει τις εντολές, εκτός και αν – λαµβανοµένων υπόψη και των ειδικών
χαρακτηριστικών των εντολών (όπως η αγορά στην οποία πρόκειται να εκτελεσθούν κλπ.) – οι εντολές δοθούν

ειδικώς και συγκεκριµένως ως αορίστου χρόνου ή συγκεκριµένης, µεγαλύτερης της ηµέρας, διαρκείας ή για την
επόµενη εργάσιµη ηµέρα ή µε άλλα ειδικά χαρακτηριστικά, και η ΠΗΓΑΣΟΣ τις αποδεχθεί ρητώς.
Ειδικώς ως προς τις ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά µε την εκτέλεση εντολών του Πελάτη, τις οποίες οφείλει η
ΠΗΓΑΣΟΣ να του παρέχει αµέσως µετά την κατάρτιση συναλλαγών εις εκτέλεση των εντολών του σύµφωνα µε το
άρθρο 17 παρ. 1 (α) της υπ΄ αριθµ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του ∆Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εν λόγω
ειδοποίηση προς τον Πελάτη γίνεται λαµβανοµένης υπόψη της ∆ήλωσης του Πελάτη στο Παράρτηµα 4 του
Τµήµατος Γ της παρούσας. Αν ο Πελάτης δεν συναινέσει στην ενηµέρωσή του ως προς τις πληροφορίες και
ενηµερώσεις αυτές µε ένα από τα σταθερά µέσα του Παραρτήµατος 4, οι σχετικές ειδοποιήσεις θα αποστέλλονται
µε απλή ταχυδροµική επιστολή, µε ευθύνη του Πελάτη, στην ταχυδροµική διεύθυνση επικοινωνίας του Πελάτη, ο
οποίος θα επιβαρύνεται και µε το σχετικό κόστος ανά αποστελλόµενη επιστολή, κατά τα οριζόµενα στο κεφάλαιο
VII 3 της παρούσας.
3.3.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ, τηρώντας τις ισχύουσες διατάξεις της νοµοθεσίας, για λόγους προστασίας των συναλλαγών
και της εύρυθµης λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς, αλλά και για προστασία των αµοιβαίων συµφερόντων ΠΗΓΑΣΟΣ
και Πελάτη, προς απόδειξη του περιεχοµένου των εντολών και των συµφωνιών µε τον Πελάτη, δικαιούται να
µαγνητοφωνεί τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις των στελεχών και υπαλλήλων της µε τον Πελάτη. Λαµβανοµένων
υπόψη των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων της νοµοθεσίας, η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να µην αποδέχεται τηλεφωνικές
εντολές του Πελάτη, αν αυτές δεν δίδονται σε τηλέφωνα µη συνδεδεµένα µε καταγραφικό µηχάνηµα. Περαιτέρω η
ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να προβαίνει σε καταγραφή, αρχειοθέτηση και αποθήκευση των εντολών του Πελάτη. Η
ΠΗΓΑΣΟΣ διατηρεί το δικαίωµα όπως, για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών, ζητεί, πριν από κάθε εκτέλεση
εντολής, έγγραφη ή άλλη κατά την εύλογη κρίση της ενδεδειγµένη επιβεβαίωσή της. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι, σε
κάθε τηλεφωνική του επικοινωνία µε την ΠΗΓΑΣΟΣ, οι εντολές του προς την τελευταία και οι εν γένει συνδιαλέξεις
του καταγράφονται, µαγνητοφωνούνται και αρχειοθετούνται, σύµφωνα µε τα προεκτεθέντα, ανεξάρτητα της τυχόν
ενηµέρωσής του π.χ. κατά την έναρξη της τηλεφωνικής συνοµιλίας, περί καταγραφής της τηλεφωνικής του
συνοµιλίας. Ο Πελάτης γνωρίζει ότι η ΠΗΓΑΣΟΣ έχει την υποχρέωση να θέτει στη διάθεση της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς τις καταγεγραµµένες συνοµιλίες καθώς και – στην έκταση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα
προσδιορίζει εκάστοτε – να τις αποµαγνητοφωνεί και να τις παραδίδει σ’ αυτήν σε έγγραφη ή ηχητική µορφή. Η
ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται για ζηµία που προκαλείται στον Πελάτη συνεπεία σφαλµάτων στο περιεχόµενο των
αποµαγνητοφωνήσεων, εκτός αν τα σφάλµατα οφείλονται σε δόλο ή βαρειά αµέλεια των οργάνων, βοηθών
εκπληρώσεως ή προστηθέντων της ΠΗΓΑΣΟΣ.
3.4.
Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύµβασης, η ΠΗΓΑΣΟΣ θα ενηµερώνει αναλυτικώς τον Πελάτη ως
προς τις καταρτιζόµενες σε εκτέλεση εντολών του συναλλαγές το συντοµότερο δυνατό µετά την κατάρτιση εκάστης
συναλλαγής. Η ενηµέρωση θα γίνεται µε την αποστολή από την ΠΗΓΑΣΟΣ στον Πελάτη το αργότερο εντός της
επόµενης εργάσιµης ηµέρας µετά την κατάρτιση της συναλλαγής ή µετά τη λήψη της επιβεβαίωσης κατάρτισης
συναλλαγής που της αποστέλλει τρίτος, αν η ΠΗΓΑΣΟΣ λαµβάνει την επιβεβαίωση από τρίτο, της σχετικής
πληροφόρησης µε έγχαρτο ή άλλο σταθερό µέσο, κατά τα οριζόµενα στο Παράρτηµα 4. Η ενηµέρωση θα
περιλαµβάνει πληροφορίες ως προς το είδος της εντολής, την τιµή στην οποία καταρτίστηκε η συναλλαγή, το
συνολικό ποσό των χρεώσεων και προµηθειών µε τις οποίες επιβαρύνεται ο Πελάτης σε σχέση µε την εκτελεσθείσα
εντολή κτλ. Αν η εντολή εκτελείται τµηµατικώς, η ενηµέρωση θα αποστέλλεται µετά την ολική εκτέλεσή της.

4. Σαφήνεια επικοινωνίας
Οι κάθε είδους δηλώσεις, εντολές και οδηγίες του Πελάτη προς την ΠΗΓΑΣΟΣ πρέπει να είναι σαφείς και να
περιγράφουν µε ακρίβεια το αντικείµενό τους. Ο Πελάτης δύναται να καθορίζει τα ειδικότερα χαρακτηριστικά των
εντολών του µε αντικείµενο την κατάρτιση συναλλαγών, όπως κατώτατο ή ανώτατο όριο τιµήµατος αγοράς ή
πωλήσεως χρηµατοπιστωτικών µέσων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις ειδικότερες συµβάσεις που καταρτίζει µε την
ΠΗΓΑΣΟΣ. Σε περίπτωση ασαφειών σχετικά µε τους όρους των εντολών, η ΠΗΓΑΣΟΣ έχει την διακριτική ευχέρεια
είτε να θεωρήσει ως µη αποδεκτές τις εντολές αυτές, µε συνέπεια, να µην τις εκτελέσει ή να µην τις προωθήσει
προς εκτέλεση, είτε να τις εκτελέσει αίροντας τις ασάφειες κατά την κρίση της, χωρίς να φέρει ευθύνη για την
ερµηνεία που έδωσε καλόπιστα. Εντολές του Πελάτη για τροποποιήσεις, επιβεβαιώσεις ή επαναλήψεις
προηγουµένων εντολών πρέπει να προσδιορίζονται ρητώς ως τέτοιου είδους εντολές.

5. Ανάκληση εντολών και οδηγιών

Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν δεσµεύεται από τυχόν ανάκληση εντολών και οδηγιών του Πελάτη, όταν αυτό είναι δυνατό κατά
τους συναλλακτικούς κανόνες και τα συναλλακτικά ήθη, εφόσον αυτές έχουν διαβιβασθεί περαιτέρω για εκτέλεση
ή έχει διενεργηθεί οιαδήποτε, έστω και προκαταρκτική, πράξη εκτελέσεως, αποκλειοµένης της ευθύνης της
ΠΗΓΑΣΟΣ για τυχόν ζηµία του Πελάτη από την εκτέλεση των εντολών αυτών. Η ανάκληση εντολής ή οδηγίας γίνεται
µε την ίδια διαδικασία µε την οποία δίδονται εντολές και οδηγίες στην ΠΗΓΑΣΟΣ.

6. Άρνηση διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών και οδηγιών
Η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να µην εκτελεί ή να µην διαβιβάζει προς εκτέλεση οδηγίες και εντολές του Πελάτη, εάν έχει
την υπόνοια ότι η εκτέλεση ή διαβίβαση της εντολής ή οδηγίας θα µπορούσε να κριθεί ως συνιστώσα παράβαση
νοµοθετικών διατάξεων και εν γένει κανονιστικών ρυθµίσεων και ιδίως κανόνων α) που ρυθµίζουν την προστασία
της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της
αγοράς, β) που στοχεύουν την πρόληψη νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, γ) που διέπουν
την εποπτεία και λειτουργία της ΠΗΓΑΣΟΣ και, εν γένει, της κεφαλαιαγοράς. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται επίσης να µην
εκτελεί ή να µην διαβιβάζει προς εκτέλεση εντολές του Πελάτη, εφόσον έχει απαιτήσεις εναντίον του, ανεξάρτητα
από το αν αυτές είναι ληξιπρόθεσµες ή µελλοντικές ή υπό αίρεση και ανεξάρτητα από το αν αυτές απορρέουν από
την ίδια συναλλακτική σχέση, στην οποία αφορούν οι εντολές του Πελάτη.

7. Ενιαίες συναλλαγές
Ο Πελάτης συναινεί:
α) Στην κατάρτιση ενιαίων συναλλαγών για την εκτέλεση οµοειδών εντολών περισσοτέρων πελατών της ΠΗΓΑΣΟΣ,
σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.
β) Στην οµαδοποίηση από την ΠΗΓΑΣΟΣ εντολών του Πελάτη µε εντολές άλλων πελατών της ΠΗΓΑΣΟΣ µε τα ίδια
χαρακτηριστικά τόσο όταν πρόκειται να καταρτίζει τις συναλλαγές η ΠΗΓΑΣΟΣ σε εκτέλεση των εντολών, όσο και
όταν τις διαβιβάζει προς εκτέλεση.
Ο επιµερισµός των χρηµατοπιστωτικών µέσων που αποκτώνται ή διατίθενται για λογαριασµό περισσοτέρων
πελατών στο πλαίσιο της ενιαίας ή οµαδοποιηµένης συναλλαγής γίνεται στη µέση ενιαία τιµή που επιτεύχθηκε µε
όλες τις επιµέρους συναλλαγές ως προς τα επιµέρους χρηµατοπιστωτικά µέσα, συναγοµένης της ενιαίας τιµής για
κάθε µονάδα του χρηµατοπιστωτικού µέσου, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ακριβοδίκαιος επιµερισµός των
οµαδοποιηµένων εντολών και συναλλαγών. Παρά το γεγονός ότι η οµαδοποίηση των εντολών συντελεί, κατά
κανόνα, στη µείωση του κόστους των πελατών της ΠΗΓΑΣΟΣ και διασφαλίζει, κατ’ αρχήν, υψηλότερο επίπεδο
δικαιοσύνης και ισότητος στους πελάτες της, δεν αποκλείεται να αποβεί εις βάρος του Πελάτη ως προς
συγκεκριµένη εντολή του.
γ) Εφόσον το προϊόν της συναλλαγής κατά τα ανωτέρω υπό α΄ και β΄ δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των εντολών,
κατανέµεται αναλογικά µεταξύ των περισσοτέρων εντολέων, βάσει του αιτηθέντος από κάθε πελάτη όγκου.

8. Ευθύνη για σφάλµατα µετάδοσης εντολών
Σε περιπτώσεις καθυστερήσεως, περικοπών ή άλλων σφαλµάτων, που τυχόν προκαλούνται κατά την µετάδοση
τηλεοµοιοτυπικών ή τηλεφωνικών µηνυµάτων (Fax, sms κλπ) ή µηνυµάτων µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς
επίσης και σε περιπτώσεις εσφαλµένης µεταφράσεως ή ερµηνείας τεχνικών όρων, η ΠΗΓΑΣΟΣ ευθύνεται µόνον για
δόλο ή βαρεία αµέλεια των οργάνων, βοηθών εκπληρώσεως ή προστηθέντων της. Σε κάθε περίπτωση εσφαλµένης
εκτελέσεως ή διαβιβάσεως δηλώσεως βουλήσεως / εντολής, ο Πελάτης παραιτείται από το κατ’ άρθρο 146 ΑΚ
δικαίωµα ακυρώσεως της δικαιοπραξίας.

9. Σφάλµατα αναγραφής στοιχείων
Σε περιπτώσεις
α) εσφαλµένης αναγραφής στοιχείων του Πελάτη, εν όλω ή εν µέρει, σε παραστατικά ή στοιχεία της ΠΗΓΑΣΟΣ ή και
τρίτων – π.χ. Εκτελούσας Επιχείρησης, θεµατοφύλακα κλπ. – όπως εσφαλµένης αναγραφής του κωδικού αριθµού
του ή µη αναγραφής του κατά την κατάρτιση της συναλλαγής επί χρηµατοπιστωτικών µέσων, ή
β) εσφαλµένης πληκτρολόγησης στοιχείων του Πελάτη κατά τη διαβίβαση στοιχείων συναλλαγής για λογαριασµό
του Πελάτη, ή
γ) διενεργηθεισών εκ σφάλµατος για λογαριασµό του Πελάτη συναλλαγών, καθώς και
δ) εσφαλµένων εγγραφών πιστώσεων ή χρεώσεων στον Χρηµατικό Επενδυτικό Λογαριασµό του Πελάτη ή στον
Επενδυτικό Λογαριασµό Χρηµατοπιστωτικών Μέσων του ή σε λογαριασµούς τρίτων (π.χ. Σ.Α.Τ.)εξαιτίας πλάνης ή

παραδροµής υπαλλήλου της ΠΗΓΑΣΟΣ και συνεργαζοµένων µε αυτήν επιχειρήσεων, δικαιούται η ΠΗΓΑΣΟΣ να
προχωρεί, µε δική της πρωτοβουλία, σε ακύρωση των συναλλαγών, παραστατικών, στοιχείων και εγγραφών αµέσως
µόλις διαπιστωθεί η πλάνη ή παραδροµή, αποκλειοµένης οιασδήποτε ευθύνης της ΠΗΓΑΣΟΣ για το λόγο αυτό. Αν η
πλάνη ή παραδροµή διαπιστωθεί καθυστερηµένα, έτσι που να µην είναι δυνατή η ακύρωση των επισήµων στοιχείων
και παραστατικών που εκδίδει και τηρεί η ΠΗΓΑΣΟΣ, αυτή δικαιούται να προβαίνει µε δική της πρωτοβουλία στις
απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση, όπως στην αντιστροφή των
συναλλαγών.

10. Υπαίτια µη εκτέλεση ή µη προσήκουσα εκτέλεση εντολών
Σε περίπτωση που, συνεπεία υπαίτιας συµπεριφοράς της ΠΗΓΑΣΟΣ, δεν εκτελεσθούν καθόλου ή δεν εκτελεσθούν
προσηκόντως εντολές του Πελάτη, η ΠΗΓΑΣΟΣ ευθύνεται µόνον για δόλο και βαρεία αµέλεια των οργάνων και
βοηθών εκπληρώσεώς της. Η ευθύνη της ΠΗΓΑΣΟΣ δεν περιλαµβάνει την αποκατάσταση αποθετικής ζηµίας του
Πελάτη.

11. Αποκλεισµός ευθύνης για αναστολή εργασιών
Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται για τυχόν ζηµία που προκαλείται στον Πελάτη ή τρίτο που έλκει δικαίωµα από αυτόν σε
περιπτώσεις τυχαίων γεγονότων και γεγονότων ανωτέρας βίας – συµπεριλαµβανοµένης της ασκήσεως του
δικαιώµατος της απεργίας και της µη λειτουργίας ηλεκτρονικών υπολογιστών ή της κατάρρευσης συστηµάτων
ηλεκτρονικών υπολογιστών ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας –, δόλιας χρήσης από τρίτους των δεδοµένων που είναι
καταχωρηµένα στα αρχεία της, αδυναµίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών της που οφείλεται σε δυσλειτουργία του
δικτύου τηλεπικοινωνιών ή δυσλειτουργία του λογισµικού και µηχανολογικού εξοπλισµού της, µη οφειλόµενη σε
έλλειψη συντήρησης ή ελέγχου, υπέρβασης ορίου συναλλαγών στο ΧΑ, καθώς και γεγονότων που αφορούν τη
λειτουργία τρίτων, όπως διακοπής λειτουργίας ή αναστολής ή περιορισµού εργασιών χρηµατιστηρίων, Εκτελουσών
Επιχειρήσεων, επιχειρήσεων εκκαθάρισης συναλλαγών και κάθε πιστωτικού ιδρύµατος ή επιχειρήσεως παροχής
επενδυτικών υπηρεσιών, µε τα οποία συναλλάσσεται ή συνεργάζεται η ΠΗΓΑΣΟΣ στο πλαίσιο της παρούσας
σύµβασης για λογαριασµό του Πελάτη, από οποιαδήποτε αιτία.

12. Πολιτική ως προς την εκτέλεση εντολών πελατών
Η ΠΗΓΑΣΟΣ εφαρµόζει πολιτική για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος για τους πελάτες, όταν
εκτελεί εντολές τους και όταν διαβιβάζει εντολές σε τρίτες επιχειρήσεις , στο πλαίσιο της παροχής της υπηρεσίας
της λήψης και διαβίβασης εντολών ή της διαχείρισης χαρτοφυλακίων. Ο Πελάτης βεβαιώνει την ΠΗΓΑΣΟΣ ότι έχει
µελετήσει το Πληροφοριακό Έντυπο Πελάτη και ειδικότερα το κεφάλαιο µε τίτλο «Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών»,
όπου περιγράφεται η πολιτική που έχει θεσπίσει και εφαρµόζει η ΠΗΓΑΣΟΣ ως προς την εκτέλεση των εντολών των
πελατών της στο πλαίσιο της παροχής σε αυτούς επενδυτικών υπηρεσιών. Ο Πελάτης διαβεβαιώνει την ΠΗΓΑΣΟΣ
ότι συνάπτει την παρούσα έχοντας αποδεχθεί το περιεχόµενό του εν λόγω κεφαλαίου. Ο Πελάτης δύναται
οποτεδήποτε να ζητεί από την ΠΗΓΑΣΟΣ ειδικότερες πληροφορίες σχετικά µε την πολιτική αυτή που εφαρµόζει ως
προς την εκτέλεση εντολών πελατών της.

13. Συγκρούσεις συµφερόντων και πολιτική διαχείρισής τους
Η ΠΗΓΑΣΟΣ λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να αποφεύγει καταστάσεις συγκρούσεων συµφερόντων οι
οποίες δύνανται να προκύπτουν στο πλαίσιο της άσκησης από την ΠΗΓΑΣΟΣ επενδυτικών δραστηριοτήτων και της
παροχής επενδυτικών και παρεποµένων υπηρεσιών. Ως σύγκρουση συµφερόντων νοείται η κατάσταση κατά την
οποία, στο πλαίσιο της άσκησης των δραστηριοτήτων της ΠΗΓΑΣΟΣ, τα συµφέροντα της ίδιας ή αυτά των πελατών
της ή και των συνεργατών της έρχονται σε σύγκρουση µεταξύ τους είτε άµεσα είτε έµµεσα. Τα ειδικότερα µέτρα τα
οποία ακολουθεί η ΠΗΓΑΣΟΣ σύµφωνα µε την πολιτική που έχει θεσπίσει και που εφαρµόζει ως προς τη διαχείριση
και αποφυγή των καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων περιγράφονται στο Πληροφοριακό Έντυπο Πελάτη στο
κεφάλαιο «Περιγραφή Πολιτικής Σύγκρουσης Συµφερόντων». Ο Πελάτης δύναται οποτεδήποτε να ζητεί από την
ΠΗΓΑΣΟΣ περαιτέρω πληροφορίες ως προς την πολιτική αποφυγής και διαχείρισης καταστάσεων σύγκρουσης
συµφερόντων.

V. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ – ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ
ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥΣ
Α. Εκκαθάριση και διακανονισµός των συναλλαγών από τρίτο πρόσωπο και όχι την ΠΗΓΑΣΟΣ

1.

Εφόσον οι εντολές του Πελάτη εκτελούνται ή και εκκαθαρίζονται από Εκτελούσα Επιχείρηση, στην οποία η

ΠΗΓΑΣΟΣ διαβιβάζει τις εντολές του Πελάτη, και η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν υπεισέρχεται σε θέµατα εκπληρώσεως
οικονοµικών υποχρεώσεων και εκκαθαρίσεως/διακανονισµού των σχετικών συναλλαγών, η ΠΗΓΑΣΟΣ ευθύνεται
έναντι του Πελάτη µόνον για την προσήκουσα διαβίβαση των εντολών του στην Εκτελούσα Επιχείρηση, σύµφωνα
µε τα διαλαµβανόµενα στην παρούσα σύµβαση.

2.

Στις περιπτώσεις αυτές, η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να τηρεί Χρηµατικό Επενδυτικό Λογαριασµό του Πελάτη και

Επενδυτικό Λογαριασµό Χρηµατοπιστωτικών Μέσων του, κατά τα διαλαµβανόµενα κατωτέρω υπό Β 3. και 4.,
αποκλειστικώς και µόνον προς παρακολούθηση των καταρτιζοµένων συναλλαγών και των οικονοµικών
δοσοληψιών Πελάτη και Εκτελούσας Επιχείρησης, και όχι προς απεικόνιση άµεσων υποχρεώσεων στις σχέσεις
ΠΗΓΑΣΟΣ και Πελάτη.

3.

Αν η ΠΗΓΑΣΟΣ αναλαµβάνει έναντι της Εκτελούσας Επιχείρησης οποιαδήποτε υποχρέωση σε σχέση µε την

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Πελάτη, π.χ. ως εγγυήτρια, η ΠΗΓΑΣΟΣ υπεισέρχεται αυτοδικαίως στα
δικαιώµατα της Εκτελούσας Επιχείρησης αν εκπληρώσει έναντι της τελευταίας οποιαδήποτε υποχρέωση του
Πελάτη, οπότε θα ισχύουν στις σχέσεις ΠΗΓΑΣΟΣ και Πελάτη, πέραν των προβλεποµένων στην παρούσα σύµβαση,
και τα διαλαµβανόµενα στη σύµβαση Πελάτη – Εκτελούσας Επιχείρησης.
Β. Συµµετοχή της ΠΗΓΑΣΟΣ στην εκκαθάριση και διακανονισµό των συναλλαγών

1. Καταβολή αντιτίµου προς κτήση χρηµατοπιστωτικών µέσων, παράδοση προς πώληση χρηµατοπιστωτικών
µέσων, υπερηµερία Πελάτη
Εφόσον την εκκαθάριση και διακανονισµό συναλλαγών που καταρτίζονται στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης
διενεργεί η ΠΗΓΑΣΟΣ ή αναλαµβάνει αυτή τη διενέργειά τους άµεσα ή έµµεσα φέρουσα η ίδια (εν όλω ή εν µέρει,
έστω και εγγυητικώς ή επικουρικώς) την ευθύνη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων ως προς τις συναλλαγές αυτές που
διενεργούνται για λογαριασµό του Πελάτη, ο Πελάτης υποχρεούται:
α)
να προκαταβάλει στην ΠΗΓΑΣΟΣ ή σε άλλη Επιχείρηση, σύµφωνα µε τις ειδικές οδηγίες της ΠΗΓΑΣΟΣ, το
αντίτιµο των χρηµατοπιστωτικών µέσων, των οποίων ο Πελάτης εντέλλεται την αγορά και, εν γένει απόκτηση,
καθώς και την προµήθεια της ΠΗΓΑΣΟΣ και τα εν γένει έξοδα της συναλλαγής, προκειµένου να αποδεχθεί η
ΠΗΓΑΣΟΣ τη σχετική εντολή και να την εκτελέσει ή να τη διαβιβάσει περαιτέρω προς εκτέλεση και
β)
να θέτει στην διάθεση της ΠΗΓΑΣΟΣ ή της επιχείρησης που εκκαθαρίζει τις συναλλαγές που διενεργούνται
για λογαριασµό του Πελάτη στο πλαίσιο της παρούσας (η «Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση»), σύµφωνα µε τις
ειδικότερες οδηγίες που του παρέχει σχετικώς η ΠΗΓΑΣΟΣ, τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που επιθυµεί να πωληθούν
ή, εν γένει, διατεθούν, πριν από τη συναλλαγή πωλήσεώς των, ή, εν γένει, διαθέσεώς των, ελεύθερα βάρους ή
δέσµευσης, κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται η οµαλή εκκαθάριση/διακανονισµός της συναλλαγής.
Σε περίπτωση µη τηρήσεως των υποχρεώσεων αυτών, η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να µην εκτελεί ή να µην διαβιβάζει
προς εκτέλεση τις σχετικές παραγγελίες (εντολές) του Πελάτη. Σε περίπτωση εκτελέσεως των εντολών παρά την µη
εκ των προτέρων τήρηση των ως άνω υποχρεώσεων του Πελάτη, ο τελευταίος υποχρεούται να εκπληρώσει αµέσως
όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις καταρτισθείσες για λογαριασµό του συναλλαγές, καθιστάµενος
υπερήµερος από την ηµέρα εκτέλεσης των σχετικών συναλλαγών αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται όχλησή του, και
ευθύνεται για κάθε ζηµία της ΠΗΓΑΣΟΣ ή της Εκτελούσας ή της Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης, θετική ή και
αποθετική.

2. Κανόνες καταβολής χρηµατικών ποσών και παράδοσης χρηµατοπιστωτικών µέσων
2.1.
Ο Πελάτης καταβάλλει χρηµατικά ποσά στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης µόνον µε έναν από τους εξής
τρόπους:
α) µε κατάθεση χρηµάτων στο ταµείο του κεντρικού καταστήµατος της ΠΗΓΑΣΟΣ, της ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιουµένης
να µην αποδέχεται την καταβολή µεγάλων χρηµατικών ποσών σε µετρητά,
β) µε επιταγή εις διαταγήν της ΠΗΓΑΣΟΣ ή νοµίµως οπισθογραφηµένη, η οποία παραδίδεται στο ταµείο του
κεντρικού καταστήµατος της ΠΗΓΑΣΟΣ και γίνεται δεκτή από την ΠΗΓΑΣΟΣ υπό τους όρους που ανακοινώνει
στον Πελάτη και υπό την αίρεση της εισπράξεώς της από την ΠΗΓΑΣΟΣ,
γ) µε κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασµούς της ΠΗΓΑΣΟΣ που γνωστοποιούνται επισήµως στον Πελάτη,
οπότε οφείλει να ενηµερώσει την ΠΗΓΑΣΟΣ για την κατάθεση αυτή, αµέσως µετά την πραγµατοποίησή της,

δ) µε κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασµούς άλλης ΕΠΕΥ ή Πιστωτικού Ιδρύµατος – όπως της Εκτελούσας
Επιχείρησης, Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης ή θεµατοφύλακα –, που υποδεικνύει στον Πελάτη ειδικώς η
ΠΗΓΑΣΟΣ, αναγράφοντας στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης ρητώς και ειδικώς και την αιτία της καταβολής.
Με την επιφύλαξη της περιπτώσεως α), ηµέρα καταβολής θεωρείται η ηµέρα κατά την οποία τα καταβαλλόµενα
ποσά είναι διαθέσιµα σε τραπεζικό λογαριασµό της ΠΗΓΑΣΟΣ ή στους τραπεζικούς λογαριασµούς (στην περίπτωση
δ΄) της άλλης ΕΠΕΥ ή πιστωτικού ιδρύµατος.
Οιοσδήποτε άλλος τρόπος καταβολής χρηµάτων δεν δύναται να αντιταχθεί από τον Πελάτη έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ,
εκτός αντιθέτου ρητής εγγράφου συµφωνίας.
2.2.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ εκπληρώνει την υποχρέωσή της για καταβολή χρηµατικών ποσών στον Πελάτη, κατόπιν
αιτήµατος του Πελάτη και σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στις µεταξύ τους ειδικές συµβάσεις, µε την καταβολή
µετρητών στον Πελάτη ή τον νοµίµως εξουσιοδοτηθέντα αντιπρόσωπό του, µε την έκδοση επιταγής εις διαταγήν
του Πελάτη ή του αντιπροσώπου του και µε την κατάθεση χρηµάτων σε τραπεζικό λογαριασµό που έχει υποδείξει ο
Πελάτης στην ΠΗΓΑΣΟΣ, εφόσον αφορά σε λογαριασµό που τηρείται µεταξύ των συνεργαζόµενων µε την ΠΗΓΑΣΟΣ
πιστωτικών ιδρυµάτων. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η ΠΗΓΑΣΟΣ θεωρείται ότι έχει καταβάλει στον Πελάτη
αφής στιγµής έδωσε προσηκόντως εντολή στο πιστωτικό ίδρυµα, στο οποίο τηρείται ο λογαριασµός της ΠΗΓΑΣΟΣ,
για τη µεταφορά του χρηµατικού ποσού στο πιστωτικό ίδρυµα, στο οποίο τηρείται ο λογαριασµός που έχει
υποδείξει ο Πελάτης, προς πίστωση στο λογαριασµό αυτό, και έχει χρεωθεί σχετικώς ο λογαριασµός της ΠΗΓΑΣΟΣ,
χωρίς να ευθύνεται η ΠΗΓΑΣΟΣ για την εκπλήρωση της υποχρεώσεως των πιστωτικών ιδρυµάτων και, ιδίως, του
πιστωτικού ιδρύµατος, στο οποίο τηρείται ο λογαριασµός που έχει υποδείξει ο Πελάτης, για την πίστωση του
µεταφεροµένου χρηµατικού ποσού στον υποδειχθέντα από αυτόν λογαριασµό. Αντίστοιχα ισχύουν και σε
περίπτωση καταβολής χρηµάτων στον Πελάτη απ’ ευθείας από Εκτελούσα Επιχείρηση ή Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση
ή από θεµατοφύλακα, που κατέχει χρηµατικά ποσά που ανήκουν στον Πελάτη.
2.3.
Ο Πελάτης παραδίδει χρηµατοπιστωτικά µέσα αποκλειστικώς στην ΠΗΓΑΣΟΣ ή σε συνεργαζόµενες µε την
ΠΗΓΑΣΟΣ Επιχειρήσεις (Εκτελούσες Επιχειρήσεις, Εκκαθαρίζουσες Επιχειρήσεις ή θεµατοφύλακες), που του
υποδεικνύει εγγράφως η ΠΗΓΑΣΟΣ, στον ειδικώς υποδεικνυόµενο από την ΠΗΓΑΣΟΣ λογαριασµό. Η παράδοση
ενσώµατων τίτλων από τον Πελάτη στην ΠΗΓΑΣΟΣ, εφόσον συντρέχει περίπτωση, γίνεται µε τη φυσική παράδοσή
τους στους ειδικώς εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους της ΠΗΓΑΣΟΣ στο κεντρικό της κατάστηµα και αποδεικνύεται
αποκλειστικά από την Απόδειξη Παραλαβής Αξιών που εκδίδει η ΠΗΓΑΣΟΣ. Οι ενσώµατοι τίτλοι παραλαµβάνονται
από τον Πελάτη κατόπιν σχετικής ειδοποίησης και στο κατάστηµα που υποδεικνύει η ΠΗΓΑΣΟΣ στον Πελάτη. Τυχόν
αποστολή τίτλων στην ΠΗΓΑΣΟΣ από τον Πελάτη ή αποστολή τίτλων από την ΠΗΓΑΣΟΣ στον Πελάτη, καθ’
οιονδήποτε τρόπο, γίνεται µε ευθύνη του Πελάτη. Ως παραλαβή άυλων τίτλων από την ΠΗΓΑΣΟΣ ή τον Πελάτη
νοείται η µεταφορά τους σε λογαριασµό χειριστή που υποδεικνύει η ΠΗΓΑΣΟΣ ή ο Πελάτης, αντίστοιχα.
2.4.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ παραδίδει, άµεσα ή έµµεσα, χρηµατοπιστωτικά µέσα στον Πελάτη είτε µε φυσική παράδοση,
προκειµένου περί ενσώµατων τίτλων, είτε µε µεταφορά τους σε λογαριασµό τίτλων που υποδεικνύει ο Πελάτης
στην ΠΗΓΑΣΟΣ. Εφιστάται ειδικώς η προσοχή του Πελάτη στο ότι αν τα χρηµατοπιστωτικά του µέσα βρίσκονται
στην κατοχή θεµατοφύλακα, η παράδοσή τους στον Πελάτη εξαρτάται από την τήρηση συγκεκριµένων διαδικασιών
που απαιτεί ο εκάστοτε θεµατοφύλακας, αναλόγως και του είδους των χρηµατοπιστωτικών µέσων.
2.5.
Στο πλαίσιο της παροχής κάθε µίας από τις υπηρεσίες που προβλέπονται στους ειδικούς όρους ή άλλες
ειδικότερες συµβάσεις που καταρτίζει ο Πελάτης µε την ΠΗΓΑΣΟΣ, δύνανται να εξειδικεύονται και καθορίζονται
περαιτέρω τρόποι είσπραξης και καταβολής χρηµάτων ή παράδοσης και παραλαβής χρηµατοπιστωτικών µέσων
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ειδικότερες προβλέψεις.
2.6.
Για την καταβολή χρηµάτων ή παράδοση χρηµατοπιστωτικών µέσων στον Πελάτη απαιτείται πάντοτε,
ελλείψει διαφορετικής ρητής συµφωνίας, ειδικό αίτηµα του Πελάτη στην ΠΗΓΑΣΟΣ. Ως προς τα χρηµατικά ποσά
που η ΠΗΓΑΣΟΣ κατέχει για λογαριασµό του Πελάτη, η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν έχει υποχρέωση καταβολής τόκου στον
Πελάτη, για το διάστηµα που τα έχει στην κατοχή της. Αν η ΠΗΓΑΣΟΣ καταβάλει στον Πελάτη, κατόπιν αιτήµατός
του, χρηµατικά ποσά από χρηµατοπιστωτικά µέσα που πωλήθηκαν για λογαριασµό του, στο πλαίσιο ειδικής
σύµβασης µεταξύ ΠΗΓΑΣΟΣ και Πελάτη, πριν από τον τυχόν συµφωνηθέντα κατά την ειδική σύµβαση χρόνο
καταβολής αυτών στον Πελάτη και, εν γένει, πριν αυτά τα ποσά καταστούν διαθέσιµα στην ΠΗΓΑΣΟΣ, η ΠΗΓΑΣΟΣ
δύναται να χρεώνει τον Πελάτης µε προεξοφλητικό τόκο επί του ενωρίτερον καταβαλλόµενου σ’ αυτόν χρηµατικού

ποσού. Ο προεξοφλητικός τόκος θα υπολογίζεται µε το επιτόκιο που αναγράφεται στο Πληροφοριακό Έντυπο
Πελάτη στο κεφάλαιο «Χρεώσεις – Προµήθειες».

3. Χρηµατικός Επενδυτικός Λογαριασµός
3.1.
Οι πηγάζουσες εκατέρωθεν µεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη χρηµατικές απαιτήσεις για όλες τις ειδικές
συµβάσεις που καταρτίζονται µεταξύ τους συνολικώς, καταχωρούνται σε άτοκο χρεοπιστωτικό λογαριασµό στο
όνοµα του Πελάτη (στο εξής ο «Χρηµατικός Επενδυτικός Λογαριασµός») συµψηφιζόµενες αυτόµατα µε την
καταχώρισή τους. Στον Χρηµατικό Επενδυτικό Λογαριασµό καταχωρούνται (διά πιστώσεων ή χρεώσεων) χρηµατικά
ποσά βάσει των συναλλαγών που έχουν καταρτισθεί για λογαριασµό του Πελάτη, ακόµη και αν δεν έχουν
ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και ο διακανονισµός τους.
3.2.
Ο Χρηµατικός Επενδυτικός Λογαριασµός που τηρείται επ’ ονόµατι του Πελάτη για την παρακολούθηση των
συναλλακτικών σχέσεων ως προς τις επενδυτικές υπηρεσίες που παρέχει η ΠΗΓΑΣΟΣ σ’ αυτόν, µπορεί, κατά την
κρίση της ΠΗΓΑΣΟΣ, να διαχωρίζεται σε επιµέρους λογαριασµούς (υπολογαριασµούς), για την παρακολούθηση των
ειδικότερων µορφών συναλλακτικών σχέσεων, στο πλαίσιο των ειδικών όρων ή της κάθε µιας ειδικής σύµβασης για
την παροχή από την ΠΗΓΑΣΟΣ επενδυτικών υπηρεσιών στον Πελάτη.
3.3.
Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί ανεκκλήτως την ΠΗΓΑΣΟΣ, όπως, αναλόγως των αναγκών των εκάστοτε
παρεχοµένων σ’ αυτόν επενδυτικών υπηρεσιών, διενεργεί µεταφορές χρηµατικών ποσών µεταξύ των επιµέρους
χρηµατικών επενδυτικών λογαριασµών του Πελάτη ή και των περαιτέρω επιµέρους υποδιαιρέσεών τους
(υπολογαριασµών), µε πρωτοβουλία της και χωρίς να απαιτείται συναίνεση ή έγκριση του Πελάτη.
3.4.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να χρεώνει ή να πιστώνει τον Χρηµατικό Επενδυτικό λογαριασµό ή και οποιονδήποτε
υπολογαριασµό του Πελάτη µε οποιοδήποτε ποσό οφείλει ο Πελάτης στην ΠΗΓΑΣΟΣ ή η ΠΗΓΑΣΟΣ στον Πελάτη,
αντίστοιχα, από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέει η απαίτηση που φέρεται κάθε φορά σε χρέωση ή σε πίστωση
και ανεξάρτητα από το πότε είναι ληξιπρόθεσµη.
3.5.
Ο Χρηµατικός Επενδυτικός Λογαριασµός καθίσταται έντοκος όταν δηµιουργούνται ληξιπρόθεσµες οφειλές
του Πελάτη έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρούσα σύµβαση και τις επιµέρους ειδικές
συµβάσεις, οπότε και οφείλεται για το χρεωστικό κατάλοιπο του Λογαριασµού, που προκύπτει από συνυπολογισµό
µόνον των ληξιπρόθεσµων οφειλών, από την εποµένη της παρέλευσης της ηµέρας κατά την οποία ο Πελάτης
όφειλε να έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του έως την ηµέρα εξόφλησης, ο νόµιµος τόκος υπερηµερίας.
3.6.
Εφόσον τα χρηµατικά ποσά τηρούνται σε θεµατοφύλακα, τυχόν τήρηση από την ΠΗΓΑΣΟΣ χρηµατικού
επενδυτικού λογαριασµού γίνεται µόνον για λόγους λογιστικής παρακολούθησης της χρηµατικής θέσεως του
Πελάτη, κατά τα διαλαµβανόµενα ανωτέρω υπό Α.2.
3.7.
Όταν το υπόλοιπο του χρηµατικού επενδυτικού λογαριασµού του Πελάτη είναι πιστωτικό, η ΠΗΓΑΣΟΣ
δικαιούται – χωρίς να υποχρεούται – να τοποθετεί τα κεφάλαια του Πελάτη που κατέχει και είναι κατατεθειµένα σε
πιστωτικά ιδρύµατα σε λογαριασµό επ’ ονόµατί της για λογαριασµό πελατών της, σε προθεσµιακές καταθέσεις,
τίτλους ελληνικού δηµοσίου ή τραπεζικά και άλλα οµόλογα (στο εξής: οι «Τίτλοι»), καταρτίζοντας µε τις
τράπεζες/θεµατοφύλακες συµβάσεις αγοράς των εν λόγω Τίτλων µε σύµφωνο επαναπώλησης αυτών αντί
προσυµφωνηµένου τιµήµατος ή άλλες αναγκαίες συµβάσεις (στο εξής «οι συµβάσεις Repos») και θα αποδίδει στον
Πελάτη τα αναλογούνται σ’ αυτόν επιτυγχανόµενα ωφελήµατα, αφού εισπράξει εξ αυτών ως αµοιβή ποσοστό εκ
των ωφεληµάτων που δεν θα υπερβαίνει το 20%. Η κατάρτιση των ως άνω συµβάσεων Repos θα γίνεται από την
ΠΗΓΑΣΟΣ στο όνοµά της για λογαριασµό πελατών και µπορεί να γίνονται από την ΠΗΓΑΣΟΣ για λογαριασµό
περισσοτέρων πελατών της.

4. Επενδυτικός Λογαριασµός Χρηµατοπιστωτικών Μέσων
α)
Η ΠΗΓΑΣΟΣ τηρεί στο όνοµα του Πελάτη λογαριασµό χρηµατοπιστωτικών µέσων, στον οποίο χρεοπιστώνει,
συµψηφιστικά ως προς τα οµοειδή χρηµατοπιστωτικά µέσα και ως προς οµοειδείς σχέσεις, τις αξιώσεις και
υποχρεώσεις του Πελάτη έναντι αυτής ή και της Εκτελούσας Επιχείρησης ή και της Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης
(«Επενδυτικός Λογαριασµός Χρηµατοπιστωτικών Μέσων»). Στον Επενδυτικό Λογαριασµό Χρηµατοπιστωτικών
Μέσων καταχωρούνται, διά πιστώσεως ή χρεώσεως, τα χρηµατοπιστωτικά µέσα βάσει των συναλλαγών που έχουν
καταρτισθεί για λογαριασµό του Πελάτη, ακόµη και αν δεν έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και ο διακανονισµός
τους.

β)
Η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να τηρεί ένα ή περισσότερους Επενδυτικούς Λογαριασµούς Χρηµατοπιστωτικών Μέσων
για λογαριασµό του Πελάτη, αναλόγως των ειδικών συµβάσεων που καταρτίζει µαζί του για τις επί µέρους
επενδυτικές υπηρεσίες που του παρέχει, καθώς και των ειδικών συναλλακτικών µορφών που τυχόν συµφωνούνται
ως προς κάθε µία από αυτές. Κάθε Επενδυτικός Λογαριασµός Χρηµατοπιστωτικών Μέσων µπορεί, κατά την κρίση
της ΠΗΓΑΣΟΣ, να διαχωρίζεται σε επιµέρους λογαριασµούς, οι οποίοι δύνανται να διαιρούνται, περαιτέρω, σε
υπολογαριασµούς, για την παρακολούθηση των ειδικότερων µορφών συναλλακτικών σχέσεων, στο πλαίσιο των
ειδικών συµβάσεων που καταρτίζονται µε τον Πελάτη. Ο κατά την περίπτωση α΄ συµψηφισµός οµοειδών
χρηµατοπιστωτικών µέσων γίνεται µόνον εντός του ιδίου επί µέρους επενδυτικού λογαριασµού (υπολογαριασµού).
Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την ΠΗΓΑΣΟΣ όπως, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, ιδίως δε συνεπεία εταιρικών
γεγονότων (όπως π.χ. επί µεταβολής ονοµαστικής αξίας ή δωρεάν διανοµής µετοχών) αυτός καθίσταται δικαιούχος
κλάσµατος ακεραίας µονάδας ή µονάδας διαπραγµάτευσης Χρηµατοπιστωτικών Μέσων, προβαίνει στις αναγκαίες
ενέργειες για την στρογγυλοποίηση κάθε ποσότητας Χρηµατοπιστωτικών Μέσων, των οποίων είναι δικαιούχος,
πιστώνοντας ή χρεώνοντας, αντιστοίχως, τον Χρηµατικό Επενδυτικό Λογαριασµό του µε την αξία των κλασµάτων
αυτών.
γ)
Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί ανεκκλήτως την ΠΗΓΑΣΟΣ, όπως, αναλόγως των αναγκών των εκάστοτε
παρεχοµένων σ’ αυτόν επενδυτικών υπηρεσιών, διενεργεί µε πρωτοβουλία της και χωρίς την ανάγκη συναίνεσης ή
έγκρισης του Πελάτη µεταφορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων µεταξύ των επιµέρους Επενδυτικών Λογαριασµών
Χρηµατοπιστωτικών Μέσων του Πελάτη ή και των περαιτέρω επιµέρους υποδιαιρέσεών τους (υπολογαριασµών),
συµψηφίζοντας αντίθετες µεταξύ τους θέσεις σε οµοειδή Χρηµατοπιστωτικά Μέσα ή καλύπτοντας ανάγκες
πρόσθετης ασφάλειας και ελλείµµατος περιθωρίου.
δ)
Εφόσον τα χρηµατοπιστωτικά µέσα τηρούνται σε θεµατοφύλακα, τυχόν τήρηση από την ΠΗΓΑΣΟΣ
επενδυτικών λογαριασµών χρηµατοπιστωτικών µέσων γίνεται µόνο για λόγους λογιστικής παρακολούθηση της
θέσεως του Πελάτη σε τίτλους, κατά τα διαλαµβανόµενα ανωτέρω υπό Α.2.

5. Περιορισµός ευθύνης της ΠΗΓΑΣΟΣ για τρίτες Επιχειρήσεις
Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται επί πληµµελούς εκπληρώσεως ή και, εν γένει, µη εκπληρώσεως των υποχρεώσεων και
για τις εν γένει πράξεις ή παραλείψεις Εκτελουσών Επιχειρήσεων, Εκκαθαριζουσών Επιχειρήσεων και κάθε
πιστωτικού ιδρύµατος ή ΕΠΕΥ, µε τα οποία συνεργάζεται ή συναλλάσσεται η ΠΗΓΑΣΟΣ στο πλαίσιο της παρούσας
σύµβασης ως προς συναλλαγές καταρτιζόµενες για λογαριασµό του Πελάτη – ανεξάρτητα από το αν οι συναλλαγές
αυτές καταρτίζονται στο όνοµα του Πελάτη ή στο όνοµα της ΠΗΓΑΣΟΣ, για λογαριασµό του Πελάτη, µέσω
συλλογικού λογαριασµού πελατείας (omnibus account) –, από οποιαδήποτε αιτία, ούτε για τη φερεγγυότητα και εν
γένει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των Επιχειρήσεων αυτών, ενδεικτικώς σε περίπτωση πτώχευσης,
ευθυνόµενη µόνο για την επιλογή τους. Τεκµαίρεται πάντως ότι η λειτουργία Εκτελουσών Επιχειρήσεων,
Εκκαθαριζουσών Επιχειρήσεων και, εν γένει, πιστωτικών ιδρυµάτων και ΕΠΕΥ υπό καθεστώς εποπτείας σε κράτος
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλο κράτος που προβλέπει σύστηµα εποπτείας ανταποκρινόµενο στις διεθνείς
προδιαγραφές, αποκλείει την ύπαρξη πταίσµατος της ΠΗΓΑΣΟΣ ως προς την επιλογή των επιχειρήσεων αυτών.
Επίσης η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται για πταίσµα των οργάνων και βοηθών εκπλήρωσης των Επιχειρήσεων αυτών.

6. Μέτρα που λαµβάνει η ΠΗΓΑΣΟΣ προς διαφύλαξη και διασφάλιση των χρηµατοπιστωτικών µέσων των
πελατών της που κατέχει
Η ΠΗΓΑΣΟΣ έχει θεσπίσει διαδικασίες για το διαχωρισµό των κεφαλαίων και χρηµατοπιστωτικών µέσων των
πελατών της από τα περιουσιακά στοιχεία της ίδιας, καθώς και για τη διάκριση των περιουσιακών στοιχείων των
πελατών της µεταξύ τους, έτσι ώστε να µην χρησιµοποιούνται από την ΠΗΓΑΣΟΣ ή τρίτα µη δικαιούµενα πρόσωπα
τα κεφάλαια και χρηµατοπιστωτικά µέσα των πελατών της, όπως ειδικότερα παρατίθεται στο Πληροφοριακό
Έντυπο Πελάτη µε τον τίτλο «Μέτρα που λαµβάνει η ΠΗΓΑΣΟΣ προς διαφύλαξη και διασφάλιση των περιουσιακών
στοιχείων των πελατών της που κατέχει».

7. Περιορισµός ευθύνης της ΠΗΓΑΣΟΣ για πράξεις Θεµατοφυλάκων
Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται έναντι του Πελάτη της α) επί πληµµελούς εκπληρώσεως ή και, εν γένει, µη εκπληρώσεως
των υποχρεώσεων κάθε µορφής Κεντρικών Μητρώων, Κεντρικών Αποθετηρίων Αξιών, Συστηµάτων Κεντρικού
Αντισυµβαλλοµένου, Συστηµάτων Εκκαθάρισης και ∆ιακανονισµού Συναλλαγών, Εκκαθαριζουσών Επιχειρήσεων
καθώς και πιστωτικών ιδρυµάτων και ΕΠΕΥ και, εν γένει θεµατοφυλάκων (στο εξής: οι «Θεµατοφύλακες») στους

οποίους περιέρχονται περιουσιακά στοιχεία του Πελάτη της – άµεσα ή έµµεσα, µέσω συλλογικών λογαριασµών
(omnibus accounts) – ούτε β) για τη φερεγγυότητα και εν γένει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των
Θεµατοφυλάκων, ενδεικτικώς σε περίπτωση πτώχευσης του Θεµατοφύλακα, ευθυνόµενη µόνον για πταίσµα της ως
προς την επιλογή του Θεµατοφύλακα, όταν η επιλογή γίνεται από την ΠΗΓΑΣΟΣ. Τεκµαίρεται πάντως ότι η
λειτουργία Θεµατοφυλάκων υπό καθεστώς εποπτείας σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλο κράτους
που προβλέπει σύστηµα εποπτείας ανταποκρινόµενο στις διεθνείς προδιαγραφές, αποκλείει την ύπαρξη
πταίσµατος της ΠΗΓΑΣΟΣ, εκτός και αν αυτή γνώριζε ειδικώς ότι ο Θεµατοφύλακας επρόκειτο να περιέλθει σε
οριστική αδυναµία πληρωµών και κατάσταση αφερεγγυότητας. Επίσης, η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται για πταίσµα των
οργάνων και βοηθών εκπλήρωσης αυτών των Θεµατοφυλάκων. Ο Πελάτης γνωρίζει και αποδέχεται ότι η κατοχή
µέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ ή Θεµατοφυλάκων χρηµατοπιστωτικών µέσων στο εξωτερικό µπορεί να συνδέεται µε
πρόσθετους γι’ αυτόν κινδύνους, δύναται δε να θέτει σε κάθε ειδική περίπτωση, µε δική του πρωτοβουλία και
ευθύνη, σχετικά ερωτήµατα στην ΠΗΓΑΣΟΣ, η οποία υποχρεούται να τον ενηµερώσει σχετικώς.

8. Χρήση χρηµατοπιστωτικών µέσων Πελάτη
Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν θα διαθέτει, επιβαρύνει, διαχειρίζεται ή χρησιµοποιεί µε άλλο τρόπο τα φυλασσόµενα για
λογαριασµό του Πελάτη χρηµατοπιστωτικά µέσα παρά µόνο για σκοπούς δανεισµού τους σε πελάτες της ή σε
συµβαλλόµενες µε αυτήν επιχειρήσεις και εφόσον ο Πελάτης έχει δώσει προηγουµένως τη ρητή του συγκατάθεση
για το δανεισµό αυτό και για τους όρους του, στο πλαίσιο ειδικής σύµβασης που θα έχει υπογράψει µε την
ΠΗΓΑΣΟΣ και σύµφωνα µε τους όρους που έχουν συµφωνηθεί µε τον Πελάτη. Τα ανωτέρω δεν αποκλείουν την
ενεχύραση των χρηµατοπιστωτικών µέσων του Πελάτη υπέρ της ΠΗΓΑΣΟΣ κατά την παράγραφο VIII. Η ΠΗΓΑΣΟΣ θα
καταχωρεί στα αρχεία της λεπτοµερώς κάθε κίνηση χρηµατοπιστωτικών µέσων του Πελάτη, ιδίως δε κινήσεις που
γίνονται στο πλαίσιο συµφωνιών χρησιµοποίησης τίτλων µε σκοπό τον δανεισµό τους, µε αναγραφή της ποσότητας
των τίτλων που χρησιµοποιούνται και των χαρακτηριστικών τους, καθώς και του χρονικού σηµείου στο οποίο
γίνονται οι κινήσεις, έτσι ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση όλων των σχετικών πράξεων και κινήσεων και να
διασφαλίζονται τα συµφέροντα του Πελάτη, αλλά και η κατανοµή τυχόν ζηµιών, σύµφωνα και µε το περιεχόµενο
της σχετικής συµφωνίας µε την ΠΗΓΑΣΟΣ.
Γ. Κάλυψη Συνεγγυητικού
Σε περίπτωση αφερεγγυότητας της ΠΗΓΑΣΟΣ, οι πελάτες της καλύπτονται για απαιτήσεις τους κατ’ αυτής που
απορρέουν από την παροχή σ’ αυτούς επενδυτικών υπηρεσιών και φύλαξη τίτλων σύµφωνα µε τις διατάξεις της
νοµοθεσίας περί του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών (ν. 2533/1997). Το µέγιστο
ύψος της καλύψεως των παρεχοµένων προς τον Πελάτη επενδυτικών υπηρεσιών ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες
(30.000) Ευρώ για το σύνολο των παρεχόµενων σ’ αυτόν επενδυτικών υπηρεσιών και τη φύλαξη τίτλων.

VI. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
1. Ενηµέρωση του Πελάτη από την ΠΗΓΑΣΟΣ
α)
Η ΠΗΓΑΣΟΣ ενηµερώνει τον Πελάτη ως προς τις παρεχόµενες από αυτήν υπηρεσίες, ως προς την εκτέλεση
των εντολών του και, εν γένει, ως προς την κατάρτιση συναλλαγών για λογαριασµό του, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
υπό ΙV.3.4. ή / και στις επιµέρους ειδικές συµβάσεις που καταρτίζει µε αυτόν. Η ενηµέρωση του Πελάτη γίνεται µε
ευθύνη του µε τα µέσα επικοινωνίας που αυτός επιλέγει στο Παράρτηµα 4 και προφορικώς. Ειδικώς ως προς τις
πληροφορίες και ενηµερώσεις που προβλέπονται στο ν. 3606/2007 και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόµενες
Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που πραγµατοποιούνται µε έγχαρτο ή άλλο σταθερό µέσο, η ΠΗΓΑΣΟΣ
θα αποστέλλει στον Πελάτη, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τις οφειλόµενες σ’ αυτόν πληροφορίες και ενηµερώσεις
µε ένα από τα µέσα που υποδεικνύει ο Πελάτης στο Παράρτηµα 4 .
β)
Η ΠΗΓΑΣΟΣ, εφόσον κατέχει – άµεσα ή έµµεσα – χρηµατοπιστωτικά µέσα ή κεφάλαια του Πελάτη, στο
πλαίσιο της παρούσας σύµβασης, του αποστέλλει τουλάχιστον µία φορά το έτος και συγκεκριµένα τις πρώτες
είκοσι ηµέρες του µηνός Ιανουαρίου, µε σταθερό µέσο, κατάσταση των εν γένει περιουσιακών στοιχείων του
Πελάτη που κατέχει η ΠΗΓΑΣΟΣ την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του εκάστοτε παρελθόντος έτους («Κατάσταση
Περιουσιακών Στοιχείων»), δηλαδή των χρηµατοπιστωτικών µέσων του Πελάτη και των κεφαλαίων του που
τηρούνται – άµεσα ή έµµεσα – στην ΠΗΓΑΣΟΣ στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης. Η Κατάσταση Περιουσιακών

Στοιχείων δύναται να περιλαµβάνει και στοιχεία ως προς τις χρεώσεις του Χρηµατικού Επενδυτικού Λογαριασµού
του Πελάτη µε έξοδα και δαπάνες καθώς και πίνακα συναλλαγών και εν γένει χρηµατικών δοσοληψιών που έλαβαν
χώρα κατά την περίοδο αναφοράς. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να αποστέλλει την Κατάσταση Περιουσιακών Στοιχείων
ή/και τα λοιπά αναφερόµενα ως άνω στοιχεία και σε συντοµότερα χρονικά διαστήµατα. Η κατάσταση αυτή
περιλαµβάνει χρηµατικά ποσά και χρηµατοπιστωτικά µέσα βάσει των συναλλαγών που έχουν καταρτισθεί για
λογαριασµό του Πελάτη, ακόµη και αν δεν έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και ο διακανονισµός τους κατά την
τελευταία ηµέρα της περιόδου αναφοράς.
Η αποτίµηση της αξίας των χρηµατοπιστωτικών µέσων που περιλαµβάνεται στην Κατάσταση Περιουσιακών
Στοιχείων γίνεται µε βάση την τιµή κλεισίµατος της τελευταίας ηµέρας της περιόδου στην οποία αφορά η
Κατάσταση κατά την οποία υπήρχε διαθέσιµη αποτίµηση για το κάθε χρηµατοπιστωτικό µέσο, βάσει των
διαθέσιµων στην ΠΗΓΑΣΟΣ στοιχείων.
γ)
Πέραν της ως άνω ενηµέρωσης, ενηµέρωση του πελάτη ως προς τις συναλλαγές και την κατάσταση του
Χρηµατικού Λογαριασµού του και του Επενδυτικού Λογαριασµού Χρηµατοπιστωτικών Μέσων του και όλων, εν
γένει, των λογαριασµών του που τηρούνται από την ΠΗΓΑΣΟΣ επ’ ονόµατί του στο πλαίσιο της παρούσας, θα
γίνεται αποκλειστικά µε πρωτοβουλία και ευθύνη του Πελάτη, ο οποίος θα δύναται είτε να µεταβεί στα γραφεία
της ΠΗΓΑΣΟΣ ή να ζητήσει, κατά τις ώρες λειτουργίας του αρµοδίου τµήµατος, να του παρασχεθούν οι σχετικές
πληροφορίες τηλεφωνικώς ή και µε άλλο µέσο επικοινωνίας, αποδεκτό από την ΠΗΓΑΣΟΣ.

2. ∆ιεύθυνση αποστολής ενηµέρωσης
Η ενηµέρωση του Πελάτη κατά την παρούσα σύµβαση θα γίνεται µε ευθύνη του στη διεύθυνση επικοινωνίας που
έχει δηλώσει στην ΠΗΓΑΣΟΣ. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται σε περίπτωση αλλαγής της διευθύνσεως χωρίς την τήρηση
από τον πελάτη των υποχρεώσεων ενηµέρωσης που προβλέπονται στην παράγραφο III.3 της παρούσας. Αν τον
Πελάτη έχει συστήσει στην ΠΗΓΑΣΟΣ πιστωτικό ίδρυµα ή άλλη ΕΠΕΥ, που συνεργάζονται µε την ΠΗΓΑΣΟΣ και µέσω
των οποίων διαβιβάζονται στην ΠΗΓΑΣΟΣ οι σχετικές εντολές για τη διενέργεια µέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ συναλλαγών επί
χρηµατοπιστωτικών µέσων για λογαριασµό του Πελάτη, η ενηµέρωση του Πελάτη γίνεται σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο Παράρτηµα 4 από την ΠΗΓΑΣΟΣ.

3. Αντιρρήσεις για το περιεχόµενο των ενηµερώσεων
α)
Αντιρρήσεις του Πελάτη που αφορούν οποιοδήποτε στοιχείο περιέχεται στην ενηµέρωσή του ως προς
συναλλαγές του ή ως προς κατεχόµενα από την ΠΗΓΑΣΟΣ περιουσιακά του στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται στην
ΠΗΓΑΣΟΣ εγγράφως, αµέσως µετά την ενηµέρωσή του. Παράλειψη εγκαίρου υποβολής αντιρρήσεων ισχύει ως
έγκριση και απαλλάσσει την ΠΗΓΑΣΟΣ από κάθε ευθύνη.
β)
Ο Πελάτης οφείλει να µεριµνά για την παραλαβή της τακτικώς αναµενόµενης ενηµέρωσής του. Αν ο
Πελάτης δεν παραλαµβάνει ενηµέρωση, την οποία η ΠΗΓΑΣΟΣ όφειλε να του έχει αποστείλει σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στο νόµο και συµφωνούνται µεταξύ των µερών, καθώς και τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην κάθε
επιµέρους σύµβαση, υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την ΠΗΓΑΣΟΣ αµέσως
µετά την παρέλευση του χρόνου στον οποίο θα έπρεπε να έχει παραλάβει την ενηµέρωση. Προκειµένου περί της
ενηµέρωσης του Πελάτη από την ΠΗΓΑΣΟΣ για τις διενεργούµενες για λογαριασµό του συναλλαγές, αντιρρήσεις
µπορούν να προβάλλονται – αναλόγως του σταθερού µέσου µε το οποίο πραγµατοποιείται η ενηµέρωση του
Πελάτη – το αργότερο i) εντός µιας εργάσιµης ηµέρας µετά την ενηµέρωση του Πελάτη ή µετά την αποστολή στον
Πελάτη µε ηλεκτρονικό µέσο ή FAX της ενηµέρωσης ή ii) αν η ενηµέρωση του Πελάτη γίνεται ταχυδροµικώς,
εφόσον ο Πελάτης δεν έχει ενηµερωθεί νωρίτερα µε άλλο µέσο, οπότε εφαρµόζεται η περίπτωση i, εντός τεσσάρων
εργασίµων ηµερών από την ηµέρα κατάρτισης της συναλλαγής. Eιδικώς ως προς την ετήσια ή άλλη περιοδικώς
αποστελλόµενη ενηµέρωση του Πελάτη, αντιρρήσεις του Πελάτη δύνανται να προβάλλονται το αργότερο εντός
δεκαπέντε ηµερολογιακών ηµερών από την ηµέρα κατά την οποία, κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων,
ανεµένετο αυτή η ενηµέρωση. Βεβαίωση στελέχους της ΠΗΓΑΣΟΣ ή τρίτου προσώπου, που έχει αναλάβει την
αποστολή των επιστολών περιοδικής ενηµέρωσης της ΠΗΓΑΣΟΣ στους πελάτες της, για την αποστολή ενηµέρωσης
στον Πελάτη, συνιστά πλήρη απόδειξη για την αποστολή της.

4. Λοιποί τρόποι ενηµέρωσης
Οπουδήποτε στην παρούσα σύµβαση προβλέπεται έγγραφη ενηµέρωση της ΠΗΓΑΣΟΣ προς τον Πελάτη, εφόσον
δεν έχει συµφωνηθεί ρητώς και ειδικώς κάτι διαφορετικό, η ενηµέρωση γίνεται από την ΠΗΓΑΣΟΣ µε απλή

ταχυδροµική επιστολή ή µε τηλεοµοιοτυπικό µήνυµα ή µε µήνυµα µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή µέσω
διαδικτύου, όπως έχει επιλέξει ο Πελάτης στο Παράρτηµα 4 στην τελευταία εκάστοτε διεύθυνση επικοινωνίας που
έχει γνωστοποιήσει προσηκόντως ο Πελάτης στην ΠΗΓΑΣΟΣ. Εφόσον ο Πελάτης έχει επιλέξει περισσότερους
ισοδύναµους τρόπους επικοινωνίας, η ΠΗΓΑΣΟΣ επιλέγει ελευθέρως µεταξύ αυτών. Ο Πελάτης ρητώς συµφωνεί και
αποδέχεται ότι, εφόσον δηλώσει στην ΠΗΓΑΣΟΣ τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. αριθµό φαξ, διεύθυνση
e-mail κλπ.), ο τρόπος επικοινωνίας ως προς τον οποίο έχει χορηγήσει στοιχεία στην ΠΗΓΑΣΟΣ θα θεωρείται
κατάλληλος και ενδεδειγµένος, ως επιλεγµένος από τον ίδιο, για να ενηµερώνεται από την ΠΗΓΑΣΟΣ ως προς κάθε
είδους οφειλοµένη σ’ αυτόν ενηµέρωση.

5. Ενηµέρωση αντιπροσώπου
Ενηµέρωση αντιπροσώπου του Πελάτη ή άλλου προσώπου κατ’ εντολή αυτού και παράδοση σ’ αυτούς
α)
ενηµερώσεων για συναλλαγές του Πελάτη και την κατάσταση των φυλασσοµένων από την ΠΗΓΑΣΟΣ
περιουσιακών του στοιχείων,
β)
στοιχείων που πιστοποιούν συναλλακτικές πράξεις,
γ)
ανακοινώσεων και
δ)
ενηµερωτικών επιστολών,
κατά τα ανωτέρω, ισοδυναµεί µε ενηµέρωση αυτοπροσώπως του Πελάτη και απαλλάσσει την ΠΗΓΑΣΟΣ κάθε
σχετικής υποχρεώσεως και ευθύνης.Ως αντιπρόσωπος του Πελάτη λογίζονται και τα συνεργαζόµενα µε την
ΠΗΓΑΣΟΣ πιστωτικά ιδρύµατα ή ΕΠΕΥ, που έχουν συστήσει τον Πελάτη στην ΠΗΓΑΣΟΣ και διαβιβάζουν σ’ αυτήν
εντολές προς κατάρτιση συναλλαγών για λογαριασµό του.

6. Αποδεικτική δύναµη αρχείων και βιβλίων
Αντίγραφο ή απόσπασµα από τα έντυπα, τα στοιχεία, τα βιβλία, τις καταστάσεις και τα αρχεία που εκδίδει ή τηρεί,
κατά περίπτωση, η ΠΗΓΑΣΟΣ σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία ή απόσπασµα του Χρηµατικού Επενδυτικού
Λογαριασµού και του Επενδυτικού Λογαριασµού Χρηµατοπιστωτικών Μέσων, που τηρούνται στην ΠΗΓΑΣΟΣ βάσει
της παρούσας συµβάσεως – συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών συµβάσεων, στο πλαίσιο αυτής –, το οποίο
εξάγεται από την ΠΗΓΑΣΟΣ και εµφανίζει την κίνηση των λογαριασµών αυτών, αποτελούν πλήρη απόδειξη για
τυχόν απαίτηση της ΠΗΓΑΣΟΣ κατά του Πελάτη ή και για το περιεχόµενο των λογαριασµών αυτών.

VII. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
1. Ύψος προµηθειών
Το ύψος της προµήθειας - αµοιβής που δικαιούται η ΠΗΓΑΣΟΣ για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών καθορίζεται
στο site της ΠΗΓΑΣΟΣ και στους ειδικούς όρους που συµφωνούνται µεταξύ του Πελάτη και της ΠΗΓΑΣΟΣ ή µπορεί
να αναγράφεται σε ειδικό παράρτηµα αυτών. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να αναπροσαρµόζει την τιµολογιακή της πολιτική
οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της παρούσας σύµβασης, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη
α)
τη συχνότητα, τον όγκο και την αξία των συναλλαγών του Πελάτη,
β)
το ύψος του χαρτοφυλακίου του,
γ)
τα χαρακτηριστικά των ειδικών όρων, που συµφωνούνται στο πλαίσιο της παρούσας, καθώς και
δ)
τις γενικότερες συνθήκες της αγοράς των σχετικών υπηρεσιών, γνωστοποιώντας τούτο στον Πελάτη.

2. Είσπραξη µικρότερης προµήθειας
Τυχόν είσπραξη από την ΠΗΓΑΣΟΣ σε ορισµένες περιπτώσεις ή συναλλαγές µικρότερης προµήθειας - αµοιβής από
τις προαναφερόµενες δεν δηµιουργεί υποχρέωση αυτής για την εξακολούθηση της µειωµένης τιµολογιακής
πολιτικής.

3. Έξοδα - δαπάνες
Όλα τα έξοδα και οι δαπάνες, συµπεριλαµβανοµένων των πάσης φύσεως τελών, φόρων, δικαιωµάτων τρίτων,
δικαστικών εξόδων, ασφαλίστρων, τηλεφωνικών ή ταχυδροµικών τελών κλπ., που αφορούν τις κάθε είδους
συναλλακτικές σχέσεις του Πελάτη µε την ΠΗΓΑΣΟΣ ως προς την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, βαρύνουν τον
Πελάτη. Η ΠΗΓΑΣΟΣ µπορεί να χρεώνει τον Πελάτη µε έξοδα ενηµέρωσης, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο site
της ΠΗΓΑΣΟΣ. Όλα τα ανωτέρω ποσά, που βαρύνουν τον Πελάτη, χρεώνει η ΠΗΓΑΣΟΣ αυτοµάτως στον Χρηµατικό
Επενδυτικό Λογαριασµό ή οποιονδήποτε άλλο λογαριασµό του Πελάτη, εξουσιοδοτουµένη ρητώς να εισπράττει
αυτά και από τις Εκτελούσες Επιχειρήσεις, τις Εκκαθαρίζουσες Επιχειρήσεις και τους Θεµατοφύλακες, µε επίδειξη

του σχετικού τιµολογίου που εκδίδει η ΠΗΓΑΣΟΣ. Ειδικώς ως προς τα έξοδα ενηµέρωσης και τα λοιπά πάγια έξοδα,
η είσπραξη γίνεται βάσει της παρούσας παραγράφου, χωρίς να απαιτείται η επίδειξη οιουδήποτε άλλου εγγράφου
ή παραστατικού, εντελλοµένων των Εκτελουσών ή Εκκαθαριζουσών Επιχειρήσεων και Θεµατοφυλάκων να
καταβάλλουν τα σχετικά ποσά στην ΠΗΓΑΣΟΣ κατόπιν απλού εγγράφου αιτήµατός της. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να
εισπράττει τα ως άνω έξοδα και σε µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα, κατά την κρίση της. Τυχόν καθυστέρηση της
ΠΗΓΑΣΟΣ να ζητήσει από Εκτελούσες ή Εκκαθαρίζουσες Επιχειρήσεις ή Θεµατοφύλακες να της καταβάλλουν τα
σχετικά ποσά δεν αποδυναµώνει τη σχετική αξίωση της ΠΗΓΑΣΟΣ έναντι του Πελάτη. Η ενηµέρωση του Πελάτη ως
προς τα ανωτέρω έξοδα γίνεται στο site της ΠΗΓΑΣΟΣ και κατά τα οριζόµενα στους οικείους Ειδικούς Όρους,
εφόσον συντρέχει περίπτωση.

VIII. ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗ
1. ∆ικαίωµα ενεχύρου
Κάθε περιουσιακό στοιχείο του Πελάτη που βρίσκεται στην κατοχή της ΠΗΓΑΣΟΣ άµεσα ή µέσω τρίτου, αποτελεί
αντικείµενο ενεχύρου προς εξασφάλιση κάθε απαίτησης, υφισταµένης, µελλοντικής ή υπό αίρεση, της ΠΗΓΑΣΟΣ
κατά του Πελάτη. Στα περιουσιακά αυτά στοιχεία περιλαµβάνονται και τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που είναι
καταχωρηµένα σε Κοινές Επενδυτικές Μερίδες στις οποίες ο Πελάτης είναι συνδικαιούχος, εφόσον συντρέχει
τέτοια περίπτωση. Εφόσον για τη σύσταση του ενεχύρου απαιτείται ειδική διαδικασία, ο παρών όρος ισοδυναµεί
µε δήλωση βουλήσεως του Πελάτη για την αποδοχή της σύστασης ενεχύρου και εξουσιοδότησή του προς την
ΠΗΓΑΣΟΣ να διενεργήσει, για λογαριασµό του Πελάτη, τη διαδικασία αυτή και να προβεί σε κάθε τυχόν
απαιτούµενη για το σκοπό αυτό πρόσθετη ενέργεια, υπογράφοντας οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί σχετικά για
λογαριασµό του Πελάτη. Ο Πελάτης υποχρεούται να λαµβάνει κάθε µέτρο, ώστε να παραµένει ισχυρό το ως άνω
ενέχυρο έναντι κάθε τρίτου.

2. Εξουσιοδότηση προς εκποίηση χρηµατοπιστωτικών µέσων που κατέχει η ΠΗΓΑΣΟΣ
Εφόσον ο Πελάτης έχει καταστεί υπερήµερος προς εκπλήρωση οιασδήποτε υποχρεώσεώς του έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ
– άµεσα ή έµµεσα, π.χ. έναντι Εκτελούσας ή Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης – εξουσιοδοτεί ανεκκλήτως την ΠΗΓΑΣΟΣ
όπως – χωρίς να απαιτείται προηγούµενη ειδοποίηση του Πελάτη – πωλήσει για λογαριασµό του, άµεσα ή µέσω
τρίτου, κατ’ επιλογή της, χρηµατοπιστωτικά µέσα που βρίσκονται άµεσα ή έµµεσα – µέσω Θεµατοφυλάκων – στην
κατοχή της, καθώς και χρηµατοπιστωτικά µέσα που δεν έχει αποκτήσει ακόµη ο Πελάτης, καθόσον δεν έχει
εκκαθαρισθεί/διακανονισθεί ακόµη η σχετική συναλλαγή, µέχρις εξοφλήσεως της οφειλής του Πελάτη. Η ΠΗΓΑΣΟΣ
έχει δικαίωµα να πωλήσει οποιαδήποτε και οσαδήποτε χρηµατοπιστωτικά µέσα απαιτείται, ώστε να εξοφληθεί
πλήρως κάθε οφειλή του Πελάτη απέναντί της και, εν γένει, κάθε υποχρέωση του Πελάτη έχει δηµιουργηθεί
συνεπεία συναλλαγών που έχουν καταρτισθεί για λογαριασµό του στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης, έναντι
οιασδήποτε Επιχειρήσεως. Κατά την επιλογή των χρηµατοπιστωτικών µέσων που πωλεί, η ΠΗΓΑΣΟΣ λαµβάνει κατά
το δυνατόν υπόψη της και τα συµφέροντα του Πελάτη.

3. ∆ικαίωµα επίσχεσης και συµψηφισµού
Περιουσιακά στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων κάθε είδους χρηµατοπιστωτικών µέσων, παραστατικών ή
χρηµατικών ποσών που περιέρχονται µε οποιονδήποτε τρόπο στην κατοχή της ΠΗΓΑΣΟΣ για λογαριασµό του
Πελάτη, ή επί των οποίων η ΠΗΓΑΣΟΣ αποκτά δικαίωµα διάθεσης, αποτελούν αντικείµενο επίσχεσης εκ µέρους
αυτής. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται, εποµένως, να αρνηθεί την απόδοση καθενός από αυτά στον Πελάτη ή σε άλλο
πρόσωπο κατ’ εντολή του Πελάτη, έως ότου ο Πελάτης εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ,
συµπεριλαµβανοµένων των µελλοντικών ή υπό αίρεση απαιτήσεων της ΠΗΓΑΣΟΣ. Για το σκοπό αυτό, όλες οι
επιµέρους συναλλακτικές σχέσεις µεταξύ του Πελάτη και της ΠΗΓΑΣΟΣ θεωρούνται ότι απορρέουν από µία ενιαία
σύµβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να συµψηφίζει απαιτήσεις της χρηµατικές και
σε χρηµατοπιστωτικά µέσα κατά του Πελάτη µε αντίθετες οµοειδείς απαιτήσεις του Πελάτη κατ’ αυτής. Απαιτήσεις
που προκύπτουν από επιµέρους συναλλακτική σχέση µπορούν να προταθούν σε συµψηφισµό κατά αντίθετης
απαίτησης που προκύπτει από άλλη επιµέρους συναλλακτική σχέση. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται για ζηµίες που
προξενούνται στον Πελάτη ή τρίτο από την άσκηση του δικαιώµατός της επισχέσεως ή από άλλα νόµιµα ή
συµβατικά µέτρα, που τυχόν λαµβάνονται από αυτήν, για την εξασφάλιση ή την ικανοποίηση των απαιτήσεων της
κατά του Πελάτη, συµπεριλαµβανοµένων των µελλοντικών ή υπό αίρεση απαιτήσεων.

4. Ενέργειες της ΠΗΓΑΣΟΣ για εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του Πελάτη
Η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να προβεί σε κάθε νόµιµη ενέργεια για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του Πελάτη
που βρίσκονται ή θα περιέλθουν στην κατοχή της άµεσα ή µέσω τρίτου, ως ενέχυρο ή µη, προς ικανοποίηση ή
εξασφάλιση κάθε απαίτησής της κατά του Πελάτη.

5. ∆απάνες από ασφάλεια
Ο Πελάτης βαρύνεται µε κάθε δαπάνη ή επιβάρυνση, η οποία πραγµατοποιείται σχετικά µε τη σύσταση ενεχύρου,
την παραχώρηση, διαχείριση και τυχόν εκποίηση των περιουσιακών του στοιχείων, καθώς επίσης και µε όλα τα
δικαστικά και άλλα έξοδα που σχετίζονται µε την επιδίωξη απαίτησης της ΠΗΓΑΣΟΣ κατά του Πελάτη ή απαίτησης
από υποκατάσταση της ΠΗΓΑΣΟΣ σε δικαιώµατα τρίτων κατά του Πελάτη.
IX. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. ∆ιάρκεια Σύµβασης
Η παρούσα σύµβαση έχει αόριστη διάρκεια.

2. Καταγγελία
2.1.
Κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση µε έγγραφό του που απευθύνει
στο έτερο συµβαλλόµενο µέρος για οποιοδήποτε λόγο, εφόσον αυτό δεν αποκλείεται από αντίθετη συµφωνία,
ύστερα από εύλογη προθεσµία που τάσσει κατά περίπτωση, λαµβανοµένων κυρίως υπόψη των εκκρεµοτήτων της
συµβάσεως και των ειδικών επί µέρους όρων και του ευλόγου χρόνου που απαιτείται για την προσαρµογή των
συµβαλλοµένων µερών, η οποία προθεσµία δεν δύναται όµως να υπερβαίνει – εκτός διαφορετικής ειδικής
συµφωνίας – τον ένα µήνα. Η προθεσµία αυτή δύναται να είναι βραχύτερη εφόσον η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν δύναται, λόγω
αντικειµενικών λόγων ή και των διαµορφουµένων συνθηκών στις αγορές, να συνεχίσει τη σύµβαση ως σύνολο ή ως
προς ορισµένες από τις συναλλακτικές σχέσεις, ακόµη και αν αυτή λάβει δεόντως υπόψη της τα άξια προστασίας
έννοµα συµφέροντα του Πελάτη.
2.2.
Καταγγελία της παρούσας σύµβασης από τον Πελάτη, εφόσον υφίστανται υποχρεώσεις του έναντι της
ΠΗΓΑΣΟΣ, νοείται εµπεριέχουσα εντολή του Πελάτη προς την ΠΗΓΑΣΟΣ για την πώληση, κατ’ επιλογή της ΠΗΓΑΣΟΣ,
ελλείψει ειδικών οδηγιών που οφείλει να δώσει ο Πελάτης, όσων χρηµατοπιστωτικών µέσων κατέχει άµεσα ή
έµµεσα ή ΠΗΓΑΣΟΣ, προς πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων της ΠΗΓΑΣΟΣ. Σε περίπτωση καταγγελίας της
παρούσας σύµβασης από τον Πελάτη, τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται µόνον εφόσον ο Πελάτης έχει
εκπληρώσει κάθε υποχρέωσή του έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ και των Εκτελουσών και Εκκαθαριζουσών Επιχειρήσεων.
2.3.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να τερµατίζει τις συναλλακτικές σχέσεις, καταγγέλλοντας τη σύµβαση χωρίς την
τήρηση προθεσµίας, οποτεδήποτε συντρέχει σπουδαίος λόγος. Σπουδαίος λόγος συντρέχει, ενδεικτικώς, σε κάθε
περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων του Πελάτη που απορρέουν από τη σύµβαση και τη νοµοθεσία περί
κεφαλαιαγοράς. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από της εποµένης της περιελεύσεως της στον
Πελάτη.
2.4.
Καταγγελία της παρούσας θεωρείται ως καταγγελία και όλων των ειδικών όρων που έχουν συµφωνηθεί
µεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη και διέπουν τις επί µέρους συναλλακτικές τους σχέσεις. Οι ειδικοί όροι
µπορούν να περιλαµβάνουν ειδικότερες ρυθµίσεις για την επέλευση των αποτελεσµάτων της καταγγελίας,
νοουµένου ότι είναι δυνατή η καταγγελία ειδικών όρων χωρίς την καταγγελία συνολικά της παρούσας.

3. Εκπλήρωση υποχρεώσεων µετά τη λύση
Σε περίπτωση λήξεως των συναλλακτικών σχέσεων µεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη λόγω λύσεως της
συµβατικής σχέσεως µεταξύ των µερών, ο Πελάτης υποχρεούται να εκπληρώσει αµέσως κάθε υποχρέωσή του,
άµεση ή έµµεση, έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ, συµπεριλαµβανοµένων και των Εκτελουσών και Εκκαθαριζουσών
Επιχειρήσεων. Επιπλέον, ο Πελάτης υποχρεούται να απαλλάξει την ΠΗΓΑΣΟΣ από κάθε υποχρέωση που αυτή
ανέλαβε ενεργώντας για λογαριασµό του ή µε εντολή του, παρέχοντας σ’ αυτήν ασφάλεια για τις υποχρεώσεις
αυτές έως ότου η ΠΗΓΑΣΟΣ απαλλαγεί από αυτές.. Η παράγραφος 2.2. ανωτέρω εφαρµόζεται σε περίπτωση
καταγγελίας της παρούσας σύµβασης και από την ΠΗΓΑΣΟΣ, εφόσον ο Πελάτης δεν έχει µεριµνήσει για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι αυτής το αργότερο πέντε ηµέρες πριν από την ηµέρα κατά την οποία
επέρχονται τα αποτελέσµατα της καταγγελίας.

4. ∆ιατήρηση ισχύος όρων για εκκαθάριση και µετά τη λύση της συµβάσεως

Η καταγγελία της παρούσας συµβάσεως ή ειδικών όρων και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο παύση της διενέργειας
συναλλαγών και εκτέλεσης εντολών για λογαριασµό του Πελάτη, δεν θίγει τις διατάξεις της παρούσας συµβάσεως
και των ειδικών όρων που αφορούν την εκκαθάριση των συναλλακτικών σχέσεων του Πελάτη µε την ΠΗΓΑΣΟΣ και
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς αυτή.

5. Συνέχιση πληρεξουσιότητος
Σε περίπτωση θανάτου του Πελάτη, η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να εκτελέσει τις εντολές τις οποίες έλαβε πριν αυτή
λάβει γνώση της επελεύσεως του συµβάντος αυτού και να διενεργήσει τις πράξεις που είναι απαραίτητες για την
ολοκλήρωση των συναλλαγών που διενεργήθηκαν βάσει των σχετικών εντολών και για την εκκαθάρισή τους
(µεταθανάτιος πληρεξουσιότης), ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεών του που απορρέουν ή προέρχονται από την
παρούσα σύµβαση ή τις ειδικές συµβάσεις που καταρτίζονται µεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη.

X. ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
1. Γραπτή τροποποίηση
Οι όροι της παρούσας σύµβασης, καθώς και των ειδικών συµβάσεων που καταρτίζονται µεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και
του Πελάτη στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης, τροποποιούνται µόνον κατόπιν γραπτής συµφωνίας µεταξύ των
συµβαλλοµένων µερών, µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην επόµενη παράγραφο.

2. Μονοµερείς τροποποιήσεις
Η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να τροποποιήσει µονοµερώς όρους της παρούσας σύµβασης, καθώς και των ειδικών
συµβάσεων που καταρτίζει µε τον Πελάτη, γνωστοποιώντας τις τροποποιήσεις στον Πελάτη µε το µέσο που
προβλέπεται στο Παράρτηµα 4. Σε περίπτωση αντιρρήσεων προς τις τροποποιήσεις, ο Πελάτης δύναται να
καταγγείλει εγγράφως την παρούσα εντός µηνός από τη λήψη της γνωστοποιήσεως των τροποποιήσεων, οπότε και
η σύµβαση θεωρείται µηδέποτε τροποποιηθείσα. Παρελθούσης απράκτου της προθεσµίας αυτής, θεωρείται ότι ο
Πελάτης αποδέχεται τις τροποποιήσεις. ∆υνατότητα προβολής αντιρρήσεων δεν έχει ο Πελάτης αν µεταβληθεί η
νοµοθεσία ή εκδοθούν κανονιστικές αποφάσεις ή ερµηνευτικές εγκύκλιοι που επηρεάζουν την παρούσα ή τις
ειδικές συµβάσεις ή τροποποιηθούν οι αρχές ή πρακτικές λειτουργίας οργανωµένων αγορών ή των µελών τους.
Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τα οριζόµενα υπό
ΙΧ.2.

3. Ανέκκλητες εξουσιοδοτήσεις
∆εν επιτρέπεται ανάκληση από τον Πελάτη εξουσιών που έχει παράσχει στην ΠΗΓΑΣΟΣ στο πλαίσιο της παρούσας
σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών όρων. Οι παρεχόµενες από τον Πελάτη µε την παρούσα σύµβαση –
συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών όρων – στην ΠΗΓΑΣΟΣ ανέκκλητες εξουσιοδοτήσεις συµφωνούνται ρητώς ως
έγκυρες, καθόσον αφορούν και το συµφέρον της ΠΗΓΑΣΟΣ.

4. Εξέταση παραπόνων Πελάτη
Το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών δέχεται τυχόν παρατηρήσεις ή / και παράπονα του Πελάτη σε σχέση µε την
παροχή από την ΠΗΓΑΣΟΣ επενδυτικών υπηρεσιών. Εάν εκφρασθούν συγκεκριµένα παράπονα από τον Πελάτη ή
και γνωστοποιηθεί στην Εταιρία υποβολή παραπόνων από τον Πελάτη στις αρµόδιες εποπτικές αρχές, το χειρισµό
της υπόθεσης αναλαµβάνει ο Υπεύθυνος Παραπόνων. Ο Υπεύθυνος Παραπόνων σε συνεργασία µε τον Υπεύθυνο
Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου εξετάζει τα πραγµατικά περιστατικά της υπό κρίση υπόθεσης και προβαίνει
ενδεικτικώς στις προβλεπόµενες από τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της ΠΗΓΑΣΟΣ ενέργειες. Στο site της
ΠΗΓΑΣΟΣ γνωστοποιούνται τα στοιχεία του Υπευθύνου Παραπόνων της ΠΗΓΑΣΟΣ, κατά το χρόνο κατάρτισης της
παρούσας. Ο Υπεύθυνος Παραπόνων θα απαντά επί των προβαλλοµένων παραπόνων και εν γένει αιτιάσεων
προφορικώς ή εγγράφως εντός ευλόγου χρόνου. Πληροφορίες ως προς τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης
παραπόνων περιέχονται στο site της ΠΗΓΑΣΟΣ.

5. Μη άσκηση δικαιώµατος
Η µη άσκηση ή η καθυστέρηση ασκήσεως οποιουδήποτε νόµιµου ή συµβατικού δικαιώµατος της ΠΗΓΑΣΟΣ δεν
συνιστά και δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως παραίτησή της από το σχετικό δικαίωµα.

6. Έκταση ισχύος της παρούσας σύµβασης
Οι όροι της παρούσας σύµβασης ισχύουν και ως προς όλες τις ειδικές συµβάσεις που καταρτίζει η ΠΗΓΑΣΟΣ µε τον
Πελάτη, εκτός και αν προκύπτει ρητώς το αντίθετο στις ειδικές συµβάσεις.

7. Σηµασία Παραρτηµάτων
Όλα τα Παραρτήµατα της παρούσας σύµβασης αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της.

8. Ακυρότητα όρων
Τυχόν ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας σύµβασης, ή και των ειδικών όρων που καταρτίζονται
µεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης, δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων
της παρούσας συµβάσεως καθώς και της συµβάσεως εν γένει, ούτε των ειδικών όρων.

9. Εφαρµοστέο δίκαιο – Τόπος εκπλήρωσης
Κάθε συναλλακτική σχέση της ΠΗΓΑΣΟΣ µε τον Πελάτη διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Τόπος εκπλήρωσης
θεωρείται ο τόπος της έδρας της ΠΗΓΑΣΟΣ.

10. Αρµόδια δικαστήρια
Αρµόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς µεταξύ ΠΗΓΑΣΟΣ και Πελάτη που απορρέει από τη µεταξύ
τους συναλλακτική σχέση είναι τα ∆ικαστήρια των Αθηνών. Η ΠΗΓΑΣΟΣ έχει τη διακριτική ευχέρεια για την άσκηση
των αξιώσεών της κατά του Πελάτη να επιλέξει τα δικαστήρια της γενικής δωσιδικίας του Πελάτη.

Β΄ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ι. Ειδικοί όροι Λήψης και ∆ιαβίβασης Εντολών προς κατάρτιση συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα.
1. Γενικές αρχές – Αντικείµενο των παρόντων ειδικών όρων.
Εφόσον, στο πλαίσιο της µεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη Σύµβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, και µετά
από έγγραφη αίτηση του Πελάτη, συµφωνηθεί µεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη λήψη, αποδοχή και περαιτέρω
διαβίβαση από την ΠΗΓΑΣΟΣ προς εκτέλεση εντολών (παραγγελιών) του Πελάτη για την χρηµατιστηριακή ή
εξωχρηµατιστηριακή κατάρτιση συναλλαγών για λογαριασµό του σε ένα ή περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα
κατά την έννοια του άρθρου 5 του ν. 3606/2007 (στο εξής «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα»), προς απόκτηση ή διάθεση
Χρηµατοπιστωτικών Μέσων για λογαριασµό του Πελάτη, θα εφαρµόζονται οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:
1.1.
Οι εντολές αυτές θα διαβιβάζονται από την ΠΗΓΑΣΟΣ προς εκτέλεση σε Μέλη Οργανωµένων Αγορών ή
Πολυµερών Μηχανισµών ∆ιαπραγµάτευσης, Πιστωτικά Ιδρύµατα, εν γένει Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών
Υπηρεσιών, Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων, όπως Ανώνυµες Εταιρίες ∆ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων
(ΑΕ∆ΑΚ), και άλλες χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις που δικαιούνται νοµίµως να διενεργούν συναλλαγές επί
Χρηµατοπιστωτικών Μέσων για λογαριασµό πελατών τους εκτελώντας εντολές τους (στο εξής: οι «Εκτελούσες
Επιχειρήσεις»). Οι συναλλαγές προς εκτέλεση των εντολών θα καταρτίζονται από τις Εκτελούσες Επιχειρήσεις, κατ’
επιλογή της ΠΗΓΑΣΟΣ, είτε στο όνοµα του Πελάτη είτε στο όνοµα της ΠΗΓΑΣΟΣ ή και Εκτελούσας Επιχείρησης, που
θα ενεργεί ως εκκαθαριστής της συναλλαγής ή και θεµατοφύλακας, όπως θα ενηµερώνει εκάστοτε τον Πελάτη η
ΠΗΓΑΣΟΣ. Πληροφορίες ως προς τους Τόπους Εκτέλεσης, τις Εκτελούσες Επιχειρήσεις και τους Εκκαθαρίζοντες
Θεματοφύλακες, περιέχονται στο Πληροφοριακό Έντυπο Πελάτη. Εφόσον ο Πελάτης έχει παράσχει τη συναίνεσή
του στο συνηµµένο στους Γενικούς Όρους Παράρτηµα 4, τότε η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται, κατά την κρίση της, να
διαβιβάζει προς εκτέλεση τις εντολές του Πελάτη και εκτός οργανωµένης αγοράς ή Πολυµερούς Μηχανισµού
∆ιαπραγµάτευσης (ΠΜ∆).
1.2.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ θα διαβιβάζει τις εντολές του Πελάτη κατά κανόνα σε Εκτελούσες Επιχειρήσεις που εδρεύουν
σε κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, στην Ελβετία, στις Η.Π.Α., στην Ιαπωνία ή και σε άλλη χώρα
που διαθέτει σύστηµα εποπτείας των επιχειρήσεων που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες εφάµιλλο αυτού που
ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον οι Επιχειρήσεις αυτές έχουν λάβει άδεια από την αρµόδια εποπτική αρχή
της χώρας της έδρας τους για την παροχή, µεταξύ άλλων, υπηρεσιών εκτέλεσης εντολών και εκκαθάρισης
συναλλαγών, νοουµένου ότι είναι δυνατόν άλλη Εκτελούσα Επιχείρηση να διενεργεί τη συναλλαγή, εκτελώντας τη
σχετική εντολή, και άλλη να την εκκαθαρίζει (στο εξής: η «Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση»). Η ΠΗΓΑΣΟΣ θα δύναται να
διαβιβάζει εντολές του Πελάτη σε Εκτελούσες Επιχειρήσεις εκτός των ανωτέρω µόνον όταν τα χρηµατοπιστωτικά
µέσα που αφορούν οι εντολές του Πελάτη αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε αγορά εκτός των
παραπάνω κρατών ή διατίθενται από Εκτελούσα Επιχείρηση που δεν εδρεύει σε ένα από τα παραπάνω κράτη. Ο
Πελάτης γνωρίζει και αποδέχεται τους κινδύνους που εγκυµονεί η εκτέλεση συναλλαγών του από Εκτελούσες
Επιχειρήσεις εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου και η φύλαξη χρηµατοπιστωτικών του µέσων σε
θεµατοφύλακες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου.

1.3.
Οι παρόντες ειδικοί όροι είναι συµπληρωµατικοί των Γενικών Όρων της παρούσας σύµβασης µεταξύ της
ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη. Σε περίπτωση αντίθεσης µεταξύ, αφενός, των γενικών όρων της Σύµβασης Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών και, αφετέρου, των παρόντων ειδικών όρων, υπερισχύουν οι τελευταίοι.
1.4.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ, στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών της σύµφωνα µε του παρόντες όρους (υπό Ι), δεν
αναλαµβάνει να παρέχει στον Πελάτη παρά µόνον τις υπηρεσίες που ρητώς συµφωνούνται σ’ αυτήν και οι οποίες
είναι αυστηρώς υπηρεσίες διαβίβασης εντολών του Πελάτη για τη διενέργεια συναλλαγών για λογαριασµό του
(“transmission only”). Εποµένως, η ΠΗΓΑΣΟΣ:
α) ∆εν υποχρεούται να ενηµερώνει ή να πληροφορεί τον Πελάτη
- για την προοπτική των εκδοτών των χρηµατοπιστωτικών µέσων, στα οποία αυτός επενδύει ή έχει
επενδύσει, ούτε να διατυπώνει απόψεις για τυχόν ζηµία, την οποία αυτός είναι δυνατό να υποστεί
από µεταβολές των τιµών ή από παύση ή αναστολή διαπραγµάτευσης των χρηµατοπιστωτικών
µέσων που αποκτώνται στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης για λογαριασµό του Πελάτη και
κατέχονται στη συνέχεια από την ΠΗΓΑΣΟΣ ή και Εκτελούσα Επιχείρηση ή Θεµατοφύλακα, κατ’
εντολή της ΠΗΓΑΣΟΣ, για λογαριασµό του Πελάτη ούτε
- για συνθήκες, η συνδροµή των οποίων επιδρά θετικά ή αρνητικά στις τιµές αυτών των
χρηµατοπιστωτικών µέσων.
Τυχόν ενηµέρωση ή πληροφόρηση ή διατύπωση απόψεων προς τον Πελάτη µε την ευκαιρία συναλλαγής –
π.χ. υπό µορφή γενικής πληροφόρησης ή ενηµέρωσης του Πελάτη ως προς δηµοσιοποιηµένα στοιχεία
εταιριών, δηµοσιεύµατα του τύπου, την πορεία των αγορών και τη διαµόρφωση τιµών στις αγορές – δεν
συνιστά εκπλήρωση συµβατικής υποχρεώσεως, µη εφαρµοζοµένων κατά συνέπεια των διατάξεων των
άρθρων 332 επ. ΑΚ και αποκλειοµένης κάθε ευθύνης της ΠΗΓΑΣΟΣ από τις διατάξεις αυτές ή από άλλες
διατάξεις νόµου.
β) ∆εν αναλαµβάνει εν γένει, την παροχή υπηρεσιών διοικητικής διαχείρισης (administration) και, εν γένει,
θεµατοφύλακα ως προς τα Χρηµατοπιστωτικά Μέσα που αποκτώνται στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης
για λογαριασµό του Πελάτη. Τις σχετικές πράξεις διενεργεί η Εκτελούσα ή η Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση.
γ) Πλην αντιθέτου ρητής συµφωνίας, δεν αναλαµβάνει η ίδια την εκκαθάριση των συναλλαγών που
διενεργούνται προς εκτέλεση των εντολών του Πελάτη ούτε, κατά συνέπεια, τη διεκπεραίωση των σχετικών
µε τις συναλλαγές αυτές χρηµατικών υποχρεώσεων ή υποχρεώσεων παράδοσης χρηµατοπιστωτικών µέσων
και φύλαξης αξιών στα Κεντρικά Μητρώα και Αποθετήρια. Τις σχετικές πράξεις διενεργεί η Εκτελούσα ή η
Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση.
1.5.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται όπως, καθόλη τη διάρκεια της παρούσας σύµβασης, ενεργώντας για λογαριασµό
του Πελάτη, τον αντιπροσωπεύει απέναντι σε Εκτελούσες Επιχειρήσεις και, εν γένει, Πιστωτικά Ιδρύµατα,
Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, θεσµικούς επενδυτές και οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων,
όπως Εταιρίες ∆ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων, καθώς και απέναντι σε εταιρίες εκδότριες Χρηµατοπιστωτικών
Μέσων, των οποίων ο Πελάτης είναι ή πρόκειται να καταστεί δικαιούχος, χρηµατιστήρια, οργανωµένες αγορές,
ΠΜ∆, κεντρικά µητρώα καταχώρισης χρηµατοπιστωτικών µέσων και θεµατοφύλακες, στους οποίους κατατίθενται ή
καταχωρούνται Χρηµατοπιστωτικά Μέσα που αποτελούν αντικείµενο συναλλαγών για λογαριασµό του Πελάτη στο
πλαίσιο της παρούσας σύµβασης, καθώς και απέναντι σε οποιοδήποτε πρόσωπο, για τη διενέργεια κάθε
δικαιοπραξίας και πράξης που αποτελεί αντικείµενο της παρούσας σύµβασης ή αποτελεί παρακολούθηµά της,
συµπεριλαµβανοµένων των πράξεων που συνδέονται µε την εκτέλεση και περάτωση των συναλλαγών, και γενικώς
για την υπογραφή επ’ ονόµατι και για λογαριασµό του Πελάτη κάθε πράξεως και εγγράφου που είναι αναγκαία για
την διενέργεια των ως άνω πράξεων. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να επιτρέπει στους θεµατοφύλακες να αποκτούν
περιορισµένα εµπράγµατα δικαιώµατα επί των Χρηµατοπιστωτικών Μέσων του Πελάτη που φυλάσσουν –
συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων συλλογικού λογαριασµού, στο όνοµα της ΠΗΓΑΣΟΣ –, όπως να
συστήσουν ενέχυρο επ’ αυτών προς εξασφάλιση των απαιτήσεών τους, καθώς και να συνιστούν για τον ίδιο σκοπό
βάρη επ’ αυτών ή να ασκούν δικαίωµα συµψηφισµού ή επίσχεσης. Περαιτέρω, ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την
ΠΗΓΑΣΟΣ να συναινεί στη χρήση από τους θεµατοφύλακες Χρηµατοπιστωτικών Μέσων του Πελάτη που αυτοί
φυλάσσουν – ενδεικτικώς σε συλλογικό λογαριασµό, στο όνοµα της ΠΗΓΑΣΟΣ – για λογαριασµό του Πελάτη προς

δανεισµό τους σε τρίτους ή και ενεχύραση αυτών προς εξασφάλιση υποχρεώσεων του θεµατοφύλακα έναντι
τρίτων.
1.6.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν υποχρεούται να διαβιβάζει εντολές του Πελάτη κατά τους παρόντες ειδικούς όρους σε
Εκτελούσα Επιχείρηση, παρά µόνον εφόσον αποδεχθεί ειδικώς τη διαβίβαση των σχετικών εντολών, πράγµα που
εξαρτάται, µεταξύ άλλων, από την ύπαρξη συµβάσεως συνεργασίας της ΠΗΓΑΣΟΣ µε Εκτελούσα Επιχείρηση, που
δικαιούται να καταρτίζει συναλλαγές στα χρηµατοπιστωτικά µέσα που αποτελούν αντικείµενο της εντολής του
Πελάτη.

2. Εντολές του Πελάτη και διαβίβασή τους προς εκτέλεση
2.1.
Οι εντολές (παραγγελίες) του Πελάτη δίδονται στην ΠΗΓΑΣΟΣ σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Μέρος IV
των Γενικών Όρων.
2.2.
Ο Πελάτης δεν δικαιούται, στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης, να δίδει ο ίδιος απ’ ευθείας ή µέσω
τρίτων εντολές σε Εκτελούσες Επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις που εκκαθαρίζουν συναλλαγές που διενεργούνται στο
πλαίσιο της παρούσας σύµβασης ή σε Θεµατοφύλακες για κατάρτιση για λογαριασµό του συναλλαγών ή για την
εκκαθάρισή τους ή για τη διενέργεια οιασδήποτε δοσοληψίας.
2.3
Η ΠΗΓΑΣΟΣ διαβιβάζει προς εκτέλεση τις εντολές που της έδωσε ο Πελάτης και αυτή απεδέχθη κατά τη
συνεδρίαση για την οποία ισχύουν, εφόσον τούτο είναι δυνατόν κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων στη
σχετική µε τη συναλλαγή αγορά. Σε περίπτωση αδυναµίας περαιτέρω διαβίβασης προς εκτέλεση των εντολών
αυτών κατά την εργάσιµη ηµέρα κατά την οποία αυτές παρελήφθησαν από την ΠΗΓΑΣΟΣ, δεν ισχύουν για επόµενη
συνεδρίαση. Εφόσον όµως η ΠΗΓΑΣΟΣ διαβίβασε περαιτέρω προς εκτέλεση εντολή του Πελάτη σε Εκτελούσα
Επιχείρηση εντός της ηµέρας κατά την οποία έλαβε την εντολή και η εντολή εκτελέστηκε από την Εκτελούσα
Επιχείρηση την εποµένη εργάσιµη ηµέρα, ιδίως λόγω διαφοράς ωραρίου λειτουργίας των αγορών ή των
Εκτελουσών Επιχειρήσεων, η εν λόγω συναλλαγή θεωρείται ότι εκτελέστηκε προσηκόντως σύµφωνα µε την
παρούσα σύµβαση. Η ΠΗΓΑΣΟΣ διατηρεί το δικαίωµα να αρνηθεί να διαβιβάσει εντολή για κατάρτιση συναλλαγής
αν ο Πελάτης δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι της Εκτελούσας Επιχείρησης ή της Εκκαθαρίζουσας
Επιχείρησης ή του Θεµατοφύλακα, λαµβανοµένης πάντοτε υπόψη της αγοράς στην οποία πρόκειται να
διενεργηθούν οι συναλλαγές, καθώς και του είδους των χρηµατοπιστωτικών µέσων που αποτελούν αντικείµενο της
εντολής.
2.4.
Εκτός και αν άλλως ρητώς συµφωνήθηκε µε τον Πελάτη, η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται, κατά την κρίση της και
εφόσον τούτο αρµόζει στα συναλλακτικά ήθη στη σχετική µε τη συναλλαγή αγορά ή είναι προς το συµφέρον του
Πελάτη, να ζητεί από την Εκτελούσα Επιχείρηση να προβαίνει σε τµηµατική εκτέλεση των εντολών του Πελάτη ή να
αφήνει το θέµα αυτό στην κρίση της Εκτελούσας Επιχείρησης.
2.5.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ προωθεί προς εκτέλεση τις εντολές που της δίδει ο Πελάτης της στις Εκτελούσες Επιχειρήσεις
που δικαιούνται να τις εκτελούν, αναλόγως της φύσης της εντολής, εφαρµοζοµένων των διατάξεων των
παραγράφων IV. 11, V.5 και V.7 των Γενικών Όρων, καθώς και της παραγράφου 1 1.2. των παρόντων Ειδικών Όρων.
2.6.
Ο Πελάτης δύναται οποτεδήποτε, κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης Συναλλαγών
της ΠΗΓΑΣΟΣ να πληροφορείται από αυτήν σχετικά µε την εκτέλεση και τις συνθήκες εκτέλεσης των εντολών του. Η
ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται έναντι του Πελάτη για πληροφορίες που του παρέχει βάσει στοιχείων που της έχει
παράσχει η Εκτελούσα Επιχείρηση πριν αυτά οριστικοποιηθούν, αν η τελευταία στη συνέχεια διορθώσει τα εν λόγω
στοιχεία. Κατά τα λοιπά, η ενηµέρωση του Πελάτη γίνεται από την ίδια την ΠΗΓΑΣΟΣ σύµφωνα µε την παράγραφο
VI.1.α των Γενικών Όρων.
2.7.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ τηρεί στοιχεία για κάθε εντολή που δίδεται από τον Πελάτη και διαβιβάζεται από την ΠΗΓΑΣΟΣ
σε Εκτελούσα Επιχείρηση. Η τήρηση από την ΠΗΓΑΣΟΣ στοιχείων της εντολής του Πελάτη δεν προεξοφλεί την
κατάρτιση της παραγγελλόµενης συναλλαγής, η οποία βεβαιώνεται µόνον από την Επιβεβαίωση Εκτέλεσης Εντολής
που εκδίδεται από την ΠΗΓΑΣΟΣ προς ενηµέρωση του Πελάτη (στο εξής η «Επιβεβαίωση Εκτέλεσης Εντολής») και
περιλαµβάνει τα στοιχεία της συναλλαγής .
2.8.
Για κάθε συναλλαγή που καταρτίζεται από Εκτελούσα Επιχείρηση για λογαριασµό του Πελάτη, σύµφωνα
µε την παρούσα σύµβαση, η ΠΗΓΑΣΟΣ καταχωρεί στα ηλεκτρονικά της αρχεία τα στοιχεία της Επιβεβαίωσης
Εκτέλεσης Εντολής. Η Επιβεβαίωση αυτή βεβαιώνει µόνον την κατάρτιση της συναλλαγής µε την εκτέλεση της
εντολής του Πελάτη, σύµφωνα µε τα σχετικά έγγραφα επιβεβαίωσης συναλλαγών που αποστέλλει η Εκτελούσα

Επιχείρηση στην ΠΗΓΑΣΟΣ, δεν πιστοποιεί όµως την εκπλήρωση των εξ αυτής απορρεουσών για τα συµβαλλόµενα
µέρη υποχρεώσεων, τόσο στη σχέση Πελάτη µε την ΠΗΓΑΣΟΣ, όσο και στη σχέση Πελάτη µε την Εκτελούσα
Επιχείρηση ή την Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση ή τον Θεµατοφύλακα.
2.9.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ αποστέλλει στον Πελάτη την Επιβεβαίωση Εκτέλεσης Εντολής, σύµφωνα µε τα
διαλαµβανόµενα ανωτέρω στους Γενικούς Όρους, µόνον εφόσον η Εκτελούσα Επιχείρηση έχει αποστείλει στην
ΠΗΓΑΣΟΣ οριστική επιβεβαίωση για την εκτέλεση της συναλλαγής ή άλλα στοιχεία που δεσµεύουν οριστικά και
αµετάκλητα την Εκτελούσα Επιχείρηση έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ ως προς την εκτέλεση της συναλλαγής.

3. Παρακολούθηση και κανόνες διενέργειας οικονοµικών συναλλαγών – Εκπλήρωση υποχρεώσεων των
συµβαλλοµένων
3.1.
Τηρουµένων όσων διαλαµβάνονται στο Μέρος V των Γενικών Όρων και µε την επιφύλαξη ρητής αντίθετης
έγγραφης συµφωνίας µε τον Πελάτη, η εκκαθάριση των συναλλαγών που διενεργούνται στο πλαίσιο της παρούσας
σύµβασης γίνεται από την Εκτελούσα Επιχείρηση ή από Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση ή και από Θεµατοφύλακα,
όπως ειδικότερα τούτο γνωστοποιείται στον Πελάτη, µέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ.
3.2.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ, για τη λογιστική παρακολούθηση των οικονοµικών σχέσεων του Πελάτη ως προς την παρούσα
σύµβαση, τηρεί Χρηµατικό Επενδυτικό Λογαριασµό και Επενδυτικό Λογαριασµό Χρηµατοπιστωτικών Μέσων του
Πελάτη στους οποίους καταχωρεί τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις του Πελάτη που απορρέουν από την παρούσα
σύµβαση, ανεξαρτήτως του αν αυτές υφίστανται µεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη ή και µεταξύ του Πελάτη και
Εκτελούσας ή και Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης, εφαρµοζοµένων των παραγράφων V.B.3.- 4. των Γενικών Όρων. Για
την καλύτερη λογιστική παρακολούθηση των επί µέρους συναλλακτικών σχέσεων, η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να διαιρεί
περαιτέρω τους Λογαριασµούς του Πελάτη, ενδεικτικώς ανά Εκτελούσα Επιχείρηση, µέσω της οποίας εκτελούνται
οι συναλλαγές, ανά Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση ή Θεµατοφύλακα, ανά αγορά, στην οποία καταρτίζονται οι
συναλλαγές, ανά Χρηµατοπιστωτικό Μέσο ή και µε άλλο σύστηµα ή µέθοδο, που γνωστοποιεί στον Πελάτη.
3.3.
Ο Πελάτης αναγνωρίζει και συνοµολογεί ότι εφόσον δεν έχει εκπληρώσει εµπροθέσµως και προσηκόντως
τις σχετικές υποχρεώσεις του έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ ή της Εκτελούσας Επιχείρησης ή της Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης
ως προς συναλλαγές που καταρτίζονται στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης, ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµία
ήθελε προκύψει στην ΠΗΓΑΣΟΣ ή την Εκτελούσα Επιχείρηση ή την Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση, θετική ή αποθετική,
συµπεριλαµβανοµένης και εκείνης που προκαλείται λόγω των ενεργειών στις οποίες υποχρεούνται να προβούν η
ΠΗΓΑΣΟΣ ή και οι ανωτέρω επιχειρήσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Πελάτη. H ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται
να επιδιώξει αυτοτελώς την ικανοποίηση οιασδήποτε απαιτήσεως που πηγάζει από υποχρέωσή του Πελάτη έναντι
της ίδιας ή της Εκτελούσας ή της Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης που δηµιουργείται στο πλαίσιο της παρούσας
σύµβασης. Ο Πελάτης ευθύνεται πλήρως και εις ολόκληρον ως προς τις υποχρεώσεις του αυτές και έναντι της
ΠΗΓΑΣΟΣ, εφόσον γεννάται οιαδήποτε υποχρέωση της τελευταίας έναντι Εκτελούσας ή Εκκαθαρίζουσας
Επιχείρησης, υποχρεούµενος σε αποκατάσταση κάθε ζηµίας ήθελε τυχόν υποστεί η ΠΗΓΑΣΟΣ, ανεξάρτητα από το
αν η υποχρέωση του Πελάτη υφίσταται έναντι Εκτελούσας Επιχείρησης ή Εκκαθαρίζουσας τη συναλλαγή
Επιχείρησης ή της ΠΗΓΑΣΟΣ.
3.4.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να κινεί χρηµατικούς λογαριασµούς και λογαριασµούς χρηµατοπιστωτικών µέσων
που τηρούνται, άµεσα ή έµµεσα, για λογαριασµό του Πελάτη σε Εκτελούσες Επιχειρήσεις ή σε Επιχειρήσεις που
εκκαθαρίζουν συναλλαγές που καταρτίζονται για λογαριασµό του Πελάτη, ιδίως προς εκπλήρωση υποχρεώσεων
του Πελάτη έναντι των επιχειρήσεων αυτών. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται επίσης να εισπράττει από τις ανωτέρω
Επιχειρήσεις, που κατέχουν χρηµατικά ποσά για λογαριασµό του Πελάτη, κάθε χρηµατικό ποσό που οφείλεται στην
ΠΗΓΑΣΟΣ από τον Πελάτη, από οποιαδήποτε αιτία. Περαιτέρω, ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την ΠΗΓΑΣΟΣ ανεκκλήτως –
επειδή η εξουσιοδότηση αφορά και το συµφέρον της ΠΗΓΑΣΟΣ – να δίδει για λογαριασµό του εντολή σε Εκτελούσα
Επιχείρηση ή Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση ή Θεµατοφύλακα για πώληση Χρηµατοπιστωτικών Μέσων, προς
εκπλήρωση ληξιπρόθεσµών οφειλών του προς την ΠΗΓΑΣΟΣ ή τις ανωτέρω επιχειρήσεις.
3.5.
Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να εισπράττει χρηµατικά ποσά ή να παραλαµβάνει Χρηµατοπιστωτικά Μέσα
απευθείας από Εκτελούσες ή Εκκαθαρίζουσες τις συναλλαγές Επιχειρήσεις ή Θεµατοφύλακες που κατέχουν
περιουσιακά του στοιχεία, χωρίς τη διαµεσολάβηση και τη σύµφωνη γνώµη της ΠΗΓΑΣΟΣ. Εφόσον πάντως ήθελε
συµβεί κάτι τέτοιο, υποχρεούται να ενηµερώνει σχετικώς χωρίς υπαίτια βραδύτητα την ΠΗΓΑΣΟΣ.

3.6.
Ο Πελάτης αποδέχεται ότι η ικανοποίηση τυχόν αιτήµατός του προς απόδοση σ’ αυτόν αυτούσιων των
Χρηµατοπιστωτικών Μέσων των οποίων αυτός είναι – άµεσα ή έµµεσα – δικαιούχος και τα οποία φυλάσσονται σε
θεµατοφύλακα εξαρτάται συνήθως από όρους που θέτει ο θεµατοφύλακας, η πλήρωση των οποίων ενδέχεται να
συνδέεται µε ιδιαίτερο κόστος ή και άλλες προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του Πελάτη ή
αντιπροσώπου του. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης αποδέχεται, προς αποφυγή των εξόδων αυτών, ως
ενδεικνυόµενη λύση τη ρευστοποίηση των Χρηµατοπιστωτικών Μέσων και την απόδοση σ’ αυτόν του χρηµατικού
προϊόντος αυτής.
3.7.
Σε περίπτωση που ο Πελάτης εκπληρώσει το σύνολο ή µέρος των υποχρεώσεων του σε άλλο νόµισµα πλην
του Ευρώ ή σε περίπτωση που τηρούνται σε Θεµατοφύλακα, Εκτελούσα ή Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση χρηµατικά
ποσά του Πελάτη σε άλλο νόµισµα, η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να απεικονίζει, για λόγους µηχανογραφικής
παρακολούθησης, το χρηµατικό υπόλοιπο του Πελάτη σε Ευρώ σύµφωνα µε την ισοτιµία ευρώ/ξένου νοµίσµατος
που είναι αναρτηµένο καθηµερινά στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html#data, της ηµέρας που κατεβλήθη και
είναι διαθέσιµο προς µετατροπή το ποσό ή της ηµέρας αποτίµησης αντίστοιχα. Σε περίπτωση καταβολής στον
Πελάτη του συνόλου ή µέρους του χρηµατικού του υπολοίπου, που τηρείται για λογαριασµό του σε άλλο νόµισµα,
ή χρήσης του ποσού αυτού για εκπλήρωση οποιωνδήποτε υποχρεώσεων του προς την ΠΗΓΑΣΟΣ, το ποσό θα
µετατρέπεται σε ευρώ σύµφωνα µε την ισοτιµία ευρώ/ξένου νοµίσµατος της τράπεζας Άλφα Τράπεζα Πίστεως ΑΕ ή
άλλης συνεργαζόµενης µε την ΠΗΓΑΣΟΣ τράπεζας ή εκτελούσας επιχείρησης, της ηµέρας που κατεβλήθη το ποσό.
Σε περίπτωση µεταβολής της ισοτιµίας του άλλου νοµίσµατος σε σχέση µε το Ευρώ, η ΠΗΓΑΣΟΣ θα προβαίνει σε
σχετικές προσαρµογές.

4. Προµήθεια – Αµοιβή και Έξοδα
Η οφειλόµενη από τον Πελάτη στην ΠΗΓΑΣΟΣ προµήθεια και αµοιβή για τις παρεχόµενες σ’ αυτόν επενδυτικές
υπηρεσίες σύµφωνα µε την παρούσα σύµβαση ορίζεται στο συνηµµένο στην παρούσα Παράρτηµα Α.

5. Τελικοί ορισµοί
5.1
Ο Πελάτης υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της ΠΗΓΑΣΟΣ κάθε έγγραφο που ήθελε τυχόν απαιτηθεί
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για τη διενέργεια των συναλλαγών και των παρακολουθηµατικών αυτών
πράξεων.
5.2.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν υπέχει υποχρέωση ενηµέρωσης του Πελάτη ως προς τυχόν φορολόγηση επί των
συναλλαγών, των κερδών και της πρόσθετης αξίας κατά τις συναλλαγές σε Χρηµατοπιστωτικά Μέσα, που
διενεργούνται στο πλαίσιο της παρούσας (ενδεικτικώς, κατά την απόκτηση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων,
µετοχών, οµολόγων κλπ.), εφιστάται δε η προσοχή του στην ανάγκη ενηµέρωσής του σχετικώς µέσω των
φορολογικών του συµβούλων, ιδίως ως προς Χρηµατοπιστωτικά Μέσα εξωτερικού, δεδοµένου και του ότι η
φορολόγηση ή απαλλαγή των κερδών από την πώληση Χρηµατοπιστωτικών Μέσων του εξωτερικού εξαρτάται και
από την ισχύουσα αλλοδαπή φορολογική νοµοθεσία και τις προβλέψεις τυχόν σύµβασης για την αποφυγή διπλής
φορολόγησης µε την Ελλάδα.
5.3.
Κάθε είδους φόροι, δασµοί, τέλη και παρεµφερή έξοδα που προκύπτουν σε σχέση µε τις συναλλακτικές
σχέσεις του Πελάτη που ρυθµίζονται από την παρούσα, µε εξαίρεση το φόρο εισοδήµατος της ΠΗΓΑΣΟΣ, βαρύνουν
αποκλειστικά τον Πελάτη. Ο Πελάτης ενδέχεται να κληθεί να υποβάλλει από καιρού εις καιρό αποδεικτικά της
φορολογικής του ιδιότητας ή κατοικίας, να υπογράφει βεβαιώσεις και να προβαίνει σε δηλώσεις και διαβεβαιώσεις
καθώς και να παρέχει οιαδήποτε άλλη πληροφορία ή έγγραφα σχετικά µε τα Χρηµατοπιστωτικά Μέσα, τα οποία η
ΠΗΓΑΣΟΣ θα θεωρήσει απαραίτητα ή ενδεδειγµένα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της. Εάν οποιοιδήποτε
φόροι καταστούν πληρωτέοι ή επιβληθούν αναδροµικώς σε σχέση µε οιαδήποτε συναλλαγή, η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται
να παρακρατήσει τους εν λόγω φόρους από καταβολές που διενεργεί προς τον Πελάτη ή να χρεώσει τον Χρηµατικό
Επενδυτικό Λογαριασµό του. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πελάτης ζητήσει από την ΠΗΓΑΣΟΣ να του παράσχει
υπηρεσίες σχετικά µε την απαλλαγή από φόρους και η ΠΗΓΑΣΟΣ συµφωνήσει να τις παράσχει, η ΠΗΓΑΣΟΣ θα
υποβάλλει, απευθείας ή µέσω τρίτων, αίτηση για την προβλεπόµενη απαλλαγή, υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης
θα παράσχει στην ΠΗΓΑΣΟΣ τα έγγραφα και τις πληροφορίες που απαιτούνται για την επίτευξη της απαλλαγής. Σε
καµία περίπτωση δεν ευθύνεται η ΠΗΓΑΣΟΣ για την διαφορά µεταξύ του εκάστοτε ισχύοντος συντελεστή

παρακράτησης και του συντελεστή εφαρµοστέας σύµβασης αποφυγής διπλής φορολογίας, εάν η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν
είναι σε θέση να εξασφαλίσει την απαλλαγή.
5.4.
Ειδικές έγγραφες συµφωνίες µεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη σε σχέση µε συγκεκριµένη συναλλαγή ή
οµάδα συναλλαγών υπερισχύουν των παρόντων ειδικών όρων λήψης και διαβίβασης εντολών.
5.5.
Η καταγγελία των παρόντων ειδικών όρων σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών, δεν θίγει το κύρος εντολών, για τις οποίες έχει διενεργηθεί οποιαδήποτε, έστω και προκαταρκτική,
πράξη εκτελέσεως.
5.6.
Η παρούσα συµβατική σχέση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών κανόνων ή
συµφωνιών µεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και της εκάστοτε Εκτελούσας ή Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης, η εκτέλεση και
εκκαθάριση των συναλλαγών που διενεργούνται για λογαριασµό του Πελάτη στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης
διέπεται από το δίκαιο που ισχύει στην αγορά στην οποία διενεργείται η συναλλαγή προς εκτέλεση της εντολής του
Πελάτη και από τους κανόνες που ρυθµίζουν τη λειτουργία των σχετικών αγορών και των συστηµάτων εκκαθάρισης
των συναλλαγών.

ΙΙ. Ειδικοί όροι για τη λήψη και διαβίβαση εντολών προς κατάρτιση συναλλαγών επί παραγώγων
χρηµατοπιστωτικών µέσων σε αγορές του εξωτερικού
Εφόσον στο πλαίσιο της µεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη Σύµβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, και µετά
από έγγραφη αίτηση του Πελάτη, συµφωνηθεί µεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη η χρηµατιστηριακή ή
εξωχρηµατιστηριακή κατάρτιση και εκκαθάριση συναλλαγών σε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα εισηγµένα σε
αγορές του εξωτερικού, οργανωµένες ή µη, καθώς και η διενέργεια των σχετικών µε τις ως άνω πράξεις
δοσοληψιών µέσω των Εκτελουσών ή των Εκκαθαριζουσών Επιχειρήσεων, συµπληρωµατικώς προς τους ειδικούς
όρους Λήψης και ∆ιαβίβασης Εντολών, θα εφαρµόζονται οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:
1.
Ως παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα για τα οποία θα διαβιβάζονται εντολές, νοούνται, ανεξαρτήτως
ενσωµάτωσης ή όχι των αντιστοίχων δικαιωµάτων σε σχετικούς τίτλους, τα παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα εν
γένει και, ιδίως, κατά την έννοια του άρθρου 5 στοιχ. (δ), (ε), (στ), (ζ), (η), (θ) και (ι) του ν. 3606/2007 (στο εξής: τα
«Παράγωγα»). Τα Παράγωγα δύνανται να αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένες αγορές ή
ΠΜ∆ ή να αποτελούν αντικείµενο εξωχρηµατιστηριακής διαπραγµάτευσης από Εκτελούσες Επιχειρήσεις (πιστωτικά
ιδρύµατα ή ΕΠΕΥ που ασκούν τη δραστηριότητα του διαπραγµατευτή για ίδιο λογαριασµό).
2.
Οι οργανωµένες αγορές και ΠΜ∆ (στο εξής: τα χρηµατιστήρια) ή και οι Εκτελούσες Επιχειρήσεις, όπου θα
καταρτίζονται συναλλαγές σύµφωνα µε τους παρόντες ειδικούς όρους, κατόπιν εντολών του Πελάτη («Τόποι
Εκτέλεσης»), περιλαµβάνονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο του Πληροφοριακού Εντύπου ΠελάτηΣ και δύνανται να
συµπληρώνονται, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα περιλαµβάνονται στο κεφάλαιο «Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών».
Εξυπακούεται ότι εντολή του Πελάτη για την κατάρτιση συναλλαγής επί παραγώγου χρηµατοπιστωτικού µέσου,
χωρίς ειδικότερο προσδιορισµό αγοράς, έχει την έννοια δήλωσης της βουλήσεως του Πελάτη για την κατάρτιση της
συναλλαγής σε µία από τις αγορές στις οποίες αυτό αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης, κατ’ επιλογή της
ΠΗΓΑΣΟΣ.
3.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να τηρεί για λογαριασµό του Πελάτη δεσµευµένο λογαριασµό, ο οποίος θα καλείται
Λογαριασµός Περιθωρίου Ασφάλισης. Στο Λογαριασµό Περιθωρίου Ασφάλισης η ΠΗΓΑΣΟΣ θα έχει δικαίωµα να
µεταφέρει χρηµατικά ποσά από τον Χρηµατικό Επενδυτικό Λογαριασµό ή και από οποιονδήποτε άλλο επί µέρους
λογαριασµό ή υπολογαριασµό του Πελάτη που τηρείται στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης και άλλων ειδικών
συµβάσεων.
4.
Ο Πελάτης υποχρεούται να προκαταβάλλει στο Λογαριασµό Περιθωρίου Ασφάλισης το Περιθώριο
Ασφάλισης που απαιτείται για την κατάρτιση της κάθε συναλλαγής, πριν η ΠΗΓΑΣΟΣ διαβιβάσει προς εκτέλεση τη
σχετική εντολή. Σε περίπτωση µη καταβολής από τον Πελάτη του Περιθωρίου Ασφάλισης, η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να
µην διαβιβάζει προς εκτέλεση τη σχετική εντολή.
5.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να µεταβάλλει το Περιθώριο Ασφάλισης, που αφορά
κάθε συναλλαγή, ιδίως όταν η ΠΗΓΑΣΟΣ καλείται από την Εκτελούσα Επιχείρηση να αυξήσει το Περιθώριο
Ασφάλισης, που αντιστοιχεί στις θέσεις του Πελάτη σε σχέση µε τις συγκεκριµένες συναλλαγές. Σε κάθε περίπτωση
αύξησης ή µεταβολής του Περιθωρίου Ασφάλισης, ο Πελάτης, εφόσον το διαθέσιµο στο Λογαριασµό Περιθωρίου

Ασφάλισης ποσό υπολείπεται του Περιθωρίου Ασφάλισης, υποχρεούται να καταβάλλει στην ΠΗΓΑΣΟΣ το
απαιτούµενο για την κάλυψη του αυξηµένου Περιθωρίου Ασφάλισης ποσό (margin call).
Σε περίπτωση µη εκπλήρωσης από τον Πελάτη των οριζοµένων στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου
υποχρεώσεών του έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ, η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να ρευστοποιήσει τις θέσεις του Πελάτη σε
Παράγωγα και άλλα Χρηµατοπιστωτικά Μέσα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
6.
Η οφειλόµενη από τον Πελάτη προµήθεια και αµοιβή, για τις παρεχόµενες σ’ αυτόν από την ΠΗΓΑΣΟΣ
υπηρεσίες κατά τους παρόντες ειδικούς όρους, εξαρτάται από το είδος των συναλλαγών, των παραγώγων
χρηµατοπιστωτικών µέσων που αποτελούν αντικείµενο των συναλλαγών, την Εκτελούσα Επιχείρηση και την αγορά
στην οποία καταρτίζονται οι συναλλαγές, ορίζεται στο συνηµµένο στην παρούσα Παράρτηµα Α συµφωνείται κατά
περίπτωση, ανά κατηγορία συναλλαγών, µεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη.
8.
Ο Πελάτης – έχοντας συµπληρώσει και το σχετικό Ερωτηµατολόγιο για την αξιολόγηση της συµβατότητας
των παρεχοµένων σε αυτόν υπηρεσιών και χρηµατοπιστωτικών µέσων (Παράρτηµα 3) – δηλώνει ότι γνωρίζει
πλήρως τους κινδύνους, που δύνανται να ανακύψουν από τις συναλλαγές επί παραγώγων χρηµατοπιστωτικών
µέσων, έχει δε µελετήσει προσεκτικά το κεφάλαιο του Πληροφοριακού Εντύπου Πελάτη µε τίτλο «Κίνδυνοι από
Επενδύσεις σε Χρηµατοπιστωτικά Μέσα», στο οποίο αναλύονται οι επενδυτικοί κίνδυνοι και τα χαρακτηριστικά των
Παραγώγων. Επίσης, δηλώνει ότι διαθέτει τις αναγκαίες γνώσεις, πληροφορίες, οικονοµικές ή άλλου είδους, για
την κατάρτιση συναλλαγών επ’ αυτών των Παραγώγων. Περαιτέρω, ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει λάβει πλήρη γνώση
και αποδέχεται ανεπιφύλακτα α) τις διατάξεις και τους κανόνες που ρυθµίζουν τη λειτουργία των αγορών, στις
οποίες πραγµατοποιούνται οι συναλλαγές, και των σχετικών συστηµάτων εκκαθάρισης, ή, κατά περίπτωση, των
κανόνων των Εκτελουσών Επιχειρήσεων που διαπραγµατεύονται τα Παράγωγα για ίδιο λογαριασµό,
συναλλασσόµενες – άµεσα ή έµµεσα, µέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ –, µε τον Πελάτη β) τους όρους υπό τους οποίους
διενεργούνται οι συναλλαγές και τις υποχρεώσεις που συνεπάγονται αυτές και γ) τους κανόνες των Εκτελουσών
Επιχειρήσεων που καταρτίζουν τις σχετικές συναλλαγές, ιδίως ως προς τις υποχρεώσεις του Πελάτη για τη
συµπλήρωση ασφαλειών και την κάλυψη περιθωρίων ασφάλισης και ανοικτών θέσεων.

ΙΙI. Ειδικοί όροι Εκτέλεσης Εντολών
1. Γενικές αρχές – Αντικείµενο των παρόντων ειδικών όρων
Εφόσον, στο πλαίσιο της µεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη Σύµβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, και µετά
από έγγραφη αίτηση του Πελάτη, συµφωνηθεί µεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη η εκτέλεση από την ΠΗΓΑΣΟΣ
εντολών του Πελάτη που αυτή λαµβάνει και αποδέχεται, διενεργώντας η ίδια συναλλαγές σε ένα ή περισσότερα
χρηµατοπιστωτικά µέσα κατά την έννοια του άρθρου 5 του ν. 3606/2007 (στο εξής τα «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα»),
προς απόκτηση ή διάθεση χρηµατοπιστωτικών µέσων για λογαριασµό του Πελάτη (παραγγελία), θα εφαρµόζονται
οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:
1.1.
Τις εν λόγω συναλλαγές θα διενεργεί η ΠΗΓΑΣΟΣ είτε ως µέλος οργανωµένων αγορών ή Πολυµερών
Μηχανισµών ∆ιαπραγµάτευσης (ΠΜ∆) είτε συναλλασσόµενη απ’ ευθείας µε Πιστωτικά Ιδρύµατα και Επιχειρήσεις
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, που ασκούν την επενδυτική δραστηριότητα της διαπραγµάτευσης για ίδιο
λογαριασµό, µε Επιχειρήσεις Εκκαθάρισης Συναλλαγών και άλλες επιχειρήσεις που δικαιούνται νοµίµως να
διενεργούν τέτοιες συναλλαγές επί χρηµατοπιστωτικών µέσων, καθώς και µε Οργανισµούς Συλλογικών
Επενδύσεων, όπως Ανώνυµες Εταιρίες ∆ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕ∆ΑΚ). Οι συναλλαγές προς εκτέλεση
των εντολών θα καταρτίζονται από την ΠΗΓΑΣΟΣ είτε στο όνοµα του Πελάτη είτε στο όνοµα της ΠΗΓΑΣΟΣ για
λογαριασµό του Πελάτη. Την εκκαθάριση των συναλλαγών θα διενεργεί είτε η ίδια η ΠΗΓΑΣΟΣ είτε µέσω άλλης
επιχείρησης που θα εκκαθαρίζει τη συναλλαγή («Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση»), που δύναται να αναλαµβάνει
καθήκοντα φύλαξης των χρηµατοπιστωτικών µέσων («Θεµατοφύλακα»), όπως θα ενηµερώνει εκάστοτε τον Πελάτη
η ΠΗΓΑΣΟΣ.
1.2.
Οι παρόντες Ειδικοί Όροι είναι συµπληρωµατικοί των Γενικών Όρων µεταξύ Πελάτη-ΠΗΓΑΣΟΣ. Σε
περίπτωση αντίθεσης µεταξύ, αφενός, των Γενικών Όρων της Σύµβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και,
αφετέρου, των παρόντων Ειδικών Όρων, υπερισχύουν οι τελευταίοι.
1.3.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ, στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών της κατά τους παρόντες Ειδικούς Όρους, δεν
αναλαµβάνει να παρέχει στον Πελάτη παρά µόνον τις υπηρεσίες που ρητώς συµφωνούνται σ’ αυτήν και οι οποίες

είναι αυστηρώς υπηρεσίες εκτέλεσης εντολών µε τη διενέργεια συναλλαγών για λογαριασµό του Πελάτη
(“execution only”). Εποµένως, η ΠΗΓΑΣΟΣ:
α) ∆εν υποχρεούται να ενηµερώνει ή να πληροφορεί τον Πελάτη
- για την κατάσταση ή την προοπτική των εκδοτών των χρηµατοπιστωτικών µέσων, στα οποία αυτός
επενδύει ή έχει επενδύσει, ούτε να διατυπώνει απόψεις για τυχόν ζηµία, την οποία αυτός είναι
δυνατό να υποστεί από µεταβολές των τιµών των χρηµατοπιστωτικών µέσων που αποκτώνται στο
πλαίσιο των παρόντων Ειδικών Όρων για λογαριασµό του και κατέχονται στη συνέχεια από την
ΠΗΓΑΣΟΣ ή από Θεµατοφύλακα, κατ’ εντολή της, για λογαριασµό του Πελάτη, ούτε
- για συνθήκες, η συνδροµή των οποίων επιδρά θετικά ή αρνητικά στις τιµές αυτών των
χρηµατοπιστωτικών µέσων.
Τυχόν ενηµέρωση ή πληροφόρηση ή διατύπωση απόψεων προς τον Πελάτη µε την ευκαιρία συναλλαγής δεν
συνιστά εκπλήρωση συµβατικής υποχρεώσεως, µη εφαρµοζοµένων κατά συνέπεια των διατάξεων των
άρθρων 332 επ. ΑΚ και αποκλειοµένης κάθε ευθύνης της ΠΗΓΑΣΟΣ από τις διατάξεις αυτές ή από άλλες
διατάξεις νόµου.
β) ∆εν αναλαµβάνει την παροχή υπηρεσιών διοικητικής διαχείρισης (administration) ως προς τα
χρηµατοπιστωτικά µέσα που αποκτώνται στο πλαίσιο των παρόντων Ειδικών Όρων για λογαριασµό του
Πελάτη. Ως εκ τούτου, ενδεικτικώς, δεν έχει την φροντίδα ενηµέρωσης του Πελάτη για αυξήσεις κεφαλαίου,
καταβολή µερίσµατος ούτε για την παρακολούθηση των δηµοσιεύσεων κατ’ άρθρα 843 επ. Κπολ∆ σε σχέση
µε ενσώµατους τίτλους του Πελάτη που τυχόν βρίσκονται στην κατοχή της και δεν ευθύνεται σε περίπτωση
κηρύξεως τίτλου ανισχύρου, δεν έχει υποχρέωση να ενηµερώνει τον Πελάτη για τυχόν µεταβολές στο
ποσοστό συµµετοχής του σε κινητές αξίες, συνεπεία των οποίων ο Πελάτης καθίσταται υπόχρεος υποβολής
ανακοίνωσης. Για την παροχή των ανωτέρω ειδικών υπηρεσιών, απαιτείται η κατάρτιση εγγράφως πρόσθετης
ειδικής συµβάσεως µε τον Πελάτη.
1.4.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται όπως, καθόλη τη διάρκεια της παρούσας σύµβασης, ενεργώντας για λογαριασµό
του Πελάτη, τον αντιπροσωπεύει απέναντι σε Πιστωτικά Ιδρύµατα, κάθε είδους Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών
Υπηρεσιών, θεσµικούς επενδυτές και οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων, όπως Εταιρίες ∆ιαχειρίσεως
Αµοιβαίων Κεφαλαίων, εκδότες χρηµατοπιστωτικών µέσων, των οποίων ο Πελάτης είναι ή πρόκειται να καταστεί
δικαιούχος, χρηµατιστήρια, οργανωµένες αγορές, πολυµερείς µηχανισµούς διαπραγµάτευσης (ΠΜ∆), κεντρικά
µητρώα και µητρώα καταχώρισης χρηµατοπιστωτικών µέσων, θεµατοφύλακες στους οποίους κατατίθενται ή
πρόκειται να κατατίθενται χρηµατοπιστωτικά µέσα που αποτελούν αντικείµενο συναλλαγών για λογαριασµό του
Πελάτη στο πλαίσιο των παρόντων ειδικών όρων, καθώς και απέναντι σε οποιοδήποτε πρόσωπο, για τη διενέργεια
κάθε δικαιοπραξίας και πράξης που αποτελεί αντικείµενο της παρούσας σύµβασης ή αποτελεί παρακολούθηµά
της, συµπεριλαµβανοµένων των πράξεων που συνδέονται µε την εκτέλεση, περάτωση και εκκαθάριση των
συναλλαγών, και γενικώς για την υπογραφή επ’ ονόµατι και για λογαριασµό του Πελάτη κάθε πράξεως και
εγγράφου που είναι αναγκαία για την διενέργεια των ως άνω πράξεων. Η ΠΗΓΑΣΟΣ έχει σχετικώς δικαίωµα
παροχής περαιτέρω υπεξουσιοδοτήσεως.

2. Εκτέλεση εντολών – Εκκαθάριση – Οικονοµικές συναλλαγές – Υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων
2.1.
Οι εντολές του Πελάτη δίδονται στην ΠΗΓΑΣΟΣ σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Μέρος IV των Γενικών
Όρων.
2.2.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ καταβάλλει την οφειλόµενη επιµέλεια για την εκτέλεση των εντολών του Πελάτη, εφόσον
τούτο είναι δυνατόν κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων στη σχετική µε τη συναλλαγή αγορά. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν
ευθύνεται σε περίπτωση αδυναµίας εκτελέσεως των εντολών αυτών, εν όλω ή εν µέρει. Στο πλαίσιο του ν.
3606/2007 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, η ΠΗΓΑΣΟΣ λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα ώστε να
επιτυγχάνει για τους Πελάτες της, ιδιώτες και επαγγελµατίες, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα κατά την εκτέλεση
εντολών τους, καθώς και, εν γένει, κατά τον χειρισµό «εντολών» προς κατάρτιση συναλλαγών για λογαριασµό των
Πελατών της. Προς τούτο η Εταιρία έχει υιοθετήσει συγκεκριµένη πολιτική εκτέλεσης εντολών, που στοχεύει στην,
κατά το δυνατό, βέλτιστη εκτέλεσή τους. Η πολιτική εκτέλεσης από την Εταιρία των εντολών των πελατών της
περιγράφεται στο Κεφάλαιο 5 του Πληροφοριακού Εντύπου Πελάτη.

2.3.
Εκτός και αν άλλως ρητώς συµφωνήθηκε µε τον Πελάτη, η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται, κατά την κρίση της και
εφόσον τούτο είτε αρµόζει στα συναλλακτικά ήθη στη σχετική µε τη συναλλαγή αγορά είτε είναι προς το συµφέρον
του Πελάτη, να προβαίνει σε τµηµατική εκτέλεση των εντολών του Πελάτη, λαµβάνοντας υπόψη και την ανάγκη
διασφάλισης της οµαλής λειτουργίας της αγοράς.
2.4.
Για κάθε συναλλαγή που καταρτίζει η ΠΗΓΑΣΟΣ για λογαριασµό του Πελάτη στο πλαίσιο της παρούσας
σύµβασης, σε εκτέλεση εντολής του, εκδίδει σε ηλεκτρονική µορφή «Επιβεβαίωση Εκτέλεσης Συναλλαγής» (στο
εξής «η Επιβεβαίωση Εκτέλεσης Συναλλαγής»). Η Επιβεβαίωση Εκτέλεσης Συναλλαγής βεβαιώνει µόνον την
κατάρτιση της συναλλαγής µε την εκτέλεση της εντολής του Πελάτη και δεν πιστοποιεί την εκπλήρωση των εξ αυτής
απορρεουσών για τα συµβαλλόµενα µέρη υποχρεώσεων ούτε ως προς τη σχέση της ΠΗΓΑΣΟΣ µε τον Πελάτη ούτε
ως προς την τυχόν σχέση του Πελάτη µε την Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση – Θεµατοφύλακα ή, κατά περίπτωση, της
ΠΗΓΑΣΟΣ, που ενεργεί για λογαριασµό του Πελάτη, µε την Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση-Θεµατοφύλακα.
2.5.
Αν η ΠΗΓΑΣΟΣ εκτελέσει εντολές του Πελάτη παρά το γεγονός ότι εκείνος δεν έχει τηρήσει τις
προβλεπόµενες στους Γενικούς Όρους (υπό V.B.1.) υποχρεώσεις του για προκαταβολή του αντιτίµου ή παράδοσης
των χρηµατοπιστωτικών µέσων, ο Πελάτης υποχρεούται
(α) να καταθέσει την αξία των χρηµατοπιστωτικών µέσων που αγοράστηκαν για λογαριασµό του και να
καταβάλλει την προµήθεια της ΠΗΓΑΣΟΣ και τα εν γένει έξοδα συναλλαγής το αργότερο τριάντα λεπτά πριν
από το τέλος της ηµέρας λειτουργίας της αγοράς στην οποία αποκτήθηκαν τα Χρηµατοπιστωτικά Μέσα την
ίδια ηµέρα κατάρτισης της συναλλαγής και σε κάθε περίπτωση έτσι, ώστε τα χρηµατικά ποσά ή τα
χρηµατοπιστωτικά µέσα, κατά περίπτωση, να είναι ελευθέρως διαθέσιµα από την ΠΗΓΑΣΟΣ το πρωί της
ηµέρας εκκαθάρισης της συναλλαγής
(β) να θέσει στην διάθεση της ΠΗΓΑΣΟΣ τα Χρηµατοπιστωτικά Μέσα που πωλήθηκαν για λογαριασµό του την ίδια
ηµέρα κατάρτισης της συναλλαγής. ∆ιαφορετικά, καθίσταται αυτοδικαίως υπερήµερος και η ΠΗΓΑΣΟΣ, χωρίς
να απαιτείται όχλησή του, εξουσιοδοτείται από τον Πελάτη να προβεί είτε αµέσως, την ίδια ηµέρα, είτε
οποιαδήποτε επόµενη εργάσιµη ηµέρα, σε πώληση των Χρηµατοπιστωτικών Μέσων που αγοράστηκαν για
λογαριασµό του, ευθυνοµένου του Πελάτη για κάθε ζηµία της ΠΗΓΑΣΟΣ από την καθυστέρηση αυτή, θετική ή
αποθετική (διαφυγόν κέρδος).
2.6.
Όταν οι συναλλαγές που διενεργεί η ΠΗΓΑΣΟΣ εκκαθαρίζονται από Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση /
Θεµατοφύλακα, συµπεριλαµβανοµένης της περίπτωσης κατά την οποία τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που
αποκτώνται στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης για λογαριασµό του Πελάτη κατατίθενται, καθ’ οιονδήποτε
τρόπο, σε Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση/ Θεµατοφύλακα, συµπεριλαµβανοµένης της καταχώρησης
χρηµατοπιστωτικών µέσων σε λογαριασµό κεντρικού µητρώου υπό άυλη µορφή µε χειριστή τρίτο, θεµατοφύλακα,
συµφωνούνται τα εξής: α) η ΠΗΓΑΣΟΣ ευθύνεται µόνον ως προς την επιλογή της εν λόγω επιχείρησης, εφόσον η
τελευταία επιλέγεται από την ΠΗΓΑΣΟΣ και β) οι αναλαµβανόµενες µε την παρούσα σύµβαση έναντι του Πελάτη
υποχρεώσεις της ΠΗΓΑΣΟΣ εκπληρώνονται µε την προσήκουσα κατάρτιση της συναλλαγής από την ΠΗΓΑΣΟΣ και
την προσήκουσα ενηµέρωση της Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης / Θεµατοφύλακα προς εκπλήρωση των σχετικών
υποχρεώσεών του σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στους Γενικούς Όρους υπό V.Β. 5. και 7. Κατά συνέπεια, η
ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται για ζηµία του Πελάτη οφειλόµενη σε πράξεις ή παραλείψεις της Εκκαθαρίζουσας
Επιχείρησης / Θεµατοφύλακα, εφόσον αυτές δεν οφείλονται σε υπαίτια συµπεριφορά της ΠΗΓΑΣΟΣ. Αντίστοιχα
ισχύουν και στην περίπτωση πωλήσεως ή, εν γένει, διαθέσεως χρηµατοπιστωτικών µέσων στο πλαίσιο της
παρούσας σύµβασης για λογαριασµό του Πελάτη, όταν τα Χρηµατοπιστωτικά Μέσα κατέχει Εκκαθαρίζουσα
Επιχείρηση / Θεµατοφύλακας.
2.7.
Σε περίπτωση που ο Πελάτης εκπληρώσει το σύνολο ή µέρος των υποχρεώσεων του σε άλλο νόµισµα πλην
του Ευρώ ή σε περίπτωση που τηρούνται σε Θεµατοφύλακα χρηµατικά ποσά του Πελάτη σε άλλο νόµισµα, η
ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να απεικονίζει, για λόγους µηχανογραφικής παρακολούθησης, το χρηµατικό υπόλοιπο του
Πελάτη σε Ευρώ σύµφωνα µε την ισοτιµία ευρώ/ξένου νοµίσµατος που είναι αναρτηµένο καθηµερινά στην
ιστοσελίδα
της
Ευρωπαϊκής
Κεντρικής
Τράπεζας,
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html της ηµέρας που κατεβλήθη και είναι διαθέσιµο
προς µετατροπή το ποσό ή της ηµέρας αποτίµησης αντίστοιχα. Σε περίπτωση καταβολής στον Πελάτη του συνόλου
ή µέρους του χρηµατικού του υπολοίπου, που τηρείται για λογαριασµό του σε άλλο νόµισµα, ή χρήσης του ποσού

αυτού για εκπλήρωση οποιωνδήποτε υποχρεώσεων του προς την ΠΗΓΑΣΟΣ, το ποσό θα µετατρέπεται σε ευρώ
σύµφωνα µε την ισοτιµία ευρώ/ξένου νοµίσµατος της τράπεζας Άλφα Τράπεζα Πίστεως ΑΕ ή άλλης
συνεργαζόµενης µε την ΠΗΓΑΣΟΣ τράπεζας της ηµέρας που κατεβλήθη το ποσό. Σε περίπτωση µεταβολής της
ισοτιµίας του άλλου νοµίσµατος σε σχέση µε το Ευρώ, η ΠΗΓΑΣΟΣ θα προβαίνει σε σχετικές προσαρµογές.

3. Προµήθεια – Αµοιβή
Η οφειλόµενη από τον Πελάτη στην ΠΗΓΑΣΟΣ προµήθεια και αµοιβή για τις παρεχόµενες σ’ αυτόν επενδυτικές
υπηρεσίες σύµφωνα µε τους παρόντες ειδικούς όρους ορίζεται στο συνηµµένο στην παρούσα Παράρτηµα Α.

4. Τελικοί ορισµοί
4.1.
Ειδικές έγγραφες συµφωνίες µεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη σε σχέση µε συγκεκριµένη συναλλαγή ή
συγκεκριµένη κατηγορία συναλλαγών υπερισχύουν της παρούσας σύµβασης.
4.2.
Τυχόν καταγγελία της παρούσας σύµβασης, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών, δεν θίγει το κύρος εντολών, για τις οποίες έχει διενεργηθεί οποιαδήποτε, έστω και προκαταρκτική,
πράξη εκτελέσεως ούτε παρεµποδίζει την εκκαθάριση καταρτισθεισών συναλλαγών.
4.3.
Σε περίπτωση θανάτου του Πελάτη, η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να εκτελέσει τις εντολές τις οποίες έλαβε πριν
λάβει γνώση του συµβάντος αυτού και να διενεργήσει τις πράξεις που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση και
εκκαθάριση των συναλλαγών που διενεργήθηκαν.

ΙV. Ειδικοί όροι για τη χρηµατιστηριακή παραγγελία προς διενέργεια συναλλαγών σε Αγορά Αξιών του Χ.Α.
Ως προς τις συναλλαγές µε αντικείµενο χρηµατοπιστωτικά µέσα εισηγµένα σε Αγορά Αξιών (συµπεριλαµβανοµένων
των Πολυµερών Μηχανισµών ∆ιαπραγµάτευσης, ΠΜ∆) του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) ή σε Αγορά Αξιών του
Χ.Α.Κ., τις οποίες καταρτίζει η ΠΗΓΑΣΟΣ για λογαριασµό του Πελάτη στο πλαίσιο της Σύµβασης Εκτέλεσης Εντολών /
Παραγγελίας προς κατάρτιση συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα (υπό ΙΙ ανωτέρω), ισχύουν οι παρακάτω
ειδικοί όροι:
1.
Στην περίπτωση που η ΠΗΓΑΣΟΣ έχει καταρτίσει χρηµατιστηριακή συναλλαγή αγοράς χρηµατοπιστωτικών
µέσων σε Αγορά Αξιών του Χ.Α. για λογαριασµό του Πελάτη και αυτός δεν έχει προκαταβάλει το οφειλόµενο
τίµηµα, την προµήθεια της ΠΗΓΑΣΟΣ και τα εν γένει έξοδα της συναλλαγής, σύµφωνα µε την παράγραφο V.B.1. της
Σύµβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ο Πελάτης καθίσταται αυτοδικαίως υπερήµερος..
2.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται για τη µη εκτέλεση εντολών λόγω υπέρβασης του ορίου συναλλαγών της ή
παράβασης των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο Πελάτης στο πλαίσιο της Σύµβασης Παροχής Επενδυτικών
Υπηρεσιών ή οποιασδήποτε από τις ειδικές συµβάσεις που έχει καταρτίσει µε την ΠΗΓΑΣΟΣ.
3.
Ως παράδοση Χρηµατοπιστωτικών Μέσων στην ΠΗΓΑΣΟΣ (και, αντίστοιχα, παραλαβή τους από την
ΠΗΓΑΣΟΣ) θεωρείται η οριστική εγγραφή τους σε Λογαριασµό Αξιών του Πελάτη µε χειριστή την ΠΗΓΑΣΟΣ, υπό την
προϋπόθεση ότι τα εν λόγω Χρηµατοπιστωτικά Μέσα δύναται να διακινήσει ελευθέρως η ΠΗΓΑΣΟΣ. Η ΠΗΓΑΣΟΣ
δύναται να αρνηθεί να αποδεχθεί και να παραλάβει Χρηµατοπιστωτικά Μέσα για λογαριασµό του Πελάτη ή να
αρνηθεί να ενεργήσει σύµφωνα µε οδηγίες του Πελάτη ή οποιουδήποτε έλκοντος εξ αυτού δικαιώµατα, εφόσον
εύλογα πιστεύει ότι η παραλαβή των Χρηµατοπιστωτικών Μέσων ή η συµµόρφωση προς τις οδηγίες του Πελάτη ή
η εκτέλεσή τους µπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση διάταξης νόµου.
4.
Ως παράδοση Χρηµατοπιστωτικών Μέσων στον Πελάτη θεωρείται η µεταφορά τους από Λογαριασµό
Αξιών µε χειριστή την ΠΗΓΑΣΟΣ, σε Λογαριασµό Αξιών άλλου Χειριστή ή σε ειδικό λογαριασµό. Η παράδοση των
Χρηµατοπιστωτικών Μέσων από την ΠΗΓΑΣΟΣ στον Πελάτη ύστερα από αγορά µετοχών για λογαριασµό του
Πελάτη πραγµατοποιείται, µε πρωτοβουλία, µέριµνα και ευθύνη του Πελάτη, κατόπιν ειδικού αιτήµατος που
υποβάλλει προσηκόντως στην ΠΗΓΑΣΟΣ και σύµφωνα µε τις ειδικότερες υποδείξεις της τελευταίας, µετά την
Τετάρτη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα κατάρτισης της χρηµατιστηριακής συναλλαγής αγοράς και εφόσον οι
µετοχές έχουν καταχωρηθεί µε οριστική εγγραφή από την ΕΧΑΕ (Τµήµα Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) στο
Λογαριασµό Αξιών του Πελάτη µε χειριστή την ΠΗΓΑΣΟΣ, επιφυλασσοµένων σε κάθε περίπτωση των δικαιωµάτων
της ΠΗΓΑΣΟΣ σύµφωνα µε το νόµο και τους όρους που διέπουν τις µεταξύ τους συµβατικές σχέσεις.
5.
Απαιτήσεις της ΠΗΓΑΣΟΣ που προκύπτουν λόγω µη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Πελάτη απέναντί
της ως προς τις χρηµατιστηριακές συναλλαγές που έχουν καταρτισθεί για λογαριασµό του (ανεκκαθάριστες
απαιτήσεις στις σχέσεις Πελάτη – ΠΗΓΑΣΟΣ), όταν δηλαδή ο Πελάτης δεν έχει καταβάλει την αξία αγοραζοµένων

για λογαριασµό του χρηµατοπιστωτικών µέσων, και που δεν συµψηφίζονται µε ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις του
Πελάτη κατά της ΠΗΓΑΣΟΣ, διατηρούν την αυτοτέλεια τους και η ΠΗΓΑΣΟΣ εξουσιοδοτείται ρητώς να πωλήσει τα
Χρηµατοπιστωτικά Μέσα του Πελάτη, των οποίων εκείνος δεν εξόφλησε προσηκόντως το τίµηµα, χωρίς να
αποκλείεται το δικαίωµα της για την επιδίωξη της ικανοποίησης των απαιτήσεων της βάσει λοιπών διατάξεων της
νοµοθεσίας και των λοιπών συµβάσεων που έχει καταρτίσει µε τον Πελάτη.
6.
Εφόσον η ΠΗΓΑΣΟΣ πωλήσει χρηµατιστηριακά τις κινητές αξίες που ο Πελάτης είχε δώσει εντολή να
αγορασθούν και αγοράσθηκαν για λογαριασµό του, χωρίς αυτός να έχει καταβάλει το τίµηµα αγοράς τους, ή να
αγοράσει µετοχές του ιδίου είδους και αριθµού µε αυτές που ο Πελάτης είχε δώσει εντολή να πωληθούν και
πωλήθηκαν για λογαριασµό του, χωρίς αυτός να τις έχει θέσει στην διάθεση της ΠΗΓΑΣΟΣ ή να τις έχει µεταφέρει
σε Λογαριασµό Αξιών που έχει δικαίωµα να κινεί η ΠΗΓΑΣΟΣ, ο Πελάτης ευθύνεται για την εις βάρος του
προκύπτουσα διαφορά καθώς και για κάθε άλλη ζηµία της ΠΗΓΑΣΟΣ θετική ή αποθετική και δεν έχει δικαίωµα να
αξιώσει από την ΠΗΓΑΣΟΣ την καταβολή οποιουδήποτε χρηµατικού οφέλους τυχόν προκύψει από τις συναλλαγές
αυτές. Κάθε δαπάνη για τον λόγο αυτό, δικαστική ή µη, βαρύνει αποκλειστικά και µόνον τον Πελάτη. Παραλλήλως,
ισχύει η παρασχεθείσα υπό VIII.2 της Σύµβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ανέκκλητη εξουσιοδότηση του
Πελάτη προς την ΠΗΓΑΣΟΣ για εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του που βρίσκονται στην κατοχή της ΠΗΓΑΣΟΣ
προς ικανοποίηση της τελευταίας, αν µετά την κατά τα ανωτέρω εκποίηση εξακολουθεί να υφίσταται ληξιπρόθεσµη
οφειλή του Πελάτη έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ.
7.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ πιστώνει στον Χρηµατικό Επενδυτικό Λογαριασµό του Πελάτη, όπως ορίζεται στο άρθρο V.Β.3.
της Σύµβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, τα χρηµατικά ποσά που αντιστοιχούν στο αντίτιµο της πώλησης
τίτλων του, κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων, την ηµέρα κατάρτισης της χρηµατιστηριακής συναλλαγής. Η
πίστωση αυτή γίνεται υπό την αίρεση της καταβολής των σχετικών χρηµατικών ποσών στην ΠΗΓΑΣΟΣ από την ΕΧΑΕ
(Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) ή τον εν γένει φορέα εκκαθάρισης και διακανονισµού των συναλλαγών και µόνον
εφόσον αυτά τα χρηµατικά ποσά είναι διαθέσιµα στην ΠΗΓΑΣΟΣ καθίστανται διαθέσιµα και στον Πελάτη. Εφόσον
τα ποσά αυτά δεν καταβληθούν στην ΠΗΓΑΣΟΣ, αυτή δικαιούται µονοµερώς και µε δική της πρωτοβουλία να
προχωρεί σε ακύρωση των σχετικών εγγραφών πίστωσης έως ότου καταβληθούν πράγµατι στην ΠΗΓΑΣΟΣ τα
σχετικά χρηµατικά ποσά. Η χρέωση του χρηµατικού επενδυτικού λογαριασµού του Πελάτη, επί αγοράς τίτλων του,
γίνεται την ηµέρα κατάρτισης της χρηµατιστηριακής συναλλαγής.
8.
Ο Πελάτης βαρύνεται µε κάθε δαπάνη, η οποία προκύπτει από την εκποίηση περιουσιακών του στοιχείων,
καθώς επίσης και µε όλα τα δικαστικά και άλλα έξοδα που σχετίζονται µε την επιδίωξη απαίτησης της ΠΗΓΑΣΟΣ
κατά του Πελάτη ή απαίτησης από υποκατάσταση της ΠΗΓΑΣΟΣ σε δικαιώµατα τρίτων κατά του Πελάτη.
9.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ φυλάττει τις άυλες κινητές αξίες του Πελάτη που είναι καταχωρηµένες στη µερίδα του σε
λογαριασµό αξιών µε χειριστή την ΠΗΓΑΣΟΣ σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους, χωρίς να υποχρεούται στην
παροχή οποιασδήποτε πρόσθετης υπηρεσίας, πέραν των ρητώς αναφεροµένων στους παρόντες ειδικούς όρους. Για
τις εν λόγω υπηρεσίες της η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται της αµοιβής που περιγράφεται στο κεφάλαιο «Προµήθειες
Αµοιβές Έξοδα» του Πληροφοριακού Εντύπου Πελάτη.
10.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν θα διαθέτει, επιβαρύνει ή διαχειρίζεται µε άλλο τρόπο τις φυλασσόµενες για λογαριασµό
του Πελάτη άυλες κινητές αξίες παρά µόνο σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας σύµβασης και, γενικότερα, της
Σύµβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών µε τον Πελάτη, πλην των περιπτώσεων για τις οποίες υπάρχει µεταξύ
της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη ειδική συµφωνία.
11.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ εφόσον λάβει σχετικές οδηγίες του Πελάτη, θα ανταλλάσσει κινητές αξίες του Πελάτη µε άλλες,
στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης, αλλαγής της ονοµαστικής αξίας, µετατροπής ή ανάλογης διαδικασίας.
12.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ θα ειδοποιεί τον Πελάτη για αποφάσεις εκδοτριών εταιριών, µετοχές των οποίων βρίσκονται
σε λογαριασµό του Πελάτη µε χειριστή την ΠΗΓΑΣΟΣ, µε αντικείµενο την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, εφόσον
αυτή γίνεται µε άσκηση δικαιώµατος προτιµήσεως υπέρ των παλαιών µετόχων. Η εν λόγω ειδοποίηση θα γίνεται
είτε τηλεφωνικώς είτε µε αποστολή τηλεοµοιοτυπικού µηνύµατος ή ηλεκτρονικού µηνύµατος (π.χ. ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο), όπως ειδικότερα έχει συµφωνηθεί στην παρούσα. Με την ειδοποίηση, η ΠΗΓΑΣΟΣ θα γνωστοποιεί
στον Πελάτη την προθεσµία, εντός της οποίας ο Πελάτης δύναται να δώσει στην ΠΗΓΑΣΟΣ οδηγίες για την άσκηση ή
όχι του σχετικού δικαιώµατος. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων µετοχών συνεπεία αυξήσεως του µετοχικού
κεφαλαίου ή µεταβολής της ονοµαστικής αξίας µετοχών του Πελάτη καταχωρηµένες σε λογαριασµό του Πελάτη µε

Χειριστή την ΠΗΓΑΣΟΣ, η τελευταία θα πιστώνει τις νέες µετοχές που αποκτά ο Πελάτης στον Επενδυτικό
Λογαριασµό Χρηµατοπιστωτικών Μέσων του Πελάτη, όπως ορίζεται στο άρθρο V.Β.4. της Σύµβασης Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών, όταν παραλάβει τις νέες µετοχές από την εκδότρια εταιρία.
13.
Σε περίπτωση διανοµής µερίσµατος µετοχών ή εισπράξεως τοκοµεριδίων τίτλων σταθερού εισοδήµατος ή
καταβολής άλλων προσόδων από άυλες κινητές αξίες του Πελάτη που φυλάσσονται από την ΠΗΓΑΣΟΣ στο πλαίσιο
των παρόντων ειδικών όρων, η ΠΗΓΑΣΟΣ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εισπράττει το µέρισµα, τα
τοκοµερίδια ή τις άλλες προσόδους, εξουσιοδοτούµενη και µε την παρούσα από τον Πελάτη για την είσπραξή τους.
Το καθαρό ποσό που εισπράττει η ΠΗΓΑΣΟΣ – µετά την αφαίρεση του φόρου και άλλων παρακρατήσεων που ορίζει
ο νόµος – θα το πιστώνει στο Χρηµατικό Επενδυτικό Λογαριασµό του Πελάτη.
14.
Ο Πελάτης θα καταβάλει προκαταβολικά στην ΠΗΓΑΣΟΣ οποιοδήποτε ποσό τυχόν κληθεί να καταβάλει η
ΠΗΓΑΣΟΣ εξ οιασδήποτε αιτίας για τυχόν δαπάνες, απώλεια, ευθύνη προς αποζηµίωση ή έξοδα, που απορρέουν
στο πλαίσιο φύλαξης των άυλων κινητών αξιών του Πελάτη σε λογαριασµό αξιών µε χειριστή την ΠΗΓΑΣΟΣ. Ο
Πελάτης εξουσιοδοτεί σχετικώς την ΠΗΓΑΣΟΣ να χρεώνει µε τα ποσά αυτά τον Χρηµατικό Επενδυτικό Λογαριασµό
του.
15.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια του Πελάτη, η οποία οφείλεται σε πράξη ή
παράλειψη του Πελάτη σε σχέση µε την τήρηση της µερίδας και του λογαριασµού του στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων
της ΕΧΑΕ µε χειριστή την ΠΗΓΑΣΟΣ.
16.
Εάν προκύψουν φόροι σε σχέση µε τον λογαριασµό του Πελάτη στο Σ.Α.Τ. µε Χειριστή την ΠΗΓΑΣΟΣ ή και
µε οποιαδήποτε συναλλαγή του Πελάτη ή πληρωµή προς τον Πελάτη σε σχέση µε κινητές αξίες που καταχωρούνται
στο λογαριασµό αυτό, η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να παρακρατήσει τα αντίστοιχα ποσά και να χρεώνει το Χρηµατικό
Επενδυτικό Λογαριασµό του Πελάτη, προκειµένου να εξοφληθούν οι εν λόγω φόροι, νοουµένου ότι ο Πελάτης
παραµένει υπόχρεος για οποιαδήποτε µη καταβληθείσα διαφορά.
17.
Τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να συµµορφώνονται προς τους όρους του Κανονισµού του Χ.Α., του
Κανονισµού Εκκαθάρισης και ∆ιακανονισµού Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών επί Άυλων Αξιών και του Κανονισµού
Λειτουργίας Συστήµατος Άυλων Τίτλων, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, οι οποίοι Κανονισµοί είναι διαθέσιµοι και
στην ιστοσελίδα της ΕΧΑΕ και τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να ενηµερώνονται µε δική
τους πρωτοβουλία ως προς τους εκάστοτε όρους τους, στο βαθµό που το περιεχόµενο των Κανονισµών αυτών
επηρεάζει αναγκαστικώς τους όρους της παρούσας σύµβασης.
18.
Στους παρόντες ειδικούς όρους υπολαµβάνεται ότι την εκκαθάριση και το διακανονισµό των
χρηµατιστηριακών συναλλαγών διενεργεί η ίδια η ΠΗΓΑΣΟΣ. Σε περίπτωση που την εκκαθάριση και διακανονισµό
των συναλλαγών διενεργεί άλλο πρόσωπο πλην της ΠΗΓΑΣΟΣ, εφαρµόζονται συµπληρωµατικώς προς τους
παρόντες οι ειδικοί όροι που παρατίθενται υπό ΙΙΙ, µη ισχυόντων στην περίπτωση εκείνη των παραγράφων των
παρόντων ειδικών όρων που αναφέρονται στην εκκαθάριση και διακανονισµό των συναλλαγών από την ΠΗΓΑΣΟΣ
και τη φύλαξη των Χρηµατοπιστωτικών Μέσων από αυτή, όπως, ενδεικτικώς, των παραγράφων 9-17.
19.
Σε περίπτωση καταγγελίας των παρόντων ειδικών όρων ή της Σύµβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών,
ο Πελάτης υποχρεούται να υποδείξει εγγράφως χωρίς υπαίτια βραδύτητα και προσηκόντως στην ΠΗΓΑΣΟΣ τον
Χειριστή / Θεµατοφύλακα, στον οποίο η ΠΗΓΑΣΟΣ θα παραδώσει τα Χρηµατοπιστωτικά Μέσα για λογαριασµό του.
Η υπόδειξη αυτή πρέπει να έχει γίνει το αργότερο δέκα (10) ηµέρες µετά την καταγγελία της, εφόσον η καταγγελία
γίνει από την ΠΗΓΑΣΟΣ ή ταυτόχρονα µε την καταγγελία, εφόσον αυτή γίνει από τον Πελάτη. Εντός προθεσµίας
δέκα (10) ηµερών από της υποδείξεως, η ΠΗΓΑΣΟΣ υποχρεούται να παραδώσει ή να φροντίσει για την παράδοση,
µε έξοδα και κατ’ εντολή του Πελάτη, σε οποιονδήποτε χειριστή λογαριασµού άυλων αξιών στο Σ.Α.Τ. που θα της
υποδείξει ο Πελάτης, όλα τα Χρηµατοπιστωτικά Μέσα που φυλάσσει για λογαριασµό του σε λογαριασµό αξιών του
Πελάτη µε χειριστή την ίδια. Η ΠΗΓΑΣΟΣ, παραδίδοντας σχετική ανάλυση, θα λάβει όλα τα οφειλόµενα σ’ αυτήν
έως την ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης ποσά πριν από την παράδοση των Χρηµατοπιστωτικών Μέσων, ακόµη και
µε ενδεχόµενη ρευστοποίηση Χρηµατοπιστωτικών Μέσων. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας
παράδοσης, η ΠΗΓΑΣΟΣ απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη που τυχόν απορρέει από τους παρόντες ειδικούς
όρους και την παρούσα ειδική σύµβαση.
20.
Αν ο Πελάτης δεν υποδείξει στην ΠΗΓΑΣΟΣ εµπροθέσµως, κατά τα ανωτέρω, και προσηκόντως, κατά τις
ειδικότερες οδηγίες της ΠΗΓΑΣΟΣ, Χειριστή Λογαριασµού / Θεµατοφύλακα, στον οποίο η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να

παραδώσει τα Χρηµατοπιστωτικά Μέσα του Πελάτη που φυλάσσει, ο Πελάτης καθίσταται υπερήµερος και παύει η
ΠΗΓΑΣΟΣ να ευθύνεται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει της παρούσας σύµβασης και, γενικώς, για
τη φύλαξη των Χρηµατοπιστωτικών Μέσων, δικαιουµένη να τα µεταφέρει και σε ειδικό λογαριασµό µε χειριστή την
ΕΧΑΕ., ειδοποιώντας σχετικώς τον Πελάτη ο οποίος ρητώς την εξουσιοδοτεί δια της παρούσης για τα ανωτέρω.

V. Ειδικοί όροι για τη χρηµατιστηριακή παραγγελία προς διενέργεια συναλλαγών σε Αγορά Αξιών του Χ.Α. όταν
η εκκαθάριση γίνεται µέσω Θεµατοφύλακα
Οι παρόντες ειδικοί όροι εφαρµόζονται ως προς τις συναλλαγές που καταρτίζει η ΠΗΓΑΣΟΣ για λογαριασµό του
Πελάτη µε αντικείµενο Χρηµατοπιστωτικά Μέσα εισηγµένα στην Αγορά Αξιών (συµπεριλαµβανοµένων των ΠΜ∆)
του Χ.Α. ή σε Αγορά Αξιών του Χ.Α.Κ., στο πλαίσιο της ως άνω Σύµβασης Εκτέλεσης Εντολών, και συµπληρωµατικώς
προς τους Ειδικούς Όρους Χρηµατιστηριακής Παραγγελίας για τη διενέργεια συναλλαγών σε Αγορά Αξιών του Χ.Α
(βλ. υπό III και IV ανωτέρω), ως έτι ειδικότεροι των τελευταίων, εφόσον τις συναλλαγές που καταρτίζει η ΠΗΓΑΣΟΣ
δεν τις εκκαθαρίζει/διακανονίζει η ίδια, αλλά τρίτο πρόσωπο/Θεµατοφύλακας:
1.
Ο Πελάτης έχει αναθέσει την εκκαθάριση των συναλλαγών, που διενεργούνται για λογαριασµό του σε
Αγορά Αξιών του Χ.Α. στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης, στο πιστωτικό ίδρυµα που ορίζεται στο Παράρτηµα Α .
Το πιστωτικό αυτό ίδρυµα ο Πελάτης έχει ορίσει ως Θεµατοφύλακα κατά την έννοια του Κανονισµού Εκκαθάρισης
και ∆ιακανονισµού Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών επί Άυλων Αξιών (άρθρο 1) και του Κανονισµού Λειτουργίας
Συστήµατος Άυλων Τίτλων (άρθρο 1). Εφόσον ο Πελάτης έχει περισσότερους Θεµατοφύλακες και ο Θεµατοφύλακας
αλλάξει, ο Πελάτης γνωστοποιεί στην ΠΗΓΑΣΟΣ το νέο θεµατοφύλακα τουλάχιστον πριν από την ηµέρα κατά την
οποία θα δώσει εντολή για κατάρτιση χρηµατιστηριακών συναλλαγών, τις οποίες θα αναλάβει να εκκαθαρίσει ο
νέος θεµατοφύλακας. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν υποχρεούται να δεχθεί το νέο θεµατοφύλακα αν δεν πληρούνται ως προς το
πρόσωπό του οι όροι των παρόντων ειδικών όρων. Οι παρόντες ειδικοί όροι εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις
στις οποίες ο Πελάτης έχει συµφωνήσει µε τον Θεµατοφύλακα να του παρέχει ο τελευταίος πίστωση έναντι
παροχής ασφαλείας (margin account) ως προς τις καταρτιζόµενες για λογαριασµό του Πελάτη χρηµατιστηριακές
συναλλαγές.
2.
Ο Πελάτης, κάθε φορά που διαβιβάζει στην ΠΗΓΑΣΟΣ εντολή προς διενέργεια συναλλαγών, δεδοµένου ότι
αυτές θα εκκαθαρισθούν από Θεµατοφύλακα, υποχρεούται να έχει εκ των προτέρων διασφαλίσει α) ότι ο
Θεµατοφύλακας θα αναλάβει κατά τους όρους του Κανονισµού Εκκαθάρισης και ∆ιακανονισµού
Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών επί Άυλων Αξιών, όπως αυτός εκάστοτε θα ισχύει, τη µετάθεση των
διενεργούµενων για λογαριασµό του µέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ συναλλαγών και θα διενεργήσει προσηκόντως την
εκκαθάριση αυτών, καταβάλλοντας εµπροθέσµως, εντός της προθεσµίας που ορίζεται σύµφωνα µε την ισχύουσα
χρηµατιστηριακή νοµοθεσία και τον Κανονισµό Εκκαθάρισης και ∆ιακανονισµού Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών
επί Άυλων Αξιών, το αντίτιµο των µετοχών και εν γένει Χρηµατοπιστωτικών Μέσων, των οποίων παραγγέλλει την
αγορά µέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ, καθώς και την προµήθεια της ΠΗΓΑΣΟΣ και τα εν γένει έξοδα της συναλλαγής και β) ότι
τα Χρηµατοπιστωτικά Μέσα (άυλοι τίτλοι) του Πελάτη, που αυτός παραγγέλλει στην ΠΗΓΑΣΟΣ να πωληθούν, θα
είναι καταχωρηµένα και ελεύθερα διαθέσιµα σε λογαριασµό του ιδίου του Πελάτη, µε χειριστή το Θεµατοφύλακα,
το αργότερο την ηµέρα διακανονισµού της συναλλαγής. Ο Πελάτης δηλώνει και διαβεβαιώνει την ΠΗΓΑΣΟΣ ότι ο
εκάστοτε Θεµατοφύλακας έχει ή θα έχει αναλάβει την υποχρέωση έναντι του Πελάτη να αποδέχεται τη µετάθεση
της εκκαθάρισης για το σύνολο των συναλλαγών που διενεργούνται για λογαριασµό του από την ΠΗΓΑΣΟΣ, όπως
αυτές βεβαιώνονται από τις εκδιδόµενες από αυτήν Επιβεβαιώσεις Εκτέλεσης Εντολών, αντίγραφα των οποίων η
ΠΗΓΑΣΟΣ αποστέλλει στον Πελάτη και στο Θεµατοφύλακα σύµφωνα µε τους παρόντες όρους, συνοµολογείται δε
ρητώς µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ότι η ΠΗΓΑΣΟΣ βασίζεται στην ύπαρξη αυτής της συµφωνίας µεταξύ
Πελάτη και Θεµατοφύλακα για να αποδέχεται την εκτέλεση εντολών του Πελάτη για διενέργεια συναλλαγών, οι
οποίες θα εκκαθαρίζονται από Θεµατοφύλακα, σύµφωνα µε την οποία συµφωνία ο Θεµατοφύλακας υποχρεούται
να εκκαθαρίζει όλες τις συναλλαγές που του γνωστοποιεί σύµφωνα, µε τους παρόντες όρους, η ΠΗΓΑΣΟΣ. Μετά την
αποδοχή, κατά τους όρους του Κανονισµού Εκκαθάρισης και ∆ιακανονισµού Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών επί
Άυλων Αξιών, της µετάθεσης αγοράς ή πωλήσεως, ο Θεµατοφύλακας υποκαθίσταται, σύµφωνα και µε τον ανωτέρω
Κανονισµό, στο σύνολο των υποχρεώσεων της ΠΗΓΑΣΟΣ ως προς την εκκαθάριση αυτή.

3.
Ο Πελάτης ευθύνεται έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ για την προσήκουσα εκκαθάριση των συναλλαγών, την εκτέλεση
των οποίων παραγγέλλει στην ΠΗΓΑΣΟΣ, µέσω του Θεµατοφύλακα, ιδίως δε για την προσήκουσα και εµπρόθεσµη
γνωστοποίηση από το Θεµατοφύλακα στο ΣΑΤ του Λογαριασµού Χειριστή του Πελάτη και για τον προσήκοντα
διακανονισµό από το Θεµατοφύλακα των συναλλαγών που διενεργεί η ΠΗΓΑΣΟΣ για λογαριασµό του Πελάτη, όπως
αυτές του ανακοινώνονται από την ΠΗΓΑΣΟΣ σύµφωνα µε την παράγραφο 2. ∆εδοµένου ότι, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία και τους κανόνες εκκαθάρισης και διακανονισµού των συναλλαγών που καταρτίζονται στις
Αγορές Αξιών του Χ.Α., σε περίπτωση που ο Θεµατοφύλακας δεν ενηµερωθεί εγκαίρως από τον Πελάτη ή δεν του
δοθεί εγκαίρως η συµφωνία του Πελάτη ως προς τις καταρτισθείσες συναλλαγές ή δεν αποδεχθεί – ως όφειλε ο
Θεµατοφύλακας ή ως όφειλε να διασφαλίσει ο Πελάτης – τη µετάθεση µίας ή περισσοτέρων πράξεων που
αφορούν συναλλαγές για λογαριασµό του Πελάτη, κατά τους όρους του Κανονισµού Εκκαθάρισης και
∆ιακανονισµού Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών επί Άϋλων Αξιών, και κατά συνέπεια η εκκαθάρισή των διενεργείται
από την ΠΗΓΑΣΟΣ, συµφωνείται ρητώς ότι ο Πελάτης ευθύνεται έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ για οιαδήποτε ζηµία ήθελε
υποστεί η τελευταία αν κληθεί να εκτελέσει χρηµατιστηριακές συναλλαγές τις οποίες δεν εκκαθαρίσει για
οποιοδήποτε λόγο ο Θεµατοφύλακας και ότι ο Πελάτης υποχρεούται να αποζηµιώσει σχετικώς πλήρως την
ΠΗΓΑΣΟΣ, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας συµβάσεως. Ειδικότερα, σε περίπτωση που η µετάθεση καταστεί
ανενεργός για οποιονδήποτε λόγο – όπως, µεταξύ άλλων, λόγω µη γνωστοποίησης ή µη προσήκουσας
γνωστοποίησης Λογαριασµού Χειριστή από τον Θεµατοφύλακα – ο Πελάτης ευθύνεται για κάθε ζηµία που θα
υποστεί η ΠΗΓΑΣΟΣ συνεπεία της ενέργειας αυτής και, ιδίως α) για τη ζηµία που ήθελε υποστεί η ΠΗΓΑΣΟΣ – άµεσα
ή έµµεσα – από την εφαρµογή της διαδικασίας για την κάλυψη µη εµπρόθεσµης εκκαθάρισης και διακανονισµού,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας του Χ.Α., όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, σε συνδυασµό και µε
τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού Εκκαθάρισης και ∆ιακανονισµού Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών επί Άϋλων
Αξιών (γνωστοποίηση λογαριασµού χειριστή, µετάθεση αγορών ή πωλήσεων, ανενεργός µετάθεση) καθώς και β)
για οιαδήποτε κύρωση ήθελε επιβληθεί από διοικητικές αρχές ή την ΕΧΑΕ στην ΠΗΓΑΣΟΣ συνεπεία µη
προσήκουσας εκκαθάρισης/διακανονισµού χρηµατιστηριακών συναλλαγών που αυτή διενήργησε ή και για
οποιοδήποτε άλλο συναφή λόγο. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο Πελάτης υποχρεούται να καλύψει κάθε θετική ή
αποθετική ζηµία της ΠΗΓΑΣΟΣ το αργότερο εντός πέντε εργασίµων ηµερών από την ηµέρα που επήλθε η ζηµία ή,
κατά περίπτωση, να καταβάλει στην ΠΗΓΑΣΟΣ την αποζηµίωση εντός πέντε εργασίµων ηµερών από την ηµέρα που
επεβλήθη το πρόστιµο. Άλλως, εξουσιοδοτεί ανεκκλήτως την ΠΗΓΑΣΟΣ να εισπράξει από τον Θεµατοφύλακα το
οφειλόµενο από τον Πελάτη στην ΠΗΓΑΣΟΣ, κατά τα ανωτέρω, ποσό, άλλως, να συµψηφίσει την απαίτησή της αυτή
µε οιαδήποτε οφειλή του Πελάτη απέναντί της.
4.
Πρωτοφειλέτης έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ για την προσήκουσα εκκαθάριση των συναλλαγών, την εκτέλεση των
οποίων παραγγέλλει στην ΠΗΓΑΣΟΣ, ανεξάρτητα από την εκτέλεσή τους από το Θεµατοφύλακα, παραµένει πάντοτε
ο Πελάτης. Κατά συνέπεια, αν δεν καταβληθεί το τίµηµα αγοράς µετοχών ή δεν παραδοθούν οι πωλούµενοι τίτλοι,
ο Πελάτης καθίσταται την Τρίτη εργάσιµη ηµέρα µετά την ηµέρα κατάρτισης της συναλλαγής υπερήµερος,
αυτοδικαίως και χωρίς να απαιτείται όχλησή του, και ευθύνεται για κάθε ζηµία της ΠΗΓΑΣΟΣ από την καθυστέρηση
αυτή, θετική ή αποθετική (διαφυγόν κέρδος), εφαρµοζοµένων και των όρων της παραγράφου 3.
5.
Παρελθούσης απράκτου της προθεσµίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Πελάτη έναντι της
ΠΗΓΑΣΟΣ σύµφωνα µε τα ανωτέρω και ιδίως στην περίπτωση που ο Θεµατοφύλακας δεν εκκαθαρίσει προσηκόντως
τις συναλλαγές, η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να προβεί σε κάθε νόµιµη ενέργεια για την υποχρεωτική εκκαθάριση της
χρηµατιστηριακής συναλλαγής.
6.
Για την παρακολούθηση του χρηµατικού σκέλους των χρηµατιστηριακών συναλλαγών που καταρτίζει ο
Πελάτης µέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ και ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι δεν εκκαθαρίζει η ΠΗΓΑΣΟΣ τις συναλλαγές αυτές,
η ΠΗΓΑΣΟΣ τηρεί, για λόγους λογιστικής παρακολούθησης, δοσοληπτικό λογαριασµό, στον οποίο καταχωρούνται οι
χρηµατικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις του Πελάτη από τις καταρτιζόµενες µέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ χρηµατιστηριακές
συναλλαγές, τηρουµένων αναλόγως των όρων της παραγράφου V.A.2. της Σύµβασης Παροχής Επενδυτικών
Υπηρεσιών. Ο λογαριασµός αυτός τηρείται υπό τον αριθµό κωδικού πελάτη. Ως προς τις απαιτήσεις της ΠΗΓΑΣΟΣ
που προκύπτουν από µη εκκαθαρισµένες συναλλαγές – όταν δηλαδή ο Θεµατοφύλακας δεν αποδεχθεί τη
µετάθεση και, κατά συνέπεια, δεν εκκαθαρίσει προσηκόντως τις χρηµατιστηριακές συναλλαγές, και ούτε ο Πελάτης
ούτε ο Θεµατοφύλακας καταβάλουν την αξία των αγοραζοµένων τίτλων ή εφόσον δεν αποκαταστήσουν τη ζηµία

της ΠΗΓΑΣΟΣ από την εκκαθάριση των συναλλαγών αυτών– η ΠΗΓΑΣΟΣ, πέραν των δικαιωµάτων της να επιδιώξει
την ικανοποίηση της σύµφωνα µε τις διατάξεις για την υποχρεωτική εκκαθάριση χρηµατιστηριακών συναλλαγών,
βάσει διατάξεων της χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας ή των κοινών διατάξεων, εξουσιοδοτείται ανεκκλήτως από τον
Πελάτη να προχωρεί σε εκποίηση κινητών αξιών κυριότητάς του, για την ικανοποίηση ληξιπρόθεσµων απαιτήσεών
της κατ’ αυτού, και, εφόσον οι εν λόγω κινητές αξίες φυλάσσονται στο Θεµατοφύλακα, να δίδει για λογαριασµό του
σχετική εντολή στο Θεµατοφύλακα να εκκαθαρίζει τις συναλλαγές αυτές και να εισπράττει από το Θεµατοφύλακα
το προϊόν των πωλήσεων αυτών.
7.
Για την παρακολούθηση του µη χρηµατικού σκέλους των χρηµατιστηριακών συναλλαγών που καταρτίζει ο
Πελάτης µέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ και ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι δεν εκκαθαρίζει η ΠΗΓΑΣΟΣ τις συναλλαγές αυτές,
η ΠΗΓΑΣΟΣ τηρεί, για λόγους λογιστικής παρακολούθησης, λογαριασµό τίτλων του Πελάτη, στον οποίο
χρεοπιστώνει, συµψηφιστικά ως προς οµοειδή Χρηµατοπιστωτικά Μέσα, τα αγοραζόµενα και πωλούµενα µέσω
αυτής Χρηµατοπιστωτικά Μέσα για λογαριασµό του Πελάτη, στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης, τηρουµένων
αναλόγως των όρων της παραγράφου V.A.2. της Σύµβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Και ο λογαριασµός
αυτός τηρείται υπό τον αριθµό κωδικού πελάτη.
8.
Ο Πελάτης βαρύνεται µε κάθε δαπάνη, η οποία προκύπτει από την εκποίηση περιουσιακών του στοιχείων,
καθώς επίσης και µε όλα τα δικαστικά και άλλα έξοδα που σχετίζονται µε την επιδίωξη απαίτησης της ΠΗΓΑΣΟΣ
κατά του Πελάτη ή απαίτησης από υποκατάσταση της ΠΗΓΑΣΟΣ σε δικαιώµατα τρίτων κατά του Πελάτη. Ο Πελάτης
όµως δεν έχει δικαίωµα να αξιώσει από την ΠΗΓΑΣΟΣ την καταβολή οποιουδήποτε χρηµατικού οφέλους τυχόν
προκύψει από τις συναλλαγές αυτές.
9.
Τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να συµµορφώνονται προς τους όρους του Κανονισµού του Χ.Α., του
Κανονισµού Εκκαθάρισης και ∆ιακανονισµού Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών επί Άυλων Αξιών και του Κανονισµού
Λειτουργίας Συστήµατος Άυλων Τίτλων, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, οι οποίοι Κανονισµοί είναι διαθέσιµοι και
στην ιστοσελίδα της ΕΧΑΕ και τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να ενηµερώνονται µε δική
τους πρωτοβουλία ως προς τους εκάστοτε όρους τους, στο βαθµό που το περιεχόµενο των Κανονισµών αυτών
επηρεάζει αναγκαστικώς τους όρους της παρούσας σύµβασης.

VI. Ειδικοί Όροι για τη χρηµατιστηριακή παραγγελία προς διενέργεια συναλλαγών σε Αγορά Αξιών του Χ.Α. µε
παροχή βραχυπρόθεσµης πιστώσεως έναντι παροχής ασφαλείας (3D Margin)
Οι παρόντες εδικοί όροι διέπουν τις συναλλακτικές σχέσεις του Πελάτη µε την ΠΗΓΑΣΟΣ που έχουν ως αντικείµενο
την παροχή στον Πελάτη βραχυπρόθεσµης πίστωσης έναντι ασφαλείας προς διενέργεια συναλλαγών στην Αγορά
Αξιών (συµπεριλαµβανοµένων των ΠΜ∆) του Χ.Α., ισχύουν δε συµπληρωµατικώς προς τους ειδικούς όρους της
παρούσας σύµβασης για την εκτέλεση εντολών / παραγγελία προς κατάρτιση συναλλαγών επί χρηµατοπιστωτικών
µέσων (ΙΙΙ, IV και V ανωτέρω), υπερισχύοντες των τελευταίων ως ειδικότεροι, εφόσον υφίσταται διάσταση µεταξύ
των δύο κειµένων.

1. Γενικές αρχές – Αντικείµενο των παρόντων ειδικών όρων
1.1.
Οι παρόντες ειδικοί όροι διέπουν τις συναλλακτικές σχέσεις µεταξύ ΠΗΓΑΣΟΣ και Πελάτη σχετικά µε τη
χρηµατιστηριακή αγορά από την ΠΗΓΑΣΟΣ για λογαριασµό του Πελάτη κινητών αξιών εισηγµένων στην Αγορά
Αξιών του Χ.Α. µε παροχή βραχυπρόθεσµης πίστωσης από την ΠΗΓΑΣΟΣ προς τον Πελάτη για την εξόφληση του
τιµήµατος της σχετικής χρηµατιστηριακής συναλλαγής αγοράς, όλες τις συναφείς µε αυτή συναλλαγές,
συµπεριλαµβανοµένων και των χρηµατιστηριακών πωλήσεων, καθώς και όλες τις έννοµες σχέσεις µεταξύ της
ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη που προκύπτουν συνεπεία δηµιουργίας χρεωστικού υπολοίπου στον Χρηµατικό
Επενδυτικό Λογαριασµό Βραχυπρόθεσµης Πίστωσης του Πελάτη για συναλλαγές στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. (στο
εξής: ο «Λογαριασµός Βραχυπρόθεσµης Πίστωσης»). Για σκοπούς µηχανογραφικής και λογιστικής
παρακολούθησης, η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να χρεοπιστώνει στο Λογαριασµό Βραχυπρόθεσµης Πίστωσης χρηµατικά
ποσά την ηµέρα κατάρτισης της διεπόµενης από τους παρόντες ειδικούς όρους χρηµατιστηριακής συναλλαγής
ανεξαρτήτως της ηµέρας εκκαθάρισης και διακανονισµού της χρηµατιστηριακής συναλλαγής, οπότε και επέρχονται
ως προς τον Πελάτη τα οικονοµικά της αποτελέσµατα (π.χ. παρέχεται στον Πελάτη η Πίστωση, κατά τα οριζόµενα
στις παραγράφους 4.2. και 5.1.).

1.2.
Οι παρόντες ειδικοί όροι ισχύουν για κάθε χρηµατιστηριακή παραγγελία του Πελάτη προς την ΠΗΓΑΣΟΣ για
χρηµατιστηριακή αγορά µετοχών και, εν γένει, κινητών αξιών εισηγµένων σε Αγορά Αξιών του Χ.Α., εκτός και αν ο
Πελάτης δηλώσει ρητώς και η ΠΗΓΑΣΟΣ αποδεχθεί ότι δεν θα ισχύουν για τη συγκεκριµένη παραγγελία οι παρόντες
ειδικοί όροι, αλλά οι όροι ως προς τη σύµβαση χρηµατιστηριακής παραγγελίας προς διενέργεια συναλλαγών στην
Αγορά Αξιών του Χ.Α. χωρίς παροχή πιστώσεως υπό ΙΙΙ. Ή οι ειδικοί όροι για την παροχή πιστώσεως αορίστου
χρόνου.
1.3.
Στο πλαίσιο της συµβατικής σχέσης που διέπεται από τους παρόντες ειδικούς όρους, οι παρακάτω έννοιες
έχουν την εξής σηµασία:
(i) Όριο Πίστωσης: Το τυχόν ανώτατο όριο πίστωσης που παρέχεται στον Πελάτη σύµφωνα µε την παράγραφο
2. 1 των παρόντων ειδικών όρων.
(ii) Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας: Το σύνολο των Αποδεκτών Αξιών και µετρητών που παραδίδονται στην ΠΗΓΑΣΟΣ
προς εξασφάλιση για την παροχή πίστωσης, σύµφωνα µε τους παρόντες ειδικούς όρους.
(iii) Στοιχεία Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας: Τα µετρητά και οι Αποδεκτές Αξίες που περιέχονται στο Χαρτοφυλάκιο
Ασφαλείας.
(iv) Αποδεκτές Αξίες: Οι αξίες, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 2.4. των παρόντων ειδικών όρων.
- Τρέχουσα Αξία Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας: Η αξία του συνόλου των Στοιχείων του Χαρτοφυλακίου
Ασφαλείας, όπως αυτή αποτιµάται κάθε εργάσιµη µέρα σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 2 της
Απόφασης 2/363/30.11.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.
(vi) Αρχικό Περιθώριο: Η διαφορά µεταξύ της Τρέχουσας Αξίας του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας και της οφειλής
του Πελάτη, που προκύπτει κατόπιν και της συγκεκριµένης συναλλαγής µε παροχή βραχυπρόθεσµης
πίστωσης.
- ∆ιατηρητέο Περιθώριο: Η µετά τη χορήγηση της πιστώσεως και από την επόµενη εργάσιµη ηµέρα
υπολογιζόµενη διαφορά µεταξύ της Τρέχουσας Αξίας Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας και του
χρεωστικού υπολοίπου του Πελάτη, συµπεριλαµβανοµένης της συναλλαγής µε παροχή
βραχυπρόθεσµης πίστωσης.
(viii) ∆ιάρκεια της Πίστωσης: Η προθεσµία, εντός της οποίας ο Πελάτης υποχρεούται να εξοφλήσει την
παρεχόµενη σ’ αυτόν κατά την παρούσα σύµβαση πίστωση. Η προθεσµία αυτή έχει ανώτατη διάρκεια όση
και η προθεσµία εκκαθάρισης και διακανονισµού των καταρτιζοµένων στην Αγορά Αξιών του Χ.Α.
συναλλαγών, όπως αυτή καθορίζεται εκάστοτε στον Κανονισµό Εκκαθάρισης και ∆ιακανονισµού
Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών επί Άυλων Αξιών της ΕΧΑΕ για το είδος της καταρτιζόµενης συναλλαγής,
αρχίζει δε από την ηµεροµηνία παροχής της πιστώσεως κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 5.1. (δηλαδή,
κατά τα ισχύοντα σήµερον, µεταξύ Τ+3 και Τ+6). Αν µεταξύ των µερών δεν συµφωνηθεί ειδικώς µικρότερη
διάρκεια, η πίστωση παρέχεται για τη διάρκεια του προηγουµένου εδαφίου, του Πελάτη δικαιουµένου να
εξοφλήσει και ενωρίτερα την πίστωση.
(ix) Σύστηµα Εκκαθάρισης: Το Σύστηµα Εκκαθάρισης συναλλαγών στο Χ.Α. µέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου
Αξιών της ΕΧΑΕ, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Κανονισµό Εκκαθάρισης και ∆ιακανονισµού
Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών επί Άυλων Αξιών και στον Κανονισµό Λειτουργίας Συστήµατος Άυλων
Τίτλων.
- Σύστηµα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.): Το µηχανογραφικό-λειτουργικό σύστηµα καταχώρισης των άυλων
αξιών και παρακολούθησης των επ’ αυτών µεταβολών του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών της
ΕΧΑΕ.
(xi) ΕΧΑΕ: Η εταιρία Ελληνικά Χρηµατιστήρια Ανώνυµη Εταιρία Συµµετοχών Εκκαθάρισης, ∆ιακανονισµού
&
Καταχώρησης, µε διακριτικό τίτλο «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε.».
(xii) Τρέχουσα αξία µετοχής/άυλου τίτλου ελληνικού δηµοσίου : Η τιµή της µετοχής/ του άυλου τίτλου ελληνικού
δηµοσίου που αποτιµάται κάθε εργάσιµη µέρα σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 2 της Απόφασης
2/363/30.11.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.
1.4.
Η Πίστωση θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τη διενέργεια αγορών µετοχών και κινητών αξιών στο Χ.Α.
για λογαριασµό του Πελάτη µέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.2. Νοείται ότι ουδέποτε θα
γίνεται εκταµίευση ποσών της Πιστώσεως για καταβολή στον ίδιο τον Πελάτη. Η χρήση της πίστωσης θα γίνεται

εντός του πλαισίου των ισχυόντων νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, σύµφωνα µε τους όρους που θέτει η
ΠΗΓΑΣΟΣ.
1.5.
Χρήση της Πίστωσης, προς εκπλήρωση υποχρεώσεων του Πελάτη από Συναλλαγές που διενεργούνται
µέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ, λογίζεται ότι γίνεται την ηµέρα της εκταµίευσης των χρηµατικών ποσών από την ΠΗΓΑΣΟΣ.

2. Προϋποθέσεις χορήγησης της πίστωσης
2.1.
Η πίστωση που παρέχεται από την ΠΗΓΑΣΟΣ στον Πελάτη ουδέποτε δύναται να υπερβαίνει το ποσό που
αναφέρεται στο Παράρτηµα Α της παρούσας. Εφόσον στον Πελάτη έχουν παρασχεθεί από την ΠΗΓΑΣΟΣ και άλλες
πιστώσεις, όπως αορίστου χρόνου ή µεγαλύτερης διάρκειας, το συνολικό ποσό των πιστώσεων που η ΠΗΓΑΣΟΣ
χορηγεί στην Πελάτη δεν θα υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται στο ως άνω Παράρτηµα Α.
2.2.
Για να χορηγήσει η ΠΗΓΑΣΟΣ πίστωση στον Πελάτη, αυτός πρέπει να υποβάλει σχετικό αίτηµα που θα
πρέπει να εγκριθεί από την ΠΗΓΑΣΟΣ. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται κατά την κρίση της να απορρίψει το αίτηµα ή να το
ικανοποιήσει µερικώς, για λόγους που είτε αφορούν την ίδια είτε την οικονοµική κατάσταση του Πελάτη είτε εν
γένει κινδύνους της αγοράς (λ.χ. γενική ύφεση, µειωµένη συναλλακτική δραστηριότητα, χρηµατοπιστωτική πολιτική
των τραπεζών κλπ.).
2.3.
Για να γίνεται χρήση οποιουδήποτε ποσού της Πίστωσης, πρέπει να παρέχονται από τον Πελάτη στην
ΠΗΓΑΣΟΣ ως ασφάλεια Αποδεκτές Αξίες.
2.4.
Οι Αποδεκτές Αξίες πρέπει να περιλαµβάνονται στις αξίες που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 1 της Απόφασης
2/363/30.11.2005 του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή εκάστοτε θα ισχύει, και στον Κατάλογο
Αποδεκτών Αξιών που ορίζει εκάστοτε η ΠΗΓΑΣΟΣ. Σε περίπτωση συνολικής κατάργησης αυτής της Απόφασης, τις
αξίες αυτές θα καθορίζει η ίδια η ΠΗΓΑΣΟΣ. Στον Κατάλογο Αποδεκτών Αξιών Πίστωσης η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να
καθορίζει συντελεστή σταθµίσεως για κάθε µία από τις Αποδεκτές Αξίες, καθώς και το ποσοστό κατά το οποίο θα
συµµετέχει, κατ’ ανώτατο όριο, κάθε µια των Αποδεκτών Αξιών στο όλο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας. Η ΠΗΓΑΣΟΣ
δηµοσιεύει τον Κατάλογο Αποδεκτών Αξιών Πίστωσης, καθώς και το συντελεστή στάθµισης κάθε Αποδεκτής Αξίας
στην ιστοσελίδα της στο διαδικτυακό της τόπο www.pegasusaxe.gr , έχει δε πάντοτε διαθέσιµα αντίγραφα του
Καταλόγου Αποδεκτών Αξιών Βραχυπρόθεσµης Πίστωσης, που περιέχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, στα
καταστήµατά της, απ’ όπου και µπορεί να τα προµηθεύεται ο Πελάτης. Ο Πελάτης αναλαµβάνει την υποχρέωση να
ενηµερώνεται µε δική του ευθύνη για τις εν λόγω αποδεκτές αξίες είτε απ’ ευθείας από τον διαδικτυακό τόπο της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είτε ερωτώντας την ΠΗΓΑΣΟΣ.
2.5.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να τροποποιεί τον Κατάλογο Αποδεκτών Αξιών Πίστωσης και το συντελεστή
στάθµισης κάθε Αποδεκτής Αξίας. Εφόσον κινητές αξίες που περιέχονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας δεν
αποτελούν πλέον Αποδεκτές Αξίες, αυτές παραµένουν µεν στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, διατηρουµένου του
νοµίµου ενεχύρου επ’ αυτών, άλλως, συνισταµένου αυτοδικαίως συµβατικού ενεχύρου επ’ αυτών, η αξία τους
όµως υπολογίζεται ως µηδενική, νοουµένου ότι ο Πελάτης υποχρεούται να συµπληρώσει αµέσως το Χαρτοφυλάκιο
Ασφαλείας µε Αποδεκτές Αξίες, εφόσον το ∆ιατηρητέο Περιθώριο κατέλθει του ποσοστού που ορίζεται στην
παράγραφο 2.12. των παρόντων όρων.
2.6.
Το περιεχόµενο του Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας συµφωνείται εκάστοτε µεταξύ των συµβαλλοµένων
µερών. Η συµφωνία µπορεί να καταρτισθεί είτε προφορικώς, µε προφορική δήλωση του Πελάτη προς την ΠΗΓΑΣΟΣ
που γίνεται αποδεκτή από την τελευταία, είτε εγγράφως (Παράρτηµα Γ). Σε κάθε περίπτωση λογίζεται όµως ότι οι
αγοραζόµενες µε Πίστωση µετοχές περιλαµβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας. Ελλείψει αντίθετης ειδικής
συµφωνίας, η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να µεταφέρει οποτεδήποτε στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας Αποδεκτές Αξίες του
Πελάτη, που φυλάσσονται από την ΠΗΓΑΣΟΣ και τηρούνται σε µερίδα λογαριασµού του Πελάτη στο Σ.Α.Τ. µε
χειριστή την ΠΗΓΑΣΟΣ. Προκειµένου για τίτλους του Ελληνικού ∆ηµοσίου, συµφωνείται ότι στο Χαρτοφυλάκιο
Ασφάλειας του Πελάτη περιλαµβάνονται όλοι οι τίτλοι του Ελληνικού ∆ηµοσίου που φυλάσσει η ΠΗΓΑΣΟΣ είτε ως
χειριστής λογαριασµού του Πελάτη στο Σ.Α.Τ. είτε σε λογαριασµό χαρτοφυλακίου πελατών άλλου φορέως του
Συστήµατος Λογιστικής Παρακολούθησης Άυλων Τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδος, µε δικαιούχο, στον εν λόγω
φορέα, την ΠΗΓΑΣΟΣ, ως θεµατοφύλακα πελατών της.
2.7.
Οι Αποδεκτές Αξίες του Πελάτη που παρέχονται στην ΠΗΓΑΣΟΣ ως ασφάλεια και περιέχονται στο
Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας πρέπει να είναι της αποκλειστικής κυριότητας του Πελάτη, ελεύθερες από κάθε βάρος
και εν γένει οποιοδήποτε δικαίωµα τρίτου, υφίσταται δε και συνιστάται επ’ αυτών και επί των τυχόν

γεννηθησοµένων εξ αυτών Αποδεκτών Αξιών ενέχυρο υπέρ της ΠΗΓΑΣΟΣ σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
2843/2000 και της υπ’ αρ. 2/363/30.11.2005 Απόφασης του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε
ισχύει, καθώς και συµβατικώς, µε τις διατάξεις των παρόντων ειδικών όρων.
2.8.
Εφόσον η ΠΗΓΑΣΟΣ πωλήσει Αποδεκτές Αξίες που περιλαµβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφάλειας, είτε
κατόπιν εντολής του Πελάτη είτε στο πλαίσιο των εξουσιών που παρέχει στην ΠΗΓΑΣΟΣ ο νόµος ή οι παρόντες
ειδικοί όροι, την ηµέρα και τη χρονική στιγµή κατά την οποία η ΠΗΓΑΣΟΣ µεταφέρει τις εν λόγω αξίες από το
λογαριασµό του Πελάτη µε χειριστή την ίδια, σε άλλο λογαριασµό, προς εκπλήρωση των εκ του διακανονισµού
υποχρεώσεών της, και αµέσως πριν από την µεταφορά αυτή, επέρχεται αποδέσµευση των εν λόγω αξιών και,
συνακόλουθα, αποσβεννύεται το ενέχυρο της ΠΗΓΑΣΟΣ επ’ αυτών. Προκειµένου περί τίτλων του Ελληνικού
∆ηµοσίου, πέραν των οριζοµένων ανωτέρω, η αποδέσµευσή τους επέρχεται και αφής στιγµής εκτελεσθεί από το
φορέα του Συστήµατος Λογιστικής Παρακολούθησης Άυλων Τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδος που τηρεί σε
λογαριασµό του τους τίτλους αυτούς – εφόσον αυτός είναι διαφορετικός της ΠΗΓΑΣΟΣ –, εντολή της ΠΗΓΑΣΟΣ για
µεταφορά των εν λόγω τίτλων σε άλλο λογαριασµό ή αφότου καταχωρηθεί στα βιβλία της ΠΗΓΑΣΟΣ ή
γνωστοποιηθεί στο φορέα από την ΠΗΓΑΣΟΣ η µεταφορά των τίτλων σε άλλο δικαιούχο.
2.9.
Οι Αποδεκτές Αξίες που περιλαµβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφάλειας αποτιµώνται στην Τρέχουσα Αξία
τους.
2.10.
Για να αγοράσει η ΠΗΓΑΣΟΣ για λογαριασµό του Πελάτη µετοχές µε Πίστωση κατά τους παρόντες ειδικούς
όρους, πρέπει, πριν από τη διενέργεια της αγοράς των µετοχών, ο Πελάτης να έχει καλύψει το απαιτούµενο κατά το
νόµο και την παρούσα σύµβαση Αρχικό Περιθώριο για τη συγκεκριµένη αγορά µετοχών, το οποίο είναι 40%. Τα
ανωτέρω ισχύουν και εφόσον έχει ήδη παρασχεθεί στον Πελάτη πίστωση στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης.
Λαµβανοµένης υπόψη της ∆ιάρκειας της Πίστωσης και του γεγονότος ότι η πίστωση δύναται να είναι
ανακυκλούµενη, παρεχόµενη µε επαναλαµβανόµενες καταβολές, η εξόφληση του κάθε φορά παρεχοµένου ποσού
της πιστώσεως θα γίνεται εντός της προθεσµίας που ορίζεται για την εκκαθάριση και τον διακανονισµό των
συναλλαγών στον Κανονισµό Εκκαθάρισης και ∆ιακανονισµού Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών επί Άυλων Αξιών της
ΕΧΑΕ, η οποία σήµερα είναι τρεις εργάσιµες ηµέρες, δηλαδή την Τρίτη εργάσιµη ηµέρα µετά την ηµέρα κατά την
οποία η ΠΗΓΑΣΟΣ εκταµίευσε για τους σκοπούς της εκκαθάρισης της χρηµατιστηριακής συναλλαγής το ποσό της
πιστώσεως, κατά τα ειδικότερον οριζόµενα στην παράγραφο 4.2. Κάθε παρεχόµενη πίστωση εξοφλείται, εποµένως,
εντός της ανωτέρω προθεσµίας και το σύνολο των επί µέρους καταβαλλοµένων ποσών, που δεν έχουν ακόµη
εξοφληθεί, δεν δύναται να υπερβαίνει το Όριο της Πιστώσεως.
2.11.
Αν αυξηθεί µε κανονιστική απόφαση το ποσοστό του Αρχικού Περιθωρίου πέραν του ως άνω
συµφωνουµένου ποσοστού, το νέο αυτό ποσοστό Αρχικού Περιθωρίου ισχύει αυτοδικαίως και στην παρούσα
συµβατική σχέση. Η ΠΗΓΑΣΟΣ ενηµερώνει σχετικώς τον Πελάτη, χωρίς υπαίτια βραδύτητα, µε κάθε πρόσφορο
µέσο.
2.12.
Σε περίπτωση που, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της πιστώσεως και για οποιοδήποτε λόγο – ιδίως
συνεπεία διακυµάνσεων των τιµών των Αποδεκτών Αξιών ή αν κινητή αξία παύσει να είναι Αποδεκτή Αξία –, το
∆ιατηρητέο Περιθώριο κατέλθει ποσοστού 30% ή, σε κάθε περίπτωση, του ποσοστού ∆ιατηρητέου Περιθωρίου που
ορίζεται µε κανονιστική απόφαση, καθώς και σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, προκύψει ληξιπρόθεσµο
χρεωστικό υπόλοιπο του Πελάτης έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ, η τελευταία εξουσιοδοτείται από τον Πελάτη ανεκκλήτως
κατά την κρίση της α) να µεταφέρει άµεσα στον Λογαριασµό Βραχυπρόθεσµης Πίστωσης πιστωτικό υπόλοιπο που
τυχόν υπάρχει σε οποιοδήποτε άλλο λογαριασµό του που τηρείται στην ΠΗΓΑΣΟΣ ή και να β) να µεταφέρει άµεσα
στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας κινητές αξίες του Πελάτη που αυτή φυλάσσει από οποιοδήποτε λογαριασµό τηρεί ο
Πελάτης στην ΠΗΓΑΣΟΣ, επιλέγοντας κατά την κρίση της µεταξύ των περιουσιακών στοιχείων του Πελάτη ή/και γ)
να ρευστοποιήσει αµέσως κινητές αξίες του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, έτσι ώστε να αποκαθίσταται το
∆ιατηρητέο Περιθώριο στα εκάστοτε συµβατικώς ή εκ του νόµου οριζόµενα επίπεδα ή, κατά περίπτωση, να
εξοφληθεί η ληξιπρόθεσµη υποχρέωση του Πελάτη. Η ΠΗΓΑΣΟΣ κατά την άσκηση της ως άνω διακριτικής της
ευχέρειας θα λαµβάνει υπόψη, στο µέτρο του δυνατού, και τα συµφέροντα του Πελάτη και θα τον ενηµερώνει εν
συνεχεία για τις εν λόγω πράξεις της.
2.13.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να αρνηθεί καταβολή χρηµάτων στον Πελάτη, ακόµη και αν επί µέρους
λογαριασµοί του εµφανίζουν πιστωτικό υπόλοιπο, εφόσον υφίσταται οφειλή του πελάτη έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ, από

οποιαδήποτε αιτία, ακόµη και αν η οφειλή αυτή δεν είναι ληξιπρόθεσµη, ενδεικτικώς στην περίπτωση που έχουν
αγορασθεί για λογαριασµό του Πελάτη κινητές αξίες, χωρίς να έχει παρέλθει ακόµη η ηµεροµηνία κατά την οποία
το σχετικό ποσό είναι ληξιπρόθεσµο και απαιτητό από την ΠΗΓΑΣΟΣ.
2.14.
Ο Πελάτης αναλαµβάνει έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ την υποχρέωση να µην της δίδει εντολές για αγορά µετοχών,
εφόσον δεν έχει προβεί προηγουµένως σε κάλυψη του Αρχικού Περιθωρίου. Σε αντίθετη περίπτωση, εξουσιοδοτεί
την ΠΗΓΑΣΟΣ να προβεί, άµεσα και πριν από την πάροδο της προθεσµίας εκκαθάρισης, σε εκποίηση των µετοχών
που αποκτήθηκαν. Τυχόν εντολές που δίδονται από τον Πελάτη στην ΠΗΓΑΣΟΣ και εκτελούνται από αυτήν χωρίς να
υφίσταται επαρκές Αρχικό Περιθώριο νοούνται, κατ’ αρχάς, ως εντολές που δεν υπάγονται στην παρούσα
σύµβαση, της ΠΗΓΑΣΟΣ δυναµένης πάντως να τις υπαγάγει στην παρούσα σύµβαση ή να µεταφέρει τυχόν
χρεωστικό υπόλοιπο από εκείνες τις συναλλαγές στο Λογαριασµό Βραχυπρόθεσµης Πίστωσης κατά τους όρους της
παραγράφου 1.6.
2.15.
Ο Πελάτης οφείλει να ενηµερώνει αµµελητί, µε δική του πρωτοβουλία και ευθύνη την ΠΗΓΑΣΟΣ, σε
περίπτωση που καταβάλλει στην ΠΗΓΑΣΟΣ χρήµατα για τους σκοπούς της παρούσας συναλλακτικής σχέσης, ή που
µεταφέρει Αποδεκτές Αξίες στο λογαριασµό αξιών της µερίδας του που χειρίζεται η ΠΗΓΑΣΟΣ στο Σ.Α.Τ.,
προκειµένου να περιληφθούν αυτές στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας. Η ΠΗΓΑΣΟΣ, προς επιβεβαίωση της σχετικής
καταβολής χρηµάτων ή µεταφοράς αξιών, δύναται να ζητήσει από τον Πελάτη να της αποδείξει την
πραγµατοποίησή τους µε κάθε πρόσφορο µέσο (π.χ. αποστολή του σχετικού παραστατικού ήτοι αντιγράφου
καταθετηρίου πιστωτικού ιδρύµατος, βεβαίωσης χρηµατιστηριακής εταιρίας για τη µεταφορά των κινητών αξιών
κλπ.).

3. Τόκος
3.1.
O Πελάτης θα καταβάλλει τόκο επί της οφειλόµενης, στο πλαίσιο των παρόντων ειδικών όρων, Πίστωσης, ο
οποίος υπολογίζεται τοκαριθµικώς επί του πραγµατικού ηµερησίου χρεωστικού υπολοίπου της Πίστωσης –
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 5.1. Το ύψος του ετήσιου επιτοκίου αναφέρεται στο Παράρτηµα Α (το
«Επιτόκιο Πίστωσης»). Η ΠΗΓΑΣΟΣ, ανάλογα µε τις συνθήκες της χρηµαταγοράς και το κόστος χρήµατος, έχει το
δικαίωµα να αναπροσαρµόζει µονοµερώς το ύψος του Επιτοκίου της Πίστωσης ενηµερώνοντας τον Πελάτη για την
αναπροσαρµογή του επιτοκίου, µε το σταθερό µέσο, που έχει συµφωνηθεί ή και προφορικώς. Σε περίπτωση
αύξησης του επιτοκίου, η ενηµέρωση του Πελάτη θα γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν από την ηµέρα από
την οποία θα αρχίζει να ισχύει το νέο επιτόκιο, νοουµένου ότι ο Πελάτης έχει δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης,
εφόσον δεν συµφωνεί µε την εν λόγω αύξηση, σύµφωνα µε την παράγραφο 8.2.
3.2.
Ο τόκος είναι πληρωτέος την ηµέρα λήξεως της εκάστοτε παρεχοµένης πιστώσεως, για κάθε περίοδο
πιστώσεως – που προσδιορίζεται βάσει της ∆ιάρκειας της Πίστωσης –, χωρίς να απαιτείται προηγούµενη όχληση
του Πελάτη. Αποκλειστικά για λόγους λογιστικής παρακολούθησης η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να χρεώνει στο
Λογαριασµό Βραχυπρόθεσµης Πίστωσης το κονδύλι των τόκων µε συγκεντρωτική εγγραφή την τελευταία εργάσιµη
ηµέρα κάθε µήνα και να καταχωρεί τη συγκεντρωτική εγγραφή στο Λογαριασµό σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΒΣ
ανεξάρτητα από το χρόνο γέννησης ή εξόφλησης της σχετικής οφειλής του Πελάτη.

4. Λογαριασµός Βραχυπρόθεσµης Πίστωσης και ενηµέρωση του Πελάτη
4.1.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ τηρεί για την Πίστωση τον Λογαριασµό Βραχυπρόθεσµης Πίστωσης.
4.2.
Η χρήση της πίστωσης θα πιστοποιείται µε σχετικές εγγραφές στον Λογαριασµό Βραχυπρόθεσµης
Πίστωσης του Πελάτη. Τα εκταµιευόµενα από την ΠΗΓΑΣΟΣ χρηµατικά ποσά θα χρησιµοποιούνται για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ΠΗΓΑΣΟΣ έναντι του Συστήµατος Εκκαθάρισης από την κύρια χρηµατιστηριακή
συναλλαγή που διενεργείται για λογαριασµό του Πελάτη, την κάλυψη των λοιπών εξόδων, προµηθειών, φόρων και
τελών που βαρύνουν τον Πελάτη για κάθε επ’ ονόµατί του καταρτιζόµενη από την ΠΗΓΑΣΟΣ χρηµατιστηριακή
συναλλαγή, όπως τα ανωτέρω θα πιστοποιούνται από τις Επιβεβαιώσεις Εκτέλεσης Εντολών που εκδίδει η
ΠΗΓΑΣΟΣ, καθώς και την κάλυψη των τόκων της πίστωσης, τυχόν τόκων υπερηµερίας και των σχετικών µε την
πίστωση κάθε είδους δαπανών, εξόδων, φόρων και τελών.
4.3.
∆εδοµένου ότι η ΠΗΓΑΣΟΣ ενηµερώνει τον Πελάτη για τις αγορές που πραγµατοποίησε για λογαριασµό
του µε Πίστωση στο πλαίσιο των παρόντων ειδικών όρων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Παράρτηµα 4
της Σύµβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ο Πελάτης υποχρεούται να γνωστοποιήσει τυχόν αντιρρήσεις του
στην ΠΗΓΑΣΟΣ εγγράφως το αργότερο µέχρι τις 11:00 π.µ. της δεύτερης εργάσιµης ηµέρας από την ηµέρα κατά την

οποία καταρτίστηκε για λογαριασµό του η αγορά µε πίστωση του τιµήµατος κατά τους παρόντες ειδικούς όρους ,
αιτιολογώντας τους λόγους για τους οποίους προβάλλει αντιρρήσεις. Παράλειψη έγκαιρης υποβολής αντιρρήσεων
ισχύει ως έγκριση. Η ίδια προθεσµία προβολής αντιρρήσεων ισχύει και ως προς τις πωλήσεις που ανακοινώνονται
από την ΠΗΓΑΣΟΣ στον Πελάτη.

5. Πληρωµές, Τόκος Υπερηµερίας
5.1.
Ο Πελάτης οφείλει να εξοφλεί κάθε παρεχόµενη σ’ αυτόν πίστωση κατά τους παρόντες ειδικούς όρους
εντός προθεσµίας ίσης µε την προθεσµία εκκαθάρισης/διακανονισµού των καταρτιζοµένων στην Αγορά Αξιών του
Χ.Α. συναλλαγών, η οποία καθορίζεται στον Κανονισµό Εκκαθάρισης και ∆ιακανονισµού Χρηµατιστηριακών
Συναλλαγών επί Άυλων Αξιών της ΕΧΑΕ. Για τις ανάγκες της παρούσας σύµβασης, η προθεσµία αυτή αρχίζει από την
ηµέρα εκταµίευσης από την ΠΗΓΑΣΟΣ του ποσού της πίστωσης για τους σκοπούς της εκκαθάρισης και λήγει, κατά
τα ισχύοντα σήµερα, στο τέλος της τρίτης εργάσιµης ηµέρας από την ηµέρα της εκταµίευσης, µε την έννοια ότι την
ηµέρα λήξεως της εν λόγω προθεσµίας καταβολής τα οφειλόµενα χρήµατα πρέπει να είναι διαθέσιµα σε τραπεζικό
λογαριασµό της ΠΗΓΑΣΟΣ.
5.2.
To αργότερο δύο πλήρεις ώρες πριν λήξει η συνεδρίαση της ηµέρας εκταµίευσης (κατά τα σήµερον
ισχύοντα της Τ+3, ήτοι της τρίτης εργάσιµης ηµέρας µετά την κατάρτιση της συναλλαγής αγοράς), ο Πελάτης
οφείλει να έχει υποδείξει στην ΠΗΓΑΣΟΣ τις µετοχές που επιθυµεί να πωληθούν προς εξόφληση της οφειλής του. Σε
περίπτωση που η διαπραγµάτευση τίτλων που περιέχονται στο χαρτοφυλάκιο ασφαλείας λήγει νωρίτερα από το
κλείσιµο της συνεδρίασης, ο Πελάτης οφείλει να προβεί στην ως άνω υπόδειξη δύο πλήρεις ώρες πριν τη λήξη της
διαπραγµάτευσης των εν λόγω τίτλων. ∆ιαφορετικά, επιλέγει η ΠΗΓΑΣΟΣ µεταξύ των κινητών αξιών του
Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, τηρουµένων όσων ειδικότερα διαλαµβάνονται στην παράγραφο 6.1. των παρόντων
ειδικών όρων, καθώς και τον χρόνο της πωλήσεως.
5.3.
Όλες οι πληρωµές από τον Πελάτη βάσει των παρόντων ειδικών όρων έναντι κεφαλαίου, τόκων και λοιπών
εξόδων φέρονται σε πίστωση του λογαριασµού ή των λογαριασµών της Βραχυπρόθεσµης Πίστωσης. Εάν η
ΠΗΓΑΣΟΣ αναγκασθεί λόγω οιασδήποτε διάταξης νόµου να αφαιρέσει τυχόν φόρους ή να προβεί σε
παρακρατήσεις, ο Πελάτης θα καταβάλλει τα επιπλέον ποσά, τα οποία απαιτούνται προκειµένου οι καταβολές,
µετά τις παρακρατήσεις, να ισοδυναµούν µε τα ποσά τα οποία οφείλονται βάσει των παρόντων ειδικών όρων χωρίς
παρακράτηση.
5.4.
Κάθε καταβολή προς την ΠΗΓΑΣΟΣ έναντι υποχρεώσεων που απορρέουν από τους παρόντες ειδικούς
όρους, συµπεριλαµβανοµένου και του τιµήµατος πωλήσεως Στοιχείων Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, καταλογίζονται
κατά σειρά:
στα τυχόν δικαστικά έξοδα και τους τόκους αυτών,
στα υπόλοιπα οφειλόµενα έξοδα και τους τόκους αυτών,
στους τόκους υπερηµερίας,
στους συµβατικούς τόκους και
στο κεφάλαιο της πίστωσης.
5.5.
Σε περίπτωση υπερηµερίας του Πελάτη, είναι άµεσα απαιτητό το οφειλόµενο κεφάλαιο της πίστωσης και
οι οφειλόµενοι τόκοι. Το κεφάλαιο και οι τόκοι τοκίζονται µε το νόµιµο επιτόκιο υπερηµερίας από την πρώτη
ηµέρα καθυστέρησης. Οι τόκοι ανατοκίζονται ανά εξάµηνο.

6. Ασφάλειες και υποχρεωτική εκκαθάριση συναλλαγών
6.1.
Αν ο Πελάτης δύο ώρες πριν από τη λήξη της συνεδρίασης της ηµέρας εκταµίευσης του ποσού της
πίστωσης, ή νωρίτερα σύµφωνα µε όσα αναφέρονται υπό 5.2 προκειµένου για τίτλους των οποίων η
διαπραγµάτευση λήγει νωρίτερα
είτε δεν έχει καταβάλει το απαιτούµενο ποσό, έτσι ώστε αυτό να είναι διαθέσιµο στην ΠΗΓΑΣΟΣ στο τέλος
της ίδιας ηµέρας, έχοντας ενηµερώσει προσηκόντως την ΠΗΓΑΣΟΣ για την εν λόγω χρηµατική καταβολή
είτε δεν έχει προσδιορίσει στην ΠΗΓΑΣΟΣ τις κινητές αξίες που επιθυµεί να εκποιηθούν από τις Αποδεκτές
Αξίες που περιέχονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων των µετοχών που έχουν
αγορασθεί για λογαριασµό του µε παροχή της προς εξόφληση πιστώσεως, εξουσιοδοτεί µε τους παρόντες
ειδικούς όρους ανεκκλήτως την ΠΗΓΑΣΟΣ να πωλήσει η ίδια, κατά την κρίση της, κινητές αξίες που
περιέχονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων των µετοχών που έχουν αγορασθεί για

λογαριασµό του µε παροχή της προς εξόφληση πιστώσεως, προκειµένου να εξοφληθεί εµπροθέσµως η
Πίστωση.
6.2.
Για την εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεων της ΠΗΓΑΣΟΣ έναντι του Πελάτη σύµφωνα µε τους
παρόντες ειδικούς όρους και για τυχόν µελλοντικές αυξήσεις του ποσού της Πίστωσης, όπως και για oποιαδήποτε
άλλη υποχρέωση του Πελάτη έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ, και, ενδεικτικώς, κεφαλαίου, τόκων συµβατικών ή υπερηµερίας,
προµηθειών, αποζηµιώσεων, εξόδων και επιβαρύνσεων (οι «Ασφαλιζόµενες Απαιτήσεις»), επί των Στοιχείων
Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας υφίσταται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 2843/2000 νόµιµο
ενέχυρο υπέρ της ΠΗΓΑΣΟΣ, η οποία, εφόσον υφίσταται ληξιπρόθεσµη οφειλή του Πελάτη, δύναται να εκποιήσει
αµέσως, κατά την κρίση της, Στοιχεία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας προς ολοκληρωτική ικανοποίηση των
απαιτήσεών της. Επικουρικώς, εξουσιοδοτείται η ΠΗΓΑΣΟΣ να εκποιεί στοιχεία της Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας
εφόσον υφίσταται ληξιπρόθεσµη οφειλή του Πελάτη, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 6.1.
6.3.
Περαιτέρω, συνιστάται ενέχυρο µε τους παρόντες ειδικούς όρους και επί των καρπών και γενικά των κάθε
είδους ωφεληµάτων των Στοιχείων Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, καθώς και, εν γένει, σε οποιαδήποτε άλλη αξία
γεννηθεί από αυτά. Συνεπώς η ΠΗΓΑΣΟΣ – εξουσιοδοτούµενη µε τους παρόντες ειδικούς όρους ρητώς και
ανεκκλήτως προς τούτο – δικαιούται να εισπράττει, χωρίς τη σύµπραξη του Πελάτη, τα µερίσµατα, που
καταβάλλονται κάθε φορά, και κάθε άλλο ωφέληµα των Στοιχείων Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας και να φέρει το
καθαρό προϊόν τους σε πίστωση του Λογαριασµού Βραχυπρόθεσµης Πίστωσης του Πελάτη στην ΠΗΓΑΣΟΣ, προς
ισόποση εξόφληση του χρεωστικού υπολοίπου της Πίστωσης. Το ενέχυρο της προηγούµενης παραγράφου
εκτείνεται αυτοδίκαια, µε τους όρους και τις συµφωνίες της παρούσας σύµβασης, και:
α. Στις τυχόν νέες µετοχές που θα εκδοθούν και θα διανεµηθούν δωρεάν στους παλαιούς µετόχους από τις
εκδότριες των µετοχών που περιέχονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας εταιρίες, και οι οποίες θα αναλογούν
στις µετοχές που αποτελούν εκάστοτε αντικείµενο του ενεχύρου,
β. στις µετοχές που δικαιούται να αποκτήσει o Πελάτης, ως συνέπεια τυχόν µετατροπής των ενεχυριασµένων
µετοχών (π.χ. λόγω µεταβολής της ονοµαστικής τους αξίας, split, οιασδήποτε µορφής συγχώνευσης
εκδότριας εταιρίας, µετατροπής προνοµιούχων µετοχών σε κοινές ή κοινών σε προνοµιούχες κλπ.).
6.4.
Εφόσον εταιρίες που έχουν εκδώσει µετοχές που περιλαµβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας,
αυξάνουν το µετοχικό τους κεφάλαιο, ο Πελάτης αναλαµβάνει την υποχρέωση, τις νέες µετοχές που θα αποκτήσει
αν ασκήσει το σχετικό δικαίωµα προτίµησης, να τις µεταφέρει στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, εξουσιοδοτώντας
από τούδε ανεκκλήτως την ΠΗΓΑΣΟΣ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη δέσµευση των νέων αυτών
µετοχών και τη µεταφορά τους στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας. Νοείται ότι οι νέες µετοχές αποτιµώνται στο
Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας µετά την οριστική καταχώρισή τους σ’ αυτό. Αν ο Πελάτης δεν έχει ασκήσει το δικαίωµα
προτιµήσεως, µε καταβολή του σχετικού ποσού στην ΠΗΓΑΣΟΣ, το αργότερο πέντε εργάσιµες ηµέρες πριν από τη
λήξη της ηµεροµηνίας ασκήσεως του δικαιώµατος προτιµήσεως, τεκµαίρεται ότι αυτός δεν επιθυµεί να το ασκήσει
και εξουσιοδοτεί ανεκκλήτως την ΠΗΓΑΣΟΣ, η οποία δύναται να εκποιήσει τα σχετικά δικαιώµατα προτιµήσεως και
να πιστώσει το προϊόν της πωλήσεως σε λογαριασµό της Πίστωσης, µειωµένου του χρεωστικού του υπολοίπου.
6.5.
Λόγω της ενεχυρίασης στην ΠΗΓΑΣΟΣ και των νέων µετοχών, κατά την παράγραφο 6.4., ο Πελάτης εκχωρεί
από τώρα στην ΠΗΓΑΣΟΣ, που αποδέχεται την εκχώρηση αυτή, oπoιoδήπoτε σχετικό δικαίωµά του από το νόµο ή
το καταστατικό των εκδοτριών εταιριών, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος ψήφου, καθώς και οποιαδήποτε
απαίτησή του κατ’ αυτών, που απορρέει από τις εκάστοτε ενεχυριασµένες µετοχές, που περιέχονται στο
Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας. Μεταβιβάζει επίσης στην ΠΗΓΑΣΟΣ και όλα τα σχετικά δικαιώµατά του και τις συναφείς
αγωγές κατά των εκδοτριών εταιριών.
6.6.
Σε κάθε περίπτωση, η ΠΗΓΑΣΟΣ εξουσιοδοτείται όπως, προς ικανοποίηση κάθε απαίτησής της συνεπεία
ληξιπρόθεσµης οφειλής του Πελάτη, πωλήσει, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 6.1., όσες κινητές αξίες του
Πελάτη κατέχει, καθώς και όσες κινητές αξίες έχουν ήδη αγορασθεί από την ΠΗΓΑΣΟΣ για λογαριασµό του Πελάτη,
ακόµη και αν αυτές δεν έχουν ακόµη περιέλθει στην κατοχή της ΠΗΓΑΣΟΣ.

7. Εκχώρηση απαιτήσεων
Η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να εκχωρεί τις απαιτήσεις της από αυτή την παρούσα συµβατική σχέση σε οποιοδήποτε
τρίτο, χωρίς να απαιτείται γι’ αυτό σύµπραξη ή συγκατάθεση του Πελάτη. Επίσης η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να

εκχωρεί µαζί µε τις παραπάνω απαιτήσεις και τις κάθε είδους εξασφαλίσεις, εµπράγµατες ή προσωπικές, που
ασφαλίζουν τις πληρωµές των απαιτήσεων που εκχωρούνται.

8. ∆ιάρκεια και λύση των παρόντων ειδικών όρων – Καταγγελία της Πίστωσης και συνέπειες αυτής –
Εκκαθάριση απαιτήσεων
8.1.
Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο 2.2., η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να αναστέλλει ή περιορίζει
την Πίστωση για οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε χρόνο, ακόµα και χωρίς να έχει υπάρξει υπέρβαση του
Ορίου της Πίστωσης.
8.2.
Η συµβατική σχέση που διέπεται από τους παρόντες ειδικούς όρους έχει αόριστη διάρκεια. Καταγγελία της
σχέσης αυτής από τα συµβαλλόµενα µέρη πραγµατοποιείται εγγράφως και ισχύει µετά την παρέλευση πέντε (5)
ηµερών αφότου περιέλθει στο έτερο συµβαλλόµενο µέρος η σχετική γραπτή ανακοίνωση του καταγγέλλοντος.
Εφόσον δεν υφίσταται χρεωστικό υπόλοιπο του Πελάτη, η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να καταγγέλλει τη συµβατική σχέση
και χωρίς την τήρηση προθεσµίας. Η καταγγελία από τον Πελάτη επιτρέπεται µόνον εφόσον αυτός έχει
προηγουµένως εξοφλήσει κάθε υποχρέωσή του προς την ΠΗΓΑΣΟΣ και δεν υφίσταται έναντι αυτής χρεωστικό του
υπόλοιπο σε χρήµατα ή τίτλους. Άλλως, µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων της για την εκποίηση κινητών αξιών
του Πελάτη κατά τους παρόντες ειδικούς όρους, η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να ζητήσει από τον Πελάτη να της υποδείξει
εντός δύο ηµερών από την κοινοποίηση της καταγγελίας κινητές αξίες, τις οποίες αυτή θα εκποιήσει για την πλήρη
και οριστική εξόφληση κάθε υποχρέωσης του Πελάτη έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ. Αν παρέλθει άπρακτη αυτή η
προθεσµία, η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να επιλέξει η ίδια κινητές αξίες του Πελάτη, ιδίως από αυτές που περιλαµβάνονται
στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, τις οποίες δύναται να εκποιήσει χρηµατιστηριακώς για την πλήρη ικανοποίηση κάθε
απαιτήσεώς της κατά του Πελάτη.
8.3.
Με επιφύλαξη των δικαιωµάτων της ΠΗΓΑΣΟΣ σύµφωνα µε την παράγραφο 8,1., η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να
καταγγέλλει τους παρόντες ειδικούς όρους χωρίς τήρηση προθεσµίας για σπουδαίο λόγο, όπως η επιδείνωση της
οικονοµικής κατάστασης του Πελάτη, η παράβαση από τον Πελάτη οιουδήποτε όρου της εν γένει συµβατικής του
σχέσεως µε την ΠΗΓΑΣΟΣ και η επέλευση εκτάκτου γεγονότος, ακόµη και αν αυτό δεν εµπίπτει στη σφαίρα του
Πελάτη, που θέτει σε κίνδυνο την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ.
8.4.
Με την επέλευση των αποτελεσµάτων της καταγγελίας, ο Λογαριασµός Βραχυπρόθεσµης Πίστωσης κλείνει
και το ανεξόφλητο υπόλοιπο της πιστώσεως καθίσταται άµεσα ληξιπρόθεσµο και απαιτητό, µετά των τόκων, των
προµηθειών και των άλλων εξόδων, και ο Πελάτης καθίσταται αυτοδίκαια υπερήµερος, χωρίς προηγούµενη
ειδοποίηση, οφείλει δε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας στα ανεξόφλητα ποσά. Τα δικαιώµατα της ΠΗΓΑΣΟΣ βάσει των
παρόντων ειδικών όρων και της Σύµβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών δεν θίγονται έως της πλήρους και
ολοσχερούς εξοφλήσεως κάθε χρεωστικού υπολοίπου του Πελάτη.
8.5.
Αν κατά το χρόνο της επέλευσης των αποτελεσµάτων της καταγγελίας ο Πελάτης δεν έχει προσδιορίσει
στην ΠΗΓΑΣΟΣ τις κινητές του αξίες, ιδίως από εκείνες που περιλαµβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, τις
οποίες θα εκποιήσει η ΠΗΓΑΣΟΣ προς πλήρη και ολοσχερή ικανοποίηση κάθε απαίτησής της κατά του Πελάτη, η
ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να εκποιήσει κατά την κρίση της τόσες κινητές αξίες του Πελάτη, που βρίσκονται, άµεσα ή
έµµεσα, στην κατοχή της, όσες είναι απαραίτητο για να ικανοποιηθεί πλήρως κάθε απαίτησή της κατ’ αυτού,
συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων, το δε προϊόν της πωλήσεως αυτής φέρεται σε πίστωση του Λογαριασµού
Βραχυπρόθεσµης Πίστωσης ή οποιουδήποτε άλλου χρεωστικού χρηµατικού λογαριασµού του Πελάτη. Η ΠΗΓΑΣΟΣ
θα λάβει σχετικώς υπόψη, κατά το δυνατό, τα συµφέροντα του Πελάτη και, ιδίως το κόστος και την ευχέρεια
ρευστοποίησής τους ή την συµφέρουσα, κατά την κρίση της ΠΗΓΑΣΟΣ, τιµή τους, ενηµερώνει δε στη συνέχεια τον
Πελάτη.
8.6.
Το τελικό χρεωστικό υπόλοιπο του Λογαριασµού Βραχυπρόθεσµης Πίστωσης ασφαλίζεται µε όλες τις
προσωπικές και εµπράγµατες ασφάλειες που χρησιµοποιούνται για την εξασφάλιση της πίστωσης. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν
υποχρεούται να καταβάλει λάβει χρηµατικά ποσά από το Λογαριασµό Βραχυπρόθεσµης Πίστωσης ή να παραδώσει
µετοχές πριν από την πλήρη εξόφληση όλων των χρεών του έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ βάσει των παρόντων ειδικών όρων,
της Συµβάσεως Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που τον συνδέει µε την ΠΗΓΑΣΟΣ και τυχόν άλλων ειδικών
συµβάσεων και ειδικών όρων.

9. Έξοδα που βαρύνουν τον Πελάτη

9.1.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ, για κάθε χορηγούµενη βάσει της παρούσας σύµβασης πίστωση, δύναται να χρεώνει τον
Πελάτη µε έξοδα παρακολούθησης συναλλαγής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Παράρτηµα Α.
9.2.
Τα κάθε είδους έξοδα και δαπάνες που βαρύνουν τον Πελάτη σύµφωνα µε την παράγραφο VII 3 της
Σύµβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, καθώς και τα έξοδα της παραγράφου 9.1. καταβάλλει ο Πελάτης στην
ΠΗΓΑΣΟΣ εντόκως, µε βάση το επιτόκιο της παραγράφου 3.1, από την ηµέρα καταβολής τους εκ µέρους της
ΠΗΓΑΣΟΣ. Αν τα ποσά αυτά δεν εξοφληθούν από τον Πελάτη εµπρόθεσµα, οφείλεται και επ’ αυτών τόκος
υπερηµερίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω στο κεφάλαιο 5 των παρόντων ειδικών όρων.

10. ∆ηλώσεις του Πελάτη
10.1.
Ο Πελάτης δηλώνει ότι η ΠΗΓΑΣΟΣ του έχει επιστήσει ιδιαιτέρως την προσοχή στο ότι η αγορά µετοχών µε
πίστωση του τιµήµατος ενέχει αυξηµένους κινδύνους µειώσεως ή και απώλειας του αρχικώς επενδυοµένου
κεφαλαίου του, καθόσον µάλιστα δια της παρεχόµενης πίστωσης ο πελάτης επενδύει χρηµατικά ποσά που
υπερβαίνουν τα κεφάλαια που ο ίδιος διαθέτει. Οι κίνδυνοι αυτοί εντοπίζονται µεταξύ άλλων, ενδεικτικά, στις
µεταβολές των συνθηκών της αγοράς, στον πιστωτικό κίνδυνο των αντισυµβαλλοµένων, στον κίνδυνο ρευστότητας
στη χρηµατιστηριακή αγορά κλπ. Ο Πελάτης βεβαιώνει ότι έχει γνώση των συναφών κινδύνων, καθώς και ότι
διαθέτει ανάλογη εµπειρία και αντιλαµβάνεται τη λειτουργία της αγοράς µετοχών µε πίστωση, καθώς και το
περιεχόµενο των αναλαµβανόµενων κάθε φορά κινδύνων. Ο Πελάτης δηλώνει επίσης ότι έχει κατανοήσει και
γνωρίζει την βάσει του νόµου και κατά τους παρόντες ειδικούς όρους υποχρέωση κάλυψης Αρχικού Περιθωρίου,
των συνεπειών της µείωσης του ∆ιατηρητέου Περιθωρίου κάτω από το συµφωνηθέν όριο, καθώς και τη διαδικασία
εκποίησης Στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, όπως ειδικότερα διαλαµβάνουν οι παρόντες ειδικοί
συµβατικοί όροι για τα θέµατα αυτά, καθώς και ότι είχε το χρόνο και τη δυνατότητα να µελετήσει τους παρόντες
ειδικούς συµβατικούς όρους και έλαβε γνώση αυτών, του παρασχέθηκε δε από την ΠΗΓΑΣΟΣ κάθε πληροφορία και
διευκρίνιση που ζήτησε για την πλήρη κατανόησή τους.
10.2.
Ο Πελάτης δηλώνει υπεύθυνα, γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόµου περί ψευδούς δήλωσης, ότι δεν είναι
υπερήµερος έναντι πιστωτικού ιδρύµατος ή επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για την εξόφληση
οφειλών του. Αναλαµβάνει εξάλλου την υποχρέωση, αν στο µέλλον υπάρξει τέτοια καθυστέρηση εξόφλησης
οφειλής έναντι τράπεζας ή επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, να το δηλώνει αµέσως εγγράφως στην
ΠΗΓΑΣΟΣ.

11. Τελικές διατάξεις
11.1.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να κοινοποιεί αντίγραφο του παρόντος στην ΕΧΑΕ
και σε εταιρίες εκδότριες µετοχών που περιλαµβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, οµού µετά του καταλόγου
των µετοχών αυτών, για την εφαρµογή των σχετικών ειδικών όρων, όπως για την πληρωµή µερίσµατος, τη σύσταση
ενεχύρου και επί νέων µετοχών κλπ.
11.2.
Οι παρόντες ειδικοί όροι τροποποιούνται και συµπληρώνονται µόνον εγγράφως. Η ΠΗΓΑΣΟΣ,
λαµβανοµένων υπόψη των συνθηκών της αγοράς και τυχόν τροποποιήσεων της νοµοθεσίας, δικαιούται να
τροποποιεί το Αρχικό και το ∆ιατηρητέο Περιθώριο και να περιορίζει το όριο της πίστωσης µε την αποστολή στον
Πελάτη σχετικής ειδοποίησης τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν από την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων αυτών.
Εφόσον ο Πελάτης δεν αποδέχεται τις τροποποιήσεις αυτές, δικαιούται να καταγγείλει τους παρόντες ειδικούς
όρους, εξοφλώντας κάθε χρεωστικό υπόλοιπο έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ.
11.3.
Σε περίπτωση θανάτου του Πελάτη, η ΠΗΓΑΣΟΣ διενεργεί κάθε απαραίτητη συναλλαγή και εκτελεί πάν ό,τι
προβλέπεται στους παρόντες ειδικούς όρους, έως ότου εξοφληθεί κάθε χρεωστικό υπόλοιπο του Πελάτη έναντι
αυτής.
11.4.
Σε περίπτωση τροποποίησης επί το αυστηρότερον της νοµοθεσίας τροποποιούνται αυτοδικαίως οι
παρόντες ειδικοί όροι.

VII. Ειδικοί Όροι για τη χρηµατιστηριακή παραγγελία µε αντικείµενο την εκτέλεση εντολών, την κατάρτιση και
εκκαθάριση συναλλαγών επί Παραγώγων Χρηµατοπιστωτικών Μέσων στην Αγορά Παραγώγων του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών
Οι παρόντες εδικοί όροι διέπουν τις συναλλακτικές σχέσεις του Πελάτη µε την ΠΗΓΑΣΟΣ που έχουν ως αντικείµενο
τις συναλλαγές που καταρτίζει η ΠΗΓΑΣΟΣ για λογαριασµό του Πελάτη µε αντικείµενο Παράγωγα

Χρηµατοπιστωτικά Μέσα εισηγµένα στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α., ισχύουν δε συµπληρωµατικώς προς τους
όρους της παρούσας σύµβασης για την εκτέλεση εντολών / παραγγελία προς διενέργεια συναλλαγών επί
χρηµατοπιστωτικών µέσων (ΙΙΙ, IV και V ανωτέρω), υπερισχύοντες των τελευταίων ως ειδικότεροι, εφόσον
υφίσταται διάσταση µεταξύ των δύο κειµένων.

1. Γενικές αρχές – Αντικείµενο των παρόντων ειδικών όρων
1.1.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ είναι µέλος της Αγοράς Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και συµµετέχει απ’ ευθείας,
ως µέλος, στο Σύστηµα Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων, θα εκτελεί δε τις εντολές του Πελάτη προς
κατάρτιση συναλλαγών για λογαριασµό του Πελάτη σε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα που αποτελούν ή θα
αποτελέσουν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. (στο εξής: τα «Παράγωγα) κατά τους
όρους που διέπουν εκάστοτε τις συναλλαγές στην αγορά αυτή και, ιδίως, κατά τους οικείους όρους του Κανονισµού
του Συστήµατος Παραγώγων, του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και του Κανονισµού Εκκαθάρισης
Συναλλαγών επί Παραγώγων της ΕΧΑΕ.
1.2.
Ο Πελάτης δηλώνει και διαβεβαιώνει προς την ΠΗΓΑΣΟΣ ότι η ΠΗΓΑΣΟΣ α) τον έχει ενηµερώσει πλήρως
πριν την υπογραφή των παρόντων ειδικών όρων της σύµβασης για τα γενικά χαρακτηριστικά λειτουργίας της
Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α., τα χαρακτηριστικά των Παραγώγων που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης
στην εν λόγω Αγορά και τις υποχρεώσεις που µπορούν να προκύψουν από αυτές, επισηµαίνοντας τους κινδύνους
που είναι συνυφασµένοι µε τα Παράγωγα, β) έθεσε, µεταξύ άλλων, στη διάθεσή του σχετικό πληροφοριακό υλικό
που εκδίδει η ΕΧΑΕ ως προς την Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και την εκκαθάρισή των
Παραγώγων µέσω της ΕΧΑΕ / Τµήµα Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων και γ) του έχει επιστήσει την
προσοχή στη διαδικασία διακανονισµού ανοικτών θέσεων, παροχής περιθωρίων ασφάλισης και αναγκαστικής
κάλυψης ή αναγκαστικού κλεισίµατος θέσεων ή εξισορρόπησης ανοικτών θέσεων και της υποχρέωσης φυσικής
παράδοσης υποκείµενων αξιών, αναλόγως του Παραγώγου.
1.3.
Οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση µε Παράγωγο, ως προς το οποίο ο Πελάτης επιθυµεί να δώσει εντολή
στην ΠΗΓΑΣΟΣ προς διενέργεια συναλλαγής – όπως, ενδεικτικώς, ως προς το αντικείµενο, το περιεχόµενο και τα
χαρακτηριστικά του Παραγώγου, τη διαπραγµάτευση και εκκαθάρισή του – θα αντλεί ο Πελάτης µε δική του
ευθύνη. Προς το σκοπό αυτό επεστήθη η προσοχή του Πελάτη α) στις διατάξεις του Κανονισµού του Συστήµατος
Παραγώγων που εγκρίνεται µε Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όταν αυτός εκδοθεί και τεθεί σε ισχύ, και
β) στις σχετικές µε τη λειτουργία της Αγοράς Παραγώγων διατάξεις του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών
και του Κανονισµού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων της ΕΧΑΕ, έχει δε ενηµερωθεί αυτός από την
ΠΗΓΑΣΟΣ ότι οι σχετικοί Κανονισµοί δηµοσιεύονται στο διαδικτυακούς τόπους www.helex.gr και www.adex.ase.gr,
καθώς και ότι δύναται να λαµβάνει αντίγραφα αυτών από τα γραφεία της ΠΗΓΑΣΟΣ. Ο Πελάτης αναλαµβάνει την
υποχρέωση, όταν έχει οιαδήποτε απορία ή αµφιβολία ως προς το περιεχόµενο των σχετικών διατάξεων ή ως προς
Παράγωγο, που επιθυµεί να αποτελέσει αντικείµενο συναλλαγών του, να έρχεται µε δική του πρωτοβουλία σε
επικοινωνία µε την ΠΗΓΑΣΟΣ για να λαµβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.
1.4.
Ο Πελάτης βεβαιώνει την ΠΗΓΑΣΟΣ, η οποία βασίζεται στην εν λόγω διαβεβαίωση για την κατάρτιση της
παρούσας, πως α) διαθέτει – άµεσα ή έµµεσα, µέσω προσωπικών συµβούλων του – την απαραίτητη τεχνογνωσία
για να προστρέχει ανά πάσα στιγµή µε άνεση στους παραπάνω διαδικτυακούς τόπους για να αντλεί οποιαδήποτε
πληροφορία χρειάζεται ως προς τα Παράγωγα, επί των οποίων επιθυµεί να καταρτίσει συναλλαγές µέσω της
ΠΗΓΑΣΟΣ και τα χαρακτηριστικά τους, έχει δε συµπληρώσει πλήρως µε δική του ευθύνη ερωτηµατολόγιο
(Παράρτηµα 3) και β) πως θα της διαβιβάζει εντολές προς κατάρτιση συναλλαγής επί παραγώγων µόνον εφόσον έχει
κατανοήσει πλήρως τις αρχές και τον τρόπο λειτουργίας του κάθε συγκεκριµένου Παραγώγου, γνωρίζει δε ότι,
εφόσον έχει οποιαδήποτε απορία ή αµφιβολία σχετικώς, θα απευθύνεται µε δική του πρωτοβουλία προς την
ΠΗΓΑΣΟΣ για την παροχή σ’ αυτόν διευκρινίσεων.

2. Εκτέλεση εντολών – κατάρτιση συναλλαγών επί Παραγώγων
2.1.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται για τη µη εκτέλεση εντολών λόγω ακύρωσης καταρτισθεισών πράξεων µε
πρωτοβουλία της ΕΧΑΕ υπό τους όρους του νόµου και του Κανονισµού, υπέρβασης του ορίου ανοικτών θέσεων του
Πελάτη που έχει τεθεί από την ΕΧΑΕ ή µη συµµετοχής της ΠΗΓΑΣΟΣ στη συνεδρίαση της Αγοράς Παραγώγων. Η
ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται για τη µη εκτέλεση εντολών λόγω υπέρβασης του ορίου συναλλαγών της ή παράβασης των
υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο Πελάτης µε τους παρόντες ειδικούς όρους ή µε οποιαδήποτε από τις συµβάσεις

του µε την ΠΗΓΑΣΟΣ, καθώς και στην περίπτωση εφαρµογής περιοριστικών ή απαγορευτικών διατάξεων της
εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας.
2.2.
Η εκτέλεση των εντολών του Πελάτη µέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ οδηγεί, βάσει του νόµου, στην κατάρτιση
σύµβασης για τα συγκεκριµένα Παράγωγα µεταξύ Πελάτη και ΕΧΑΕ , η οποία ευθύνεται για την προσήκουσα
εκκαθάριση των συναλλαγών αυτών σύµφωνα µε το άρθρο 25 του ν. 2533/1997, χωρίς να υπέχει σχετικώς ευθύνη
η ΠΗΓΑΣΟΣ έναντι του Πελάτη.

3.
Λογαριασµός
περιθωρίου
ασφάλισης,
ηµερήσιος
διακανονισµός
ανοικτών
εκκαθάριση/διακανονισµός Παραγώγων κατά τη λήξη ή άσκηση και κινήσεις λογαριασµών

θέσεων,

3.1.
Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την ΠΗΓΑΣΟΣ να ανοίξει επ’ ονόµατί του δεσµευµένο Λογαριασµό Περιθωρίου
Ασφάλισης, για την εξασφάλιση των εκάστοτε υποχρεώσεών του που απορρέουν από συναλλαγές που
καταρτίζονται για λογαριασµό του επί Παραγώγων και εκκαθαρίζονται στην ΕΧΑΕ σε πιστωτικό ίδρυµα της επιλογής
της ΠΗΓΑΣΟΣ, που είναι τράπεζα περιθωρίου ασφάλισης.
Ο Λογαριασµός Περιθωρίου Ασφάλισης διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισµού του Συστήµατος Παραγώγων,
του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και του Κανονισµού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων της
ΕΧΑΕ (Κανονισµός Λειτουργίας της ΕΤΕΣΕΠ). Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν φέρει έναντι του Πελάτη ευθύνη για πράξεις ή
παραλείψεις του πιστωτικού ιδρύµατος στο οποίο τηρείται ο Λογαριασµός Περιθωρίου Ασφάλισης.
3.2.
Το περιθώριο ασφάλισης για το σύνολο των Παραγώγων για τα οποία προβλέπεται περιθώριο ασφάλισης,
κατατίθεται στον Λογαριασµό Περιθωρίου Ασφάλισης στο όνοµα του Πελάτη. Ο Λογαριασµός αυτός είναι
δεσµευµένος υπέρ της ΕΧΑΕ, υπέρ της οποίας υφίσταται νόµιµο ενέχυρο για το ποσό του περιθωρίου Ασφάλισης,
όπως αυτό υπολογίζεται από την ΕΧΑΕ. Ο Πελάτης γνωρίζει ότι η ΕΧΑΕ, σύµφωνα µε τους όρους της εκάστοτε
ισχύουσας νοµοθεσίας και του Κανονισµού Λειτουργίας του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, δικαιούται οποτεδήποτε να
µεταβάλει τις µεθόδους υπολογισµού και αποτίµησης οποιασδήποτε µεταβλητής για τον καθορισµό του
περιθωρίου ασφάλισης καθώς και να αυξάνει ή να µειώνει το Περιθώριο Ασφάλισης, οπότε, εάν δεν ορίζεται άλλως
στη σχετική απόφαση της ΕΧΑΕ, τυχόν νέα αυστηρότερη ρύθµιση θα ισχύει αυτοδικαίως, µε αναδροµική ισχύ, όπως
ειδικότερα προβλέπεται στην εν λόγω απόφαση, και επί των εκκρεµών θέσεων του Πελάτη κατά το χρόνο της
µεταβολής, ο δε Πελάτης υποχρεούται, εφόσον απαιτείται, να προβαίνει σε αύξηση του Περιθωρίου Ασφάλισης,
όπως ορίζεται κάθε φορά.
3.3.
Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την ΠΗΓΑΣΟΣ όπως, µε χρέωση του Χρηµατικού Επενδυτικού Λογαριασµού του
Πελάτη που τηρείται στην ΠΗΓΑΣΟΣ στο όνοµά του για τους σκοπούς των παρόντων ειδικών συµβατικών όρων («ο
Χρηµατικός Επενδυτικός Λογαριασµός Παραγώγων») µεταφέρονται όσα χρηµατικά ποσά εκάστοτε απαιτούνται
στον Λογαριασµό Περιθωρίου Ασφάλισης για την κάλυψη των ασφαλειών που απαιτούνται εκάστοτε υπέρ της
ΕΧΑΕ και, εν γένει, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Πελάτη όπως αυτές προκύπτουν από τον ηµερήσιο
διακανονισµό ανοικτών θέσεων και από την εκκαθάριση κατά τη λήξη ή άσκηση Παραγώγου.
3.4.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ, ως µέλος του Συστήµατος Εκκαθάρισης των Συναλλαγών επί Παραγώγων, κινεί το Λογαριασµό
Περιθωρίου Ασφάλισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού του Συστήµατος Παραγώγων και του
Κανονισµού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων της ΕΧΑΕ, καταρτίζει δε ηµερησίως αναλυτική κατάσταση
που απεικονίζει το σύνολο των περιθωρίων ασφάλισης που έχει παράσχει ο Πελάτης στο πλαίσιο της παρούσας
σύµβασης και τη θέση του λογαριασµού του.
3.5.
Μετά το τέλος της συνεδρίασης της Αγοράς Παραγώγων, αφού ενηµερωθεί η ΠΗΓΑΣΟΣ από την ΕΧΑΕ για
τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις ηµερήσιου διακανονισµού ανοικτών θέσεων του Πελάτη, ενηµερώνει σχετικά τον
Πελάτη µε κάθε πρόσφορο µέσο, τηλεφωνικώς ή και µε το σταθερό µέσο που έχει υποδείξει ο Πελάτης στο
συνηµµένο στην παρούσα Παράρτηµα 4. Για τη διευκόλυνση του διακανονισµού των συναλλαγών του, ο Πελάτης
οφείλει να καταβάλλει στην ΠΗΓΑΣΟΣ την τυχόν καταβλητέα διαφορά εκ του συµψηφιστικού υπολοίπου των
απαιτήσεων και υποχρεώσεών του έναντι της ΕΧΑΕ το αργότερο 30΄ πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της
Αγοράς Παραγώγων της επόµενης εργάσιµης ηµέρας µετά την κατάρτιση συναλλαγής.
3.6.
Εφόσον το περιθώριο ασφάλισης του Πελάτη, όπως προκύπτει από τον ηµερήσιο διακανονισµό των
ανοικτών του θέσεων από όλα τα Παράγωγα που τηρεί ο Πελάτης µέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ, υπερβαίνει σε αξία το
υπόλοιπο του Λογαριασµού Περιθωρίου Ασφάλισης, η ΠΗΓΑΣΟΣ µεταφέρει στο λογαριασµό αυτό το απαιτούµενο
ποσό από τον Χρηµατικό Επενδυτικό Λογαριασµό Παραγώγων του Πελάτη. Εφόσον δεν είναι διαθέσιµο το ποσό

αυτό στον εν λόγω λογαριασµό ή εάν, συνεπεία της µεταφοράς από τον Χρηµατικό Επενδυτικό Λογαριασµό
Παραγώγων ποσών στον Χρηµατικό Επενδυτικό Λογαριασµό Περιθωρίου Ασφάλισης, το υπόλοιπο του Χρηµατικού
Επενδυτικού Λογαριασµού Παραγώγων δεν επαρκεί για την κάλυψη τυχόν λοιπών ανειληµµένων υποχρεώσεων του
Πελάτη (π.χ. για εξόφληση ήδη πραγµατοποιηθεισών αγορών χρηµατοπιστωτικών µέσων), η ΠΗΓΑΣΟΣ ενηµερώνει
ειδικώς τον Πελάτη µε κάθε πρόσφορο τρόπο τηλεφωνικώς ή και µε το σταθερό µέσο που έχει υποδείξει ο Πελάτης
στο συνηµµένο στην παρούσα Παράρτηµα 4, καλώντας τον να καλύψει αµέσως τη διαφορά µε καταβολή µετρητών.
3.7.
Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν καλύψει την διαφορά αυτή και, εν γένει, σε περίπτωση που η εκάστοτε
αποτίµηση του περιθωρίου ασφάλισης δεν πληροί τα ελάχιστα όρια που θέτει η ΕΧΑΕ και ο Πελάτης δεν έχει
προβεί προσηκόντως και εµπροθέσµως, κατά τα ανωτέρω, σε αποκατάσταση του περιθωρίου ασφάλισης, για
οποιονδήποτε λόγο, η ΠΗΓΑΣΟΣ, πέραν του δικαιώµατός της να χρεώσει ισόποσα το Χρηµατικό Επενδυτικό
Λογαριασµό Παραγώγων του Πελάτη ή οποιονδήποτε άλλο λογαριασµό του που έχει διαθέσιµο χρηµατικό
υπόλοιπο, εξουσιοδοτείται ανεκκλήτως όπως – κατά τη διακριτική της ευχέρεια – καταβάλλει το ποσό αυτό η ίδια,
χρεώνοντας ισόποσα τον Χρηµατικό Επενδυτικό Λογαριασµό Παραγώγων ή, κατά την κρίση της, οποιονδήποτε άλλο
λογαριασµό του Πελάτη, και να πωλήσει Χρηµατοπιστωτικά Μέσα του Πελάτη αντίστοιχης αξίας που είναι
καταχωρηµένα σε Λογαριασµό Αξιών του Πελάτη που τηρεί η ΠΗΓΑΣΟΣ και εν γένει βρίσκονται – άµεσα ή έµµεσα –
στην κατοχή της για την κάλυψη του ποσού που κατέβαλε. Το τίµηµα των ως άνω χρηµατοπιστωτικών µέσων που
πωλήθηκαν πιστώνει η ΠΗΓΑΣΟΣ στον Χρηµατικό Επενδυτικό Λογαριασµό Παραγώγων του Πελάτη ή στον
λογαριασµό στον οποίο χρέωσε το ποσό που κατέβαλε η ίδια, εξ ιδίων διαθεσίµων, συµψηφίζεται δε τούτο µε το
οφειλόµενο στην ΠΗΓΑΣΟΣ ποσό και τους τυχόν αναλογούντες τόκους υπερηµερίας σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στην παράγραφο V.B.3.5 της Σύµβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.
3.8.
Εφόσον, για οποιονδήποτε λόγο, το έλλειµµα του Λογαριασµού Περιθωρίου Ασφάλισης δεν έχει καλυφθεί,
επέρχονται οι κατά το νόµο και τον Κανονισµό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων συνέπειες της
υπερηµερίας αντισυµβαλλοµένου, δηλαδή εν προκειµένω του Πελάτη, που προβλέπει το θεσµικό πλαίσιο
λειτουργίας της Αγοράς Παραγώγων. Κατά συνέπεια, η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται, κατά την απόλυτη κρίση της, να
εκποιήσει στοιχεία του περιθωρίου ασφάλισης ή να χρησιµοποιήσει µετρητά που τυχόν περιέχονται σε αυτό
προκειµένου να επαναγορασθούν υποκείµενες του Παραγώγου µετοχές, σε περίπτωση Συµβολαίων Stock Reverse
Repo, ή να λάβει κάθε άλλο πρόσφορο µέτρο προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι της ΕΧΑΕ και της ιδίας.
Ο διακανονισµός των πάσης φύσεως τελών και προµηθειών, καθώς και ο τελικός διακανονισµός διενεργείται
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και την παρούσα σύµβαση.
3.9.
Εφόσον το χρηµατικό υπόλοιπο του Λογαριασµού Περιθωρίου Ασφάλισης υπερβαίνει το απαιτούµενο
κατά τους κανονισµούς της ΕΧΑΕ περιθώριο ασφάλισης, η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να αναλάβει το επιπλέον ποσό και να
το πιστώσει στον Χρηµατικό Επενδυτικό Λογαριασµό Παραγώγων του Πελάτη.
3.10.
Ο Πελάτης δύναται να παράσχει περιθώριο ασφάλισης µε τη δέσµευση κινητών αξιών στο Λογαριασµό
Aξιών του µε χειριστή την ΠΗΓΑΣΟΣ , στο Σύστηµα Άϋλων Τίτλων (στο εξής το «ΣΑΤ») της ΕΧΑΕ (ΚΑΑ) σύµφωνα µε
τους Κανονισµούς Εκκαθάρισης Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων,
υπό τους όρους που προβλέπονται στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της Αγοράς Παραγώγων στο Χ.Α. και
εκκαθάρισης/διακανονισµού των συναλλαγών που καταρτίζονται σ’ αυτήν. Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την ΠΗΓΑΣΟΣ,
η οποία και τηρεί το σχετικό κωδικό εκκαθάρισης του Πελάτη, να πράττει παν ό,τι απαιτείται για την εκπλήρωση
των ανωτέρω, προβαίνοντας στις σχετικές δηλώσεις έναντι της ΕΧΑΕ και παντός άλλου προσώπου. Ο Πελάτης
ενηµερώνεται µε δική του πρωτοβουλία για τους ισχύοντες εκάστοτε όρους παροχής περιθωρίου ασφάλισης, κατά
τα οριζόµενα ανωτέρω υπό 3.1. και 3.2.
3.11.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ ενηµερώνει τον Πελάτη, µε πρωτοβουλία του τελευταίου
α) για την αποτίµηση στην οποία προέβη η ΕΧΑΕ των κινητών αξιών του Πελάτη που έχουν δοθεί ως περιθώριο
ασφάλισης καθώς και για το συντελεστή στάθµισης αυτών από την ΕΧΑΕ και την ΠΗΓΑΣΟΣ,
β) για την έγκριση ή όχι από την ΕΧΑΕ αιτήµατος της ΠΗΓΑΣΟΣ προς αποδέσµευση κινητών αξιών του Πελάτη,
που έχουν δοθεί ως περιθώριο ασφάλισης,
γ) για οποιοδήποτε άλλο θέµα σχετικό µε τη διαδικασία παροχής περιθωρίου ασφάλισης µε δέσµευση κινητών
αξιών κατά την παράγραφο 3.5 και 3.10.

3.12.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να αρνείται την παροχή περιθωρίου ασφάλισης από τον Πελάτη µε δέσµευση
κινητών αξιών του Πελάτη σε Λογαριασµό Αξιών του Πελάτη, τον οποίο έχει δικαίωµα να κινεί η ΠΗΓΑΣΟΣ, εφόσον
η αποτίµηση των εν λόγω κινητών αξιών του Πελάτη, είναι µικρότερη από το τυχόν χρεωστικό υπόλοίπο του Πελάτη
προς την ΠΗΓΑΣΟΣ από τις συναλλακτικές του σχέσεις µε αυτήν ή εφόσον πρόκειται για µετοχές των οποίων δεν
έχει εξοφλήσει την αγορά.
3.13.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται επιπροσθέτως να καθορίζει συντελεστή στάθµισης για καθεµιά από τις Αποδεκτές
Μετοχές, καθώς και το ποσοστό κατά το οποίο θα µπορεί να συµµετέχει, κατ’ ανώτατο όριο, εκάστη εξ αυτών στο
όλο χαρτοφυλάκιο αξιών που παρέχει ως εξασφάλιση ο Πελάτης. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται, κατά την εύλογη κρίση της,
να τροποποιεί τον Κατάλογο Αποδεκτών Μετοχών, το συντελεστή στάθµισης εκάστης, καθώς και το ανώτατο
ποσοστό µε το οποίο θα επιτρέπεται να συµµετέχει εκάστη µετοχή στο όλο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας,
γνωστοποιώντας τις τροποποιήσεις στον Πελάτη εγγράφως ή µε το σταθερό µέσο που έχει υποδείξει ο Πελάτης στο
συνηµµένο στην παρούσα Παράρτηµα 4. Ο Πελάτης υποχρεούται να συµµορφωθεί στις εν λόγω τροποποιήσεις
εντός εξαηµέρου από την ανακοίνωση σ’ αυτόν των τροποποιήσεων.
3.14.
Κατά την εκκαθάριση Παραγώγου κατά τη λήξη του ή κατά τη διάρκεια ισχύος του εφόσον εξασκηθεί το
σχετικό δικαίωµα, η ΠΗΓΑΣΟΣ εξασκεί όσα δικαιώµατα ενεργοποιούνται στο χρονικό αυτό σηµείο υπέρ του Πελάτη
της, σύµφωνα µε τις οδηγίες που λαµβάνει από τον Πελάτη, τηρουµένων των διατάξεων του Κανονισµού
Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων. Στην περίπτωση που ο διακανονισµός Παραγώγων συνεπάγεται φυσική
παράδοση υποκειµένων αξιών – ως τοιαύτης νοουµένης και της καταχωρίσεως αξιών σε λογαριασµό µερίδων
χειριστή στο ΣΑΤ ή σε άλλο Σύστηµα ηλεκτρονικής καταχώρισης άυλων τίτλων – ο διακανονισµός αυτός
ολοκληρώνεται εντός της προθεσµίας που καθορίζεται στην αντίστοιχη περιγραφή των χαρακτηριστικών του
Παραγώγου βάσει της αρχής της παράδοσης έναντι της καταβολής του τιµήµατος. Εφόσον ο Πελάτης υποχρεούται
σε φυσική παράδοση υποκειµένων αξιών αλλά δεν είναι δικαιούχος αντιστοίχων αξιών ελευθέρων βαρών ή δεν
θέτει στην διάθεση της ΠΗΓΑΣΟΣ αντίστοιχες αξίες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της τελευταίας ηµέρας
διαπραγµάτευσης του σχετικού Παραγώγου στην Αγορά Παραγώγων, η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται, πάντως, να προβεί
στην απόκτηση αξιών για λογαριασµό του Πελάτη χρεώνοντάς τον µε κάθε σχετικό ποσό, έξοδο ή αµοιβή. Η
ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται στις περιπτώσεις του προηγουµένου εδαφίου κατά την διακριτική της ευχέρεια και χωρίς
προηγούµενη ειδοποίηση του Πελάτη να ρευστοποιεί Χρηµατοπιστωτικά Μέσα του Πελάτη τα οποία βρίσκονται
καταχωρηµένα σε Λογαριασµό Αξιών του Πελάτη που τηρεί η ΠΗΓΑΣΟΣ και εν γένει βρίσκονται – άµεσα ή έµµεσα –
στην κατοχή της, εφόσον δεν βρίσκονται στον Χρηµατικό Επενδυτικό Λογαριασµό Παραγώγων του Πελάτη πριν από
την έναρξη της συνεδρίασης της τελευταίας ηµέρας διαπραγµάτευσης του σχετικού Παραγώγου στην Αγορά
Παραγώγων τα αναγκαία χρηµατικά ποσά.
3.15.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται, χωρίς να υποχρεούται, να δίδει εντολές για λογαριασµό του Πελάτη για το κλείσιµο
θέσεων του Πελάτη σε Παράγωγα, σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν έχει θέσει τουλάχιστον 30’ πριν από την
έναρξη της τελευταίας ηµέρας διαπραγµάτευσης ενός Παραγώγου τα χρηµατικά ποσά που απαιτούνται για την
αγορά των υποκείµενων αξιών ή – σε περίπτωση που ο διακανονισµός παραγώγου συνεπάγεται την παράδοση
υποκείµενης αξίας – την υποκείµενη αυτή αξία στην ΠΗΓΑΣΟΣ. Εντολές για το κλείσιµο ή την εξισορρόπηση
ανοικτών θέσεων δύνανται να δίδονται από την ΠΗΓΑΣΟΣ και σε περίπτωση µη καταβολής του επιπλέον
περιθωρίου ασφάλισης σύµφωνα µε τους παρόντες ειδικούς όρους, δυνάµει ανέκκλητης εξουσιοδότησης που
παρέχει στην ΠΗΓΑΣΟΣ ο Πελάτης µε τους παρόντες ειδικούς όρους.
3.16.
Ο Πελάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζηµία της ΠΗΓΑΣΟΣ απορρέουσα από την διενέργεια
συναλλαγών επί Παραγώγων σύµφωνα µε τους παρόντες ειδικούς όρους, ιδίως δε κάθε ποσό που τυχόν θα
υποχρεωθεί να καταβάλει η ΠΗΓΑΣΟΣ στην ΕΧΑΕ, σύµφωνα µε το νόµο και τον Κανονισµό Εκκαθάρισης
Συναλλαγών επί Παραγώγων. Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί ανεκκλήτως την ΠΗΓΑΣΟΣ να εκποιήσει κάθε περιουσιακό
στοιχείο του που βρίσκεται στην κατοχή της ΠΗΓΑΣΟΣ, άµεσα ή έµµεσα µέσω τρίτου (π.χ. στην κατοχή
Θεµατοφύλακα), για την ικανοποίηση κάθε απαίτησης της ΠΗΓΑΣΟΣ κατ’ αυτού. Περαιτέρω, ο Πελάτης
εξουσιοδοτεί ανεκκλήτως την ΠΗΓΑΣΟΣ να δώσει εντολές για το κλείσιµο ανοικτών θέσεων του και εκχωρεί σ’
αυτήν κάθε απαίτηση έναντι της ΕΧΑΕ ή του πιστωτικού ιδρύµατος στο οποίο τηρείται ο Λογαριασµός Περιθωρίου
Ασφάλισης ή τρίτου για τα τυχόν προκύπτοντα ποσά διακανονισµού ή τα αποδεσµευόµενα ποσά περιθωρίου
ασφάλισης.

3.17.
Κάθε ρύθµιση που ορίζεται από την ΕΧΑΕ ισχύει αυτοδικαίως για τον Πελάτη, χωρίς να απαιτείται
συµφωνία του τελευταίου, ο δε Πελάτης υποχρεούται να προβαίνει άµεσα – και σε κάθε περίπτωση εντός των
χρονικών ορίων που θέτει η ΕΧΑΕ – σε κάθε αναγκαία αποκατάσταση του εκάστοτε καθοριζόµενου από την ΕΧΑΕ
ορίου, καθώς και, εν γένει, να εκπληρώνει άµεσα όλες τις οριζόµενες από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
υποχρεώσεις του, προκειµένου να διατηρεί τυχόν θέσεις του σε εκκρεµή Παράγωγα. Εάν δεν ορίζεται άλλως στη
σχετική απόφαση της ΕΧΑΕ, οι τυχόν µεταβολές ισχύουν και εφαρµόζονται επί όλων των ανοικτών θέσεων του
Πελάτη κατά το χρόνο της µεταβολής.

4. Ειδικοί όροι για την κατάρτιση συµβολαίων Stock Repo και Stock Reverse Repo
4.1.
Εφόσον ο Πελάτης έχει καταρτίσει Παράγωγα συµβόλαια Stock Repo και Stock Reverse Repo, ο Πελάτης
εξουσιοδοτεί την ΠΗΓΑΣΟΣ να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια ή δήλωση προς οποιονδήποτε φορέα – ιδίως
προς την ΕΧΑΕ - για την εκτέλεση και το διακανονισµό των Παραγώγων, ενδεικτικώς προκειµένου οι υποκείµενες
µετοχές να καταχωρούνται στο ή να µεταφέρονται από το Λογαριασµό Αξιών στη µερίδα του Πελάτη στο Σ.Α.Τ. που
χειρίζεται η ΠΗΓΑΣΟΣ κλπ, αναλόγως του περιεχοµένου του συµβολαίου Παραγώγου.
4.2.
Εφόσον ο Πελάτης έχει καταρτίσει συµβόλαιο Stock Reverse Repo δεν δικαιούται να δίδει στην ΠΗΓΑΣΟΣ
εντολή για µεταφορά υποκείµενων µετοχών από το Λογαριασµό Αξιών του στο Σ.Α.Τ. σε άλλο χειριστή,. Κατά
συνέπεια, ο Πελάτης δύναται µόνο είτε να πωλήσει χρηµατιστηριακά τις υποκείµενες µετοχές µε συναλλαγή
«Ανοικτής Πώλησης» στο Χ.Α. αποκλειστικά µέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ, είτε να τις διατηρήσει στο Λογαριασµό Αξιών του
που χειρίζεται η ΠΗΓΑΣΟΣ και να προβεί εν συνεχεία σε εξάσκηση του δικαιώµατος επαναπώλησης, µε δήλωσή του
στην ΕΧΑΕ µέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ, προκειµένου να επιστρέψει τις µετοχές στην ΕΧΑΕ.

5. Ανακοινώσεις και ενηµερώσεις της ΠΗΓΑΣΟΣ, αποστολή στοιχείων συναλλαγής
5.1.
Ο Πελάτης υποχρεούται πάντοτε, µε δική του πρωτοβουλία, να φροντίζει για την ενηµέρωσή του,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Μέρος IV.3.1 των Γενικών Όρων της παρούσας, ως προς την τιµή ηµερήσιας
εκκαθάρισης και ως προς το ύψος του περιθωρίου ασφάλισης, καθώς επίσης και για την κίνηση των λογαριασµών
του.
5.2.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ ενηµερώνει τον Πελάτη µε το σταθερό µέσο που έχει επιλέξει ο Πελάτης στο Παράρτηµα 4, υπ’
ευθύνη του Πελάτη, ή και τηλεφωνικά στον αριθµό τηλεφώνου που έχει δηλώσει στην ΠΗΓΑΣΟΣ ή µε άλλο
πρόσφορο µέσο, κατ’ επιλογήν της ΠΗΓΑΣΟΣ, για το τυχόν καταβλητέο από τον Πελάτη ποσό στο πλαίσιο του
ηµερήσιου διακανονισµού, για το τυχόν συµπληρωµατικό ποσό περιθωρίου Ασφάλισης που πρέπει να καταβάλει
και για οποιαδήποτε άλλη καταβλητέα από τον Πελάτη ασφάλεια ή παροχή στο πλαίσιο των παρόντων ειδικών
όρων, που πρέπει να πραγµατοποιηθεί για να µην περιέλθει ο Πελάτης σε υπερηµερία ή για να µην λάβει χώρα
αναγκαστική εκποίηση ασφαλειών που έχει παράσχει.
5.3.
Αντίγραφα των Επιβεβαιώσεων Εκτέλεσης Εντολών και της ηµερήσιας κατάστασης (statement) µε την
συνολική συνοπτική αποτύπωση της θέσεως του Πελάτη (η οποία περιλαµβάνει το απαιτούµενο περιθώριο
ασφαλείας και τις απαιτήσεις διακανονισµού βάσει των υπολογισµών της ΕΧΑΕ) αποστέλλει η ΠΗΓΑΣΟΣ κάθε
ηµέρα στον Πελάτη µε το σταθερό µέσο που έχει επιλέξει ο Πελάτης στο Παράρτηµα 4, υπ’ ευθύνη του Πελάτη.
5.4.
Αντιρρήσεις του Πελάτη που αφορούν την ενηµέρωση εκ µέρους της ΠΗΓΑΣΟΣ κατά τα ανωτέρω υπό 5.1
έως 5.3 πρέπει να υποβάλλονται σε αυτήν εγγράφως αµέσως µετά την ολοκλήρωσή της και το αργότερο µέχρι την
09:00 π.µ. της επόµενης εργάσιµης ηµέρας κατά την οποία παρελήφθησαν.

6. Προµήθεια – Αµοιβή
Το ύψος της προµήθειας – αµοιβής που δικαιούται η ΠΗΓΑΣΟΣ για την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών που
αποτελούν ειδικούς των παρόντων ειδικών όρων ορίζεται στο Παράρτηµα Α.

7. Τελικοί ορισµοί
Η καταγγελία των παρόντων ειδικών όρων, σύµφωνα µε τους γενικούς όρους της σύµβασης παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών, δεν θίγει το κύρος εντολών, για τις οποίες έχει διενεργηθεί οποιαδήποτε, έστω και προκαταρκτική,
πράξη εκτελέσεως ούτε των σχετικών συναλλαγών. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να καταγγείλει τους παρόντες ειδικούς
όρους µε άµεση ισχύ ιδίως σε περίπτωση µεταβιβάσεως του λογαριασµού εκκαθάρισης του Πελάτη σε άλλο Μέλος
της ΕΧΑΕ.

VIII. Ειδικοί Όροι για τη χρηµατιστηριακή παραγγελία µε αντικείµενο την εκτέλεση εντολών επί Παραγώγων
Χρηµατοπιστωτικών Μέσων στην Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών [ΟΤΑΝ Η ΠΗΓΑΣΟΣ ∆ΕΝ
ΕΝΕΡΓΕΙ ΩΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ]
Οι παρόντες εδικοί όροι διέπουν τις συναλλακτικές σχέσεις του Πελάτη µε την ΠΗΓΑΣΟΣ που έχουν ως αντικείµενο
τις συναλλαγές που καταρτίζει η ΠΗΓΑΣΟΣ για λογαριασµό του Πελάτη µε αντικείµενο Παράγωγα
Χρηµατοπιστωτικά Μέσα εφόσον η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ενεργεί ως Εκκαθαριστής Παραγώγων που αποτελούν αντικείµενο
διαπραγµάτευσης στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α., ισχύουν δε συµπληρωµατικώς προς τους όρους της παρούσας
σύµβασης για την εκτέλεση εντολών / παραγγελία προς διενέργεια συναλλαγών επί χρηµατοπιστωτικών µέσων (ΙΙΙ,
ΙV και V ανωτέρω), υπερισχύοντες των τελευταίων ως ειδικότεροι, εφόσον υφίσταται διάσταση µεταξύ των δύο
κειµένων.

1. Γενικές αρχές – Αντικείµενο των παρόντων ειδικών όρων
1.1.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ είναι µέλος της Αγοράς Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, θα εκτελεί δε τις εντολές του
Πελάτη προς κατάρτιση από την ίδια συναλλαγών για λογαριασµό του Πελάτη σε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά
µέσα που αποτελούν ή θα αποτελέσουν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. (στο εξής:
τα «Παράγωγα) κατά τους όρους που διέπουν εκάστοτε τις συναλλαγές στην αγορά αυτή και, ιδίως, κατά τους
οικείους όρους του Κανονισµού του Συστήµατος Παραγώγων, του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και του
Κανονισµού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων της ΕΧΑΕ.
1.2.
Ο Πελάτης δηλώνει και διαβεβαιώνει προς την ΠΗΓΑΣΟΣ ότι η ΠΗΓΑΣΟΣ α) τον έχει ενηµερώσει πλήρως
πριν την υπογραφή των παρόντων ειδικών όρων της σύµβασης για τα γενικά χαρακτηριστικά λειτουργίας της
Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α., τα χαρακτηριστικά των Παραγώγων που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης
στην εν λόγω Αγορά και τις υποχρεώσεις που µπορούν να προκύψουν από αυτές, επισηµαίνοντας τους κινδύνους
που είναι συνυφασµένοι µε τα Παράγωγα, β) έθεσε, µεταξύ άλλων, στη διάθεσή του σχετικό πληροφοριακό υλικό
που εκδίδει η ΕΧΑΕ ως προς την Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και την εκκαθάρισή των
Παραγώγων µέσω της ΕΧΑΕ / Τµήµα Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων και γ) του έχει επιστήσει την
προσοχή στη διαδικασία διακανονισµού ανοικτών θέσεων, παροχής περιθωρίων ασφάλισης και αναγκαστικής
κάλυψης ή αναγκαστικού κλεισίµατος θέσεων ή εξισορρόπησης ανοικτών θέσεων και της υποχρέωσης φυσικής
παράδοσης υποκείµενων αξιών, αναλόγως του Παραγώγου.
1.3.
Οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση µε Παράγωγο, ως προς το οποίο ο Πελάτης επιθυµεί να δώσει εντολή
στην ΠΗΓΑΣΟΣ προς διενέργεια συναλλαγής – όπως, ενδεικτικώς, ως προς το αντικείµενο, το περιεχόµενο και τα
χαρακτηριστικά του Παραγώγου, τη διαπραγµάτευση και εκκαθάρισή του – θα αντλεί ο Πελάτης µε δική του
ευθύνη. Προς το σκοπό αυτό επεστήθη η προσοχή του Πελάτη α) στις διατάξεις του Κανονισµού του Συστήµατος
Παραγώγων που εγκρίνεται µε Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όταν αυτός εκδοθεί και τεθεί σε ισχύ, και
β) στις σχετικές µε τη λειτουργία της Αγοράς Παραγώγων διατάξεις του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών
και του Κανονισµού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων της ΕΧΑΕ, έχει δε ενηµερωθεί αυτός από την
ΠΗΓΑΣΟΣ ότι οι σχετικοί Κανονισµοί δηµοσιεύονται στο διαδικτυακούς τόπους www.helex.gr και www.adex.ase.gr,
καθώς και ότι δύναται να λαµβάνει αντίγραφα αυτών από τα γραφεία της ΠΗΓΑΣΟΣ. Ο Πελάτης αναλαµβάνει την
υποχρέωση, όταν έχει οιαδήποτε απορία ή αµφιβολία ως προς το περιεχόµενο των σχετικών διατάξεων ή ως προς
Παράγωγο, που επιθυµεί να αποτελέσει αντικείµενο συναλλαγών του, να έρχεται µε δική του πρωτοβουλία σε
επικοινωνία µε την ΠΗΓΑΣΟΣ για να λαµβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.
1.4.
Ο Πελάτης βεβαιώνει την ΠΗΓΑΣΟΣ, η οποία βασίζεται στην εν λόγω διαβεβαίωση για την κατάρτιση της
παρούσας, πως α) διαθέτει – άµεσα ή έµµεσα, µέσω προσωπικών συµβούλων του – την απαραίτητη τεχνογνωσία
για να προστρέχει ανά πάσα στιγµή µε άνεση στους παραπάνω διαδικτυακούς τόπους για να αντλεί οποιαδήποτε
πληροφορία χρειάζεται ως προς τα Παράγωγα, επί των οποίων επιθυµεί να καταρτίσει συναλλαγές µέσω της
ΠΗΓΑΣΟΣ και τα χαρακτηριστικά τους, έχει δε συµπληρώσει µε δική του ευθύνη ερωτηµατολόγιο (Παράρτηµα 3), και
β) πως θα της διαβιβάζει εντολές προς κατάρτιση συναλλαγής επί παραγώγων µόνον εφόσον έχει κατανοήσει
πλήρως τις αρχές, τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο λειτουργίας του κάθε συγκεκριµένου Παραγώγου, γνωρίζει δε
ότι, εφόσον έχει οποιαδήποτε απορία ή αµφιβολία σχετικώς, θα απευθύνεται µε δική του πρωτοβουλία προς την
ΠΗΓΑΣΟΣ για την παροχή σ’ αυτόν διευκρινίσεων.

2. Εκτέλεση εντολών – κατάρτιση συναλλαγών επί Παραγώγων

2.1.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται για τη µη εκτέλεση εντολών λόγω ακύρωσης καταρτισθεισών πράξεων µε
πρωτοβουλία της ΕΧΑΕ υπό τους όρους του νόµου και του Κανονισµού, υπέρβασης του ορίου ανοικτών θέσεων του
Πελάτη που έχει τεθεί από την ΕΧΑΕ ή µη συµµετοχής της ΠΗΓΑΣΟΣ στη συνεδρίαση της Αγοράς Παραγώγων. Η
ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται για τη µη εκτέλεση εντολών λόγω υπέρβασης του ορίου συναλλαγών της ή παράβασης των
υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο Πελάτης µε τους παρόντες ειδικούς όρους ή µε οποιαδήποτε από τις συµβάσεις
του µε την ΠΗΓΑΣΟΣ, καθώς και στην περίπτωση εφαρµογής περιοριστικών ή απαγορευτικών διατάξεων της
εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας.
2.2.
Η εκτέλεση των εντολών του Πελάτη µέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ οδηγεί, βάσει του νόµου, στην κατάρτιση
σύµβασης για τα συγκεκριµένα Παράγωγα µεταξύ Πελάτη και ΕΧΑΕ χωρίς να υπέχει ευθύνη η ΠΗΓΑΣΟΣ για τις
οφειλόµενες και διενεργούµενες από την ΕΧΑΕ πράξεις.

3. Εκκαθάριση και διακανονισµός συναλλαγών µέσω του Εκκαθαριστή Παραγώγων
3.1.
∆εδοµένου ότι η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν εκκαθαρίζει εν προκειµένω η ίδια συναλλαγές επί Παραγώγων, η
εκκαθάριση των συναλλαγών επί Παραγώγων που καταρτίζει η ΠΗΓΑΣΟΣ για λογαριασµό του Πελάτη στο πλαίσιο
της παρούσας σύµβασης θα γίνεται µέσω της τράπεζας ....................................... (στο εξής: ο «Εκκαθαριστής
Παραγώγων»).
3.2.
Όλες οι σχετικές δοσοληψίες πραγµατοποιούνται απ’ ευθείας µεταξύ του Πελάτη και του Εκκαθαριστή
Παραγώγων.
3.3.
Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει εξουσιοδοτήσει τον Εκκαθαριστή Παραγώγων να ανοίξει επ’ ονόµατί του
δεσµευµένο υπέρ ΕΧΑΕ Λογαριασµό Περιθωρίου Ασφάλισης, για την εξασφάλιση των εκάστοτε υποχρεώσεών του
που απορρέουν από συναλλαγές που καταρτίζονται για λογαριασµό του επί Παραγώγων και εκκαθαρίζονται στην
ΕΧΑΕ σε πιστωτικό ίδρυµα, που είναι τράπεζα περιθωρίου ασφάλισης.
Ο Λογαριασµός Περιθωρίου Ασφάλισης διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισµού του Συστήµατος
Παραγώγων, του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και του Κανονισµού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί
Παραγώγων της ΕΧΑΕ και από τη σύµβαση µεταξύ του Πελάτη και του Εκκαθαριστή Παραγώγων.
3.4.
Το περιθώριο ασφάλισης για το σύνολο των Παραγώγων για τα οποία προβλέπεται περιθώριο ασφάλισης,
κατατίθεται στον Λογαριασµό Περιθωρίου Ασφάλισης στο όνοµα του Πελάτη. Ο Λογαριασµός αυτός είναι
δεσµευµένος υπέρ της ΕΧΑΕ , υπέρ της οποίας υφίσταται νόµιµο ενέχυρο για το ποσό του περιθωρίου Ασφάλισης,
όπως αυτό υπολογίζεται από την ΕΧΑΕ Ο Πελάτης γνωρίζει ότι η ΕΧΑΕ , σύµφωνα µε τους όρους της εκάστοτε
ισχύουσας νοµοθεσίας και του Κανονισµού Λειτουργίας του Χρηµατιστηρίου Παραγώγων, δικαιούται οποτεδήποτε
να µεταβάλει τις µεθόδους υπολογισµού και αποτίµησης οποιασδήποτε µεταβλητής για τον καθορισµό του
περιθωρίου ασφάλισης καθώς και να αυξάνει ή να µειώνει το Περιθώριο Ασφάλισης, οπότε, εάν δεν ορίζεται άλλως
στη σχετική απόφαση της ΕΧΑΕ, τυχόν νέα αυστηρότερη ρύθµιση θα ισχύει αυτοδικαίως, µε αναδροµική ισχύ, όπως
ειδικότερα προβλέπεται στην εν λόγω απόφαση, και επί των εκκρεµών θέσεων του Πελάτη κατά το χρόνο της
µεταβολής, ο δε Πελάτης υποχρεούται, εφόσον απαιτείται, να προβαίνει σε αύξηση του Περιθωρίου Ασφάλισης,
όπως ορίζεται κάθε φορά.
3.5.
Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την ΠΗΓΑΣΟΣ όπως, µε χρέωση του Χρηµατικού Επενδυτικού Λογαριασµού του
Πελάτη που τηρείται στην ΠΗΓΑΣΟΣ στο όνοµά του µεταφέρει στον Εκκαθαριστή Παραγώγων όσα χρηµατικά ποσά
εκάστοτε απαιτούνται προς κατάθεση στον Λογαριασµό Περιθωρίου Ασφάλισης για την κάλυψη των ασφαλειών
που απαιτούνται εκάστοτε υπέρ της ΕΧΑΕ και, εν γένει, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Πελάτη από τον
ηµερήσιο διακανονισµό ανοικτών θέσεων και από την εκκαθάριση κατά τη λήξη ή άσκηση Παραγώγου.
3.6.
Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την ΠΗΓΑΣΟΣ να λαµβάνει από τον Εκκαθαριστή Παραγώγων κάθε πληροφόρηση
σε σχέση µε την κίνηση του Λογαριασµού Περιθωρίου Ασφάλισης και κάθε εν γένει υποχρέωσης ηµερήσιου
διακανονισµού ή τελικής εκκαθάρισης προκύπτει στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν φέρει
έναντι του Πελάτη ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις του Εκκαθαριστή Παραγώγων και, εν γένει, για πράξεις
εκκαθάρισης των συναλλαγών επί Παραγώγων, συµπεριλαµβανοµένης της διατήρησης ή κλεισίµατος θέσεων,
παροχής ασφαλειών, ηµερήσιου διακανονισµού κλπ., όλων των σχετικών πράξεων και συναλλαγών εµπιπτουσών
στη σχέση Πελάτη και Εκκαθαριστή Παραγώγων.
3.7.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν υποχρεούται να ενηµερώνει τον Πελάτη για το σύνολο των περιθωρίων ασφάλισης που
έχει παράσχει ο Πελάτης, µέσω του Εκκαθαριστή Παραγώγων, στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης και τη θέση

του λογαριασµού του, για τυχόν υποχρεώσεις και απαιτήσεις ηµερήσιου διακανονισµού ανοικτών θέσεων του
Πελάτηγια ποσά που πρέπει να κατατεθούν στο Λογαριασµό Περιθωρίου Ασφάλισης κλπ.
3.8.
Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν καλύψει τυχόν διαφορά στο Λογαριασµό Περιθωρίου Ασφάλισης και, εν
γένει, σε περίπτωση που η εκάστοτε αποτίµηση του περιθωρίου ασφάλισης δεν πληροί τα ελάχιστα όρια που θέτει
η ΕΧΑΕ και ο Πελάτης δεν έχει προβεί προσηκόντως και εµπροθέσµως σε αποκατάσταση του περιθωρίου
ασφάλισης, για οποιονδήποτε λόγο, η ΠΗΓΑΣΟΣ εξουσιοδοτείται ανεκκλήτως όπως χρεώνει ισόποσα το Χρηµατικό
Επενδυτικό Λογαριασµό του Πελάτη ή οποιονδήποτε άλλο λογαριασµό του που έχει διαθέσιµο χρηµατικό
υπόλοιπο.
3.9.
Εφόσον, για οποιονδήποτε λόγο, το έλλειµµα του Λογαριασµού Περιθωρίου Ασφάλισης δεν έχει καλυφθεί,
κατά τα ειδικότερον οριζόµενα στη σύµβαση µεταξύ του Πελάτη και του Εκκαθαριστή Παραγώγων, οπότε και
επέρχονται οι κατά το νόµο και τον Κανονισµό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων συνέπειες της
υπερηµερίας αντισυµβαλλοµένου, δηλαδή εν προκειµένω του Πελάτη, που προβλέπει το θεσµικό πλαίσιο
λειτουργίας της Αγοράς Παραγώγων, η ΠΗΓΑΣΟΣ εξουσιοδοτείται ρητώς και ανεκκλήτως από τον Πελάτη όπως,
αποδεχόµενη σχετικές εντολές και οδηγίες του Εκκαθαριστή Παραγώγων ή και της ΕΧΑΕ ή και µε δική της
πρωτοβουλία, δίδει εντολή προς εκποίηση στοιχείων του περιθωρίου ασφάλισης ή χρησιµοποιήσει µετρητά που
τυχόν περιέχονται σε αυτό προκειµένου να επαναγορασθούν υποκείµενες του Παραγώγου µετοχές, σε περίπτωση
Συµβολαίων Stock Reverse Repo, ή να λάβει κάθε άλλο πρόσφορο µέτρο προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του
έναντι της ΕΧΑΕ και του Εκκαθαριστή Παραγώγων. Στην επιλογή των στοιχείων του περιθωρίου ασφάλισης
προβαίνει ο Εκκαθαριστής Παραγώγων ή και η ίδια η ΠΗΓΑΣΟΣ, κατά την απόλυτο κρίση τους. Ο διακανονισµός
των πάσης φύσεως τελών και προµηθειών, καθώς και ο τελικός διακανονισµός διενεργείται σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία και τη σύµβαση που συνδέει τον Πελάτη µε την ΠΗΓΑΣΟΣ και τον Εκκαθαριστή Παραγώγων.
3.10.
Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί ανεκκλήτως την ΠΗΓΑΣΟΣ να δίδει εντολές για το κλείσιµο ή εξισορρόπηση
ανοικτών θέσεων του και εν γένει για την εκπλήρωση κάθε υποχρεώσεώς του α) από τις συµβάσεις επί Παραγώγων
που καταρτίζονται κατά την παρούσα σύµβαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ισχύοντος εκάστοτε θεσµικού
πλαισίου λειτουργίας της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α. και εκκαθάρισης/διακανονισµού των συναλλαγών που
καταρτίζονται σ’ αυτήν, καθώς και β) από τη σύµβαση που τον συνδέει µε τον Εκκαθαριστή Παραγώγων,
ακολουθώντας, µεταξύ άλλων, και τις σχετικές οδηγίες του. Η παρούσα εντολή δεν συνιστά υποχρέωση της
ΠΗΓΑΣΟΣ να παρακολουθεί η ίδια τις ανοικτές θέσεις του Πελάτη και τις εν γένει υποχρεώσεις που γεννώνται ως
προς αυτόν από τις συµβάσεις Παραγώγων, καθόσον τα θέµατα αυτά ρυθµίζονται στη σύµβαση του Πελάτη µε τον
Εκκαθαριστή Παραγώγων.

4. Ειδικοί όροι για την κατάρτιση συµβολαίων Stock Repo και Stock Reverse Repo
4.1.
Εφόσον ο Πελάτης έχει καταρτίσει Παράγωγα συµβόλαια Stock Repo και Stock Reverse Repo, ο Πελάτης
εξουσιοδοτεί την ΠΗΓΑΣΟΣ να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια ή δήλωση προς κατάρτιση των συναλλαγών
που απαιτούνται στο πλαίσιο των εν λόγω συµβάσεων, αναλόγως του περιεχοµένου του συµβολαίου Παραγώγου.
4.2.
Ο Πελάτης δεν δικαιούται να δίδει στην ΠΗΓΑΣΟΣ εντολή για µεταφορά υποκείµενων µετοχών από το
Λογαριασµό Αξιών του στο Σ.Α.Τ. σε άλλο χειριστή. Κατά συνέπεια, ο Πελάτης δύναται µόνο είτε να πωλήσει
χρηµατιστηριακά τις υποκείµενες µετοχές µε συναλλαγή «Ανοικτής Πώλησης» στο Χ.Α. αποκλειστικά µέσω της
ΠΗΓΑΣΟΣ, είτε να τις διατηρήσει στο Λογαριασµό Αξιών του που χειρίζεται η ΠΗΓΑΣΟΣ ή ο Εκκαθαριστής
Παραγώγων, κατά περίπτωση, και να προβεί εν συνεχεία σε εξάσκηση του δικαιώµατος επαναπώλησης, µε δήλωσή
του στην ΕΧΑΕ µέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ, προκειµένου να επιστραφούν οι µετοχές στην ΕΧΑΕ.

5. Ανακοινώσεις και ενηµερώσεις της ΠΗΓΑΣΟΣ, αποστολή στοιχείων συναλλαγής
5.1.
Αντίγραφα των επιβεβαιώσεων εκτελέσεως εντολών ως προς τις συναλλαγές που καταρτίζονται στο
πλαίσιο της παρούσας σύµβασης εκδίδονται και αποστέλλονται στον Πελάτη από τον Εκκαθαριστή Παραγώγων στο
πλαίσιο της σύµβασης µεταξύ του Πελάτη και του Εκκαθαριστή Παραγώγων.
5.2.
Ο Πελάτης δικαιούται οποτεδήποτε, µε δική του πρωτοβουλία να ζητεί από την ΠΗΓΑΣΟΣ, οποιαδήποτε
ενηµέρωση επιθυµεί ως προς τις συναλλαγές που καταρτίζονται στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης. ∆ικαιούται,
επίσης, να ζητήσει και από την ΠΗΓΑΣΟΣ την αποστολή επιβεβαιώσεων εκτέλεσης εντολών, εφόσον, για
οποιοδήποτε λόγο, δεν λαµβάνει προσηκόντως τις σχετικές επιβεβαιώσεις που εκδίδει ο Εκκαθαριστής
Παραγώγων.

6. Προµήθεια – Αµοιβή
Το ύψος της προµήθειας – αµοιβής που δικαιούται η ΠΗΓΑΣΟΣ για την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών που
αποτελούν αντικείµενο των παρόντων ειδικών όρων ορίζεται στο Παράρτηµα Α.

7. Τελικοί ορισµοί
Η καταγγελία των παρόντων ειδικών όρων, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών, δεν θίγει το κύρος εντολών, για τις οποίες έχει διενεργηθεί οποιαδήποτε, έστω και προκαταρκτική,
πράξη εκτελέσεως ούτε των σχετικών συναλλαγών.

IX. Ειδικοί Όροι για την Παροχή ∆ιαδικτυακής Πρόσβασης (web trading).
1.
Στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών από την ΠΗΓΑΣΟΣ κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στους
ανωτέρω επί µέρους ειδικούς όρους, συµφωνούνται οι ειδικοί όροι που διέπουν τις σχέσεις του Πελάτη µε την
ΠΗΓΑΣΟΣ κατά τη διαβίβαση από τον Πελάτη εντολών για την κατάρτιση συναλλαγών επί χρηµατοπιστωτικών
µέσων που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένες αγορές, την ενηµέρωση και την παροχή
πληροφοριών µε ηλεκτρονικά µέσα, µέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ.
2.
Η συνεργασία µεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη θα γίνεται µε τη χρήση είτε συγκεκριµένης εφαρµογής
µέσω διαδικτύου είτε συγκεκριµένου προγράµµατος (software) ή και τηλεπικοινωνιακού, ηλεκτρονικού κλπ. Υλικού
που η ΠΗΓΑΣΟΣ ή συνεργαζόµενοι µε αυτήν πάροχοι θα προµηθεύουν ή θα υποδεικνύουν στον Πελάτη (στο εξής
«το Πρόγραµµα»). Στο Πρόγραµµα θα περιλαµβάνεται και κάθε πληροφορία, δεδοµένο ή στοιχείο καθώς και κάθε
εργαλείο ή µέσο που παρέχεται από την ΠΗΓΑΣΟΣ ή µέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ στον Πελάτη και είναι αναγκαίο για τη
λειτουργία του Προγράµµατος.
3.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ παρέχει στον Πελάτη την πρόσβαση στο Πρόγραµµα άνευ ανταλλάγµατος, πλην αν άλλως
ορίζεται στην αίτηση παροχής διαδικτυακής πρόσβασης. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να τροποποιεί τον παρόντα όρο και
να χρεώνει στον Πελάτη την πρόσβαση καθώς και να µεταβάλει τον τρόπο ή το ποσό της χρέωσης.
4.
Ο Πελάτης δύναται µέσω του Προγράµµατος να κάνει χρήση µίας ή περισσοτέρων από τις ακόλουθες
δυνατότητες:
α) Να διαβιβάζει, µέσω του Προγράµµατος, εντολές για τη διενέργεια συναλλαγών επί των χρηµατοπιστωτικών
µέσων, που έχουν επιλεγεί από τον Πελάτη µε την αίτηση (στο εξής: «οι ηλεκτρονικές εντολές»).
β) Να ενηµερώνεται για την εκτέλεση ή µη των ηλεκτρονικών εντολών που διαβίβασε , για τις εν γένει κινήσεις
του επενδυτικού λογαριασµού ή και των επενδυτικών υπολογαριασµών που τηρούνται στο πλαίσιο της
Σύµβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και των ειδικών όρων στο πλαίσιο των οποίων διαβιβάζει
εντολές, καθώς και κατά περίπτωση για τα διαθέσιµα υπόλοιπα, σε χρήµατα και χρηµατοπιστωτικά µέσα,
καθώς και την αποτίµηση αυτών, του οικείου επενδυτικού λογαριασµού και των επενδυτικών
υπολογαριασµών (στο εξής: «η ηλεκτρονική ενηµέρωση»).
γ) Να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες πραγµατικού χρόνου για τιµές επί των χρηµατοπιστωτικών µέσων που
αναφέρονται στην αίτηση παροχής διαδικτυακής πρόσβασης µε ή χωρίς χρονική υστέρηση κατά τη
συνεδρίαση της οικείας αγοράς, εφόσον συµφωνείται ειδικώς µε την ΠΗΓΑΣΟΣ.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται στο µέλλον να παρέχει µέσω του Προγράµµατος στον Πελάτη και άλλες δυνατότητες ή
πληροφορίες, για τις οποίες θα τον ενηµερώσει σχετικά.
5.
Εφόσον η ΠΗΓΑΣΟΣ παρέχει στον Πελάτη τη δυνατότητα πληροφόρησης ιδίως µέσω της ιστοσελίδας της,
ως προς τις τιµές των διαπραγµατευόµενων χρηµατοπιστωτικών µέσων δεν ευθύνεται σε περίπτωση µη εκτέλεσης
εντολής του Πελάτη ή σε περίπτωση εκτέλεσης της εντολής σε τιµή διαφορετική από τις τιµές που εµφανίζονται
στην ιστοσελίδα της.
6.
Η δυνατότητα της διαβίβασης ηλεκτρονικών εντολών και της ηλεκτρονικής ενηµέρωσης του Πελάτη ισχύει
παράλληλα προς τους προβλεπόµενους από τους Γενικούς και τους Ειδικούς Όρους που έχουν συµφωνηθεί µεταξύ
της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη τρόπους διαβίβασης εντολών και ενηµέρωσης.
7.
Η πρόσβαση του Πελάτη στο Πρόγραµµα προϋποθέτει ότι ο Πελάτης διαθέτει κατάλληλο τεχνικό
εξοπλισµό, τις προδιαγραφές του οποίου γνωστοποιεί κάθε φορά η ΠΗΓΑΣΟΣ στον Πελάτη.
8.
Η χρήση του Προγράµµατος από τον Πελάτη προϋποθέτει τη συνδυασµένη χρήση του Κωδικού User-name
του Πελάτη (στο εξής: «το User-name») και του Προσωπικού Αριθµού Αναγνώρισης του Πελάτη (στο εξής: «το

ΡΙΝ»), τα οποία είναι προσωπικά και ο Πελάτης οφείλει να τηρεί απόρρητα. Το User-name και το ΡΙΝ είτε
παραδίδονται προσωπικά στον Πελάτη στα γραφεία ή υποκαταστήµατα της ΠΗΓΑΣΟΣ, είτε αποστέλλονται, µε
συστηµένες επιστολές ή courier στον Πελάτη ή κοινοποιούνται από την ΠΗΓΑΣΟΣ στον Πελάτη µε όποιον τρόπο
αυτός επιθυµεί. Η ΠΗΓΑΣΟΣ ενεργοποιεί τη δυνατότητα πρόσβασης του Πελάτη στο σύστηµα, αφού ο τελευταίος
την ενηµερώσει για την παραλαβή του User-name και του ΡΙΝ.
9.
Η συνδυασµένη χρήση του User-name και του ΡΙΝ από τον Πελάτη αποτελεί έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ απόδειξη
προέλευσης της ηλεκτρονικής εντολής από τον ίδιο τον Πελάτη ή ηλεκτρονικής ενηµέρωσης του ιδίου του Πελάτη.
Ο Πελάτης υποχρεούται να τηρεί το User-name και το ΡΙΝ µυστικά, ευθυνόµενος, αποκλειστικά ο ίδιος, για
οιαδήποτε ζηµία υποστεί συνεπεία διαρροής ή χρήσης τους από τρίτο πρόσωπο καθ’ οιονδήποτε τρόπο, µε ή χωρίς
την εξουσιοδότηση του. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν υποχρεούται να ελέγχει κατά πόσον χειριστής του Προγράµµατος είναι ο
Πελάτης µε άλλο τρόπο πέρα από τους µηχανισµούς ασφαλείας του Προγράµµατος (π.χ. χρήση µυστικού κωδικού)
και δεν ευθύνεται για ζηµία του Πελάτη συνεπεία αντικανονικής χρήσης ή χρήσης του Προγράµµατος από µη
εξουσιοδοτηµένα από την ΠΗΓΑΣΟΣ ή τον Πελάτη πρόσωπα, ιδίως σε περιπτώσεις παρεµβολής σε κωδικούς ή
στοιχεία της ΠΗΓΑΣΟΣ ή πελατών της κλπ.
10.
Ο Πελάτης δύναται να ζητήσει από την ΠΗΓΑΣΟΣ τη µεταβολή του ΡΙΝ. Το νέο ΡΙΝ γνωστοποιείται από την
ΠΗΓΑΣΟΣ µε τη διαδικασία του όρου 8. Σε περίπτωση διαρροής του User-name ή του ΡΙΝ, ο Πελάτης υποχρεούται
να γνωστοποιήσει αµέσως στην ΠΗΓΑΣΟΣ τη διαρροή, ούτως ώστε αυτή να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την
ακύρωση / µεταβολή τους. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται για τυχόν ζηµία του Πελάτη από την παράνοµη χρήση τους
έως την κοινοποίηση της διαρροής ή εφόσον η κοινοποίηση γίνει σε µη εργάσιµη ώρα του Τµήµατος Εξυπηρέτησης
Πελατών έως τις 9:30 π.µ. της επόµενη εργάσιµης του εν λόγω Τµήµατος.
11.
Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας επί του Προγράµµατος ανήκουν
αποκλειστικά στο δικαιούχο αυτών και κατά περίπτωση στην ΠΗΓΑΣΟΣ, και ότι ο δικαιούχος παρέχει µόνο άδεια
χρήσης του Προγράµµατος στην ΠΗΓΑΣΟΣ, υπό τον όρο ότι όλες οι πληροφορίες αναφορικά µε το Πρόγραµµα θα
τηρούνται µυστικές. Εφόσον ο Πελάτης χρησιµοποιεί ενδιάµεσους παρόχους για την πρόσβαση στο Πρόγραµµα
(πχ. Πρόσβαση µέσω Internet), η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται για πράξεις, παραλείψεις ή λανθασµένους χειρισµούς
των τελευταίων ή τρίτων που ενδεχοµένως αποκτούν παράνοµη πρόσβαση στο Πρόγραµµα. Ο Πελάτης
υποχρεούται να αποζηµιώσει την ΠΗΓΑΣΟΣ για κάθε ζηµία από την αντικανονική χρήση του Προγράµµατος (π.χ.
αντιγραφή, αποµίµηση ή παραχάραξη του λογισµικού του Προγράµµατος). Η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να χρεώνει τον
επενδυτικό λογαριασµό του Πελάτη µε το ποσό της ζηµίας.
12.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να διακόψει την πρόσβαση του Πελάτη στο Πρόγραµµα προσωρινά ή οριστικά, χωρίς
να υποχρεούται να τον ενηµερώσει πριν από τη διακοπή, ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις
α) σε περίπτωση παραβίασης από τον Πελάτη οποιουδήποτε όρου της παρούσας ή των όρων των λοιπών
συµβάσεων που έχει καταρτίσει µε την ΠΗΓΑΣΟΣ
β) σε περίπτωση διακοπής της πρόσβασης της ΠΗΓΑΣΟΣ στο Πρόγραµµα για οποιοδήποτε λόγο.
13.
Ο Πελάτης υποχρεούται να ενηµερώνει την ΠΗΓΑΣΟΣ σε περίπτωση αδυναµίας πρόσβασης στο
Πρόγραµµα. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται για τυχόν αδυναµία αποκατάστασης της πρόσβασης του Πελάτη στο
Πρόγραµµα, δεδοµένου ότι είναι δυνατή η εκτέλεση των εντολών του Πελάτη µέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ χωρίς τη χρήση
του Προγράµµατος.
14.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν εγγυάται τη αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του Προγράµµατος και δεν έχει ευθύνη για
τυχόν πληµµελή λειτουργία του ή την προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας του για οποιοδήποτε λόγο, όπως
ενδεικτικά για σφάλµατα του Προγράµµατος, για καθυστέρηση κατά τη διαβίβαση των ηλεκτρονικών εντολών ή για
προβλήµατα επικοινωνίας του Πελάτη µε την ΠΗΓΑΣΟΣ. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται ιδίως για την ακρίβεια των
στοιχείων, στα οποία έχει πρόσβαση ο Πελάτης µέσω του Προγράµµατος και αφορούν το περιεχόµενο του
χαρτοφυλακίου του, τις καταρτισθείσες συναλλαγές κλπ., ιδίως αν αυτά δεν τηρούνται µε επιµέλεια της ΠΗΓΑΣΟΣ.
15.
Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις επενδυτικές αποφάσεις βάσει των οποίων θα διαβιβάζει
ηλεκτρονικές εντολές µέσω του Προγράµµατος και η ΠΗΓΑΣΟΣ δε φέρει καµία ευθύνη για τη συµβατότητα ή
καταλληλότητα των εκάστοτε καταρτιζόµενων συναλλαγών σε εκτέλεση των ηλεκτρονικών εντολών σε σχέση µε τα
τυχόν ειδικά χαρακτηριστικά του Πελάτη.

16.
Ο Πελάτης υποχρεούται κατά τη διαβίβαση ηλεκτρονικών εντολών να τηρεί τα ποσοτικά όρια, που έχουν
τεθεί και του έχουν γνωστοποιηθεί από την ΠΗΓΑΣΟΣ. Εάν τα όρια έχουν εξαντληθεί ή εάν δοθεί εντολή, που θα
είχε ως αποτέλεσµα την υπέρβαση των ορίων, η εντολή ενδέχεται να απορρίπτεται στο σύνολό της από το
Πρόγραµµα. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ηλεκτρονικές εντολές του υπερβαίνουν τα όρια, η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται,
κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να επιτρέψει την εισαγωγή των εντολών θέτοντας παράλληλα στον
Πελάτη επιπρόσθετες προϋποθέσεις, π.χ. παροχή ασφάλειας ή χρονικό περιορισµό των εντολών.
17.
Ο Πελάτης οφείλει, πριν από τη διαβίβαση της ηλεκτρονικής εντολής, α) σε περίπτωση αγοράς, να έχει
διαθέσιµο στον αντίστοιχο χρηµατιστηριακό λογαριασµό το σύνολο του ποσού, που απαιτείται για την εκτέλεση
της ηλεκτρονικής εντολής αγοράς, άλλως η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται, κατά την ελεύθερη κρίση της, να µην επιτρέψει
την εκτέλεση της εντολής στο σύνολό της είτε κατά το µέρος που υπερβαίνει το χρηµατικό υπόλοιπο του
χρηµατιστηριακού λογαριασµού του Πελάτη β) σε περίπτωση πώλησης, να έχει διαθέσιµα τα προς πώληση
χρηµατοπιστωτικά µέσα στον υπολογαριασµό των οικείων ειδικών όρων.
18.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ έχει πρόσβαση στο Πρόγραµµα, µέσω του οποίου ο Πελάτης διαβιβάζει εντολές, και τηρεί
ηλεκτρονικό πρωτόκολλο δεδοµένων για την αποθήκευση και διατήρηση των µηνυµάτων και ηλεκτρονικών
εντολών. Τα µέρη συµφωνούν ότι η αποδεικτική αξία των ηλεκτρονικών εντολών και του ηλεκτρονικού αρχείου
αποθήκευσής τους είναι όµοια µε αυτή των εγγράφων. Η αποτύπωση του περιεχοµένου της αποθηκευµένης
ηλεκτρονικής εντολής του Πελάτη συνιστά πλήρη απόδειξη περί του περιεχοµένου της εντολής του Πελάτη και της
ώρας, που αυτή διαβιβάσθηκε.
19.
Ανάκληση ηλεκτρονικής εντολής είναι καταρχήν δυνατή, κατά τον ίδιο τρόπο που δίδεται η εντολή αυτή. Ο
Πελάτης αναγνωρίζει ότι ενδέχεται να µη γίνει δεκτή ανάκληση εντολής µέσω του Προγράµµατος. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν
ευθύνεται για τυχόν ζηµία του Πελάτη από την εκτέλεση της εντολής αυτής, ιδίως αν κατά το χρόνο διαβίβασης της
ανάκλησης, έχει εισαχθεί σε ηλεκτρονικό σύστηµα συναλλαγών ή αν έχει διενεργηθεί οιαδήποτε, έστω και
προκαταρκτική, πράξη εκτέλεσής της.
20.
Αντιρρήσεις του Πελάτη για οποιοδήποτε στοιχείο αυτός πληροφορείται, κάνοντας χρήση της δυνατότητας
ηλεκτρονικής ενηµέρωσης από την ΠΗΓΑΣΟΣ σχετικά µε τις συναλλαγές ή το υπόλοιπό του σε χρήµατα και
χρηµατοπιστωτικά µέσα, πρέπει να υποβάλλονται στην ΠΗΓΑΣΟΣ ειδικώς και εγγράφως αµέσως µετά την
ενηµέρωσή του κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στους Γενικούς Όρους της παρούσας. Παράλειψη εγκαίρου
υποβολής αντιρρήσεων ισχύει ως έγκριση. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να περιορίζει τις πληροφορίες που παρέχονται στο
πλαίσιο της ηλεκτρονικής ενηµέρωσης γνωστοποιώντας το στον Πελάτη.
21.
Ο Πελάτης αναγνωρίζει και ρητώς αποδέχεται ότι, εξαιτίας του ποιοτικού ελέγχου που µπορεί να διενεργεί
η ΠΗΓΑΣΟΣ στις ηλεκτρονικές εντολές των πελατών της (π.χ. έλεγχος νοµιµότητας εντολών, επάρκειας υπολοίπου
επενδυτικού λογαριασµού ή υπολογαριασµού σε χρήµατα και χρηµατοπιστωτικά µέσα), η εκτέλεση των εντολών
πιθανόν να γίνεται µε χρονική υστέρηση σε σχέση µε το χρόνο διαβίβασή τους από τον ΠΕΛΑΤΗ, αποκλειοµένης
κάθε ευθύνης της ΠΗΓΑΣΟΣ για την αποκατάσταση οιασδήποτε ζηµίας (θετικής ή αποθετικής) υποστεί τυχόν ο
Πελάτης εκ του λόγου αυτού.
22.
Οι παρόντες Ειδικοί Όροι έχουν αόριστη διάρκεια, λήγουν δε αυτοδικαίως ταυτόχρονα µε την καθ’
οποιονδήποτε τρόπο λήξη των Ειδικών Όρων Εκτέλεσης Εντολών ή και συνολικά της παρούσας Σύµβασης Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών.
23.
Ο Πελάτης δύναται οποτεδήποτε να καταγγείλει εγγράφως την παρούσα σύµβαση και να ζητήσει να µην
του προσφέρεται στο µέλλον η υπηρεσία, δηλαδή να µην υπάρχει δυνατότητα διαβίβασης ηλεκτρονικών εντολών
και ηλεκτρονικής ενηµέρωσής του, ακυρώνοντας το User-name και το ΡΙΝ του. Η καταγγελία γίνεται αζηµίως για
τον Πελάτη και τα αποτελέσµατά της επέρχονται το αργότερο από την Πέµπτη εργάσιµη ηµέρα µετά την
περιέλευσή της στην ΠΗΓΑΣΟΣ, οπότε η ΠΗΓΑΣΟΣ οφείλει να έχει απενεργοποιήσει τη δυνατότητα πρόσβασης του
Πελάτη στο σύστηµα µε συνδυασµένη χρήση του User-name και του ΡΙΝ.
24.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται αζηµίως και χωρίς την τήρηση προθεσµίας οποτεδήποτε να καταγγείλει εγγράφως την
παρούσα σύµβαση και να διακόψει την παροχή της υπηρεσίας πρόσβασης στον Πελάτη (ιδίως, εάν µεταβληθούν οι
προϋποθέσεις στις οποίες η ΠΗΓΑΣΟΣ βασίστηκε για την παροχή της Υπηρεσίας, εάν ο Πελάτης δεν διαβιβάζει για
µεγάλο χρονικό διάστηµα ηλεκτρονικές εντολές κλπ.).

25.
Τροποποιήσεις των παρόντων Ειδικών Όρων γνωστοποιούνται στον Πελάτη µε τον τρόπο που ορίζεται
στους Γενικούς ΄Ορους.

Χ. Ειδικοί Όροι για την παροχή Συµβουλών στον τοµέα των επενδύσεων µε αντικείµενο χρηµατοπιστωτικά
µέσα.
Εφόσον στο πλαίσιο της µεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη Σύµβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, και µετά
από έγγραφη αίτηση του Πελάτη, συµφωνηθεί µεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη η παροχή από την ΠΗΓΑΣΟΣ
στον Πελάτη συµβουλών στον τοµέα των επενδύσεων µε αντικείµενο χρηµατοπιστωτικά µέσα κατά την έννοια του
άρθρου 5 του ν. 3606/2007 (στο εξής τα «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα»), θα εφαρµόζονται οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

1. Γενικές αρχές – Αντικείµενο των παρόντων ειδικών όρων
1.1.
Στο πλαίσιο της µεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη Σύµβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών,
καταρτίζονται µεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη µετά από αίτησή του οι παρόντες ειδικοί όροι µε αντικείµενο
την παροχή από την ΠΗΓΑΣΟΣ στον Πελάτη συµβουλών στον τοµέα των επενδύσεων µε αντικείµενο
χρηµατοπιστωτικά µέσα κατά την έννοια του άρθρου 5 του ν. 3606/2007 (στο εξής τα «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα»).
1.2.
Οι παρόντες Ειδικοί Όροι είναι συµπληρωµατικοί των Γενικών Όρων της παρούσας που ισχύουν µεταξύ της
ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη και των τυχόν λοιπών µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. Σε περίπτωση αντίθεσης
µεταξύ, αφενός, των όρων της Σύµβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή και άλλων ειδικών συµβάσεων, και,
αφετέρου, των όρων παρούσας ειδικής σύµβασης, υπερισχύουν οι τελευταίοι.
1.3.
Ο Πελάτης είναι επενδυτής και καταρτίζει συναλλαγές σε Χρηµατοπιστωτικά Μέσα, επιθυµεί δε να του
παρέχονται συµβουλές από την ΠΗΓΑΣΟΣ για να λαµβάνει αυτός επενδυτικές αποφάσεις για τη διενέργεια
συναλλαγών.
1.4.
Ο Πελάτης διαθέτει τις γνώσεις και την εµπειρία, ώστε να δύναται να λαµβάνει επενδυτικές αποφάσεις
εκτιµώντας δεόντως το περιεχόµενο των συµβουλών και πληροφοριών που θα του παρέχει η ΠΗΓΑΣΟΣ. Επίσης,
διαθέτει τη δυνατότητα και την τεχνογνωσία για να ενηµερώνεται και από άλλες πηγές σχετικά µε τη διενέργεια και
την εξέλιξη των επενδύσεων που πραγµατοποιεί.

2. Αντικείµενο της σύµβασης
2.1.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ θα παρέχει στον Πελάτη κατόπιν αιτήµατός του επενδυτικές συµβουλές για να διευκολυνθεί
στη λήψη αποφάσεων για πραγµατοποίηση συναλλαγών µε αντικείµενο Χρηµατοπιστωτικά Μέσα. Τα
Χρηµατοπιστωτικά αυτά Μέσα προσδιορίζει ο Πελάτης στο Παράρτηµα Β της παρούσας.
2.2.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ θα παρέχει στον Πελάτη πληροφορίες για την πορεία των χρηµαταγορών και κεφαλαιαγορών,
καθώς και συγκεκριµένων χρηµατοπιστωτικών µέσων που επιλέγει ο Πελάτης στο Παράρτηµα Α και η ΠΗΓΑΣΟΣ,
βάσει των αρχών επενδυτικής πολιτικής που έχει γνωστοποιήσει ο Πελάτης στην ΠΗΓΑΣΟΣ (Παράρτηµα 3). Επίσης, η
ΠΗΓΑΣΟΣ θα προβαίνει σε συστάσεις προς τον Πελάτη, είτε µε δική της πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήµατός του,
βάσει των χαρακτηριστικών του που αυτός έχει γνωστοποιήσει στην ΠΗΓΑΣΟΣ στο Παράρτηµα 3 για επενδυτικές
δυνατότητες που προσιδιάζουν στα υποκειµενικά χαρακτηριστικά του και στους επενδυτικούς του στόχους, έτσι
ώστε να είναι σε θέση ο Πελάτης, βάσει αυτών των πληροφοριών, να επιλέξει ο ίδιος τα χρηµατοπιστωτικά µέσα
στα οποία επιθυµεί να επενδύσει.
2.3.
Προκειµένου να του παρασχεθούν επενδυτικές συµβουλές, ο Πελάτης συµπληρώνει µε προσοχή και
επιµέλεια το Ερωτηµατολόγιο του Παραρτήµατος 3 για την αξιολόγηση της καταλληλότητας ή, εφόσον έχει
συµπληρώσει αντίστοιχο έντυπο σε προγενέστερο χρόνο, αναλαµβάνει να δηλώσει στην ΠΗΓΑΣΟΣ οποιαδήποτε
αλλαγή έχει επέλθει στις σχετικές πληροφορίες που έχει δώσει στην ΠΗΓΑΣΟΣ. Ο Πελάτης συµπληρώνει το
Ερωτηµατολόγιο µε δική του ευθύνη, δίδοντας στην ΠΗΓΑΣΟΣ πληροφορίες ως προς το πρόσωπό του, την
οικονοµική του κατάσταση, την επενδυτική του εµπειρία και γνώση και τους επενδυτικούς του στόχους,
περιλαµβανοµένων των κινδύνων που είναι διατεθειµένος να αναλάβει. Η ΠΗΓΑΣΟΣ εφιστά ιδιαιτέρως την
προσοχή του Πελάτη στο ότι η ακριβής συµπλήρωση του Ερωτηµατολογίου είναι κεφαλαιώδους σηµασίας για την
εξυπηρέτηση και προστασία των συµφερόντων του.
2.4.
Ο Πελάτης υποχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως την ΠΗΓΑΣΟΣ, µε δική του πρωτοβουλία, σε περίπτωση
αλλαγής των προσωπικών και περιουσιακών στοιχείων και δεδοµένων ή και των επενδυτικών του στόχων, που της
έχει γνωστοποιήσει ιδιαιτέρως µέσω του Ερωτηµατολογίου, υποχρεούται δε να συνεργάζεται προσηκόντως µε την

ΠΗΓΑΣΟΣ για την επικαιροποίηση των ανωτέρω πληροφοριών και στοιχειών στα τακτά χρονικά διαστήµατα που του
γνωρίζει εκάστοτε η ΠΗΓΑΣΟΣ.
2.5.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ θα παρέχει συµβουλές στον Πελάτη βασιζόµενη στις πληροφορίες που αυτός της έχει παράσχει
ως προς τα χαρακτηριστικά του και τους στόχους του, κατά τα ανωτέρω. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να αρνείται την
παροχή επενδυτικών συµβουλών που αιτείται ο Πελάτης, εφόσον ο Πελάτης δεν έχει συµπληρώσει προσηκόντως
το Ερωτηµατολόγιο καθώς και αν διαπιστωθεί ότι ο Πελάτης έχει δώσει στην ΠΗΓΑΣΟΣ ανακριβείς ή αντιφατικές
πληροφορίες και στοιχεία, έτσι ώστε να µην είναι σε θέση η ΠΗΓΑΣΟΣ να εκτιµήσει την καταλληλότητα των
συµβουλών που της ζητούνται ως προς τα χαρακτηριστικά του Πελάτη.
2.6.
Η εκπλήρωση της υποχρέωσης της ΠΗΓΑΣΟΣ έναντι του Πελάτη για παροχή επενδυτικών συµβουλών δεν
θα κρίνεται από το αν η επένδυσή του απέβη, τελικώς, κερδοφόρα, αλλά από το αν οι συµβουλές που του
παρασχέθηκαν
α) βασίζονταν σε ακριβείς και έγκυρες πληροφορίες ως προς τον εκδότη και τα χρηµατοπιστωτικά µέσα, γεγονός
που θα κριθεί βάσει των δηµοσιοποιηµένων στοιχείων που µπορούσε και όφειλε να έχει στη διάθεσή της η
ΠΗΓΑΣΟΣ ως επαγγελµατίας του χώρου, και
β) ανταποκρίνονταν, κατά τον χρόνο παροχής τους, αα) στα υποκειµενικά χαρακτηριστικά του Πελάτη και ββ)
στα αντικειµενικά δεδοµένα, µακροοικονοµικά και µικροοικονοµικά (π.χ. κατάσταση αγορών, δηµοσιευµένα
αποτελέσµατα εταιριών), της προτεινόµενης επένδυσης και γγ) σε τυχόν ειδικές προδιαγραφές που είχε θέσει
ο Πελάτης, δίδοντας τη δυνατότητα στον Πελάτη να προχωρήσει σε επενδυτικές κινήσεις.
2.7.
Τυχόν πληροφορίες που παρέχει η ΠΗΓΑΣΟΣ στον Πελάτη κατόπιν δικού του αιτήµατος ως προς εκδότες ή
χρηµατοπιστωτικά µέσα γενικώς, χωρίς να αξιολογούνται από την Εταιρία οι πληροφορίες αυτές σε σχέση µε τα
ειδικά χαρακτηριστικά του Πελάτη και να διατυπώνεται κρίση ως προς το σκόπιµο ή όχι τοποθέτησης του Πελάτη
στα εν λόγω χρηµατοπιστωτικά µέσα, δεν συνιστούν συµβουλές που εµπίπτουν στην παρούσα σύµβαση και
θεωρούνται ως προπαρασκευαστικές πράξεις, προκειµένου να δυνηθεί ο Πελάτης να θέσει ειδικά ερωτήµατα στην
ΠΗΓΑΣΟΣ και να ζητήσει, εφόσον επιθυµεί, την παροχή προσωπικών συµβουλών.
2.8.
Ρητώς συµφωνείται και γίνεται αµοιβαία αποδεκτό ότι µε την παρούσα η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν αναλαµβάνει να
παρέχει στον Πελάτη υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Ο Πελάτης λαµβάνει ο ίδιος, υπ’ ευθύνη του, τις
επενδυτικές αποφάσεις που αφορούν την επένδυση των διαθεσίµων του ως προς τα οποία έχει ζητήσει την παροχή
συµβουλών από την ΠΗΓΑΣΟΣ, χωρίς να υποχρεούται να ακολουθεί τις συµβουλές που του παρέχει η ΠΗΓΑΣΟΣ,
δυνάµενος να διενεργήσει τις επενδύσεις του µέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ ή και µέσω πιστωτικών ιδρυµάτων ή άλλων ΕΠΕΥ.

3. Τρόπος παροχής των υπηρεσιών και περιεχόµενό τους
3.1.
Η παροχή των οριζοµένων στην παρούσα υπηρεσιών θα γίνεται από τα αρµόδια εξουσιοδοτηµένα στελέχη
της ΠΗΓΑΣΟΣ.
3.2.
Οι επενδυτικές συµβουλές θα παρέχονται γραπτώς, ως εγγράφου νοουµένου και του σταθερού µέσου που
έχει υποδείξει ο Πελάτης στο Παράρτηµα 4 της Σύµβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ή προφορικώς, όπως
εκάστοτε θα επιλέγει η ΠΗΓΑΣΟΣ αναλόγως της φύσης και του περιεχοµένου της παρεχόµενης συµβουλής. Σε
περίπτωση παροχής επενδυτικών συµβουλών προφορικώς, η ΠΗΓΑΣΟΣ θα δύναται να προβαίνει στην καταγραφή
των σχετικών τηλεφωνικών συνοµιλιών των στελεχών της µε τον Πελάτη, όπως προβλέπεται και σύµφωνα µε τους
όρους της Σύµβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (IV.3.3.), οπότε τα µέσα (µαγνητικά και ηλεκτρονικά) που
καταγράφουν τις σχετικές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις θα αποτελούν πλήρη απόδειξη έναντι του Πελάτη για το
περιεχόµενο των συνδιαλέξεων. Ο Πελάτης δύναται, εφόσον το επιθυµεί, να θέτει ειδικά ερωτήµατα στην AΕΠΕΥ,
και προφορικώς, για συγκεκριµένες επενδύσεις που προτίθεται να πραγµατοποιήσει ή που έχει πραγµατοποιήσει
και να ζητεί τη γνώµη της για την ενδεδειγµένη επενδυτική συµπεριφορά σε σχέση µε την πορεία των εταιριών που
έχουν εκδώσει τους τίτλους στους οποίους πρόκειται να επενδύσει ή που έχει επενδύσει ο Πελάτης ή
συγκεκριµένων αγορών χρηµατοπιστωτικών µέσων, τις οποίες εξειδικεύει στην ΠΗΓΑΣΟΣ.
3.3.
Η παρούσα σύµβαση δεν υποχρεώνει την ΠΗΓΑΣΟΣ να ανταποκρίνεται σε οποιοδήποτε αίτηµα του Πελάτη
για παροχή επενδυτικών συµβουλών επί οποιουδήποτε θέµατος και ως προς οποιοδήποτε χρηµατοπιστωτικό µέσο,
παρά µόνο αν η ΠΗΓΑΣΟΣ αποδεχθεί ειδικώς την παροχή της υπηρεσίας ως προς το συγκεκριµένο αίτηµα. Η
ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να αρνηθεί την παροχή της υπηρεσίας χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσει την απόφασή της.

3.4.
Η παροχή επενδυτικών συµβουλών από την ΠΗΓΑΣΟΣ εξαντλείται µε την ενηµέρωση του Πελάτη από την
ΠΗΓΑΣΟΣ για τις επενδυτικές δυνατότητες που του προτείνονται και δεν περιλαµβάνει υποχρέωση της ΠΗΓΑΣΟΣ για
την παρακολούθηση της εξέλιξης των επενδύσεων που αφορούν οι εκάστοτε παρεχόµενες συµβουλές ή της
πορείας των χρηµατοπιστωτικών µέσων που έχει επιλέξει ο Πελάτης και, εν γένει, περιέχονται στο χαρτοφυλάκιό
του, ούτε την τρέχουσα και διαρκή ενηµέρωση του Πελάτη για τις σχετικές µε αυτά εξελίξεις.

4. Ευθύνη των µερών
4.1.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται για τυχόν ζηµία του Πελάτη που θα οφείλεται στην µεταβολή των συνθηκών της
αγοράς, των ισοτιµιών των νοµισµάτων ή και σε επενδυτικές συµβουλές της ΠΗΓΑΣΟΣ, οι οποίες εκ των υστέρων
ήθελαν αποδειχθεί µη επωφελείς, παρά µόνον αν βαρύνεται από βαριά αµέλεια ή δόλο κατά την ενάσκηση των
καθηκόντων της.
4.2.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται ως προς την συνάφεια των επενδυτικών συµβουλών µε το επενδυτικό προφίλ
του Πελάτη σε περίπτωση που οι πληροφορίες που έχει χορηγήσει στην ΠΗΓΑΣΟΣ ο Πελάτης ως προς το πρόσωπο
του, την οικονοµική του κατάσταση ή τους ειδικούς επενδυτικούς του στόχους και τα λοιπά στοιχεία που του έχουν
ζητηθεί από την ΠΗΓΑΣΟΣ είναι ελλιπή, αναληθή ή αντιφατικά.
4.3.
Ο Πελάτης γνωρίζει ότι οι επενδύσεις σε Χρηµατοπιστωτικά µέσα ενέχουν κινδύνους µερικής ή ολικής
απώλειας του επενδυοµένου κεφαλαίου, δηλώνει δε και βεβαιώνει την ΠΗΓΑΣΟΣ ότι έχει µελετήσει και κατανοήσει
το Κεφάλαιο 4 του Πληροφοριακού Εντύπου Πελάτη που περιγράφει τους επενδυτικούς κινδύνους που ενέχουν οι
συναλλαγές επί χρηµατοπιστωτικών µέσων. Ο Πελάτης διαβεβαιώνει την ΠΗΓΑΣΟΣ ότι έχει την απαραίτητη γνώση
και εµπειρία για να αξιολογήσει τα χαρακτηριστικά και τους κινδύνους που συνδέονται µε κάθε συναλλαγή που
αποφασίζει να διενεργήσει κατόπιν της παροχής επενδυτικών συµβουλών από την ΠΗΓΑΣΟΣ, ότι έχει την
οικονοµική δυνατότητα να αναλάβει το βάρος και τις συνέπειες των σχετικών επενδυτικών αποφάσεων, καθώς και
ότι η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να θεωρεί ως δεδοµένο πως θα προβαίνει αυτός στη διενέργεια συναλλαγών µόνο εφόσον
έχει κατανοήσει και αποδεχθεί τους όρους της κάθε συναλλαγής και τους κινδύνους που αυτή ενέχει, διαφορετικά
θα πρέπει ο ίδιος να θέτει σχετικά ερωτήµατα στην ΠΗΓΑΣΟΣ, µε τον προσήκοντα και συµφωνηθέντα τρόπο
επικοινωνίας.
4.4.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν υποχρεούται κατά την παροχή των υπηρεσιών της σύµφωνα µε την παρούσα σύµβαση να
παρέχει στον Πελάτη πληροφορίες ή συµβουλές για νοµικά, λογιστικά ή φορολογικά ζητήµατα. Τυχόν ενηµέρωση ή
πληροφόρηση ή διατύπωση απόψεων προς τον Πελάτη µε την ευκαιρία της παροχής επενδυτικών συµβουλών προς
αυτόν ως προς τέτοια θέµατα δεν συνιστά εκπλήρωση συµβατικής υποχρεώσεως, µη εφαρµοζοµένων κατά
συνέπεια των διατάξεων των άρθρων 332 επ. ΑΚ και αποκλειοµένης κάθε ευθύνης της ΠΗΓΑΣΟΣ από τις διατάξεις
αυτές ή από άλλες διατάξεις νόµου.

5. Αµοιβή
5.1.
Η αµοιβή της ΠΗΓΑΣΟΣ για την παροχή της υπηρεσίας των επενδυτικών συµβουλών ορίζεται στο
Παράρτηµα Α της παρούσας.
5.2.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να τροποποιεί την τιµολογιακή πολιτική της οποτεδήποτε, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη
το ύψος του Χαρτοφυλακίου του Πελάτη και τις γενικότερες συνθήκες της αγοράς των σχετικών υπηρεσιών,
γνωστοποιώντας τούτο στον Πελάτη σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στους Γενικούς Όρους της
παρούσας.
5.3.
Τόσο η τακτική όσο και η πρόσθετη αµοιβή της ΠΗΓΑΣΟΣ θα καταβάλλονται µέσα στις 10 πρώτες
εργάσιµες ηµέρες από τη λήξη του κάθε ηµερολογιακού τριµήνου.
5.4.
Η αµοιβή της ΠΗΓΑΣΟΣ θα εισπράττεται µε χρέωση του Χρηµατικού Επενδυτικού Λογαριασµού που τηρεί ο
Πελάτης στην ΠΗΓΑΣΟΣ σύµφωνα µε τους Γενικούς Όρους της παρούσας. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν
υπάρχουν διαθέσιµα χρήµατα σε Χρηµατικό Επενδυτικό Λογαριασµό του Πελάτη τα οποία να επαρκούν για την
είσπραξη της αµοιβής της ΠΗΓΑΣΟΣ ή στην περίπτωση κατά την οποία δεν τηρείται τέτοιος λογαριασµός κατά το
χρόνο στον οποίο η αµοιβή καθίσταται ληξιπρόθεσµη, η ΠΗΓΑΣΟΣ εξουσιοδοτείται να ρευστοποιήσει από
οποιονδήποτε Λογαριασµό Χρηµατοπιστωτικών Μέσων που τηρεί ο Πελάτης σ’ αυτήν, κατά τα οριζόµενα στην
παρούσα, όσα Χρηµατοπιστωτικά Μέσα απαιτούνται για την είσπραξη της αµοιβής της. Κατά την επιλογή των
Χρηµατοπιστωτικών Μέσων, η ΠΗΓΑΣΟΣ θα ερωτά, εφόσον είναι τούτο εφικτό, τον Πελάτη.

6. ∆ιάρκεια – Λύση

6.1.
Οι παρόντες Ειδικοί Όροι είναι αορίστου χρόνου και µπορούν να καταγγελθούν αζηµίως από κάθε
συµβαλλόµενο µέρος οποτεδήποτε. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την εποµένη της
περιελεύσεως της καταγγελίας στο αντισυµβαλλόµενο µέρος. Οι παρόντες λύονται και σε περίπτωση καταγγελίας
της Σύµβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε τα εκεί οριζόµενα.
6.2.
Σε περίπτωση λύσης ή λήξης των παρόντων ειδικών όρων, είναι αµέσως καταβλητέα η οφειλόµενη από τον
Πελάτη αµοιβή. Εφόσον η καταγγελία της συµβάσεως έγινε από τον Πελάτη, αυτός οφείλει στην ΠΗΓΑΣΟΣ την
αµοιβή της για ολόκληρο το τρέχον ηµερολογιακό τρίµηνο.
6.3.
Η καταγγελία των παρόντων δεν επηρεάζει τις συναλλακτικές σχέσεις του Πελάτη και της ΠΗΓΑΣΟΣ βάσει
των λοιπών µεταξύ αυτών ισχυουσών συµβάσεων.
...….........…/…......…./.................... [ημερομηνία]

Συµφωνούνται µεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη οι πιο πάνω Γενικοί και Ειδικοί Όροι
Η ΠΗΓΑΣΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

........................................................
[υπογραφή]

O ΠΕΛΑΤΗΣ

........................................................
[υπογραφή]
[γνήσιο υπογραφής]

› › ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Α
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ
Ι. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

1.

Προµήθεια για την διενέργεια (εκτέλεση) συναλλαγών στην Αγορά Αξιών (ή ΠΜ∆) του ΧΑ
……………………………………………………………………………………….

2.

Προµήθεια για την παροχή υπηρεσιών θεµατοφυλακής στην Αγορά Αξιών (ή ΠΜ∆) του ΧΑ

0% του µηνιαίου µέσου όρου της αξίας του λογαριασµού του Πελάτη και καταβάλλεται στο τέλος κάθε
ηµερολογιακού µήνα.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται στο µέλλον να χρεώνει τον Πελάτη για την παρεχόµενη υπηρεσία ή να µεταβάλει τον τρόπο ή
το ποσό της εκάστοτε οριζόµενης χρέωσης.
……………………………………………………………………………………….

3.

Προµήθεια για τη διενέργεια συναλλαγών στην Αγορά Παραγώγων του ΧΑ

Το ύψος της προµήθειας - αµοιβής που δικαιούται η ΠΗΓΑΣΟΣ για την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών
που συνίστανται στην κατάρτιση για λογαριασµό του Πελάτη συναλλαγών επί Παραγώγων στην Αγορά Παραγώγων
του Χρηµατιστηρίου Αθηνών [/ και την εκκαθάριση και διακανονισµό τους], ορίζεται ως εξής αναλόγως του
αντικειµένου και της αξίας των συναλλαγών που καταρτίζει η Τράπεζα για λογαριασµό του Πελάτη:
……………………………………………………………………………………….

4.

Προµήθεια για την παροχή υπηρεσιών λήψης και διαβίβασης εντολών στο εξωτερικό

Η οφειλόµενη από τον Πελάτη προµήθεια και αµοιβή, για τις παρεχόµενες σ’ αυτόν από την ΠΗΓΑΣΟΣ υπηρεσίες
λήψης και διαβίβασης εντολών για την κατάρτιση συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα σε αγορές του
εξωτερικού , ορίζεται
(α) σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το ....................(...) τοις εκατό επί της αξίας της εκάστοτε καταρτιζόµενης
συναλλαγής (αξία Επιβεβαίωσης) ανερχόµενη κατ’ ελάχιστον σε ……………...€ (Ευρώ) για την κατάρτιση
συναλλαγών επί χρηµατοπιστωτικών µέσων πλην παραγώγων χρηµατοπιστωτικών µέσων και
(β) σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το ....................(...) τοις εκατό επί της αξίας της εκάστοτε καταρτιζόµενης
συναλλαγής (αξία Επιβεβαίωσης) ανερχόµενη κατ’ ελάχιστον σε ............................ € (Ευρώ) για την
κατάρτιση συναλλαγών επί παραγώγων χρηµατοπιστωτικών µέσων
περιλαµβανοµένης της καταβλητέας στις Εκτελούσες ή και Εκκαθαρίζουσες Επιχειρήσεις, στις οποίες θα
διαβιβάζονται οι εντολές του προς εκτέλεση, προµήθειας-αµοιβής.
∆υνατή είναι χρέωση άλλων προµηθειών, εφόσον αυτές περιλαµβάνονται σε Ειδικούς Πίνακες Προµηθειών που
έχει αποδεχθεί ο Πελάτης.

5.

Προµήθεια για την παροχή συµβουλών στον τοµέα των επενδύσεων µε αντικείµενο χρηµατοπιστωτικά

µέσα
……………………………………………………………………………………….
ΙΙ. ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1.

Συνολικό ποσό παρεχόµενης πίστωσης από την ΠΗΓΑΣΟΣ
……………………………………………………………………………………….

2.

Βραχυπρόθεσµη πίστωση παρεχόµενη από την ΠΗΓΑΣΟΣ
Ανώτατο ποσό βραχυπρόθεσµης πίστωσης :………………………………………..
Επιτόκιο βραχυπρόθεσµης πίστωσης
: …………………………………………….
Έξοδα παρακολούθησης συναλλαγών
: ………………………………………..

III.ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.

Πιστωτικό ίδρυµα στο οποίο έχει ανατεθεί η εκκαθάριση συναλλαγών στην Αγορά Αξιών (ή ΠΜ∆) του ΧΑ

(εξαιρούνται οι περιπτώσεις παροχής πίστωσης)
Επωνυµία
: …………………………………………………
Υπεύθυνος επικοινωνίας
:…………………………………………………
Ηλεκτρ. διεύθυνση επικοινωνίας
:………………..…………….………………….
Τηλέφωνο επικοινωνίας
: …………………………………………………

...….........…/…......…./.................... [ημερομηνία]

Συµφωνούνται µεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη οι πιο πάνω Γενικοί και Ειδικοί Όροι
Η ΠΗΓΑΣΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

........................................................
[υπογραφή]

O ΠΕΛΑΤΗΣ

........................................................
[υπογραφή]
[γνήσιο υπογραφής]

>> ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Β
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΠΙ ΑΥΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΠΙ ΑΥΤΩΝ
ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΠΙ ΑΥΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΠΙ ΑΥΤΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ (FX) ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ
ΕΠΙ ΑΥΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΠΙ ΑΥΤΩΝ
ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

...….........…/…......…./.................... [ημερομηνία ]

Συµφωνούνται µεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη οι πιο πάνω Γενικοί και Ειδικοί Όροι
Η ΠΗΓΑΣΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

........................................................
[υπογραφή]

O ΠΕΛΑΤΗΣ

........................................................
[υπογραφή]
[γνήσιο υπογραφής]

>> ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Γ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ (3D MARGIN)
Ηµεροµηνία υπαγωγής: ………………………………………

ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΑΞΙΑΣ κλπ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

...….........…/…......…./.................... [ημερομηνία ]

Συµφωνούνται µεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη οι πιο πάνω Γενικοί και Ειδικοί Όροι
Η ΠΗΓΑΣΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

........................................................
[υπογραφή]

O ΠΕΛΑΤΗΣ

........................................................
[υπογραφή]
[γνήσιο υπογραφής]

ΤΜΗΜΑ Γ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ
>> ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Α. Γενικά Στοιχεία
Επώνυµο………………………………
Επώνυµο πατρός
………………………………
Επώνυµο µητρός
………………………………
Επώνυµο συζύγου
………………………………
Το γένος
………………………………
Επάγγελµα
………………………………
Ηµ/νία γέννησης
………………………………
Υπηκοότητα
………………………………
Στοιχεία Πιστοποιητικού
∆ελτίο Ταυτότητας / ∆ιαβατήριο / Άλλο
Ηµεροµηνία Έκδοσης
………………………………
Α.Φ.Μ.
………………………………
Χώρα φορολόγησης
………………………………

Όνοµα
Όνοµα
Όνοµα
Όνοµα

………………………………..
………………………………..
……………………………..…
……………………………..…

Αριθµός
Αρχή Έκδοσης
∆.Ο.Υ.

………………………….........
……………………...............
……………………................

Β. Στοιχεία ∆ιεύθυνσης και Επικοινωνίας
Στοιχεία Επικοινωνίας
∆ιεύθυνση/Οδός…………………………................
Αρ. …………
Πόλη
……………………………………… Τ.Κ. …………
Χώρα ………………………
Tηλ.
………………………....................
Fax …………………...........................................
Κινητό
………………………...................
e-mail ……………………………………….............
Στοιχεία κατοικίας φυσικού προσώπου
∆ιεύθυνση/Οδός…………………………................
Αρ. …………
Πόλη
……………………………………… Τ.Κ. …………
Χώρα ………………………
Tηλ.
………………………....................
Fax …………………...........................................
Κινητό
………………………...................
e-mail ……………………………………….............
Τρόπος καθηµερινής ενηµέρωσης για συναλλαγές
Γ. Τραπεζικοί Λογαριασµοί
1.
Τράπεζα
………………………………………
Αρ. λογαριασµού …………………………….........
Κοινός ΝΑΙ
ΟΧΙ
Ονοµατεπώνυµα συνδικαιούχων ……………………………………………………………………………………….....................
2.
Τράπεζα
………………………………………
Αρ. λογαριασµού ………………………………......
Κοινός ΝΑΙ
ΟΧΙ
Ονοµατεπώνυµα συνδικαιούχων ……………………………………………………………………………………….....................
...….........…/…......…./.................... [ημερομηνία ]

Συµφωνούνται µεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη οι πιο πάνω Γενικοί και Ειδικοί Όροι
Η ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ
Ο ΠΕΛΑΤΗΣ

........................................................
[υπογραφή]

....................................................
[υπογραφή]

>> ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Α. Γενικά Στοιχεία
Επωνυµία
∆ιακριτικός Τίτλος
Καταστατική Έδρα
Εταιρική Μορφή
Σκοπός / ∆ραστηριότητα

……………………………………………………………………………………...............………......
……………………………………………………………………………………...............………......
……………………………………………………………………………………...............………......
……………………………………………………………………………………...............………......
…………………………………………………………………………………………...............…......

Στοιχεία Καταχώρησης σε µητρώο :
Αριθµός Μητρώου ΑΕ ή άλλου µητρώου
………………………...................................................................................................
Ηµ/νία Καταχώρησης
_______/_____/_____
Αρµόδια Αρχή Μητρώου
…………………….............
Α.Φ.Μ
……………………………...
∆.Ο.Υ.
……………………............................
Χώρα Καταστατικής Έδρας
………………………………
Χώρα κυρίας φορολόγησης ………...................
Νόµιµοι εκπρόσωποι :
1. Επώνυµο εκπροσώπου ………………………….......
∆ελτίο Ταυτότητας / ∆ιαβατήριο / Άλλο
Ηµεροµηνία Έκδοσης…………………...................
Α.Φ.Μ.
………................................
∆ιεύθυνση - Οδός .…………………………........
Πόλη
……………………….............
2. Επώνυµο εκπροσώπου ……………………………......
∆ελτίο Ταυτότητας / ∆ιαβατήριο / Άλλο
Ηµεροµηνία Έκδοσης
…………………...................
Α.Φ.Μ.
………................................
∆ιεύθυνση - Οδός .…………………………........
Πόλη
……………………….............

Όνοµα
Αριθµός
Αρχή Έκδοσης
∆.Ο.Υ.
Αρ. ………….
Τ.Κ. ………….

………………………………...................
………………………............................
……………………...............................
........................................................

Όνοµα
Αριθµός
Αρχή Έκδοσης
∆.Ο.Υ.
Αρ. ………….
Τ.Κ. ………….

………………………………...................
………………………............................
……………………...............................
........................................................

Χώρα …………..................................

Χώρα …………..................................

Στοιχεία εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων/αντιπροσώπων για συναλλαγές µε την Τράπεζα
1. Επώνυµο
………………………………...
Όνοµα
…………………..................................
Επώνυµο πατρός …………………………...……
Όνοµα
…………………..................................
Επάγγελµα
……………………………..….
∆ελτίο Ταυτότητας / ∆ιαβατήριο / Άλλο
Αριθµός
…………………..................................
Ηµεροµηνία Έκδοσης …………………………....……
Αρχή Έκδοσης …………………..................................
Α.Φ.Μ.
………………………...………
∆.Ο.Υ.
.........................................................
∆ιεύθυνση - Οδός …………………………...……
Αρ. …………
Πόλη
……………………………...…
Τ.Κ. …………
Χώρα …………. ................................
Tηλ. ………………………..........
Fax ……………………........
Κινητό ……………………....................
e-mail …………...................................................
2.

Επώνυµο
………………………………...
Επώνυµο πατρός ……………………………...…
Επάγγελµα
………………………...………

Όνοµα
Όνοµα

…………………..................................
……………………...............................

∆ελτίο Ταυτότητας / ∆ιαβατήριο / Άλλο
Αριθµός
Ηµεροµηνία Έκδοσης …………………………....……
Αρχή Έκδοσης
Α.Φ.Μ.
………………………..………
∆.Ο.Υ.
∆ιεύθυνση - Οδός …………………………...……
Αρ. …………
Πόλη
……………………………...…
Τ.Κ. …………
Tηλ. ………………………..........
Fax ……………………........
e-mail …………...................................................
Β. Στοιχεία ∆ιεύθυνσης και Επικοινωνίας
Στοιχεία Επικοινωνίας
∆ιεύθυνση/Οδός …………………………..........
Πόλη
………………………………...
Tηλ.
……………………................
Κινητό
.…………………..................
Στοιχεία έδρας νοµικού προσώπου
∆ιεύθυνση/Οδός…………………………..........
Πόλη
………………………………...
Tηλ.
……………………................
Κινητό
.…………………..................

……………………...............................
…………………..................................
........................................................
Χώρα ……………...............................
Κινητό …………………......................

Αρ. …………
Τ.Κ. …………
Χώρα ……………...............................
Fax
…………………………………….........................
e-mail ……………………………..............................……
Αρ. …………
Τ.Κ. …………
Χώρα ……………...............................
Fax
…………………………………….........................
e-mail ……………………………..............................……

Γ. Τραπεζικοί Λογαριασµοί
1.
Τράπεζα…………………………………

Αρ. λογαριασµού …………..…......................…………………………………

2.

Αρ. λογαριασµού ………………………...……......................…………………

Τράπεζα…………………………………

∆. Πρόσθετοι όροι που ισχύουν µεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη –Νοµικού Προσώπου για την παροχή
χρηµατοοικονοµικής ασφάλεια κατά το ν. 3301/2004
1.
Μεταξύ του Πελάτη και της ΠΗΓΑΣΟΣ καταρτίζεται συµφωνία παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας
σύµφωνα µε το ν. 3301/2004 («Συµφωνίες Χρηµατοοικονοµικής Ασφάλειας, ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, χρέη
νοσοκοµείων κλπ.») επί των περιουσιακών στοιχείων του Πελάτη – µετρητών και χρηµατοπιστωτικών µέσων κατά
την έννοια του ν. 3301/2004 - που βρίσκονται υπό το χειρισµό, την κατοχή ή τον έλεγχο της ΠΗΓΑΣΟΣ, άµεσα ή
µέσω τρίτου, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της ΠΗΓΑΣΟΣ που απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (τους Γενικούς και Ειδικούς όρους αυτής) και τυχόν άλλες ειδικές συµβάσεις
µεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη. Ειδικότερα, η ΠΗΓΑΣΟΣ, ως ασφαλειολήπτης, δικαιούται, επιλέγοντας κατά
την κρίση της από τα περιουσιακά στοιχεία του Πελάτη, να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια
(α) για τη σύσταση εµπράγµατης ασφάλειας υπέρ αυτής κατά την έννοια του ν. 3301/2004 ή την άρση αυτής
στα περιουσιακά στοιχεία του Πελάτη καθώς και για την επέκταση της ασφάλειας επί των δικαιωµάτων που
απορρέουν από τα χρηµατοπιστωτικά µέσα,
(β) για τη ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων του Πελάτη, που βρίσκονται στην κατοχή της, ως ενέχυρο ή
µη, εφόσον συντρέξει γεγονός που συνεπάγεται αναγκαστική εκτέλεση κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.1
περ. ιβ του ν. 3301/2004 και ιδίως αν ο Πελάτης περιέλθει σε υπερηµερία ως προς την εκπλήρωση
οποιασδήποτε υποχρέωσής του προς την ΠΗΓΑΣΟΣ,
(γ) για την απόκτηση της πλήρους κυριότητας των υποκείµενων χρηµατοπιστωτικών µέσων, εφόσον συντρέξει
γεγονός που συνεπάγεται αναγκαστική εκτέλεση κατά ανωτέρω υπό (β).
2.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να εξοφλήσει απαιτήσεις της κατά του Πελάτη κατ’ επιλογή της είτε µε εκποίηση
χρηµατοπιστωτικών µέσων είτε µε κτήση της κυριότητας των χρηµατοπιστωτικών µέσων από την ίδια,
συµψηφίζοντας την αξία τους ή καταλογίζοντας τα σχετικά ποσά για τη µείωση ή εξόφληση των απαιτήσεων της
ΠΗΓΑΣΟΣ κατά του Πελάτη, συµφωνουµένου ότι η ΠΗΓΑΣΟΣ µπορεί να προβεί και σε εκκαθαριστικό συµψηφισµό
σύµφωνα µε το άρθρο 16 ν. 3156/2003. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να ασκήσει τα ανωτέρω δικαιώµατα και ιδίως να

ρευστοποιήσει τα χρηµατοοικονοµικά µέσα χωρίς να κοινοποιήσει εκ των προτέρων στον Πελάτη την πρόθεσή της
και χωρίς να τηρήσει οποιαδήποτε διαδικασία ή προθεσµία. Εφόσον η ΠΗΓΑΣΟΣ επιλέξει να αποκτήσει την
κυριότητα των χρηµατοπιστωτικών µέσων, αυτά θα αποτιµώνται στην τιµή κλεισίµατος της οργανωµένης αγοράς,
στην οποία αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης και η ΠΗΓΑΣΟΣ είναι µέλος, άλλως στο µέσο όρο των τιµών
κλεισίµατος των οργανωµένων αγορών στις οποίες τα χρηµατοπιστωτικά µέσα αποτελούν αντικείµενο
διαπραγµάτευσης, της ηµέρας κατά την οποία η ΠΗΓΑΣΟΣ ασκεί το σχετικό δικαίωµα.
3.
Η ΠΗΓΑΣΟΣ εξουσιοδοτείται από τον Πελάτη (α) να επιλέγει κατά την κρίση της τα χρηµατοπιστωτικά µέσα
επί των οποίων θα καταχωρηθεί η εµπράγµατη ασφάλεια και να άρει την ασφάλεια αυτή (β) να προβαίνει µόνη
της, χωρίς τη σύµπραξη του Πελάτη, σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για τις αναγκαίες καταχωρήσεις
σύµφωνα µε τον Κωδικοποιηµένο Κανονισµό Λειτουργίας Συστήµατος Άυλων Τίτλων, ή εν γένει για την πλήρωση
των τυπικών και διαδικαστικών προϋποθέσεων, συµπληρώνοντας και υποβάλλοντας κάθε αναγκαίο έγγραφο όταν
και όπου απαιτείται για την ολοκλήρωση των αναγκαίων όρων ώστε η συµφωνία χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας
να είναι αντιτάξιµη σε τρίτους (γ) να προβαίνει στις αναγκαίες δηλώσεις προς το ΚΑΑ και εν γένει σε κάθε αναγκαία
ενέργεια όπου απαιτείται για την εκποίηση ή τη µεταβίβαση των χρηµατοπιστωτικών µέσων, χωρίς να απαιτείται
να ενηµερώσει προηγουµένως τον Πελάτη. Ειδικώς η εκποίηση άυλων τίτλων του Πελάτη που παρακολουθούνται
στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών γίνεται µε τη διαδικασία που ορίζει ο νόµος και ο
Κανονισµός Λειτουργίας Συστήµατος Άυλων Τίτλων, όπως εκάστοτε ισχύει.
4.
Ειδικώς για τους άυλους τίτλους του Πελάτη που παρακολουθούνται στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών συµφωνείται ότι η εµπράγµατη ασφάλεια εκτείνεται (i) στις κινητές αξίες που διανέµονται
δωρεάν στον Πελάτη ή προκύπτουν από κάθε είδους εταιρική πράξη (ii) στα µερίσµατα, τόκους κέρδη ή άλλες
παροχές από τις κινητές αξίες (iii) στα δικαιώµατα προτίµησης και στα δικαιώµατα συµµετοχής σε γενική
συνέλευση και άσκησης δικαιωµάτων µειοψηφίας. Εφόσον δεν έχει επέλθει γεγονός που συνεπάγεται αναγκαστική
εκτέλεση κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.1 περ. ιβ του ν. 3301/2004, η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να εξουσιοδοτεί τον
Πελάτη να ασκεί τα δικαιώµατα συµµετοχής σε γενική συνέλευση.
5.
Η παροχή χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας σύµφωνα µε το ν. 3301/2004 είναι ανεξάρτητη από
οποιαδήποτε άλλη ασφάλεια που τυχόν έχει, ή θα έχει στο µέλλον, η ΠΗΓΑΣΟΣ για την ικανοποίηση των
απαιτήσεών της από την παρούσα Σύµβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και τις λοιπές ειδικές συµβάσεις
µεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να επιδιώξει οποτεδήποτε, µε δικαστικά µέσα, την
είσπραξη των απαιτήσεών της.

...….........…/…......…./.................... [ημερομηνία ]

Συµφωνούνται µεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη οι πιο πάνω Γενικοί και Ειδικοί Όροι
Η ΠΗΓΑΣΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

........................................................
[υπογραφή]

O ΠΕΛΑΤΗΣ

........................................................
[υπογραφή]
[γνήσιο υπογραφής]

>> ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΗΓΑΣΟΣ
ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α. Για την κατάρτιση της Σύµβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει την

ΠΗΓΑΣΟΣ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον όρο ΙΙ.1 των Γενικών Όρων:
ότι δεν έχει καµία από τις κατωτέρω ιδιότητες:
α)
µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα σε εταιρία εισηγµένη σε
Χρηµατιστήριο ή πρόσωπο που έχει στενό δεσµό µε τα παραπάνω πρόσωπα, κατά την έννοια της Απόφασης
3/347/12.7.2005 του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δηµοσιοποίηση
προνοµιακών πληροφοριών»
β)
πρόσωπο που έχει περιληφθεί σε κατάλογο προσώπων που έχουν πρόσβαση σε προνοµιακές
πληροφορίες κατά την έννοια της Απόφασης 3/347/12.7.2005 του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή από τα
αναφερόµενα στο άρθρο 12 του Ν. 3340/2005,
γ)
νοµικό πρόσωπο ή εµπίστευµα (trust), όπου τα διευθυντικά καθήκοντα ασκούνται από πρόσωπο των
περιπτώσεων α΄ και β΄ ή το οποίο ελέγχεται άµεσα ή έµµεσα από κάποιο από τα πρόσωπα αυτά, ή το οποίο έχει
συσταθεί προς όφελος κάποιου από τα πρόσωπα αυτά, ή του οποίου τα οικονοµικά συµφέροντα είναι ουσιαστικώς
ισοδύναµα µε εκείνα ενός τέτοιου προσώπου,
δ)
µέτοχος µε συµµετοχή µεγαλύτερη του 3% του κεφαλαίου εταιρίας εισηγµένης σε Χρηµατιστήριο ή
εταιρίας συνδεδεµένης µε εισηγµένη,
ε)
µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος (∆ιευθύνων Σύµβουλος, Γενικός ∆ιευθυντής ή
ασκών διαχειριστικά καθήκοντα) ή άλλο καλυπτόµενο πρόσωπο κατά την έννοια της Απόφασης 2/452/1.11.2007
του ∆Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΠΕΥ, Πιστωτικού Ιδρύµατος που παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες,
συνδεδεµένου αντιπροσώπου αυτών ή ΑΕΕ∆,
στ)
µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος (∆ιευθύνων Σύµβουλος, Γενικός ∆ιευθυντής,
ασκών διαχειριστικά καθήκοντα ή και µέλος Επενδυτικών Επιτροπών) i) Εταιρίας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, ii)
Ανώνυµης Εταιρίας ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων και iii) εν γένει θεσµικών επενδυτών,
ζ)
µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή πρόσωπο που κατέχει διευθυντική ή και απλή υπαλληλική θέση σε
οργανωµένη αγορά, ΠΜ∆, διαχειριστή των προηγουµένων ή και σε επιχειρήσεις συνδεδεµένες µε τις τελευταίες,
η)
µέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου, πρόσωπο που κατέχει διευθυντική θέση ή ελεγκτής στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς ή σε άλλη αντίστοιχη εποπτική αρχή οποιουδήποτε κράτους,
θ)
µέλος των οργάνων διοίκησης σωµατείων ή άλλων ενώσεων προσώπων, που εκπροσωπούν µέλη
Χρηµατιστηρίου, θεσµικούς επενδυτές, µετόχους ή άλλους συντελεστές της χρηµατιστηριακής αγοράς,
ι)
δηµοσιογράφος µέλος των οικείων ενώσεων συντακτών ή προσφέρων δηµοσιογραφικές υπηρεσίες σε
επιχειρήσεις έκδοσης εντύπων ή σε ραδιοτηλεοπτικά µέσα ενηµέρωσης, που προσφέρει πληροφόρηση ή
σχολιασµό σε τακτική βάση επί θεµάτων, που αφορούν την αγορά κεφαλαίων,
ια)
σύζυγος ή συγγενής α’ βαθµού (γονέας, τέκνο) µε πρόσωπο που έχει µία από τις ανωτέρω ιδιότητες υπό
στοιχ. α΄ - β΄και δ΄– ι΄,
ότι έχει την εξής ιδιότητα ή τις εξής ιδιότητες εκ των ανωτέρω υπό α έως ι΄ αναφεροµένων:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Ότι οι µέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ διενεργούµενες συναλλαγές αφορούν τον ίδιο τον Πελάτη και όχι τρίτο
πρόσωπο και, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν καµία σχέση, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, µε πρόσωπο από τα ως άνω
απαριθµούµενα.

Β.

Ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει εγγράφως προς την ΠΗΓΑΣΟΣ, ότι γνωρίζει άλλους πελάτες της
ΠΗΓΑΣΟΣ:
Με τους οποίους να συµµετέχει ως εταίρος σε προσωπική εταιρία:
ΟΧΙ
ΝΑΙ, µε τα παρακάτω πρόσωπα :
……………………… …………………… ……………………… …………………..
……………………… …………………… ……………………… …………………..
Γ.

Στους οποίους να έχει παράσχει εµπράγµατες ή άλλου είδους εξασφαλίσεις (π.χ. υποθήκη, ενέχυρο,
εγγύηση, κλπ.)
ΟΧΙ
ΝΑΙ, µε τα παρακάτω πρόσωπα :
……………………… …………………… ……………………… …………………..
……………………… …………………… ……………………… …………………..
Στο κεφάλαιο των οποίων να συµµετέχει άµεσα ή έµµεσα* µε ποσοστό µεγαλύτερο του 20%
ΟΧΙ
ΝΑΙ, µε τα παρακάτω πρόσωπα :
……………………… …………………… ……………………… …………………..
……………………… …………………… ……………………… …………………..
Με τους οποίους να ελέγχει άµεσα ή έµµεσα νοµικά πρόσωπα που είναι πελάτες της ΠΗΓΑΣΟΣ
ΟΧΙ
ΝΑΙ, τα παρακάτω πρόσωπα :
……………………… …………………… ……………………… …………………..
……………………… …………………… ……………………… …………………..
Σύζυγος, συγγενής εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι και δευτέρου βαθµού ή σύνοικος
ΟΧΙ
ΝΑΙ, µε τα παρακάτω πρόσωπα (να διευκρινισθεί η σχέση):
……………………… …………………… ……………………… …………………..
……………………… …………………… ……………………… …………………..
Έχει οποιαδήποτε άλλη σχέση πέραν των ως άνω περιγραφοµένων ούτως ώστε να αποτελεί µε άλλον ή άλλους
πελάτες της ΠΗΓΑΣΟΣ, οµάδα συνδεδεµένων πελατών κατά την έννοια των Αποφάσεων της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς 1/459/27.12.2007 «Πλαίσιο υπολογισµού κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών»* και 7/459/27.12.2007 «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών
Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»
ΟΧΙ
ΝΑΙ, µε τα παρακάτω πρόσωπα :
……………………… …………………… ……………………… …………………..
……………………… …………………… ……………………… …………………..
Λόγοι για τους οποίους ο Πελάτης θεωρεί ότι δεν αποτελεί οµάδα συνδεδεµένων πελατών µε κάποιο ή κάποια από
τα παραπάνω πρόσωπα:
……………………… …………………… ……………………… …………………..
……………………… …………………… ……………………… …………………..
……………………… …………………… ……………………… …………………..

Ο Πελάτης αναλαµβάνει έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ την υποχρέωση να την ενηµερώσει αµέσως εγγράφως ως προς
οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει σε σχέση µε τις υπό Α., Β. και Γ. δηλώσεις και βεβαιώσεις του.
Βεβαιώνω την ακρίβεια των ανωτέρω στοιχείων, στα οποία δύναται να βασίζεται η ΠΗΓΑΣΟΣ κατά την παροχή
υπηρεσιών σε µένα.

O ΠΕΛΑΤΗΣ

........................................................
[υπογραφή]
[γνήσιο υπογραφής]

* Έλεγχος υφίσταται, επί νοµικών προσώπων, όταν υπάρχει µεταξύ τους σχέση µητρικής επιχείρησης προς θυγατρική (άρθρο 42ε παρ. 5 εδ. α
του κ.ν. 2190/1920), π.χ. όταν µία επιχείρηση έχει την πλειοψηφία του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου µιας άλλης επιχείρησης, όταν
ελέγχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου µιας άλλης επιχείρησης, ύστερα από συµφωνία µε άλλους µετόχους ή εταίρους της
επιχείρησης αυτής, όταν συµµετέχει στο κεφάλαιο µιας άλλης επιχείρησης και έχει το δικαίωµα, είτε άµεσα, είτε µέσω τρίτων, να διορίζει ή να
παύει την πλειοψηφία των µελών των οργάνων διοίκησης της επιχείρησης αυτής ή όταν ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε µια άλλη επιχείρηση.
Έλεγχος υφίσταται επίσης όταν υπάρχει παρεµφερής µε την ανωτέρω σχέση µεταξύ οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου και µιας
επιχείρησης.
** Σύµφωνα µε τον ορισµό του άρθρου 1 αρ. 25 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/459/27.12.2007 «Πλαίσιο υπολογισµού
κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών», οµάδα συνδεδεµένων πελατών είναι
α. δύο ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία αντιπροσωπεύουν ενιαίο κίνδυνο, πλην αντιθέτου αποδείξεως από την Επιχείρηση
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, καθόσον το ένα ελέγχει άµεσα ή έµµεσα το άλλο ή τα άλλα, ή
β. δύο ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, µεταξύ των οποίων δεν υπάρχει σχέση ελέγχου κατά την έννοια της παραγράφου 12 του
άρθρου 2 του Ν.3601/2007, αλλά τα οποία θεωρούνται, πλην αντιθέτου αποδείξεως από την Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ότι
αποτελούν ενιαίο κίνδυνο, διότι συνδέονται µεταξύ τους κατά τρόπο ώστε να είναι πιθανό ότι εάν το ένα από αυτά αντιµετωπίσει
χρηµατοοικονοµικά προβλήµατα, το άλλο ή όλα τα άλλα θα αντιµετωπίσουν δυσκολίες εξόφλησης των υποχρεώσεών τους έναντι της
Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται και όλες οι περιπτώσεις επιχειρήσεων που ελέγχονται
από το ίδιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.
Ακόµη και όταν δεν υπάρχει σχέση ελέγχου κατά την προεκτεθείσα έννοια (βλ. την προηγούµενη υποσηµείωση), ενδέχεται να συνιστούν οµάδα
συνδεδεµένων πελατών η µητρική και η θυγατρική επιχείρηση µε τις θυγατρικές ή θυγατρικές των θυγατρικών τους, ασχέτως αν µεταξύ των
θυγατρικών αυτών δεν υπάρχει απευθείας δεσµός συµµετοχής, και µε τις επιχειρήσεις που έχουν τεθεί υπό ενιαία διεύθυνση κατόπιν
συµβάσεως ή σύµφωνα µε τους όρους του καταστατικού τους ή των οποίων τα διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα αποτελούνται κατά
πλειοψηφία από τα ίδια πρόσωπα. Περαιτέρω οµάδα συνδεδεµένων πελατών ενδέχεται, µεταξύ άλλων, να συνιστούν συγγενείς µέχρι και
δευτέρου βαθµού εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, συνεταίροι προσωπικών εταιριών, εταιρίες µε κοινούς εταίρους ή µετόχους µε τους εταίρους ή
µετόχους αυτούς (εφόσον δεν συνιστούν οµάδα συνδεδεµένων πελατών ήδη λόγω υπάρξεως σχέσεως ελέγχου), πρόσωπα συνδεόµενα µεταξύ
τους µε συµβατικές σχέσεις όπως σύµβαση εγγύησης. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις τα πρόσωπα αυτά θεωρούνται ότι αποτελούν οµάδα
συνδεδεµένων πελατών όταν είναι πιθανό ότι εάν το ένα απ’ αυτά αντιµετωπίσει χρηµατοοικονοµικά προβλήµατα, το άλλο ή όλα τα άλλα θα
αντιµετωπίσουν δυσκολίες εξόφλησης των υποχρεώσεών τους έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ.

>> ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΣΤΟΧΩΝ
1.Ποια χρηματοπιστωτικα μέσα παρουσιάζουν ενδιαφέρον για εσάς;
……………………………………………………………………………
2. Χρονικός ορίζοντας των επενδύσεων που σκοπεύετε να πραγµατοποιήσετε µέσω της Εταιρίας

□

Έως έξι μήνες

□

6 έως 12 μήνες

□

1 – 3 έτη

□

Άνω των τριών (3) ετών

3. Σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες εσείς ως Πελάτης θα κατατάσσατε τον εαυτό σας;

□

Δεν επιθυμεί να αναλάβει μεγάλο ρίσκο και
γι’ αυτό δεν επενδύει σε παράγωγα

□

Επιθυμεί να αναλάβει περιορισμένο ρίσκο
και γι’ αυτό α) επενδύει σε μετοχές και β)
παρακολουθεί επιμελώς την πορεία τους

□

Επενδύει σε μετοχές, αλλά δεν
παρακολουθεί τακτικά την πορεία των
τιμών τους

□

Μόνον η επένδυση σε κλασικά κρατικά
ομόλογα προσιδιάζει στην ιδιοσυγκρασία
του. Γι’ αυτό και δεν αγοράζει ποτέ μετοχές
ούτε άλλα παρεμφερή χρηματοπιστωτικά
μέσα.

□

Η τοποθέτηση μέρους του χαρτοφυλακίου
του σε εταιρικά ομόλογα είναι ιδιαιτέρως
συμπαθής μορφή επένδυσης και συνιστά
αποδεκτό επενδυτικό κίνδυνο.

□

Είναι επιθετικός επενδυτής και επιθυμεί
μεγιστοποίηση του κεφαλαίου του,
αναλαμβάνοντας τον ανάλογο κίνδυνο.

□

Επιθυμεί την επένδυση σε παράγωγα
μέρους του χαρτοφυλακίου του, παρά τον
κίνδυνο που εμπεριέχει μια τέτοια
επένδυση και αντιλαμβάνεται τις έννοιες
της μόχλευσης και του ημερήσιου
διακανονισμού .

□

Επενδύει μόνον ή πρωτίστως σε παράγωγα !

4. Άλλα σχόλια ή δηλώσεις, που επιθυµείτε να ληφθούν υπόψη από την ΠΗΓΑΣΟΣ:
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΑΝ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.
Βεβαιώνω την ακρίβεια των ανωτέρω στοιχείων, στα οποία δύναται να βασίζεται η ΠΗΓΑΣΟΣ κατά την παροχή
υπηρεσιών σε µένα.
O ΠΕΛΑΤΗΣ

........................................................
[υπογραφή]

>> ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΛΟΙΠΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ-ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ
Συµφωνώ όπως η ΠΗΓΑΣΟΣ µου αποστέλλει οποιαδήποτε πληροφορία ή ενηµέρωση που προβλέπεται στην
παρούσα σύµβαση ή στο νόµο 3606/2007 και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόµενες κανονιστικές αποφάσεις
και ιδίως τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (και ιδίως την υπ’ αριθ.
1/452/1.11.2007) µέσω
α.

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση
……………………….………………..…………………..……
ή και

β.

µέσω τηλεοµοιοτυπίας (facsimile) στον αριθµό ………………………
µε οποιονδήποτε εκ των ανωτέρω τρόπων, κατ’ επιλογή της ΠΗΓΑΣΟΣ, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

Ειδικώς για τις πληροφορίες που αφορούν όλους τους πελάτες της ΠΗΓΑΣΟΣ (γενικές πληροφορίες) και δεν
απευθύνονται σε εµένα προσωπικά, αναλαµβάνω να ενηµερώνοµαι για τις τυχόν επικαιροποιηµένες πληροφορίες µε
δική µου πρωτοβουλία µέσω του διαδικτύου από την ιστοσελίδα της ΠΗΓΑΣΟΣ και τη διεύθυνση του διαδικτυακού
τόπου που µου έχει γνωστοποιήσει η ΠΗΓΑΣΟΣ για τις αντίστοιχες πληροφορίες
Εντέλλοµαι την ΠΗΓΑΣΟΣ όπως αυτή κατά την εκτέλεση εντολών µου:
α.

εκτελεί ή και διαβιβάζει προς εκτέλεση εντολές μου, κατά την κρίση της, και εκτός οργανωμένης αγοράς ή Πολυμερούς

Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης,

- γενικώς
- µόνον για τίτλους δηµοσίου

και

β.

έχει το δικαίωμα να μην ανακοινώνει δημοσίως σε οργανωμένη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης τυχόν εντολές

μου με όριο προς την Εταιρία σας, οι οποίες δεν εκτελούνται άμεσα κατά τους κρατούντες στην αγορά όρους κατάρτισης συναλλαγών.

O ΠΕΛΑΤΗΣ

........................................................
[υπογραφή]
[γνήσιο υπογραφής]

