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Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΕΠΕΥ
Η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ (η «EUROXX» ή η «Εταιρεία») σας ενημερώνει αναφορικά με την
εφαρμογή του Ν. 3746/2009 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) για την κάλυψη των καταθέσεων από το
Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (το «ΤΕΚΕ»).
Η αποζημίωση που παρέχει το ΤΕΚΕ, σε περίπτωση που μια κατάθεση καταστεί μη διαθέσιμη,
ανέρχεται στο ποσό των €100.000 κατ’ ανώτατο όριο, καταβάλλεται σε ευρώ και ισχύει για το σύνολο των
καταθέσεων κάθε καταθέτη που τηρούνται στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα ανεξάρτητα από τον αριθμό των
λογαριασμών, το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας του υποκαταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος στο
οποίο τηρείται η κατάθεση. Στο ως άνω όριο συμπεριλαμβάνονται και οι δεδουλευμένοι τόκοι μέχρι την
ημέρα που η κατάθεση κατέστη μη διαθέσιμη.
Τα χρηματικά διαθέσιμα πελατών της Euroxx τηρούνται μεν επ’ ονόματί της αλλά σε τραπεζικούς
λογαριασμούς πελατείας της («Λογαριασμοί Πελατείας») σε περισσότερα του ενός πιστωτικού
ιδρύματος, που λειτουργούν στην Ελλάδα και συμμετέχουν στο ΤΕΚΕ.
Από την εγγύηση του ΤΕΚΕ καλύπτονται οι πραγματικοί δικαιούχοι της κατάθεσης κάθε Λογαριασμού
Πελατείας, υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά ορίζονται ή δύνανται να οριστούν πριν από την
ημερομηνία κατά την οποία μία κατάθεση καθίσταται μη διαθέσιμη. Οι καταθέσεις πελατών της Euroxx
που τηρούνται σε Λογαριασμούς Πελατείας σε συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα, συνυπολογίζονται στο
ποσό των λοιπών καταθέσεων που οι πελάτες της Euroxx τηρούν στο εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα.
H ταυτοποίηση των πραγματικών δικαιούχων των πιστωτικών υπολοίπων των Λογαριασμών Πελατείας
της Euroxx, διενεργείται στη βάση κοινά αποδεκτής τεχνικής λύσης που υιοθετήθηκε κατόπιν
διαβούλευσης των εμπλεκομένων φορέων, συμπεριλαμβανομένου του ΤΕΚΕ και του Συνδέσμου Μελών
Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΣΜΕΧΑ). Συγκεκριμένα, καταθέσεις που τηρούνται σε κάθε Λογαριασμό
Πελατείας της Euroxx, κατανέμονται αναλογικά (pro-rata) στο σύνολο των διαθέσιμων Λογαριασμών
Πελατείας της Εταιρείας στα διάφορα πιστωτικά ιδρύματα. Επομένως, για σκοπούς κάλυψης από το ΤΕΚΕ,
δεν ενδιαφέρει το πιστωτικό ίδρυμα μέσω του οποίου συναλλάσσεται ο πελάτης με τη Euroxx ή/και στο
οποίο κατέθεσε αρχικά τα χρήματά του καθώς δεν είναι γνωστό εκ προοιμίου πού, βάσει της pro-rata
κατανομής, λογίζονται τηρούμενα τα χρήματα που κατατίθενται.
Η ως άνω τεχνική λύση είναι σύμφωνη με τα συναλλακτικά ήθη και συνήθειες της αγοράς, καθώς και
τις ειδικότερες συνθήκες του χρηματοπιστωτικού τομέα δεδομένου ότι η εφαρμογή της σύμφωνα με τα
υφιστάμενα τεχνικά μέσα, συστήματα και μεθόδους συναλλαγών, προκρίνεται και τυγχάνει καθολικής
αποδοχής από το σύνολο των εμπλεκομένων φορέων, συμπεριλαμβανομένου του ΤΕΚΕ και του ΣΜΕΧΑ.
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Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ &
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ
Ο όμιλος ΕΧΑΕ, στο πλαίσιο προσαρμογής στον κανονισμό 648/2012 της Ε.Ε. (European Market
Infrastructure Regulation - EMIR), προέβη σε αναδιάρθρωση της αγοράς αξιών (SPOT) του Χ.Α. από τη
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015 , όποτε τέθηκε σε ισχύ το νέο πλαίσιο λειτουργίας και ο νέος Κανονισμός
Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή (που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς δυνάμει της υπ’ αρ. 1/704/22-1-2015 απόφασής της).
Ειδικότερα και σε σχέση με την ήδη υφιστάμενη και ισχύουσα σήμερα σύμβαση παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών μεταξύ υμών και της Εταιρείας, θέτουμε υπόψη σας ότι από 16.02.2015:
 Η ΕΤ.ΕΚ ανέλαβε πλήρως το ρόλο του Κεντρικού Αντισυμβαλλόμενου για τις συναλλαγές που
πραγματοποιούνται στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εκτός από ορισμένους τύπους
προσυμφωνημένων πακέτων).
 Κάθε εκκαθαριστικό μέλος, όπως η Euroxx, υποχρεούται να διατηρεί ξεχωριστό Λογαριασμό
Εκκαθάρισης για τις δικές του συναλλαγές.
 Η εκκαθάριση συναλλαγών πελατών πραγματοποιείται μέσω του συλλογικού λογαριασμού
(omnibus account) πελατείας που τηρείται για το σκοπό αυτό στην Τράπεζα της Ελλάδος επ’ ονόματι της
ΕΤ.ΕΚ. και έχει χαρακτηρισθεί ως Διακριτός Λογαριασμός Εκκαθάρισης Πελατείας.
 Οι ασφάλειες που αφορούν το Λογαριασμό Εκκαθάρισης Πελατείας, τηρούνται στην Τράπεζα της
Ελλάδος σε χρηματικό λογαριασμό Target2 επ’ ονόματι της ΕΤ.ΕΚ.
 Σε κάθε περίπτωση εκκαθάρισης μέσω συλλογικού λογαριασμού πελατείας, οι παρασχεθείσες
ασφάλειες από κάθε πελάτη δεν διακρίνονται από ασφάλειες λοιπών πελατών και ενδέχεται να εκτεθούν
σε ζημίες που συνδέονται με αλλότριες ανοιχτές θέσεις.
 Οι Διακριτοί Λογαριασμοί Εκκαθάρισης επ’ ονόματι Πελάτη διατηρήθηκαν και χαρακτηρίζονται ως
Λογαριασμοί Εκκαθάρισης Πελάτη, των οποίων οι απαιτούμενες ασφάλειες και αντιστοιχούσες θέσεις
διαχωρίζονται από τις απαιτούμενες ασφάλειες και αντιστοιχούσες θέσεις άλλων Λογαριασμών
Εκκαθάρισης.
Οι ανωτέρω ρυθμίσεις αφορούν τη λειτουργία της αγοράς αξιών του ΧΑ και επομένως, εφαρμόζονται
από το σύνολο των συμμετεχόντων σε αυτή υπό οποιαδήποτε ιδιότητα. Σας ενημερώνουμε ωστόσο πως
έχετε πάντοτε το δικαίωμα της υποβολής αντιρρήσεων, του ορισμού άλλου θεματοφύλακα πλην της
Euroxx ή της καταγγελίας της μεταξύ μας σύμβασης συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση, η παράλειψή σας
να προβείτε σε οποιαδήποτε εξ’ αυτών των ενεργειών θα συνιστά, σύμφωνα με την καλή πίστη και τα
συναλλακτικά ήθη, συναίνεση και αποδοχή των ανωτέρω.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε τυχόν πληροφορία ή διευκρίνιση.
Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την αναδιάρθρωση της αγοράς αξιών διατίθενται και μέσω
τις ιστοσελίδας της ΕΧΑΕ :
http://www.helex.com/el/web/guest/emir-cash-market-athex .
Με εκτίμηση,
Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ
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