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Ενημέρωση Επενδυτών για την κάλυψη των διαθεσίμων τους που τηρούνται μέσω της Εθνικής 

Χρηματιστηριακής ΑΕΠΕΥ 

 

H Εθνική Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ ( η «Εταιρεία») με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου και τη 
διασφάλιση των πιστωτικών υπολοίπων των πελατών της, επιμερίζει τα χρηματικά τους διαθέσιμα τους σε 

λογαριασμούς πελατείας. Στο πλαίσιο αυτό και σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 1/808/7.2.2018 Απόφαση 
του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Οργανωτικές απαιτήσεις αναφορικά με την προστασία των 

χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων πελατών, την παρακολούθηση των προϊόντων και την παροχή ή 
λήψη αμοιβών, προμηθειών ή άλλων χρηματικών ή μη χρηματικών οφελών» τα  χρηματικά διαθέσιμα πελατών 

της Εταιρίας τηρούνται μεν επ’ ονόματί της Εταιρείας αλλά σε τραπεζικούς λογαριασμούς πελατείας της 
(«Λογαριασμοί Πελατείας») σε περισσότερα του ενός πιστωτικά ιδρύματα, που λειτουργούν στην Ελλάδα και 

συμμετέχουν στο ΤΕΚΕ.  

Τα πιστωτικά υπόλοιπα των πελατών κατανέμονται βάσει αλγορίθμου ανά πιστωτικό 

ίδρυμα και ανά πελάτη κατ’ αναλογία (prorata) των υπολοίπων τους στους 
λογαριασμούς πελατείας (client accounts) που τηρούνται από την Εταιρεία.  

Με αυτό τον τρόπο, διασφαλίζονται οι πελάτες σε περίπτωση που πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρούνται 

Λογαριασμοί Πελατείας περιέλθει σε αδυναμία κι ενεργοποιηθεί το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και 
Επενδύσεων (ΤΕΚΕ). 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Νόμο 4370/2016 «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 

2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και 
Επενδύσεων», από την εγγύηση του ΤΕΚΕ, εκτός άλλων, καλύπτονται και οι καταθέσεις για λογαριασμό 
άλλου προσώπου μέχρι το όριο κάλυψης του ΤΕΚΕ

1
, εφόσον το πρόσωπο αυτό ορίζεται ή δύναται να οριστεί 

πριν από την ημερομηνία αδυναμίας. Σημειώνεται ότι οι λογαριασμοί πελατείας ΑΕΠΕΥ εμπίπτουν στην 
ανωτέρω περίπτωση. Συνεπώς, οι καταθέσεις πελατών της Εταιρείας σε Λογαριασμούς Πελατείας σε 

συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα εμπίπτουν στις περιπτώσεις των καταθέσεων που καλύπτονται από την 
εγγύηση του ΤΕΚΕ και συνυπολογίζονται στο ποσό των λοιπών καταθέσεων που οι πελάτες της Εταιρίας 
τηρούν στο συγκεκριμένο ίδρυμα.  

Περαιτέρω, βάσει του κανονιστικού πλαισίου για το ΤΕΚΕ, τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να διαθέτουν τα 
απαραίτητα συστήματα, σύμφωνα με τις εκάστοτε επιχειρησιακές και τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει το 
ΤΕΚΕ, ώστε να διασφαλίζεται ο εντοπισμός και η παρακολούθηση των λογαριασμών καταθέσεων ανά 

καταθέτη που καλύπτονται από το ΤΕΚΕ. Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται μέσω του Ηλεκτρονικού Αρχείου 
Πελατοκεντρικού Συστήματος (ΗΑΠΣ) του ΤΕΚΕ. 

Προκειμένου τα πιστωτικά ιδρύματα να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στην ως άνω υποχρέωση και ως εκ 

τούτου να καταστεί εφικτή η σωστή διαχείριση και παραγωγή των αρχείων ΗΑΠΣ, οι ΑΕΠΕΥ οφείλουν όσον 
αφορά στους Λογαριασμούς Πελατείας να προσκομίζουν στα πιστωτικά ιδρύματα αρχεία με όλη την 

απαιτούμενη πληροφόρηση σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές του αρχείου ΗΑΠΣ. 

Ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ως άνω υποχρέωση, η Εταιρείας μας παράγει αρχεία, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρχείου ΗΑΠΣ, στα οποία περιλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία πελατών μας 
τα χρηματικά διαθέσιμα των οποίων τηρούνται σε Λογαριασμούς Πελατείας και τα σχετικά πιστωτικά 

υπόλοιπα αυτών ανά πιστωτικό ίδρυμα, προκειμένου να διαπιστώνεται το  ακριβές πιστωτικό υπόλοιπο ανά 
δικαιούχο το οποίο τηρείται σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα. ΠΟΥ 
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 Σύμφωνα με τον άρθρο 9 παρ.1 του Ν. 4370/2016, όπως ισχύει, το ανώτατο όριο κάλυψης του συνόλου των 

καταθέσεων κάθε καταθέτη σε πιστωτικό ίδρυμα που καλύπτεται από το ΤΕΚΕ ορίζεται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. 
Το όριο αυτό ισχύει για το σύνολο των καταθέσεων που τηρούνται στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό 
των καταθέσεων, το νόμισμα και τον τόπο κατάθεσης. 


