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ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ 

 
Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ» 

(«Σράπεδα»), πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα ζηελ παξνχζα απφ ηνπο θ.θ.        θαη      , ζπκθσλεί λα παξέρεη 

πξνο η      θαινχκελνο εθεμήο «Πειάηες», φπσο απηφο νξίδεηαη θαησηέξσ, κία ή πεξηζζφηεξεο Τπεξεζίεο  

φπσο απηέο νξίδνληαη θαησηέξσ θαη ηζρχεη απφ  ηελ ππνγξαθή ηεο εθ κέξνπο ηνπ Πειάηε ή απφ ην ρξφλν πνπ 

παξέρνληαη ζε απηφλ Τπεξεζίεο θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ. Ο Πειάηεο ζπκβάιιεηαη 

ζηελ παξνχζα έρνληαο ιάβεη γλψζε θαη θαηαλνήζεη πιήξσο ην πεξηερφκελν ηνπ Γειηίνπ Πξνζπκβαηηθήο 

Πιεξνθφξεζεο γηα ηελ δηελέξγεηα επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ έρεη παξαιάβεη ήδε απφ ηελ Σξάπεδα. Ζ 

ζχκβαζε πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Παξαξηεκάησλ ηεο πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο, εθαξκφδεηαη 

ζε θάζε Τπεξεζία πνπ ήζειε παξαζρεζεί απφ ηελ Σξάπεδα ζηνλ Πειάηε θαη ππεξηζρχεη θάζε πξνεγνχκελεο 

έγγξαθεο ή πξνθνξηθήο ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ Πειάηε. Ζ ζχκβαζε ζπκθσλείηαη κε ηελ 

επηθχιαμε ησλ εθάζηνηε λνκνζεηηθψλ ή/θαη θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία νξγαλσκέλσλ 

αγνξψλ, ζπζηεκάησλ εθθαζάξηζεο θαη θεθαιαηαγνξψλ φπνπ δηελεξγνχληαη ζπλαιιαγέο ηνπ Πειάηε ζην πιαίζην 

ηεο παξνρήο ησλ Τπεξεζηψλ.  

 
Η. ΟΡΗΜΟΗ  
 
Οη παξαθάησ φξνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο κε ηελ αθφινπζε έλλνηα: 
 
Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 ηνπ Ν.3606/2007, θαζψο θαη 
ζην Παξάξηεκα_1 ηεο παξνχζαο χκβαζεο. 
 
Με ζχλζεην Υξεκαηνπηζησηηθφ Μέζν: ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ απαξηζκνχληαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ 
άξζξνπ 25 ηνπ Ν.3606/2007 θαζψο θα ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 15 ηεο 
Απφθαζεο 1/452/1.11.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. 
 
Τπεξεζίεο: Τπεξεζίεο ιήςεο, δηαβίβαζεο θαη εθηέιεζεο εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε, γηα θαηάξηηζε 
ζπλαιιαγψλ ζε νξγαλσκέλε αγνξά ή Πνιπκεξή Μεραληζκφ Γηαπξαγκάηεπζεο (εθεμήο ΠΜΓ) ζηελ Διιάδα ή ην 
εμσηεξηθφ ή θαηφπηλ ξεηήο γξαπηήο ζπλαίλεζεο ηνπ Πειάηε γηα θαηάξηηζε ζπλαιιαγψλ εθηφο νξγαλσκέλεο 
αγνξάο ή ΠΜΓ επί ησλ αλσηέξσ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ. 
 
Πειάηεο: ην πξφζσπν πνπ ζπλάπηεη κε ηελ Σξάπεδα χκβαζε κε αληηθείκελν ηελ παξνρή Τπεξεζηψλ θαη ηα 
ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα. ε πεξίπησζε πνπ αληηζπκβαιιφκελνη ηεο Σξάπεδαο ζε 
χκβαζε είλαη πεξηζζφηεξα απφ έλα πξφζσπα, ηφηε κε ηνλ φξν Πειάηεο λννχληαη ηα πξφζσπα απηά ηφζν 
αηνκηθά φζν θαη ζην ζχλνιφ ηνπο, θαη εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα ζχκβαζε  
 
χκβαζε Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ: Ζ παξνχζα ζχκβαζε, θάζε παξάξηεκα απηήο, θάζε έγγξαθε 
ηξνπνπνίεζε ή δηαζαθήληζε ησλ φξσλ απηψλ θαζψο θαη ην Γειηίν Πξνζπκβαηηθήο Πιεξνθφξεζεο θαη ε 
εθάζηνηε ηζρχνπζα Πνιηηηθή Βέιηηζηεο Δθηέιεζεο Δληνιψλ επί Υξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ. 
 
Θεκαηνθχιαθαο: θάζε πηζησηηθφ ίδξπκα ή ΔΠΔΤ απφ απηά πνπ νξίδνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 16/262/2003 Απφθαζε 
ηνπ Γ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 4/363/30.11.2005 Απφθαζε ηνπ 
Γ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη εθάζηνηε ηζρχεη, φπνπ ηεξείηαη ινγαξηαζκφο ή ινγαξηαζκνί ρξεκάησλ ή/θαη 
Υξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ ηνπ Πειάηε πνπ απνηεινχλ ζηνηρεία ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ ηνπ θαη ηνπο νπνίνπο 
ινγαξηαζκνχο θηλεί ε Σξάπεδα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο χκβαζεο βάζεη ζρεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Πειάηε.    
 
Λνγαξηαζκφο Θεκαηνθπιαθήο: θάζε έλαο ινγαξηαζκφο ρξεκάησλ ή/θαη Υξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ ηνπ Πειάηε 
πνπ ηεξείηαη ζε Θεκαηνθχιαθα θαη θηλείηαη απφ ηελ Σξάπεδα κε εμνπζηνδφηεζε ηνπ Πειάηε ζε εθηέιεζε ηεο 
χκβαζεο κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ Πειάηε, φπσο θαζνξίδεηαη θαηά ηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηνπ ζηελ 
παξνχζα. 
 
Υαξηνθπιάθην: ην ζχλνιν ησλ θεθαιαίσλ θαη ησλ Υξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ πνπ ηεξνχληαη ζηνπο 
Λνγαξηαζκνχο Θεκαηνθπιαθήο ηνπ Πειάηε, φπσο εθάζηνηε δηακνξθψλεηαη δπλάκεη ησλ ελεξγεηψλ ηεο Σξάπεδαο 
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γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ πηζηψζεσλ θαη ρξεψζεσλ ησλ Λνγαξηαζκψλ 
απηψλ απφ ηνλ Πειάηε. Δλδεηθηηθά, ζην Υαξηνθπιάθην πεξηιακβάλνληαη ηα Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα πνπ 
απνθηψληαη κε δηαζέζηκα ηνπ Xαξηνθπιαθίνπ, ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πψιεζε / δηάζεζε 
απηψλ, ή θαη θαηαζέζεηο ηνπ Πειάηε, θαη γεληθά φια εθείλα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Πειάηε πνπ πξνθχπηνπλ 
απφ ηελ επέλδπζε θαη ηνπνζέηεζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπ θαη ηε ξεπζηνπνίεζή ηνπο, ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο. ην 
Υαξηνθπιάθην πεξηιακβάλνληαη θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Πειάηε πνπ ηεξνχληαη ζε ινγαξηαζκνχο ζην 
φλνκα ηεο Σξάπεδαο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε. 
 
Οδεγίεο: νη φξνη ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ν Πειάηεο επηζπκεί λα εθηειεζηνχλ νη εληνιέο ηνπ, φπσο 
θαζνξίδνληαη.  
 
ΗΗ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ 
 
1. Γειώζεης 
 
Ζ Σξάπεδα είλαη θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λφκνπ πηζησηηθφ ίδξπκα, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (νδφο Αηφινπ αξηζκ. 86) 
θαη παξέρεη λφκηκα ηηο Τπεξεζίεο ηεο παξνχζαο χκβαζεο.  
 
Ζ Σξάπεδα είλαη κέινο ηνπ Σακείνπ  Δγγχεζεο Καηαζέζεσλ θαη Δπελδχζεσλ (εθεμήο ΣΔΚΔ), ππνθείκελε ζηηο 
ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, πξνθεηκέλνπ λα θαιχπηνληαη απφ απηφ νη απαηηήζεηο πειαηψλ 
ηεο απφ ηηο παξερφκελεο Τπεξεζίεο, ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ηεο Σξάπεδαο λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο 
ηεο. Σν φξην ηεο απνδεκίσζεο απηήο αλά επελδπηή νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3746/2009 θαη αλαθνηλψλεηαη 
απφ ην ΣΔΚΔ. 
 
 
 
 
2. Δπηθοηλωλία 
 
Ζ επίζεκε γιψζζα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο θαη ησλ πειαηψλ ηεο είλαη ε Διιεληθή. Ωζηφζν, ε 
επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο ηεο Σξάπεδαο πξηλ θαη κεηά ηε ζχλαςε νπνηαζδήπνηε ζπκβαηηθήο ζρέζεο κπνξεί λα 
πξαγκαηνπνηεζεί – θαηφπηλ ζπκθσλίαο –- θαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Καηά θαλφλα ηα έγγξαθα ησλ ζπκβάζεσλ 
θαη ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εγγξάθσλ θαηαξηίδνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Ζ Σξάπεδα σο θχξην κέζν 
επηθνηλσλίαο κε ηνπο πειάηεο ηεο ζεσξεί ηε γξαπηή επηθνηλσλία. Γηα ηελ απνζηνιή/ιήςε εληνιψλ ε επηθνηλσλία 
κπνξεί επίζεο λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη κέζσ ηειεθψλνπ, θαμ, ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαζψο θαη κέζσ 
άιισλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ επηθνηλσλίαο πνπ παξέρεη ε Σξάπεδα φπσο κέζσ δηαδηθηχνπ (internet banking) θαη 
ηειεθψλνπ (phone banking).  
 
3. Ποιηηηθή ύγθροσζες σκθερόληωλ – Αληηπαροτές  
 
α. Ζ Σξάπεδα έρεη θαηαξηίζεη δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεη, άιισο λα εληνπίδεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη 

απνηειεζκαηηθά ηηο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ. Οη ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο πεξηιακβάλνπλ νξγαλσηηθέο θαη 
δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο κε ζθνπφ ηε δηαθχιαμε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ πειαηψλ ηεο. Βαζηθή πξφβιεςε ησλ 
ξπζκίζεσλ απηψλ απνηειεί ε αλεμάξηεηε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ πξνζψπσλ πνπ απαζρνινχληαη ζε 
δηαθνξεηηθέο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ελέρνπλ θηλδχλνπο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. ηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, ε Σξάπεδα εθαξκφδεη κέηξα, ψζηε ε ξνή πιεξνθνξηψλ ζε θάζε ππάιιειφ 
ηεο λα πεξηνξίδεηαη ζην αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ κέηξν («need-to-know»), πξνθεηκέλνπ 
λα πξνζηαηεπζνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ πειαηψλ ηεο θαη λα απνθιεηζζεί ε παξάλνκε ή κε αλαγθαία πξφζβαζε 
ζε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ πειάηεο ηεο Σξάπεδαο. 

 
Ζ Σξάπεδα ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ ηα νπζηψδε ζπκθέξνληα ή νη 
ζρέζεηο νπνηαζδήπνηε θχζεο ηεο Σξάπεδαο κε ηξίηα πξφζσπα ζπγθξνχνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηελ 
ππνρξέσζή ηεο λα πξνζηαηεχεη ηα ζπκθέξνληα ησλ πειαηψλ ηεο. Ζ Σξάπεδα εμαζθαιίδεη φηη ζπλαιιαγέο ηεο 
γηα ίδην ινγαξηαζκφ πξαγκαηνπνηνχληαη κε φξνπο πνπ δελ επεξεάδνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ πειαηψλ ηεο 
πεξηζζφηεξν απφ φζν ζα ηα επεξέαδαλ αλ δελ ππήξρε ε ζχγθξνπζε απηή. Δπίζεο, ζπλαιιαγέο ηεο Σξάπεδαο 
γηα ίδην ινγαξηαζκφ ελδέρεηαη λα ηαπηίδνληαη κε εληνιέο πειαηψλ ηεο.  
 
Οη δηαδηθαζίεο θαη νη έιεγρνη ηεο Σξάπεδαο ελδέρεηαη θάπνηεο θνξέο λα κελ επαξθνχλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ 
ζπκθεξφλησλ ησλ πειαηψλ ηεο απφ ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε Σξάπεδα 
γλσζηνπνηεί ηελ πηζαλή ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ζηνλ Πειάηε ηεο, πνπ αθνξά ε ζχγθξνπζε, θαη ιακβάλεη ηε 
ξεηή ζπλαίλεζή ηνπ ζρεηηθά. Ζ Σξάπεδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αξλεζεί λα ελεξγήζεη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ 
ππάξρεη ελδερφκελνο θίλδπλνο δεκίαο ησλ ζπκθεξφλησλ νπνηνπδήπνηε Πειάηε ηεο.  
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β. ην πιαίζην ηεο νξζήο, αζθαινχο, δηαθαλνχο θαη απνηειεζκαηηθήο δηάζεζεο θαη δηαρείξηζεο επελδπηηθψλ 
ππεξεζηψλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ πειαηψλ ηεο θαη πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχζεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηα 
απφ απηά απνξξένληα δηθαηψκαηά ηνπο, ε Σξάπεδα έρεη ζεζπίζεη θαη εθαξκφδεη ζρεηηθή απνηειεζκαηηθή 
πνιηηηθή. Ζ πνιηηηθή αθνξά ηνλ εληνπηζκφ, ηελ απνθπγή, θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ 
κεηαμχ ησλ ζπγαηξηθψλ, ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ, ησλ δηεπζπληψλ, ησλ ππαιιήισλ, ησλ ζπλεξγαηψλ θαη 
γεληθφηεξα φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ, νη νπνίνη νξίδνληαη σο «αξκφδηα πξφζσπα» ζηε ζρεηηθή 
λνκνζεζία, κεηαμχ ησλ πθηζηάκελσλ θαη δπλεηηθψλ πειαηψλ θαζψο θαη κεηαμχ πειαηψλ θαη αξκνδίσλ 
πξνζψπσλ.  

Ζ Σξάπεδα ζεζπίδεη θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο θαη κέηξα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ απηψλ, εηδηθφηεξα 
γηα:  

- Σελ απνθπγή κε απνδεθηήο επηξξνήο απφ ην αξκφδην πξφζσπν πξνο ηνλ Πειάηε θαηά ηελ παξνρή ησλ 
επελδπηηθψλ θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.  

- Σελ απνθπγή ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ αξκφδησλ πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 
δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη θίλδπλν ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαη ε αληαιιαγή απηψλ ησλ 
πιεξνθνξηψλ ελδέρεηαη λα δεκηψζεη ηα ζπκθέξνληα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ πειαηψλ. 

- Σε ρσξηζηή επνπηεία ησλ αξκφδησλ πξνζψπσλ ησλ νπνίσλ ηα θχξηα θαζήθνληα πεξηιακβάλνπλ ηελ 
άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε απηνχο, εθφζνλ ηα 
ζπκθέξνληα ησλ ελ ιφγσ πειαηψλ ελδέρεηαη λα ζπγθξνχνληαη ή εθφζνλ νη ελ ιφγσ πειάηεο 
εθπξνζσπνχλ δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα, πεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ηεο Σξαπέδεο, ηα νπνία ελδέρεηαη 
λα ζπγθξνχνληαη. 

- Σελ εμάιεηςε θάζε άκεζεο ζχλδεζεο κεηαμχ ηεο ακνηβήο αξκφδησλ πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ θαηά θχξην 
ιφγν κηα δξαζηεξηφηεηα, αθελφο θαη, αθεηέξνπ, ηεο ακνηβήο δηαθνξεηηθψλ αξκφδησλ πξνζψπσλ πνπ 
αζθνχλ θαηά θχξην ιφγν άιιε δξαζηεξηφηεηα ή ησλ εζφδσλ πνπ δεκηνπξγνχλ απηά ηα δηαθνξεηηθά 
πξφζσπα, φηαλ ελδέρεηαη λα πξνθιεζεί ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ζε ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο. 

- Σελ απνθπγή ή ηνλ έιεγρν ηεο ηαπηφρξνλεο ή δηαδνρηθήο ζπκκεηνρήο ελφο αξκφδηνπ πξνζψπνπ ζε 
ρσξηζηέο επελδπηηθέο ή παξεπφκελεο ππεξεζίεο ή δξαζηεξηφηεηεο φηαλ ε ζπκκεηνρή απηή ελδέρεηαη λα 
απνβεί επηδήκηα γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ. 

- Σελ απνθπγή πεξηπηψζεσλ κε ζπκκφξθσζεο ησλ αξκφδησλ πξνζψπσλ κε ηελ  Πνιηηηθή Πξνζσπηθψλ 
πλαιιαγψλ ηεο Σξάπεδαο αλαθνξηθά κε ηελ θαηάρξεζε πξνλνκηαθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηε 
ρεηξαγψγεζε ηεο αγνξάο. 

- Ζ Σξάπεδα θαη νη ππάιιεινη ηεο παξέρνπλ επελδπηηθέο ή παξεπφκελεο ππεξεζίεο κε αθέξαην, δίθαην θαη 
επαγγεικαηηθφ ηξφπν θαη πξνζηαηεχνπλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ πειαηψλ θαη ηα απφ απηά 
απνξξένληα δηθαηψκαηά ηνπο θαη πξνζπαζνχλ λα απνθεχγνπλ ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ. 

Ζ Σξάπεδα ζα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ δηαζθαιίδεηαη 
απνηειεζκαηηθά ε απνθπγή ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ησλ πειαηψλ ψζηε λα ζπλεθηηκεζεί ε παξάκεηξνο 
απηή ζηε ιήςε ηεο επελδπηηθήο απφθαζεο. 

Καηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ Πειάηε ε Σξάπεδα παξέρεη ζε απηφλ πξφζζεηεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή 
ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ πνπ εθαξκφδεη. 

 
γ. ην πιαίζην ηεο παξνρήο ησλ Τπεξεζηψλ ή επ’ επθαηξία απηψλ, ε Σξάπεδα ελδέρεηαη λα θαηαβάιιεη ή λα 

εηζπξάηηεη ακνηβέο, πξνκήζεηεο ή κε ρξεκαηηθά νθέιε πξνο ή απφ ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ εηαηξίεο θαηά ηελ 
έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 42(ε) Ν.2190/1920 φπσο ηζρχεη, ή ηξίηα πξφζσπα, εθφζνλ ε θαηαβνιή ή 
ε είζπξαμε ηνπο επηηξέπεηαη ζχκθσλα κε ην λφκν. ηελ πεξίπησζε απηή, ε Σξάπεδα πξνβαίλεη ζε 
γλσζηνπνίεζε πξνο ηνλ Πειάηε ησλ νπζησδψλ ξπζκίζεσλ ησλ ζρεηηθψλ ζπκθσληψλ.   

 
IΗΗ. ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΚΠΡΟΧΠΖΖ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΖ – ΓΖΛΧΔΗ ΚΑΗ ΤΝΑΗΝΔΔΗ 
 
1. Νοκηκοποίεζε θαη εθπροζώπεζε 
 
H Σξάπεδα, γηα ηελ απφδεημε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ Πειάηε θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ή εθπξνζψπσλ ηνπ, εθαξκφδεη 
θαη’ ειάρηζηνλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. H Σξάπεδα 
δελ θέξεη επζχλε γηα ην θχξνο, ηε λνκηθή αξηηφηεηα ή ηε γλεζηφηεηα ησλ εγγξάθσλ ηα νπνία έρνπλ παξαζρεζεί 
απφ ηνλ Πειάηε γηα ην ζθνπφ ηεο ηαπηνπνίεζεο ηνπ. Ο Πειάηεο δειψλεη ζηελ Σξάπεδα θαη ηελ βεβαηψλεη φηη φια 
ηα ζηνηρεία πνπ ηεο γλσζηνπνηεί είλαη πιήξε, αιεζή θαη αθξηβή.  
 
H Σξάπεδα δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη θαη λα ηεξεί δείγκαηα ππνγξαθψλ ησλ εθάζηνηε αληηπξνζψπσλ ή 
εθπξνζψπσλ ηνπ Πειάηε, θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ.  
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H νκαιή θαη ηαθηηθή δηελέξγεηα ησλ ζπλαιιαγψλ επηβάιιεη ν Πειάηεο λα αλαθνηλψλεη εγγξάθσο ζηελ Σξάπεδα 
ακειιεηί θάζε κεηαβνιή ησλ αηνκηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ θαη ηδίσο ηνπ νλφκαηνο ή ηεο επσλπκίαο ηνπ, ηεο δηεχζπλζεο 
ή έδξαο ηνπ, θαζψο θαη ηελ αλάθιεζε ή κεηαβνιή ηεο εμνπζίαο εθπξνζψπεζήο ηνπ, ηδίσο πιεξεμνπζηφηεηαο, 
πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί κε δήισζή ηνπ πξνο ηελ Σξάπεδα. H ππνρξέσζε απηή αλαθνηλψζεσο ηζρχεη αθφκα θαη αλ 
ε ρνξήγεζε εμνπζίαο αληηπξνζψπεπζεο ή εθπξνζψπεζεο δεκνζηεχεηαη ή θαηαρσξείηαη ζε δεκφζηα κεηξψα ή 
έληππα θαη ε αλάθιεζε ή κεηαβνιή ππφθεηηαη θαη απηή νκνίσο ζε δεκνζίεπζε ή θαηαρψξεζε.  
 
Κάζε πξάμε ηεο Σξάπεδαο πξνο ηνλ αληηπξφζσπν ή εθπξφζσπν ηνπ Πειάηε ινγίδεηαη έγθπξε, κέρξη ηελ 
αλαθνίλσζε ζηελ Σξάπεδα ηεο αλάθιεζεο ή ηεο κεηαβνιήο ηεο αληηπξνζψπεπζεο ή εθπξνζψπεζεο. 
 
2. Γειώζεης – ζσλαηλέζεης 
 
Ο Πειάηεο παξέρεη ξεηά ηε ζπλαίλεζή ηνπ ζηελ επεμεξγαζία θαη ηδίσο ζηελ θαηαρψξεζε θαη απνζήθεπζε ζε 
αξρείν απφ ηνπο ππαιιήινπο ησλ αξκνδίσλ ηκεκάησλ ηεο Σξάπεδαο ησλ αηνκηθψλ, νηθνγελεηαθψλ, 
πεξηνπζηαθψλ ή άιισλ ζηνηρείσλ ηνπ πνπ δειψλεη ζηελ Σξάπεδα, θαζψο θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηηο 
ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγνχληαη ζην φλνκα ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ κέζσ ηεο Σξάπεδαο, δειψλεη δε φηη ελεκεξψζεθε 
απφ ηελ Σξάπεδα κε ηξφπν ζαθή γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ απφ απηήλ, ην ζθνπφ ηεο 
επεμεξγαζίαο ηνπο, ηνπο απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο πνπ έρνπλ ζην αξρείν ηεο 
Σξάπεδαο. Ο Πειάηεο παξέρεη ξεηά ηε ζπλαίλεζή ηνπ ζρεηηθά κε ηε γλσζηνπνίεζε απφ ηελ Σξάπεδα πξνο 
ζπλδεδεκέλα κε απηήλ λνκηθά πξφζσπα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42(ε) παξ. 5 ηνπ Ν.2190/1920 φπσο ηζρχεη, 
θαζψο θαη πξνο νπνηνλδήπνηε αληηπξφζσπν ή εληνινδφρν ηεο (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνκηθψλ ζπκβνχισλ θαη 
νηθνλνκηθψλ ειεγθηψλ) νπνηαζδήπνηε πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ηνλ Πειάηε. Ζ γλσζηνπνίεζε κπνξεί λα 
πεξηιακβάλεη ηελ ειεθηξνληθή ή άιινπ είδνπο κεηαθνξά δεδνκέλσλ ηνπ Πειάηε, κε ζθνπφ ηνλ ζπληνληζκφ ή ηε 
δηεπθφιπλζε ηεο παξνρήο ησλ Τπεξεζηψλ. 

 
Ζ Σξάπεδα, γηα ηελ απφδεημε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ νδεγηψλ, εληνιψλ θαη ελ γέλεη ησλ ζπκθσληψλ κε ηνλ Πειάηε 
ή ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ, κπνξεί θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα λα πξνβαίλεη ζε καγλεηνθψλεζε ή 
θάζε είδνπο ειεθηξνληθή θαηαγξαθή, ησλ ζρεηηθψλ ηειεθσληθψλ ζπλδηαιέμεσλ. Ζ ελ ιφγσ θαηαγξαθή ελδέρεηαη 
λα πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο ηφλν πξνεηδνπνίεζεο ηνπ Πειάηε θαη ν Πειάηεο αλαιακβάλεη λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά 
ηπρφλ ππαιιήινπο θαη εθπξνζψπνπο ηνπ. Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη νη καγλεηνηαηλίεο ή νπνηνδήπνηε άιιν 
ειεθηξνληθφ κέζν ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ηειεθσληθέο ζπλδηαιέμεηο κε ηνλ Πειάηε, ζπληζηνχλ πιήξε απφδεημε 
απέλαληη ζηνλ Πειάηε ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελφ ηνπο, κε επηηξεπνκέλνπ άιινπ κέζνπ απφδεημεο θαη ηδίσο ησλ 
καξηχξσλ, θαη απνηεινχλ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απνθιεηζηηθά ηεο Σξάπεδαο, ε νπνία έρεη ππνρξέσζε λα ηα ηεξεί 
θαη’ ειάρηζηνλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο θαη 
θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. 

 
Ο Πειάηεο δειψλεη θαη βεβαηψλεη ηελ Σξάπεδα φηη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ην Xαξηνθπιάθηφ ηνπ 
έρνπλ πεξηέιζεη λφκηκα ζ’ απηφλ, ηνπ αλήθνπλ θαηά πιήξε θπξηφηεηα, είλαη γλήζηα θαη ειεχζεξα βαξψλ θαη 
δεζκεχζεσλ ππέξ ηξίησλ πξνζψπσλ θαη θιεξνλνκηθψλ ή ινηπψλ ακθηζβεηήζεσλ, δελ απνηεινχλ πξντφλ 
εγθιήκαηνο, δελ πξνέξρνληαη απφ παξάλνκεο πξάμεηο νχηε ζπλδένληαη κε εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ 
έλλνηα ηνπ λφκνπ 3691/2008 «Πρόληψη και Καηαζηολή ηης Νομιμοποίηζης Εζόδων από Εγκλημαηικές 
Δραζηηριόηηηες και Χρημαηοδόηηζη ηης Τρομοκραηίας»  (γηα ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ζθνπφ ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη γηα ηε 
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο), ππφζρεηαη δε, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, λα απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε 
δεκία ππνζηεί εληεχζελ ε Σξάπεδα. Πεξαηηέξσ ν Πειάηεο δειψλεη θαη βεβαηψλεη ηελ Σξάπεδα φηη ζα ηεξεί ηηο 
δηαηάμεηο λφκσλ πνπ απαγνξεχνπλ ηε ρξήζε εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη φηη ζα απέρεη απφ πξάμεηο 
θαη παξαιείςεηο πνπ ζπληζηνχλ ή ελδέρεηαη λα ζπληζηνχλ παξάβαζε, είηε εθ κέξνπο ηνπ είηε εθ κέξνπο ηεο 
Σξάπεδαο, ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3340/2005 (γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θεθαιαηαγνξάο απφ πξάμεηο πξνζψπσλ πνπ 
θαηέρνπλ πξνλνκηαθέο πιεξνθνξίεο θαη πξάμεηο ρεηξαγψγεζεο ηεο αγνξάο) θαη ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ηεο 
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. 
 
Ο Πειάηεο δειψλεη: 
- φηη δελ ππάγεηαη ζε θακία απφ ηηο θαηεγνξίεο πξνζψπσλ πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 81 ηνπ Ν.2533/1997, θαη 

ζπγθεθξηκέλα φηη δελ είλαη: α) Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ή ηνπ Υ.Α., 
β) Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, Γεληθφο Γηεπζπληήο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο, Γηεπζπληηθφ ζηέιερνο ή 
Γηαρεηξηζηήο ΔΠΔΤ, Δηαηξίαο Δπελδχζεσλ Υαξηνθπιαθίνπ ή Αλψλπκεο Δηαηξίαο Γηαρείξηζεο Ακνηβαίσλ 
Κεθαιαίσλ, γ) Πξφζσπν πνπ ππνρξενχηαη ζε δήισζε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ 
λφκνπ 2533/1997, δ) Πξφζσπν πνπ απαζρνιείηαη κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή έκκηζζεο εληνιήο απφ 
ην X.A., απφ ζπγαηξηθή Σξάπεδα ηνπ X.A. θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 42(ε) ηνπ θ.λ. 
2190/1920 φπσο ηζρχεη, απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή απφ ηελ Κεληξηθφ Απνζεηήξην Αμηψλ A.E., ε) 
Μέινο νξγάλνπ δηνίθεζεο ζσκαηείνπ ή άιιεο έλσζεο πξνζψπσλ πνπ εθπξνζσπεί κέιε ηνπ 
Xξεκαηηζηεξίνπ, ζεζκηθνχο επελδπηέο, κεηφρνπο ή άιινπο ζπληειεζηέο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο, ζη) 
Γεκνζηνγξάθνο κέινο ησλ νηθείσλ ελψζεσλ ζπληαθηψλ ή πξνζθέξσλ δεκνζηνγξαθηθέο ππεξεζίεο ζε 
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επηρείξεζε έθδνζεο εληχπσλ ή ζε ξαδηνηειενπηηθφ κέζν ελεκέξσζεο, πνπ πξνζθέξεη πιεξνθφξεζε ή 
ζρνιηαζκφ ζε ηαθηηθή βάζε επί ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αγνξά θεθαιαίσλ, θαη 

- φηη δελ εκπίπηεη ιφγσ νπνηαζδήπνηε ηδηφηεηάο ηνπ ή ζρέζεο ηνπ κε άιιν πξφζσπν ζε λφκηκεο ή 
θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε απαγνξεχζεηο δηελέξγεηαο ζπλαιιαγψλ ή κε ππνρξεψζεηο 
πξνεγνχκελεο γλσζηνπνίεζεο ή αλαθνίλσζεο, θαη 

- φηη νη κέζσ ηεο Σξάπεδαο δηελεξγνχκελεο ζπλαιιαγέο ζην φλνκά ηνπ δελ αθνξνχλ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν 
πξφζσπν πνπ αλήθεη ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο πξνζψπσλ. 

 
ε πεξίπησζε πνπ ν Πειάηεο αλήθεη ζε θαηεγνξία πξνζψπσλ απφ ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα, δειψλεη φηη έρεη 
ηεξήζεη ή ζα ηεξήζεη κε δηθή ηνπ επζχλε ηηο ηπρφλ πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ν λφκνο γηα ηε δηελέξγεηα 
ζπλαιιαγψλ. ε θάζε πεξίπησζε ν Πειάηεο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο παξαθνινχζεζεο 
ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ επί ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ θαη ησλ δηακνξθνχκελσλ ζπλνιηθψλ ζπκκεηνρψλ ηνπ, 
θαζψο θαη ηεο ηήξεζεο ηπρφλ λνκίκσλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ πξνβιέπνληαη, κεηαμχ άιισλ, απφ ηηο δηαηάμεηο 
ησλ Ν. 3556/2007, Απφθαζεο Γ.. Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 1/434/03.07.2007 , Απφθαζε Γ.. Δπηηξνπήο 
Κεθαιαηαγνξάο 5/204/2000, αξζξ. 7 παξ. 9 Ν.2843/2000 φπσο ηζρχεη θαη αξζξ. 15 Ν.2533/1997, ηεο Σξάπεδαο 
κε επζπλφκελεο ζρεηηθά. 
 
Tα θάζε θχζεο δηθαηψκαηα θαη νη απαηηήζεηο ηνπ Πειάηε πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ζπλαιιαθηηθέο ηνπ ζρέζεηο κε 
ηελ Σξάπεδα δπλάκεη ηεο παξνχζαο χκβαζεο δελ εθρσξνχληαη νχηε κεηαβηβάδνληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε 
ηξίηνπο, εθηφο εάλ άιισο εγγξάθσο ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ Πειάηε.  
 
Ο Πειάηεο δειψλεη φηη παξέρεη ηε ξεηή ζπλαίλεζή ηνπ ζηελ Σξάπεδα, ζρεηηθά κε ηελ εθρψξεζε ή νπνηνπδήπνηε 
είδνπο κεηαβίβαζε φισλ ή κέξνπο ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεψλ ηεο απφ ηε χκβαζε ζε νπνηνδήπνηε 
λνκηθφ πξφζσπν ζπλδεδεκέλν κε απηήλ θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 42(ε) Ν.2190/1920 φπσο 
ηζρχεη. Σπρφλ εθρψξεζε ή κεηαβίβαζε θαηά ηα αλσηέξσ ζα ηζρχεη ππφ ηελ απνθιεηζηηθή πξνυπφζεζε θαη απφ ην 
ρξφλν ηεο έγγξαθεο γλσζηνπνίεζήο ηεο ζηνλ Πειάηε. 
 
IV. KΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΖ 
 
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Ν.3606/2007, ε Σξάπεδα αληηκεησπίδεη ηνλ Πειάηε σο «Iδηψηε Πειάηε». Ζ θαηάηαμε ηνπ 
Πειάηε ζηελ θαηεγνξία ησλ ηδησηψλ πειαηψλ ζπλεπάγεηαη ηελ επξχηεξε δπλαηή εθαξκνγή ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε 
ηελ Σξάπεδα ηνπ λνκνζεηηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ σο πξνο ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ. ε 
πεξίπησζε πνπ ν Πειάηεο επηζπκεί λα παξαηηεζεί απφ κέξνο ηεο ελ ιφγσ πξνζηαζίαο θαη λα εληαρζεί ζηελ 
θαηεγνξία ηνπ «Eπαγγεικαηία Πειάηε», νθείιεη λα θνηλνπνηήζεη εγγξάθσο ζηελ Σξάπεδα ηελ επηζπκία ηνπ απηή, 
ηεο παξαηηήζεσο ηζρχνπζαο ππφ ηνλ φξν ηεο απνδνρήο ηεο απφ ηελ Σξάπεδα ζχκθσλα κε ην λφκν. Σν δηθαίσκα 
ηεο Σξάπεδαο λα απνδερηεί ηελ παξαίηεζε ηνπ Πειάηε απφ ηελ παξερφκελε πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 
κέζσ ηεο κεηαβνιήο ηεο θαηάηαμήο ηνπ, αζθείηαη θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Σξάπεδαο. 
 
V. ΔΛΔΓΥΟ ΤΜΒΑΣΟΣΖΣΑ 
 
1. Ζ Σξάπεδα πξηλ απφ ηελ παξνρή ησλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα χκβαζε 

δηελεξγεί έιεγρν ζπκβαηφηεηαο ηεο ζρεδηαδφκελεο επελδπηηθήο ππεξεζίαο πξνο ηνλ Πειάηε, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 25 § 5 ηνπ Νφκνπ 3606/2007. Καηά ηνλ έιεγρν απηφ ε Σξάπεδα δεηά απφ ηνλ Πειάηε ηεο ηελ παξνρή 
πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ ζηνλ επελδπηηθφ ηνκέα ν νπνίνο ζρεηίδεηαη κε ηε 
ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ επί ηνπ νπνίνπ ζρεδηάδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 
ζπλαιιαγή. 

 
2. ηελ πεξίπησζε ησλ κε ζχλζεησλ Υξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ, θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη 

πξνυπνζέζεηο, ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 3606/2007, ε Σξάπεδα δελ ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε 
αμηνιφγεζε ηεο γλψζεο θαη εκπεηξίαο ηνπ Πειάηε θαη ζε ζρεκαηηζκφ θξίζεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα 
ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε Σξάπεδα ελεκεξψλεη ηνλ Πειάηε φηη θαηά ηελ παξνρή 
ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε πξνζηαζία ησλ ζρεηηθψλ θαλφλσλ 
επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο. 

 
3. ηελ πεξίπησζε ησλ ζχλζεησλ Υξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ ε Σξάπεδα πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν 

ζπκβαηφηεηαο, γηα λα αμηνινγήζεη εάλ ε ελ ιφγσ ζπλαιιαγή είλαη θαηάιιειε γηα ην ζπγθεθξηκέλν Πειάηε 
βάζεη ηεο γλψζεο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπ. Δάλ ε Σξάπεδα θξίλεη φηη ε ελ ιφγσ ζπλαιιαγή δελ είλαη θαηάιιειε 
γη΄ απηφλ ή δελ ιάβεη απφ απηφλ ηελ απαηηνχκελε γηα ηνλ έιεγρν ζπκβαηφηεηαο πιεξνθφξεζε ν Πειάηεο 
κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηε δηελέξγεηα ηεο ελ ιφγσ ζπλαιιαγήο θαηφπηλ δηθήο ηνπ θαη κφλν πξσηνβνπιίαο, 
αλαιακβάλνληαο πιήξσο ηνλ θίλδπλν ή ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρεη ε ελ ιφγσ ζπλαιιαγή εθφζνλ έρεη 
πξνεγεζεί ζρεηηθή πξνεηδνπνίεζε απφ ηελ Σξάπεδα. 
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VI. ΛΖΦΖ, ΓΗΑΒΗΒΑΖ ΚΑΗ / Ζ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΝΣΟΛΧΝ ΠΔΛΑΣΖ 
 
1. ρεηηθά κε ηε ιήςε, ηε δηαβίβαζε θαη/ή ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιψλ ηνπ Πειάηε ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο 

παξνχζαο χκβαζεο, θαζψο θαη ηα νξηδφκελα ζηελ Πνιηηηθή Βέιηηζηεο Δθηέιεζεο ηεο Σξάπεδαο. Οη εληνιέο 
ζα δίδνληαη ζηελ Σξάπεδα απνθιεηζηηθψο θαη κφλν απφ ηνλ Πειάηε ή πξφζσπν πνπ θαηά λφκν ελεξγεί γηα 
ινγαξηαζκφ ηνπ. Οη εληνιέο ζα δίδνληαη ζηελ Σξάπεδα είηε εγγξάθσο είηε κέζσ ηειεθψλνπ, θαμ, 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαζψο θαη κέζσ άιισλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ επηθνηλσλίαο πνπ παξέρεη ε 
Σξάπεδα φπσο κέζσ δηαδηθηχνπ (internet banking) ή ηειεθψλνπ (phone banking) θιπ. Ζ Σξάπεδα ζα έρεη 
πάλησο ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζε ή δηαβίβαζε νπνηαζδήπνηε εληνιήο κέρξη ηε ιήςε 
επηβεβαίσζεο θαηά ηνλ ηξφπν πνπ ζα ζεσξεί ελδεδεηγκέλν. 

 
2. Οη εληνιέο ζα είλαη ζαθείο θαη ζπγθεθξηκέλεο θαη ζα θαζνξίδνπλ κε αθξίβεηα ηνπο ηπρφλ φξνπο εθηέιεζήο ηνπο 

(π.ρ. πξνζεζκία, φξηα ηηκψλ θιπ), δηαθνξεηηθά ζα εθηεινχληαη ή δηαβηβάδνληαη απφ ηελ Σξάπεδα ζχκθσλα κε 
ηελ Πνιηηηθή Βέιηηζηεο Δθηέιεζεο. Ηδηαίηεξα, ζε πεξίπησζε κε θαζνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο, νη εληνιέο 
ζα ηζρχνπλ (α) απνθιεηζηηθψο θαη κφλν γηα ηελ ίδηα εκέξα, εθφζνλ πεξηήιζαλ ζηελ Σξάπεδα πξηλ απφ ην 
πέξαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ή (β) απνθιεηζηηθψο θαη κφλν γηα ηελ επφκελε 
εκέξα, εθφζνλ πεξηήιζαλ ζηελ Σξάπεδα κεηά ην πέξαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο ζηελ νπνία αλαθέξνληαη. 
Ζ Σξάπεδα δελ επζχλεηαη γηα ηελ βέιηηζηε εθηέιεζε εληνιήο ε νπνία εθηειέζηεθε ζχκθσλα κε oδεγίεο ηνπ 
Πειάηε. Σξνπνπνηήζεηο ή αλαθιήζεηο εληνιψλ ζα πξέπεη λα δίδνληαη εγθαίξσο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε θαη 
ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη κέρξη λα πεξηέιζνπλ ζην ηκήκα ηεο Σξάπεδαο πνπ επηθνξηίδεηαη κε ηελ ηειηθή 
δηεθπεξαίσζή ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή ε Σξάπεδα δελ επζχλεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ε εληνιή ηνπ Πειάηε 
έρεη πιήξσο εθηειεζηεί.  

 
3. Ζ Σξάπεδα επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα κελ εθηειεί εληνιέο εθφζνλ δελ ηεο έρνπλ παξαδνζεί ή 

θαηαρσξεζεί ζην ινγαξηαζκφ αμηψλ πνπ ν Πειάηεο ηεξεί ζηελ Σξάπεδα πξνεγνπκέλσο νη θηλεηέο αμίεο, ζε 
πεξίπησζε πψιεζεο, ή ην πνζφ ηεο ζπλαιιαγήο ζε πεξίπησζε αγνξάο. Ο Πειάηεο δειψλεη ππεπζχλσο 
πξνο ηελ Σξάπεδα φηη θαηά ηνλ ρξφλν πνπ ζα παξέρεη εληνιή πψιεζεο ζα έρεη ζηελ θπξηφηεηά ηνπ ειεχζεξεο 
βαξψλ ηηο θηλεηέο αμίεο ηηο νπνίεο ζα αθνξά ε ζρεηηθή εληνιή. Παξέθθιηζε ζα επηηξέπεηαη κφλνλ εθφζνλ 
πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία ε θαηάξηηζε «αλνηθηψλ πσιήζεσλ» θαη χζηεξα απφ εηδηθή έγγξαθε 
ζπλελλφεζε κε ηελ Σξάπεδα. 

 
4. Ζ Σξάπεδα έρεη ην δηθαίσκα λα δηαβηβάδεη ηηο εληνιέο ηνπ Πειάηε πξνο εθηέιεζε ζηελ Δζληθή 

Υξεκαηηζηεξηαθή ή ζε άιιε Αλψλπκε Δηαηξεία Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ ή Δηαηξεία Παξνρήο 
Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ ή Αλψλπκε Δηαηξεία Γηαρείξηζεο Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ ή πηζησηηθφ ίδξπκα ή άιινλ 
ηξίην πνπ έρεη ιάβεη άδεηα παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ην Ν.3606/2007. πγθεθξηκέλα ε 
Σξάπεδα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλαιιάζζεηαη κε ζθνπφ ηελ βέιηηζηε εθηέιεζε ησλ εληνιψλ ηνπ Πειάηε κε 
νπνηνδήπνηε ηξίην πξφζσπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εηαηξηψλ ηνπ νκίινπ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο 
Διιάδνο ΑΔ, ζηνλ νπνίν αλήθεη. Δπίζεο, ε Σξάπεδα ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηειεί ζπλαιιαγέο επί θηλεηψλ 
αμηψλ ησλ νπνίσλ εθδφηεο είλαη νπνηαδήπνηε ζπγγελήο ή ζπλεξγαδφκελε εηαηξία ή πειάηεο ηεο. Σν ίδην ζα 
ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε πνπ ε Σξάπεδα, ή ζπγγελήο ή ζπλεξγαδφκελε εηαηξία ή πειάηεο ηεο παξέρεη 
νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαδνρήο ή ζπκβνπιψλ έθδνζεο) πξνο ηνλ εθδφηε 
θηλεηψλ αμηψλ επί ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλαιιαγέο. Ο Πειάηεο αλαγλσξίδεη φηη απφ ηηο πην πάλσ 
ζπλαιιαγέο ελδέρεηαη, σο εθ ηεο θχζεσο απηψλ, λα πξνθχπηεη φθεινο ππέξ ησλ πην πάλσ πξνζψπσλ ή θαη 
ηεο Σξάπεδαο, γηα ην νπνίν κπνξεί λα δεηάεη ελεκέξσζε ν Πειάηεο.. 

 
VII. ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΔΚΑΣΔΡΧΘΔΝ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 
 
1. Ο Πειάηεο νθείιεη λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε 

ζπλαιιαγήο ακέζσο κφιηο ιάβεη γλψζε ηεο πξαγκαηνπνίεζήο ηεο, ην αξγφηεξν πάλησο θαηά ην ρξφλν πνπ 
νξίδεη ν λφκνο σο πξνζεζκία εθθαζάξηζεο ζπλαιιαγψλ (νπφηε δελ ζα απαηηείηαη ηδηαίηεξε φριεζε). ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ Πειάηε πεξηιακβάλεηαη ε θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ηεο Σξάπεδαο θαη νπνηνπδήπνηε 
εκπιεθνκέλνπ ηξίηνπ ζηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο θαζψο θαη θάζε άιιεο επηβάξπλζεο ζρεηηθήο κε ηε 
ζπλαιιαγή. 

 
2. Ζ Σξάπεδα νθείιεη λα παξαδίδεη θηλεηέο αμίεο ή ρξεκαηηθά πνζά εθφζνλ ν Πειάηεο ηελ εηδνπνηήζεη 

ηνπιάρηζηνλ κηα εξγάζηκε εκέξα πξνεγνπκέλσο θαη ζε θάζε πεξίπησζε αθνχ έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ θαηνρή 
ηεο κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο αληίζηνηρεο ζπλαιιαγήο. Σπρφλ παξακνλή ρξεκαηηθψλ πνζψλ ή θηλεηψλ αμηψλ 
ζηελ θαηνρή ηεο Σξάπεδαο δελ ζα γελλά δηθαίσκα ηφθσλ ή άιιεο θχζεσο απνδεκίσζεο ππέξ ηνπ Πειάηε 
εθηφο εάλ έρεη ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά εγγξάθσο. Ζ Σξάπεδα δελ θέξεη επζχλε γηα ην θχξνο, ηε λνκηθή 
αξηηφηεηα ή ηε γλεζηφηεηα ησλ εγγξάθσλ πνπ ηεο παξαδίδνληαη θαηά ηε λνκηκνπνίεζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ 
εκθαλίδεηαη γηα ηελ απφδνζε ησλ πξντφλησλ απφ ηελ εθηέιεζε εληνιψλ ηνπ Πειάηε. 
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3. Ωο ηφπνο εθπιήξσζεο ησλ εθαηέξσζελ ππνρξεψζεσλ νξίδνληαη ηα γξαθεία ή ππνθαηαζηήκαηα ηεο 
Σξάπεδαο κε ηα νπνία ν Πειάηεο έρεη άκεζε επαθή. Σπρφλ απνζηνιή ρξεκαηηθψλ πνζψλ ή θηλεηψλ αμηψλ 
πξνο ηνλ Πειάηε, ζα πξαγκαηνπνηείηαη χζηεξα απφ ξεηή ζπκθσλία ησλ κεξψλ θαη κε θίλδπλν ηνπ Πειάηε. 

 
4. Οη θαηαβνιέο ρξεκάησλ απφ ηνλ Πειάηε πξνο ηελ Σξάπεδα πξαγκαηνπνηνχληαη: (α) κε θαηάζεζε ζε 

ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο Σξάπεδαο ηνπ νπνίνπ ηα ζηνηρεία γλσζηνπνηνχληαη εθάζηνηε απφ ηελ Σξάπεδα ή 
(β) κε παξάδνζε επηηαγψλ ή (γ) ζε κεηξεηά. Δθφζνλ ε θαηαβνιή γίλεηαη κε θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθφ 
ινγαξηαζκφ ηεο Σξάπεδαο (πεξίπησζε (α) αλσηέξσ) ν Πειάηεο πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη απζεκεξφλ ηελ 
θαηάζεζε ζηελ Σξάπεδα. 

 
VIII.   ΤΠΔΡΖΜΔΡΗΑ ΠΔΛΑΣΖ 
 
1. ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ζηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνχ νθείιεηαη ζηελ Σξάπεδα ν Πειάηεο ζα 

θαζίζηαηαη απηνδηθαίσο ππεξήκεξνο, ρσξίο ηδηαίηεξε φριεζε, θαη ζα νθείιεη ηφθνπο ππεξεκεξίαο πνπ ζα 
ππνινγίδνληαη κε ην εθάζηνηε λφκηκν εηήζην επηηφθην ππεξεκεξίαο. Σφθνη ππεξεκεξίαο ζα ρξεψλνληαη επίζεο 
θαη επί ηεο αμίαο ησλ θηλεηψλ αμηψλ ησλ νπνίσλ θαζπζηεξεί ηελ παξάδνζε πξνο ηελ Σξάπεδα ν Πειάηεο. ε 
πεξίπησζε πνπ ε Σξάπεδα πξνβεί, βάζεη δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο, ζε αλαγθαζηηθή απφθηεζε θηλεηψλ 
αμηψλ (θιείζηκν ζέζεο) σο αμία ησλ θηλεηψλ αμηψλ ζα ινγίδεηαη ε ηηκή ηεο αλαγθαζηηθήο απφθηεζήο ηνπο απφ 
ηελ Σξάπεδα  

 
2. ε πεξίπησζε ππεξεκεξίαο ηνπ Πειάηε σο πξνο ηελ εθπιήξσζε νπνηαζδήπνηε ππνρξέσζήο ηνπ, πνπ 

απνξξέεη απφ νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή ή ζρέζε, ε Σξάπεδα ζα αζθεί απεξηνξίζησο θάζε κέηξν πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν θαηά ηνπ Πειάηε, ρσξίο πξνεηδνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηήζεη θάζε 
ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκία ηεο. Δλδεηθηηθψο, σο πξνο ηνλ ηξφπν ηθαλνπνίεζεο ησλ αμηψζεψλ ηεο ε Σξάπεδα 
ζα έρεη, κεηαμχ άιισλ, ην δηθαίσκα: (α) λα ζπκςεθίδεη απαηηήζεηο ηεο θαηά ηνπ Πειάηε κε αληαπαηηήζεηο ηνπ 
Πειάηε θαη' απηήο, (β) λα αζθεί επίζρεζε ζε νπνηαδήπνηε πνζά θαη/ή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Πειάηε πνπ 
βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηεο θαη (γ) λα πξνβαίλεη ζε εθπνίεζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ηνπ Πειάηε γηα ηελ 
ηθαλνπνίεζε απαηηήζεψλ ηεο θαη’ απηνχ είηε βάζεη ησλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο 
λνκνζεζίαο πεξί αλαγθαζηηθήο εθπνίεζεο θαη/ή αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο είηε ειεχζεξα θαηά ηε δηαθξηηηθή 
ηεο επρέξεηα, βάζεη ξεηήο θαη αλέθθιεηεο πιεξεμνπζηφηεηαο πνπ παξέρεηαη ήδε απφ ηνλ Πειάηε κε ην παξφλ. 
Ζ Σξάπεδα ζα έρεη ηελ εμνπζία λα αζθεί ηα πην πάλσ δηθαηψκαηα πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη νπνηαδήπνηε 
απαίηεζή ηεο θαηά ηνπ Πειάηε, αθφκε θαη εάλ ηα ρξεκαηηθά πνζά ή ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επί ησλ νπνίσλ 
ζα αζθεί ηα δηθαηψκαηά ηεο ζρεηίδνληαη κε ζπλαιιαγή δηαθνξεηηθή απφ εθείλε σο πξνο ηελ νπνία πθίζηαηαη 
ππεξεκεξία. 

 
ΗΥ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΚΑΗ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
 
1. Ζ Σξάπεδα δελ αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε πιένλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ παξνχζα χκβαζε, 

κε ηελ επηθχιαμε δηαθνξεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο ζπκθσλίαο κε ηνλ Πειάηε γηα ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή. 
 
2. Με ηελ επηθχιαμε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο χκβαζεο, ε Σξάπεδα ηεξεί απφιπηε ερεκχζεηα σο πξνο ην 

πξφζσπν ηνπ Πειάηε, ηηο Τπεξεζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη θαη ηηο ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγνχληαη γηα 
ινγαξηαζκφ ηνπ, θαζψο θαη σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ ηνπ. Δμαηξνχληαη νη γλσζηνπνηήζεηο 
πνπ πξέπεη λα γίλνληαη θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα παξέρνληαη ζχκθσλα κε ην λφκν γηα ηελ 
αληηπξνζψπεπζε ηνπ Πειάηε θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη ε Σξάπεδα ζην 
πιαίζην ηεο χκβαζεο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία πνπ θνηλνπνηνχληαη λνκίκσο ζηηο επνπηεχνπζεο ηελ Σξάπεδα 
Αξρέο.  

 
3. H Σξάπεδα δελ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηπρφλ δεκνζηεχζεσλ θαη’ άξζξα 843 επ. KΠνιΓ ζε 

ζρέζε κε ηα Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ. H Σξάπεδα ζα ζπκκεηέρεη ζε γεληθέο ζπλειεχζεηο 
εηαηξηψλ, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Υαξηνθπιάθην ηνπ Πειάηε, κφλνλ θαηφπηλ ζρεηηθήο 
ξεηήο ζπκθσλίαο κε ηνλ Πειάηε.  

 
4. Ζ Σξάπεδα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα παξαθξαηεί ην θφξν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα 

θνξνινγηθή λνκνζεζία θαζψο θαη λα εθπιεξψλεη θάζε άιιε ζρεηηθή ππνρξέσζε. Ζ Σξάπεδα δελ 
ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηνλ Πειάηε ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ 
επελδχζεσλ ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε, θάζε ηπρφλ ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε 
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ξεηή επηθχιαμε ηεο Σξάπεδαο ζρεηηθά κε ηελ εμάξηεζε ηεο θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο 
απφ αηνκηθά δεδνκέλα ηνπ Πειάηε θαη ην ελδερφκελν κειινληηθήο κεηαβνιήο ηεο. 

 
5. Με ηελ επηθχιαμε ηεο ππνρξέσζήο ηεο λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ Πνιηηηθή Βέιηηζηεο Δθηέιεζεο Δληνιψλ 

φπσο νξίδεηαη ζηελ παξνχζα, ε Σξάπεδα δηθαηνχηαη λα δηελεξγεί ζπλαιιαγέο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε 
κέζσ ππνθαηάζηαησλ εληνινδφρσλ ηεο ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ (αλψλπκε εηαηξία παξνρήο 
επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, εηαηξίεο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, ηξάπεδεο, αληηπξνζψπνπο, 
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Θεκαηνθχιαθεο θ.ιπ.) πνπ ελδέρεηαη λα είλαη λνκηθά πξφζσπα ζπλδεδεκέλα κε ηελ Σξάπεδα θαηά ηελ έλλνηα 
ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 42(ε) ηνπ Ν. 2190/1920, θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα σο πξνο 
ηελ επηινγή ηνπο, θαη κε επζπλφκελε γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο ησλ πξνζψπσλ απηψλ, ηδίσο ζρεηηθά κε ηελ 
έγθαηξε ή ζχκθσλε κε ηηο νδεγίεο ηεο Σξάπεδαο εθηέιεζε εληνιψλ, θαζψο θαη ηελ ελ γέλεη αδπλακία 
εθπιεξψζεσο εθ κέξνπο ηνπο. Δλλνείηαη φηη ε Σξάπεδα δελ επζχλεηαη γηα ηπρφλ δεκία ηνπ Πειάηε απφ ηε 
δηαβίβαζε πξνο εθηέιεζε ή ηελ εθηέιεζε εληνιψλ ηνπ κέζσ ηξίησλ πξνζψπσλ πνπ επειέγεζαλ απφ ηνλ ίδην 
ηνλ Πειάηε.  

 
6. Ζ Σξάπεδα νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη θαη λα δειψλεη ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε 

ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ ηα ρξεκαηηζηήξηα θαη ηηο αγνξέο 
Υξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, θαζψο θαη ζπκκφξθσζε πξνο νπνηαδήπνηε 
κειινληηθή ηξνπνπνίεζή ηνπο. 

 
7. Ο Πειάηεο έρεη ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρνληαη ζηηο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαη 

γλσξίδεη θαη απνδέρεηαη φηη νη αγνξέο ζηηο νπνίεο δηαπξαγκαηεχνληαη ηα Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα ππφθεηληαη 
ζε απξφβιεπηεο δηαθπκάλζεηο, θαη ζπλεπψο φηη ηα απνηειέζκαηα ησλ Τπεξεζηψλ δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ 
αληηθείκελν εγγχεζεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε Σξάπεδα, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηειερψλ, δηεπζπληψλ, ππαιιήισλ 
θαη πξνζηεζέλησλ ηεο ελ γέλεη, δελ επζχλεηαη γηα ηπρφλ δεκία ηνπ Πειάηε νθεηιφκελε είηε ζε κεηαβνιή ησλ 
ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο ή ησλ ηζνηηκηψλ λνκηζκάησλ, νχηε γηα πξάμεηο θαη παξαιείςεηο ηεο θαηά ηελ παξνρή 
ησλ Τπεξεζηψλ, παξά κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ επέδεημε θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο βαξηά 
ακέιεηα ή δφιν ζε βάξνο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Πειάηε. ε θάζε πεξίπησζε, ε Σξάπεδα, πεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ ζηειερψλ, δηεπζπληψλ, ππαιιήισλ θαη πξνζηεζέλησλ ηεο ελ γέλεη, επζχλεηαη γηα ηελ αλφξζσζε 
απνθιεηζηηθά ηεο ηπρφλ ζεηηθήο δεκίαο ηνπ Πειάηε, απνθιεηνκέλεο ηεο απνδεκίσζεο γηα δηαθπγφληα θέξδε, 
απψιεηα θήκεο θαη πειαηείαο, ή παξεπφκελεο ή ζπκπησκαηηθέο δεκίεο νπνηαζδήπνηε θχζεο. 

 
8. Γηα ην ζθνπφ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα,  ε Σξάπεδα νθείιεη λα ηεξεί ηα αθφινπζα αξρεία: 
- αξρείν αλαθνξηθά κε ηα παξάπνλα θαη ηηο θαηαγγειίεο ησλ επελδπηψλ/πειαηψλ θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ ζρεηηθά απφ ηελ Σξάπεδα, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 5 εηψλ,  
- αξρείν αλαθνξηθά κε ηηο ζπλαιιαγέο ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ έρεη δηελεξγήζεη ε Σξάπεδα είηε γηα 

ίδην ινγαξηαζκφ είηε γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ. Σα αξρεία απηά πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ Πειάηε, ηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπ, ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν 
ζπκβαηφηεηάο ηνπ, ηελ νκαδνπνίεζε θαη ηνλ επηκεξηζκφ ησλ εληνιψλ ηνπ, ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιψλ 
απηψλ, ηηο πεξηνδηθέο ελεκεξψζεηο ηνπ Πειάηε, ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ηνπ Πειάηε πνπ θαηέρεη ε 
Σξάπεδα, ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ ζε απηνχο θαη φπνηα άιιε πιεξνθνξία αθνξά ζηνπο 
πειάηεο θαη απαηηείηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, 

- αξρείν πνπ πεξηέρεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ Πειάηε βάζεη ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ην νπνίν ηεξείηαη ηνπιάρηζηνλ γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
ζπκβαηηθήο ζρέζεο. 

 
9. Ζ Σξάπεδα δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ δεκία πνπ πξνθαιείηαη ζηνλ Πειάηε ή ηξίην πνπ έιθεη δηθαίσκα 

απφ απηφλ, ζε πεξηπηψζεηο κεξηθήο ή νιηθήο αλαζηνιήο ή πεξηνξηζκνχ ησλ εξγαζηψλ ηεο ίδηαο ηεο Σξάπεδαο 
ή άιιεο επηρεηξήζεσο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ κε ηελ νπνία ζπλαιιάζζεηαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 
Πειάηε, εμαηηίαο απνθάζεσλ θαη πξάμεσλ ησλ αξρψλ, ηπραίσλ γεγνλφησλ θαη γεγνλφησλ αλσηέξαο βίαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ρξεκαηηζηεξίνπ, δηαθνπήο δηαπξαγκάηεπζεο 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ θαη ηεο αζθήζεσο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απεξγίαο. 

 
Υ. ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΝΣΟΛΧΝ - ΟΜΑΓΟΠΟΗΖΖ 
 
1. Καηά ηελ εθηέιεζε ή/θαη θαηά ηε δηαβίβαζε πξνο εθηέιεζε εληνιψλ Πειάηε, ε Σξάπεδα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3606/2007 θαη κε ηελ «Πνιηηηθή Βέιηηζηεο Δθηέιεζεο», φπσο απηή 
θαηαγξάθεηαη ζε μερσξηζηφ έγγξαθν πνπ παξαδίδεηαη ζήκεξα ζηνλ Πειάηε, ν νπνίνο ππνγξάθεη Απφδεημε 
Παξαιαβήο, θαηαλφεζεο θαη απνδνρήο ηνπ, θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο χκβαζεο.  

 
2. Ο Πειάηεο παξέρεη ηε ξεηή ηνπ ζπλαίλεζε ζηελ Σξάπεδα πξνθεηκέλνπ ε ηειεπηαία λα εθηειεί ή λα δηαβηβάδεη 

πξνο εθηέιεζε εληνιέο εθηφο νξγαλσκέλσλ αγνξψλ ή πνιπκεξψλ κεραληζκψλ δηαπξαγκάηεπζεο, φπσο νη ελ 
ιφγσ αγνξέο θαη κεραληζκνί νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 10 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3606/2007. 

 
3. Δληνιέο κε φξην γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε πνπ αθνξνχλ κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε νξγαλσκέλε αγνξά θαη δελ 

εθηεινχληαη ακέζσο ππφ ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο ζα αλαθνηλψλνληαη δεκφζηα, είηε απφ ηελ 
Σξάπεδα είηε απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην ζηνλ νπνίν ε εληνιή έρεη δηαβηβαζηεί απφ ηελ Σξάπεδα πξνο εθηέιεζε, 
κε ηξφπν πξνζηηφ ζηνπο άιινπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε ηαρχηεξε δπλαηή 
εθηέιεζή ηεο. Ο Πειάηεο παξέρεη ηε ξεηή ζπλαίλεζή ηνπ σο πξνο ηελ άλσ δεκφζηα αλαθνίλσζε εθ ησλ 
πξνηέξσλ θαη γηα θάζε κειινληηθή εληνιή κε ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο. 
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4. Με ηελ επηθχιαμε ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, ε Σξάπεδα δχλαηαη λα 

δίλεη ή λα δηαβηβάδεη νκαδνπνηεκέλεο εληνιέο γηα ινγαξηαζκφ πεξηζζνηέξσλ πειαηψλ ηεο ή γηα ίδην 
ινγαξηαζκφ θαη γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ ηεο, φηαλ έρεη επιφγσο ηελ πεπνίζεζε φηη ε νκαδνπνίεζε 
επηβάιιεηαη απφ ην γεληθφ ζπκθέξνλ ησλ πειαηψλ ηεο. Ζ Σξάπεδα εθαξκφδεη απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή 
ζρεηηθά κε ηνλ λφκηκν θαη αθξηβνδίθαην επηκεξηζκφ εληνιψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ ζπλαιιαγψλ. ε θάζε 
πεξίπησζε, ν Πειάηεο γλσξίδεη θαη απνδέρεηαη φηη ε νκαδνπνίεζε εληνιψλ ηνπ κε εληνιέο άιισλ πειαηψλ 
ηεο Σξάπεδαο ή ηεο Σξάπεδαο γηα ίδην ινγαξηαζκφ, ελδέρεηαη λα απνβεί εηο βάξνο ηνπ γηα θάπνηεο 
ζπλαιιαγέο θαη εηο φθειφο ηνπ γηα θάπνηεο άιιεο. 

 
ΥΗ. ΦΤΛΑΞΖ ΣΟΤ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟΤ – ΣΡΟΠΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΘΔΜΑΣΟΦΤΛΑΚΖ 
 
1. Σν Υαξηνθπιάθην ηνπ Πειάηε θαηαηίζεηαη θαη θπιάζζεηαη ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο Λνγαξηαζκνχο 

Θεκαηνθπιαθήο ηεξνχκελνπο ζηελ ίδηα ηελ Σξάπεδα ή θαη ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο Θεκαηνθχιαθεο, κε ηνπο 
νπνίνπο ε Σξάπεδα έρεη ζπλάςεη ζρεηηθή ζχκβαζε πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ ηήξεζε απφ απηνχο ησλ 
φξσλ παξάδνζεο έλαληη πιεξσκήο κε πξνζθφκηζε λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα θάζε ζπλαιιαγή. Ζ 
Σξάπεδα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε νη Λνγαξηαζκνί Θεκαηνθπιαθήο λα ηεξνχληαη απφ ηνλ εθάζηνηε 
Θεκαηνθχιαθα ζην φλνκα ηνπ Πειάηε θαη θαηά ηξφπν πνπ ηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία λα κπνξνχλ λα 
δηαρσξηζηνχλ απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία άιισλ πειαηψλ ηεο Σξάπεδαο θαζψο θαη απφ απηά πνπ αλήθνπλ 
ζηελ Σξάπεδα αιιά θαη ζηνλ ίδην ηνλ Θεκαηνθχιαθα. 

 
2. Δμαηξεηηθά, θαη ηδίσο φηαλ απηφ επηβάιιεηαη γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηνλ Θεκαηνθχιαθα ή ην ζχζηεκα 

εθθαζάξηζεο ζπλαιιαγψλ ηεο αγνξάο φπνπ δηελεξγνχληαη ζπλαιιαγέο ή ηνλ ηξφπν δηελέξγεηαο 
ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαιιαγψλ, ην Υαξηνθπιάθην ηνπ Πειάηε ή ζηνηρεία απηνχ ελδέρεηαη λα ηεξνχληαη ζε 
ινγαξηαζκφ ζην φλνκα ηεο Σξάπεδαο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε Σξάπεδα ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν 
νχησο ψζηε ν ζρεηηθφο ινγαξηαζκφο λα θέξεη ην δηαθξηηηθφ γλψξηζκα «ινγαξηαζκφο πειαηψλ», θαη ηεξεί ζηα 
βηβιία ηεο αληίζηνηρν επηκέξνπο ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε. Σπρφλ «ινγαξηαζκνί πειαηψλ» ζχκθσλα κε ηα 
αλσηέξσ πεξηιακβάλνπλ απνθιεηζηηθά ζηνηρεία Υαξηνθπιαθίσλ πειαηψλ ηεο Σξάπεδαο, θαη ηεξνχληαη 
μερσξηζηά απφ ηπρφλ ινγαξηαζκνχο πνπ αθνξνχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο. Σα ρξήκαηα ή/θαη νη 
ηίηινη ηνπ Πειάηε πνπ ηεξνχληαη ζε «ινγαξηαζκφ πειαηψλ» επ’ νλφκαηη ηεο Σξάπεδαο θαη έρνπλ θαηαρσξεζεί 
ζε αληίζηνηρν επηκέξνπο ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε ζηα βηβιία ηεο Σξάπεδαο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ 
πεξηιακβάλνληαη θαη ζπλππνινγίδνληαη ζην Υαξηνθπιάθην ηνπ Πειάηε.   

 
3. Δθφζνλ απαηηείηαη απφ ηε θχζε ησλ Υξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ ή ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ δηελεξγνχληαη επί 

ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Πειάηε κπνξνχλ λα θαηαηίζεληαη θαη λα ηεξνχληαη ζε 
ινγαξηαζκνχο Θεκαηνθπιάθσλ ή ηξίησλ πξνζψπσλ, πξνζηεζέλησλ ησλ ηειεπηαίσλ (ππνζεκαηνθπιάθσλ) 
πνπ δηέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηξίηνπ, εθηφο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο, θξάηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή, θαη ηδίσο αλ ε λνκνζεζία ηξίηνπ θξάηνπο ζην νπνίν είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ν Θεκαηνθχιαθαο είλαη ειαζηηθφηεξε ηεο δηέπνπζαο ηνπο Θεκαηνθχιαθεο θξαηψλ κειψλ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο σο πξνο ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ πειαηψλ, ν Πειάηεο ελδέρεηαη 
λα απνιέζεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε ζεκαηνθπιαθή ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηνπ Θεκαηνθχιαθα, 
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο απάηεο, ή ιφγσ πεξηέιεπζεο ηνπ Θεκαηνθχιαθα ζε θαηάζηαζε αδπλακίαο. 

 
4. Ζ Σξάπεδα θαηαβάιιεη εχινγε επηκέιεηα θαηά ηελ επηινγή ησλ Θεκαηνθπιάθσλ κε γλψκνλα θπξίσο ηε 

θεξεγγπφηεηά ηνπο, ηελ ηερλνγλσζία, ηε θήκε θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπο, θαζψο θαη ην βαζκφ εμαζθάιηζεο πνπ 
παξέρεηαη απφ απηνχο θαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο σο πξνο ηελ πξνζηαζία ησλ 
δηθαησκάησλ θπξηφηεηαο ηνπ Πειάηε επί ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε, σο πξνο 
ηε ζρεηηθή επζχλε ηεο Σξάπεδαο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα. 

 
5. Ζ Σξάπεδα δελ ζπλάπηεη ζπκθσλίεο γηα ζπλαιιαγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηίηισλ ζρεηηδφκελεο κε 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ θαηέρεη γηα ινγαξηαζκφ Πειάηε θαη δελ ρξεζηκνπνηεί κε άιιν ηξφπν ηέηνηα 
ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα γηα ίδην ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ άιινπ Πειάηε ηεο Σξάπεδαο, εθηφο εάλ 
πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 
(α). ν Πειάηεο έρεη δψζεη πξνεγνπκέλσο ηε ξεηή ηνπ ζπγθαηάζεζε γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ κέζσλ κε 

ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο. ηελ πεξίπησζε ελφο ηδηψηε Πειάηε, ηνχην ζα απνδεηθλχεηαη απφ ηελ ππνγξαθή εθ 
κέξνπο ηνπ ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ή απφ άιιν ηζνδχλακν κεραληζκφ. 

(β). ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ηνπ Πειάηε πξέπεη λα γίλεηαη κφλν ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο ζηνπο νπνίνπο ζπγθαηαηέζεθε ν Πειάηεο.  

 
6. Υξεκαηηθά πνζά θαη Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα ηα νπνία ν Πειάηεο επηζπκεί λα πεξηιάβεη ζην Υαξηνθπιάθηφ 

ηνπ νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαιιαθηηθψλ ηνπ ζρέζεσλ κε ηελ Σξάπεδα, θαηαηίζεληαη ή 
παξαδίδνληαη αληίζηνηρα ζε Θεκαηνθχιαθα ππνδεηθλπφκελν απφ ηελ Σξάπεδα θαη ζε πίζησζε Λνγαξηαζκνχ 
Θεκαηνθπιαθήο, ήηνη ζε πίζησζε ινγαξηαζκνχ ηνλ νπνίν ε Σξάπεδα έρεη λνκίκσο εμνπζηνδνηεζεί λα θηλεί γηα 
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ηνπο ζθνπνχο ηεο χκβαζεο. Καηαβνιή ρξεκαηηθνχ πνζνχ ή παξάδνζε Υξεκαηνπηζησηηθνχ Μέζνπ εθ 
κέξνπο ηνπ Πειάηε πξνθεηκέλνπ ην ζρεηηθφ ρξεκαηηθφ πνζφ ή Υξεκαηνπηζησηηθφ Μέζν λα απνηειέζεη 
ζηνηρείν ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ ηνπ, απνδεηθλχεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην ζρεηηθφ θαηαζεηήξην έγγξαθν ή επίζεκε 
βεβαίσζε παξαιαβήο ηίηισλ ή άιιε λνκίκσο εθδνζείζα βεβαίσζε ζπλαιιαγήο ηνπ Θεκαηνθχιαθα, ξεηψο 
απνθιεηνκέλνπ θάζε άιινπ απνδεηθηηθνχ κέζνπ θαη ηδίσο ηνπ φξθνπ, καξηχξσλ ή άιισλ εγγξάθσλ. Pεηψο 
ζπκθσλείηαη φηη θαηαβνιή ρξεκαηηθνχ πνζνχ ή παξάδνζε Υξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ απφ ηνλ Πειάηε ζε 
κε Θεκαηνθχιαθα, αθφκε θαη ζε ππάιιειν, βνεζφ εθπιεξψζεσο ή πξνζηεζέληα ηεο Σξάπεδαο ελ γέλεη, δελ 
δεζκεχεη ηελ Σξάπεδα, ησλ ζρεηηθψλ ρξεκάησλ ή Υξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ κε αλαγλσξηδνκέλσλ σο 
ζηνηρείσλ ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ ηνπ Πειάηε.  

 
7. Ζ Σξάπεδα, κε ζρεηηθή δήισζή ηεο πξνο ηνλ Πειάηε, δηθαηνχηαη θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα, λα 

αξλεζεί ηελ έληαμε ζην Υαξηνθπιάθην ζπγθεθξηκέλνπ Υξεκαηνπηζησηηθνχ Μέζνπ. 
 
8. Καηαβνιή ρξεκάησλ θαη/ή κεηαθνξά Υξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ απφ Λνγαξηαζκφ 

Θεκαηνθπιαθήο πξνο ηνλ Πειάηε ή ηξίην πξφζσπν θαζ’ ππφδεημή ηνπ, πξαγκαηνπνηείηαη κφλνλ θαηφπηλ 
εηδηθήο έγγξαθεο εληνιήο ηνπ πξνο ηελ Σξάπεδα, ε νπνία ηεθκαίξεηαη φηη ζπκπεξηιακβάλεη απνδνρή ηνπ ζε 
φηη αθνξά ηηο επηπηψζεηο ηεο αηηνχκελεο θαηαβνιήο ή κεηαθνξάο ζηελ απφδνζε ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ ηνπ.   

 
9. ε θάζε πεξίπησζε, ν Πειάηεο δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε αλαιήςεηο ρξεκαηηθψλ πνζψλ ή παξαιαβή ή 

κεηαθνξά ζε κε Θεκαηνθχιαθα Υξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην Xαξηνθπιάθην, θαζψο θαη λα 
δηαζέηεη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Xαξηνθπιαθίνπ ηνπ πνπ βξίζθνληαη ζε 
Θεκαηνθχιαθα θαη ελ γέλεη εηο ρείξαο ηξίησλ, κφλνλ εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί ζρεηηθή ελεκέξσζε ηεο Σξάπεδαο 
θαη επίζεο ηεθκαίξεηαη, αθφκα θαη ειιείςεη ζρεηηθήο ελεκέξσζεο ηεο Σξάπεδαο, φηη εκπεξηέρεη απνδνρή ηνπ 
ζε φηη αθνξά ηηο επηπηψζεηο ηεο αλάιεςεο ή παξαιαβήο ή κεηαθνξάο ζηελ απφδνζε ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ 
ηνπ. Αλ πεξηέιζνπλ απ’ επζείαο ζηνλ Πειάηε ρξήκαηα ή Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα απφ δηθαηψκαηα πνπ 
πξνέξρνληαη απφ Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα πνπ απνηεινχλ πεξηερφκελν ηνπ Xαξηνθπιαθίνπ, φπσο π.ρ. ιφγσ 
δηαλνκήο κεξίζκαηνο, δσξεάλ δηαλνκήο κεηνρψλ θιπ, ν Πειάηεο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ακέζσο ηελ 
Σξάπεδα. Αλ ν Πειάηεο δελ πεξηιάβεη (δηα πηζηψζεψο ηνπο ζε Λνγαξηαζκφ Θεκαηνθπιαθήο) ακέζσο ζην 
Υαξηνθπιάθηφ ηνπ ηα πεξηεξρφκελα ζ’ απηφλ ρξεκαηηθά πνζά ή Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα ή άιια νθέιε θαη 
δηθαηψκαηα, απηά ζεσξνχληαη φηη θαηέζηεζαλ αληηθείκελν αλάιεςεο εθ κέξνπο ηνπ θαη ζε θακία πεξίπησζε 
δελ ζεσξνχληαη φηη πεξηιακβάλνληαη ζην Υαξηνθπιάθην.  

 
10. Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη ε απφδνζε ρξεκάησλ ή Υξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ πξνο ηνλ 

Πειάηε ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ πξνυπνζέηεη ηελ νινθιήξσζε ηπρφλ εθθξεκψλ δηαδηθαζηψλ εθθαζάξηζεο 
ζπλαιιαγψλ πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο θνηλνπνίεζεο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηφο ηνπ, θαζψο θαη ηελ εμφθιεζε ηπρφλ 
εμφδσλ θαη ακνηβψλ ηεο Σξάπεδαο ή ηξίησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο. 

 
ΥΗΗ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΖ  
 
1. Ο Πειάηεο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε απαξαίηεην κέηξν πξνο απνθπγή θάζε νηθνλνκηθήο ή άιιεο δεκίαο 

ή βιάβεο ηεο Σξάπεδαο πνπ πξνθχπηεη απφ παξάλνκε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ Πειάηε ζην πιαίζην ηεο 
εθηέιεζεο ή επ’ επθαηξία ηεο χκβαζεο, άιισο επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε ηεο Σξάπεδαο, πεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ ζηειερψλ, ππαιιήισλ θαη πξνζηεζέλησλ ηεο ελ γέλεη. 

 
2. Ο Πειάηεο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ Σξάπεδα σο πξνο ηα πξνζσπηθά, πεξηνπζηαθά ή άιια ζηνηρεία 

ηνπ, θαη ηδίσο λα παξέρεη κε ζαθήλεηα, πιεξφηεηα θαη εηιηθξίλεηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δεηά ε Σξάπεδα 
θαηά ηε ζπκπιήξσζε έληππνπ Δξσηεκαηνινγίνπ πνπ ηνπ ρνξεγείηαη πξνο ζπκπιήξσζε, πξνθεηκέλνπ λα 
πξνζδηνξηζηεί ην πεξηερφκελν ησλ Τπεξεζηψλ πνπ ζα ηνπ παξαζρεζνχλ θαη ηδίσο ηα Υξεκαηνπηζησηηθά 
Μέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ. Ο Πειάηεο επζχλεηαη γηα ηελ 
επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ έρεη παξάζρεη ζηελ Σξάπεδα ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο 
ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο. Δπίζεο, ν Πειάηεο παξέρεη ζηελ Σξάπεδα θάζε απαξαίηεην 
έγγξαθν λνκηκνπνίεζεο (πιεξεμνχζην, εμνπζηνδφηεζε θιπ) θαη γεληθά θάζε αλαγθαία δηεπθφιπλζε γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ Τπεξεζηψλ. Ζ Σξάπεδα ζα ζεσξεί δεδνκέλε ηελ νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ, ησλ πιεξνθνξηψλ 
θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ ηεο παξαζρέζεθαλ θαηά ηα αλσηέξσ απφ ηνλ Πειάηε, ρσξίο ππνρξέσζε 
πξνεγνχκελεο επηβεβαίσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ή ηεο γλεζηφηεηάο ηνπο. 

 
3. Aπφζπαζκα απφ ηα βηβιία πνπ ηεξεί ε Σξάπεδα ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ θίλεζε 

ησλ Λνγαξηαζκψλ Υαξηνθπιαθίνπ, θαζψο θαη ηα απνζπάζκαηα ησλ Λνγαξηαζκψλ Θεκαηνθπιαθήο πνπ 
ηεξνχληαη απφ ηνλ ή ηνπο Θεκαηνθχιαθεο βάζεη ηεο χκβαζεο ή ησλ νηθείσλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ 
εθάζηνηε Θεκαηνθχιαθα θαη εκθαλίδνπλ ηελ θίλεζε ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ θαη ησλ επηκέξνπο Λνγαξηαζκψλ 
Υαξηνθπιαθίνπ αληίζηνηρα απφ ηελ ηειεπηαία αλαγλψξηζε ηνπ Πειάηε, απνηεινχλ πιήξε θαη κε επηδερφκελε 
ακθηζβήηεζεο απφδεημε γηα ηπρφλ απαίηεζε ηεο Σξάπεδαο θαηά ηνπ Πειάηε.  
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4. Σν ζχλνιν ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ ηνπ Πειάηε απνηειεί αληηθείκελν ελερχξνπ πξνο εμαζθάιηζε θάζε απαίηεζεο, 
πθηζηακέλεο, κειινληηθήο ή ππφ αίξεζε, ηεο Σξάπεδαο θαηά ηνπ Πειάηε, ζην πιαίζην μερσξηζηήο ζχκβαζεο 
πνπ ζα ππνγξαθεί πξνο ηνχην. Ο Πειάηεο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε κέηξν ψζηε λα παξακέλεη ηζρπξφ 
ην σο άλσ ελέρπξν έλαληη θάζε ηξίηνπ.  

 
ΥΗΗI. ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΖ 
 
1. Μεηά ηελ εθηέιεζε εληνιήο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε, ε Σξάπεδα παξέρεη ζηνλ Πειάηε κέζσ ηνπ ζηαζεξνχ 

κέζνπ πνπ απηφο έρεη επηιέμεη :  
(α). άκεζε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο νπζηψδεηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο, 
(β). εηδνπνίεζε γηα ηελ επηβεβαίσζε εθηέιεζεο ηεο εληνιήο ηνπ, εληφο ηνπ αληηθεηκεληθά απαξαίηεηνπ ρξφλνπ 
θαη ζε θάζε πεξίπησζε, ην αξγφηεξν ηελ πξψηε εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο, ή κεηά ηε 
ιήςε ηεο επηβεβαίσζεο πνπ ηεο απνζηέιιεη ηξίηνο, εάλ ε Σξάπεδα ιακβάλεη ηελ επηβεβαίσζε απφ ηξίην. 
Ζ Σξάπεδα παξέρεη επίζεο ζηνλ Πειάηε, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηφο ηνπ, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 
θαηάζηαζε ηεο εληνιήο ηνπ. 

 
2. Ζ Σξάπεδα δελ απνζηέιιεη εηδνπνίεζε γηα ηελ επηβεβαίσζε εθηέιεζεο εληνιήο εάλ πξφθεηηαη λα απνζηαιεί 

άκεζα ζηνλ Πειάηε απφ άιιν πξφζσπν (ην νπνίν ηεο δηαβίβαζε ηελ εληνιή ηνπ Πειάηε) επηβεβαίσζε πνπ 
πεξηέρεη ηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο. ε πεξίπησζε εληνιήο Πειάηε, ε νπνία αθνξά κεξίδηα ή κεηνρέο νξγαληζκνχ 
ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ θαη ε νπνία εθηειείηαη πεξηνδηθά, κπνξεί λα εθαξκφδεηαη ελαιιαθηηθφο ηξφπνο 
ελεκέξσζεο, ζην κέηξν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία. 

 
3. ε πεξίπησζε πνπ ν Πειάηεο δελ ιάβεη ηηο παξαπάλσ ελεκεξψζεηο ή δηαθσλεί κε ην πεξηερφκελφ ηνπο, 

ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ ζηελ Σξάπεδα έγγξαθν ζρεηηθά κε ηε κε ιήςε ή ηε 
δηαθσλία ηνπ γηα ηηο θηλήζεηο ηνπ επελδπηηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, δελ ζα δηθαηνχηαη 
λα πξνβάιεη θακία απνιχησο απαίηεζε ή έλζηαζε θαηά ηεο Σξάπεδαο ιφγσ κε παξαιαβήο ελεκέξσζεο ή 
ιφγσ δηαθσλίαο κε ην πεξηερφκελφ ηεο. 

 
4. Δθφζνλ δελ έρεη εγγξάθσο ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά, ε ελεκέξσζε ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε έγγξαθν πνπ απνζηέιιεη ε Σξάπεδα ζηε δηεχζπλζε επηθνηλσλίαο ηνπ Πειάηε, φπσο 
απηή αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα χκβαζε, άιισο ζηελ ηειεπηαία γλσζηνπνηεζείζα ζηελ Σξάπεδα δηεχζπλζε 
επηθνηλσλίαο ηνπ Πειάηε.  

 
ΥΗV. ΑΜΟΗΒΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΖ 
 
Σα θφζηε, νη πξνκήζεηεο, νη ζρεηηθνί θφξνη θαη νη ινηπέο ρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ηα πξνζθεξφκελα 
ρξεκαηνπηζησηηθά πξντφληα θαη ηηο πξνζθεξφκελεο επελδπηηθέο ππεξεζίεο ηεο Σξάπεδαο είλαη ζχκθσλα κε ηελ 
εθάζηνηε ηζρχνπζα ηηκνινγηαθή ηεο πνιηηηθή, ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο/θνξνινγηθέο δηαηάμεηο θαη ηηο ρξεψζεηο 
ηξίησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθηέιεζε ησλ εληνιψλ κεξψλ θαη είλαη δηαζέζηκα ζηνπο πειάηεο ηεο Σξάπεδαο είηε 
κέζσ εηδηθνχ εληχπνπ ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο πνπ κπνξεί ν Πειάηεο λα παξαιάβεη κέζσ ηνπ δηθηχνπ ησλ 
θαηαζηεκάησλ ηεο, είηε κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο www.nbg.gr . 
 
ΥV. ΓΗΑΡΚΔΗΑ, ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  
 
1. Ζ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο ζπκθσλείηαη ανξίζηνπ ρξφλνπ. Ζ ηζρχο ηεο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο 

ηεο παξνχζεο χκβαζεο θαη ιήγεη κε θαηαγγειία νπνηνπδήπνηε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε νπνηεδήπνηε θαη 
ρσξίο ζπνπδαίν ιφγν. Ζ θαηαγγειία γίλεηαη εγγξάθσο θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο επέξρνληαη ηελ επνκέλε 
εξγάζηκε εκέξα ηεο πεξηειεχζεψο ηεο απφ ην θαηαγγέιινλ ζην έηεξν ζπκβαιιφκελν κέξνο, κε ηελ επηθχιαμε 
ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο χκβαζεο. Ζ θαηαγγειία δελ ζίγεη ην θχξνο ελεξγεηψλ ηεο Σξάπεδαο ζην πιαίζην ηεο 
παξνρήο ησλ Τπεξεζηψλ γηα ηηο νπνίεο έρεη δηελεξγεζεί νπνηαδήπνηε, έζησ θαη πξνθαηαξθηηθή, πξάμε 
εθηέιεζεο, θαη δελ επεξεάδεη ηελ εγθπξφηεηα νπνησλδήπνηε δειψζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, νχηε ηηο 
επζχλεο πνπ αλαιήθζεθαλ, εθ κέξνπο ηνπ Πειάηε κε ηε χκβαζε, θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο 
εκπηζηεπηηθφηεηαο νη νπνίεο επηβηψλνπλ ηεο ιχζεο ηεο χκβαζεο.  

 
2. Οη φξνη ηεο χκβαζεο ηξνπνπνηνχληαη κφλνλ θαηφπηλ εγγξάθνπ ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

κεξψλ. Δμαηξεηηθά, ε Σξάπεδα δχλαηαη λα ηξνπνπνηεί κνλνκεξψο ηε χκβαζε, γηα ηνπο εμήο, νξηζκέλνπο, 
εηδηθνχο θαη ζπνπδαίνπο ιφγνπο: α) ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηεο λνκνζεζίαο ή έθδνζεο απνθάζεσλ ηεο 
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ή άιισλ αξρψλ ή έθδνζεο απφ επνπηεχνπζεο αξρέο 
εξκελεπηηθψλ εγθπθιίσλ, πνπ επεξεάδνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία θαη ζπλέρηζε ησλ ζπλαιιαθηηθψλ ζρέζεσλ 
ηεο Σξάπεδαο κε ηνλ Πειάηε, θαη β) αλ νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί θεθαιαηαγνξάο εξκελεπζνχλ, π.ρ. 
δηθαζηηθψο ή απφ ηε δηνίθεζε, έηζη, ψζηε λα κελ είλαη πιένλ δπλαηή ε νκαιή ιεηηνπξγία ή ε ζπλέρηζε ηεο 
παξνρήο ησλ Τπεξεζηψλ, γλσζηνπνηψληαο ζηνλ Πειάηε εγγξάθσο ηηο ηξνπνπνηήζεηο. Αλ ν Πειάηεο δελ 
ελαληησζεί εγγξάθσο ζηελ πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ, ε πξνηεηλφκελε 
ηξνπνπνίεζε ζα ζεσξείηαη ζπκπεθσλεκέλε θαη ε χκβαζε ζα έρεη ηξνπνπνηεζεί αλαιφγσο.  

http://www.nbg.gr/
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3. ε πεξίπησζε ιήμεο ησλ ζπλαιιαθηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ Πειάηε, ν ηειεπηαίνο 

ππνρξενχηαη λα εθπιεξψζεη ακέζσο θάζε ππνρξέσζή ηνπ έλαληη απηήο, ε δε Σξάπεδα λα θαηαβάιεη ή / θαη 
παξαδψζεη ζηνλ Πειάηε ην Xαξηνθπιάθηφ ηνπ, φπσο απηφ ζπληίζεηαη θαηά ηελ εκέξα ιχζεο ηεο χκβαζεο, 
αθνχ πξνεγνπκέλσο αθαηξέζεη θάζε πνζφ πνπ ηεο νθείιεηαη ή νθείιεηαη ζε ηξίηνπο σο πξνκήζεηα, ακνηβή, 
έμνδα, ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. Δπηπιένλ, ν Πειάηεο ππνρξενχηαη λα απαιιάμεη ηελ Σξάπεδα απφ 
θάζε ππνρξέσζε πνπ απηή αλέιαβε ελεξγψληαο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ή κε εληνιή ηνπ ζην πιαίζην ηεο 
χκβαζεο, παξέρνληαο ζ’ απηήλ αζθάιεηα γηα ηηο ππνρξεψζεηο απηέο, έσο φηνπ ε Σξάπεδα απαιιαγεί απφ 
απηέο.  

 
4. ε πεξίπησζε ιχζεο ηεο χκβαζεο, ε Σξάπεδα ελεκεξψλεη ηνλ Πειάηε γηα ηηο ζπλαιιαγέο απφ ηεο 

ηειεπηαίαο ελεκέξσζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιχζεο ηεο χκβαζεο, παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, 
εθφζνλ ηεο δεηεζνχλ, γηα ηηο επηκέξνπο δηελεξγεζείζεο ζπλαιιαγέο ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο, θαη παξαδίδεη 
ζηνλ Πειάηε ηα ζηνηρεία ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ, αθνχ πξνεγνπκέλσο πξνβεί ζε εθθαζάξηζε θάζε εθθξεκνχο 
δνζνιεςίαο. Δλδεηθηηθά, γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ δηελεξγεζεηζψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ 
εθθξεκψλ ππνρξεψζεσλ, ε Σξάπεδα δηθαηνχηαη λα ξεπζηνπνηήζεη θαηά ηελ θξίζε ηεο ηθαλά ζηνηρεία ηνπ 
Υαξηνθπιαθίνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ην νθεηιφκελν πνζφ, κφλνλ φκσο ζην κέηξν πνπ δελ ππάξρνπλ 
ξεπζηά δηαζέζηκα ζην Υαξηνθπιάθην. Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε απηή ζπκθσλείηαη ξεηά φηη ζα δηελεξγείηαη 
ζπκβαηηθφο ζπκςεθηζκφο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν.3156/2003. 

 
5. Ζ χκβαζε - θαη ηδίσο νη παξαζρεζείζεο ζην πιαίζην απηήο εμνπζηνδνηήζεηο ηνπ Πειάηε πξνο ηελ Σξάπεδα - 

παξακέλεη ζε ηζρχ θαη κεηά ηε ιήμε ησλ ζπλαιιαθηηθψλ ζρέζεσλ ηεο Σξάπεδαο κε ηνλ Πειάηε, κέρξη ηελ 
εθθαζάξηζε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηελεξγεζείζεο ζπλαιιαγέο. Δλδεηθηηθψο, 
εμαθνινπζεί λα ηζρχεη θαη κεηά ηε ιχζε ηεο χκβαζεο ε εμνπζία ηεο Σξάπεδαο γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ 
Πειάηε ζηελ είζπξαμε κεξηζκάησλ κεηνρψλ πνπ αλήθνπλ ζην Xαξηνθπιάθην θαηά ηε ιχζε ηεο χκβαζεο θαη 
ζηελ παξαιαβή δσξεάλ κεηνρψλ πνπ δηαλεκήζεθαλ απφ ηηο εθδφηξηεο εηαηξίεο, εθφζνλ είρε γελλεζεί θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο χκβαζεο ην δηθαίσκα απνιήςεσο κεξίζκαηνο ή αληηζηνίρσο ην δηθαίσκα παξαιαβήο ησλ 
δσξεάλ κεηνρψλ πνπ δηαλεκήζεθαλ, αθφκε θαη αλ ε θαηαβνιή ηνπ κεξίζκαηνο ή ε παξάδνζε ησλ ηίηισλ γίλεη 
κεηά ην πέξαο ηεο χκβαζεο. Δλλνείηαη φηη ε αμία ηνπ κεξίζκαηνο ζπλππνινγίδεηαη θαηά ηελ απνηίκεζε ηεο 
αμίαο ηνπ Xαξηνθπιαθίνπ θαηά ην πέξαο ηεο χκβαζεο.  

 
XVI. ΔΗ ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΔΝΟΥΖ ΠΔΡΗΟΣΔΡΧΝ ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΧΝ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
 
1. Σν παξφλ θεθάιαην ξπζκίδεη ηηο ζρέζεηο ησλ πξνζψπσλ πνπ ζπλάπηνπλ απφ θνηλνχ χκβαζε κε ηελ 

Σξάπεδα (ηα «Πξφζσπα», θαη θαζέλα εμ απηψλ ην «Πξφζσπν»), ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη έλαληη ηεο 
Σξάπεδαο.  

 
2. Ρεηά ζπλνκνινγείηαη κεηαμχ ησλ Πξνζψπσλ, θαη ηδίσο αλαγλσξίδεηαη, γίλεηαη αλεπηθχιαθηα απνδεθηφ θαη 

ζπκθσλείηαη απφ έθαζην εμ απηψλ, φηη κεηαμχ ηνπο θαη ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 
πνπ απνξξένπλ άκεζα ή έκκεζα απφ ηε χκβαζε, πθίζηαηαη ελεξγεηηθή θαη παζεηηθή εηο νιφθιεξν ελνρή 
θαη’ αξζξ. 481 επ. Α.Κ.  

 
3. Πξάμεηο θαη παξαιείςεηο θαζελφο απφ ηα Πξφζσπα έλαληη ηεο Σξάπεδαο ζεσξνχληαη απφ θνηλνχ 

δηελεξγεζείζεο πξάμεηο θαη θνηλέο παξαιείςεηο εθ κέξνπο φισλ ησλ Πξνζψπσλ θαη είλαη δεζκεπηηθέο έλαληη 
απηψλ, ηεο Σξάπεδαο δπλακέλεο λα ηηο αληηηάμεη έγθπξα έλαληη νπνηνπδήπνηε θαη φισλ ησλ Πξνζψπσλ. 
Δηδηθφηεξα θαη ελδεηθηηθά, θαη φρη πεξηνξηζηηθά:  
(α) Οδεγίεο, εληνιέο θαη νπνηεζδήπνηε ππνδείμεηο πξνο ηελ Σξάπεδα, δειψζεηο ζπλαίλεζεο, έγθξηζεο, 
εμνπζηνδφηεζεο ή νπνηεζδήπνηε άιιεο δειψζεηο βνχιεζεο πνπ δίλνληαη ή γίλνληαη απφ νπνηνλδήπνηε απφ 
ηα Πξφζσπα, ηεθκαίξεηαη φηη δφζεθαλ ή έγηλαλ απφ φια ηα Πξφζσπα απφ θνηλνχ,  
(β) Σα απνηειέζκαηα ηπρφλ θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο απφ νπνηνδήπνηε Πξφζσπν, θαη βεβαίσο ε ιχζε 
απηήο, επέξρνληαη έλαληη φισλ ησλ Πξνζψπσλ,  
(γ) Καζέλα απφ ηα Πξφζσπα επζχλεηαη γηα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε ή απφ ηελ 
εθηέιεζή ηεο αιιειεγγχσο, εηο νιφθιεξν θαη αδηαηξέησο κε ηα ππφινηπα Πξφζσπα 
(δ) Ο έιεγρνο ζπκβαηφηεηαο πνπ δηελεξγείηαη, φπνπ απαηηείηαη, απφ ηελ Σξάπεδα ζην Πξφζσπν πνπ 
εθάζηνηε δίλεη Οδεγία ή εληνιή γηα ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγήο ζε Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα ζην πιαίζην ηεο 
παξνχζαο χκβαζεο, ζεσξείηαη φηη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν.3606/2007 σο πξνο φια 
ηα Πξφζσπα πνπ ζπκβάιινληαη ζηελ παξνχζα χκβαζε. 

 
4. Καζέλα απφ ηα Πξφζσπα δηθαηνχηαη λα αζθεί κφλν ηνπ ηα δηθαηψκαηα πνπ παξέρνληαη κε ηελ παξνχζα ζηνλ 

Πειάηε, θαη εηδηθφηεξα λα θάλεη ρξήζε ησλ Λνγαξηαζκψλ Υαξηνθπιαθίνπ ηνπ Πειάηε πνπ ηεξνχληαη ζηελ 
Σξάπεδα ρσξίο ηελ ζχκπξαμε ησλ ππνινίπσλ, έρνλ (ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά) ην δηθαίσκα παξνρήο 
Οδεγηψλ θαη εληνιψλ θάζε είδνπο πξνο ηελ Σξάπεδα, θαζψο θαη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηελ Σξάπεδα ηελ 
απηνχζηα απφδνζε ή ηελ ξεπζηνπνίεζε φινπ ή κέξνπο ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ θαη ηελ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 
απφδνζε ζε απηφλ ηνπ πξντφληνο ηεο ξεπζηνπνίεζεο, αθφκα θαη αλ ν νηθείνο Λνγαξηαζκφο Θεκαηνθπιαθήο 
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ηεξείηαη απφ θνηλνχ ζην φλνκα ησλ Πξνζψπσλ ή ζην φλνκα δηαθνξεηηθνχ ηνπ αηηνχληνο Πξνζψπνπ, ε δε 
Σξάπεδα απαιιάζζεηαη έηζη απφ θάζε επζχλε ηεο έλαληη ησλ ινηπψλ Πξνζψπσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ηα 
Πξφζσπα παξέρνπλ κε ηελ ζχκβαζε  ακνηβαία εληνιή θαη αλέθθιεηε πιεξεμνπζηφηεηα πξνο αιιήινπο λα 
πξνβαίλνπλ ζε νπνηαδήπνηε πξάμε δηαρείξηζεο ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ 
εμνπζηνδφηεζε απηή, ε νπνία ζα ηζρχεη θαη κεηά ηνλ ζάλαην, αληθαλφηεηα ή θήξπμε ζε πηψρεπζε 
νπνηνπδήπνηε Πξνζψπνπ, νπφηε ε Σξάπεδα ππνρξενχηαη λα απνδψζεη νπνηνδήπνηε θαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ 
Υαξηνθπιαθίνπ ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα ππφινηπα Πξφζσπα, ηνπ νπνίνπ ζρεηηθφ έγγξαθν αίηεκα ζα 
πεξηέιζεη πξψην ζηελ Σξάπεδα, ρσξίο νπνηαδήπνηε πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε ή ζπλαίλεζε ησλ ππνινίπσλ 
Πξνζψπσλ ή ηπρφλ θιεξνλφκσλ, εηδηθψλ ή θαζνιηθψλ δηαδφρσλ απηψλ. Ζ παξαζρεζείζα ζην πιαίζην ηεο 
χκβαζεο εμνπζηνδφηεζε παξακέλεη ζε ηζρχ θαη κεηά ηε ιήμε ησλ ζπλαιιαθηηθψλ ζρέζεσλ ηεο Σξάπεδαο κε 
ηνλ Πειάηε, κέρξη ηελ εθθαζάξηζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ απηήλ ππνρξεψζεσλ ή ζρέζεσλ θαη γηα ηηο 
αλάγθεο απηέο, φπσο, ελδεηθηηθψο, εμαθνινπζεί λα ηζρχεη θαη κεηά ηε ιχζε ηεο χκβαζεο ε εμνπζία ηεο 
Σξάπεδαο γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ Πειάηε ζηελ είζπξαμε κεξηζκάησλ κεηνρψλ πνπ αλήθνπλ ζην 
Xαξηνθπιάθην θαηά ηε ιχζε ηεο χκβαζεο θαη ζηελ παξαιαβή δσξεάλ δηαλεκεκέλσλ κεηνρψλ απφ ηηο 
εθδφηξηεο εηαηξίεο, εθφζνλ είρε γελλεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο ην δηθαίσκα απνιήςεσο κεξίζκαηνο 
ή αληηζηνίρσο ην δηθαίσκα παξαιαβήο ησλ δσξεάλ δηαλεκεκέλσλ κεηνρψλ, αθφκε θαη αλ ε θαηαβνιή ηνπ 
κεξίζκαηνο ή ε παξάδνζε ησλ ηίηισλ γίλεη κεηά ην πέξαο ηεο χκβαζεο. 

  
5. Γειψζεηο θαη πξάμεηο ηεο Σξάπεδαο έλαληη φισλ ησλ Πξνζψπσλ κε αθνξκή ή ζε εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, 

γίλνληαη εγθχξσο εθφζνλ απεπζχλνληαη έζησ θαη ζε έλα απφ απηά ή δηελεξγνχληαη έλαληη έζησ θαη ελφο απφ 
απηά, εθηφο εάλ ηα Πξφζσπα απηά ππνδείμνπλ ζπγθεθξηκέλν Πξφζσπν εμ απηψλ, ζην νπνίν ε Σξάπεδα ζα 
πξέπεη λα απεπζχλεη εγθχξσο ηηο δειψζεηο θαη πξάμεηο ηεο. 

 
6. Σπρφλ ζπκβάζεηο, ζπκθσλίεο θαη θάζε είδνπο ξπζκίζεηο κε αληηθείκελν ηηο ζρέζεηο ησλ Πξνζψπσλ κεηαμχ 

ηνπο ή κε ηξίηα πξφζσπα, νη νπνίεο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε χκβαζε, δελ δεζκεχνπλ ηελ Σξάπεδα, αθφκα 
θαη αλ έρνπλ ηεζεί ππφςε ηεο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν.  

 
XVII. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 
 
H κεξηθή ή νιηθή αθπξφηεηα ελφο ή πεξηζζνηέξσλ φξσλ ηεο χκβαζεο, δε ζίγεη ην θχξνο ησλ ππνινίπσλ φξσλ 
ηεο χκβαζεο θαζψο θαη ηεο χκβαζεο ελ γέλεη.  

 
Ζ κε άζθεζε ή ε θαζπζηέξεζε αζθήζεσο νπνηνπδήπνηε λνκίκνπ ή ζπκβαηηθνχ δηθαηψκαηνο ηεο Σξάπεδαο δελ 
ζπληζηά θαη δελ κπνξεί λα εξκελεπηεί σο παξαίηεζή ηεο απφ ην ζρεηηθφ δηθαίσκα.  

 
Κάζε ζπλαιιαθηηθή ζρέζε ηεο Σξάπεδαο κε ηνλ Πειάηε πνπ απνξξέεη απφ ηε χκβαζε δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ 
δίθαην. Σφπνο εθπιήξσζεο ζεσξείηαη ν ηφπνο ηεο έδξαο ηεο Σξάπεδαο. Αξκφδηα δηθαζηήξηα γηα ηελ επίιπζε θάζε 
δηαθσλίαο, απαίηεζεο ή αληίθαζεο κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο ηνπ Πειάηε απφ ηελ παξνχζα χκβαζε ή ζρεηηθά κε 
απηήλ θαη ηελ εθηέιεζή ηεο, θαζψο θαη απφ ηελ παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο, ηελ εξκελεία, θαηαγγειία ή αθπξφηεηά 
ηεο, ζα επηιχεηαη απφ ηα θαζ’ χιελ αξκφδηα δηθαζηήξηα ηεο πφιεο ησλ Αζελψλ. H Σξάπεδα έρεη ηε δηαθξηηηθή 
επρέξεηα γηα ηελ άζθεζε ησλ αμηψζεψλ ηεο θαηά ηνπ Πειάηε λα επηιέμεη ηα δηθαζηήξηα ηεο γεληθήο δσζηδηθίαο ηνπ 
ηειεπηαίνπ. 
 
 
…………….………..………,ηελ .…........./.........../ 200..... 
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Υρεκαηοπηζηωηηθά Μέζα 

 Μεηνρέο  

 Ακνηβαία Κεθάιαηα 

 Δπελδπηηθά Πξντφληα Δγγπεκέλνπ Αξρηθνχ Κεθαιαίνπ 

 Δπελδπηηθά Πξντφληα Μεξηθψο Δγγπεκέλνπ Αξρηθνχ Κεθαιαίνπ 

 Κξαηηθά Οκφινγα ειιεληθνχ δεκνζίνπ 

 Κξαηηθά Οκφινγα μέλσλ θπβεξλήζεσλ 

 Έληνθα Γξακκάηηα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 

 Έληνθα Γξακκάηηα άιισλ Κπβεξλήζεσλ 

 Δηαηξηθά νκφινγα 

 Repos 

 Dual Currency 

 Παξάγσγα Υξεκαηννηθνλνκηθά Πξντφληα 

 


