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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΔΙΗΜΕΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την ............................ μεταξύ:
α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΗΛΙΑΣ Α.
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» που εκπροσωπείται εν προκειμένω από τους
υπογράφοντες την παρούσα (αποκαλούμενη εφεξής «η Εταιρία» ),
β) ...............................................…………............................................................
(Κωδ. ΧΑ)....................................................... (αποκαλούμενου εφεξής «ο Πελάτης» ).
συμφωνούνται αμοιβαίως και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα εξής :
1. Η Εταιρία χορηγεί στον Πελάτη πίστωση μέχρι του ανώτατου επιτρεπόμενου από τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις ορίου, αποκλειστικά για την εξόφληση του τιμήματος και κάθε σχετικής
νόμιμης επιβάρυνσης, χρηματιστηριακών αγορών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών που
πραγματοποιεί η Εταιρία για λογαριασμό του Πελάτη μετά από εντολή του, χρονικής διάρκειας
ίσης ή μικρότερης με την προθεσμία εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών όπως
εκάστοτε ισχύει. Η Εταιρία δικαιούται να αναστέλλει τη χρήση της πιστώσεως ή να περιορίζει
το ύψος της ή να την κλείσει οριστικά για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε και πριν ακόμα
κάνει χρήση αυτής ο Πελάτης χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ειδοποίηση του.
2. Η ως άνω πίστωση χορηγείται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στο άρθρο
5 της Απόφασης 6/675/27.02.2014 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνδυασμό με
την υπ' αριθμ. 29/17.3.2006 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
3. Για την εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Πελάτη, που απορρέουν από την
παροχή της πίστωσης, ο Πελάτης θα παρέχει στην Εταιρία κατά την ημερομηνία εκτέλεσης της
εντολής αγοράς, Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, το οποίο θα απαρτίζεται από μετρητά και κινητές
αξίες όπως ορίζονται στην παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007, περιλαμβανομένων των
εκάστοτε αγοραζόμενων με το προϊόν της πίστωσης μετοχών. Η Εταιρία δύναται να μην
αποδέχεται την υπαγωγή στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας καθώς και την αγορά με το προϊόν της
πίστωσης, συγκεκριμένων μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. Εταιριών.
4. Το προβλεπόμενο από το ν. 4141/2013 και την παρ.1 του άρθρου 6 της απόφασης
6/675/27.02.2014 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αρχικό Περιθώριο, συμφωνείται ότι
ανέρχεται σε ποσοστό 50% επί της Τρέχουσας Αξίας του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας που έχει
παράσχει ήδη ο Πελάτης στην Εταιρία. Η κάλυψη του Αρχικού Περιθωρίου πρέπει να έχει
πραγματοποιηθεί από τον Πελάτη πριν από την εκτέλεση κάθε εντολής αγοράς. Το
προβλεπόμενο από την παρ. 2 του άρθρου 6 της απόφασης 6/675/27.02.2014 της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς Διατηρητέο Περιθώριο συμφωνείται ότι ανέρχεται σε ποσοστό 30%. Εφόσον το
Διατηρητέο Περιθώριο κατέλθει του 30% ο Πελάτης εξουσιοδοτεί ανέκκλητα την Εταιρεία να
προβεί σε άμεση εκποίηση μετοχών του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας εκτός εάν καταβάλλει το
αναλογούν ποσό σε μετρητά, για την επαναφορά του ποσοστού άνω του 30%, εντός της ημέρας.
5. Ο πελάτης δηλώνει ότι τα στοιχεία που απαρτίζουν το Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας είναι της
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αποκλειστικής κυριότητος του, ελεύθερα παντός βάρους, απαίτησης, αξίωσης τρίτων ή
κατάσχεσης.
6. Αποδέσμευση επιμέρους στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας είναι δυνατή κατά την
απόλυτη κρίση της Εταιρίας και εφόσον δεν μειούται το Αρχικό Περιθώριο Ασφαλείας ούτε
υφίσταται τυχόν άλλη έστω και μη ληξιπρόθεσμη απαίτηση της Εταιρίας κατά του Πελάτη.
7. Ο Πελάτης δίδει στην Εταιρία την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως προβαίνει αντί
αυτού σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη δέσμευση κατά την προβλεπόμενη διαδικασία κινητών
αξιών ή μετρητών και για την καταχώριση στο ΣΑΤ μετοχών ως στοιχείων του Χαρτοφυλακίου
Ασφαλείας επί του οποίου υφίσταται νόμιμο ενέχυρο.
8. Το ενέχυρο συμφωνείται ότι εκτείνεται αυτοδίκαια και επί των νέων μετοχών που για
οποιοδήποτε λόγο διανεμηθούν από τις εκδότριες εταιρείες όπως επίσης και επί των παντός
είδους καρπών, ωφελημάτων, μερισμάτων ή επιστροφών κεφαλαίων που προκύπτουν από τα
στοιχεία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, τα οποία δικαιούται να λαμβάνει η Εταιρία χωρίς την
σύμπραξη του Πελάτη, αγόμενα σε πίστωση του λογαριασμού που ανοίγεται με την παρούσα.
9. Σε περίπτωση μη άσκησης από τον Πελάτη του δικαιώματος προτίμησης από τυχόν αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου εκδότριας εταιρείας, οι μετοχές της οποίας (συν)αποτελούν στοιχείο του
Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, παρέχεται από τώρα στην Εταιρία ως ενεχυρούχο δανείστρια, το
δικαίωμα άσκησης, κατά την ελεύθερη κρίση της, με χρέωση του Πελάτη, ή για δικό της
λογαριασμό.
10. Ο Πελάτης υποχρεούται για την παροχή της πίστωσης να καταβάλλει στη Εταιρία συμβατικό
τόκο, ο οποίος υπολογίζεται με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο, κατά τα προβλεπόμενα ως προς
την έναρξη και λήξη της προθεσμίας υπολογισμού στην εγκύκλιο υπ' αριθμ. 29/17.3.2006 της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ήτοι από την ημερομηνία καταβολής του τιμήματος αγοράς των
μετοχών από την Εταιρία (Τ+2) για τους σκοπούς εκκαθάρισης της χρηματιστηριακής
συναλλαγής αγοράς, μέχρι τη λήξη της πίστωσης (Τ+4) και με την εξόφληση της από τον
Πελάτη. Μετά τη πάροδο αυτής λογίζεται ο εκάστοτε ισχύων τόκος υπερημερίας εφόσον έχει
καθοριστεί από την Εταιρία. Η Εταιρία δύναται να αναπροσαρμόζει μονομερώς τα παραπάνω
επιτόκια σε περίπτωση μεταβολής του ανωτάτου ορίου κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης προς
τον Πελάτη.
11. α) Φόροι, τέλη χαρτοσήμου και λοιπά τέλη, εισφορές, δικαιώματα ή οποιασδήποτε άλλης
φύσεως επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, επιβαλλόμενοι επί του κεφαλαίου, των
τόκων και προμηθειών της πιστώσεως ή που οπωσδήποτε έχουν σχέση με την παρούσα
σύμβαση, βαρύνουν τον Πελάτη στον οποίο και επιρρίπτονται.
β) Έξοδα πάσης φύσεως και δη μεταβιβαστικά των τίτλων, δικαστικά, έξοδα εγγραφής
υποθήκης, εγγραφής προσημειώσεως υποθήκης ανεξαρτήτως της τροπής η μη σε υποθήκη,
εξαλείψεως τούτων, ασφαλίστρων του ή των βεβαρημένων ακινήτων, ως και των υπ' ενέχυρων
πραγμάτων κατασχέσεων, αναγγελιών, και εν γένει αναγκαστικής εκτελέσεως ως και
οιαδήποτε άλλα έξοδα γενόμενα ή που θα γίνουν από την Εταιρία οπωσδήποτε συνεπεία και σε
εκτέλεση της παρούσας συμβάσεως, βαρύνουν τον Πελάτη και είναι καταβλητέα από αυτόν
εντόκως από της πληρωμής τους από την Εταιρία.
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γ) Τα ως άνω και υπό α' και β' ποσά μπορεί η Εταιρία να φέρει σε χρέωση του λογαριασμού/ών
της πιστώσεως.
12. Η εξόφληση της παραπάνω πίστωσης διενεργείται από τον Πελάτη εντός δύο ημερών από την
ημερομηνία της εκκαθάρισης της χρηματιστηριακής συναλλαγής αγοράς, είτε με μετρητά, είτε
από το προϊόν της πωλήσεως των μετοχών που αγοράστηκαν με την πίστωση, ή από το προϊόν
της πωλήσεως άλλων εν γένει μετοχών του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας του. Οι ως άνω
πωλήσεις μετοχών διενεργούνται είτε κατόπιν εντολής του Πελάτη, είτε κατόπιν ασκήσεως από
την Εταιρία του δικαιώματος της προς εκποίηση, στα πλαίσια του υφισταμένου υπέρ αυτής,
νομίμου ενεχύρου επί των στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας του Πελάτη, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4141/2013, εφόσον κατά τη λήξη της ως άνω διήμερης
προθεσμίας το τίμημα των μετοχών που αγοράστηκαν με πίστωση δεν καλύπτεται από το
προϊόν της πώλησης τους. Μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος η Εταιρία
δεν προβαίνει για λογαριασμό του Πελάτη σε οποιαδήποτε άλλη αγορά κινητών αξιών.
13. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι πριν την υπογραφή της παρούσας ενημερώθηκε από τον αρμόδιο
εκπρόσωπο της Εταιρίας για τους κινδύνους που ενέχει η διενέργεια συναλλαγών με πίστωση.
Του επισημάνθηκε ιδιαίτερα ότι σε περιόδους έντονων χρηματιστηριακών μεταβολών η αγορά
μετοχών με πίστωση μπορεί να έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στη ζημιά που ενδέχεται
να υποστεί. Τονίστηκε επίσης ότι σε περιόδους ραγδαίας πτώσης των τιμών των μετοχών είναι
πολύ πιθανό να απαιτηθεί κάλυψη ελλείμματος περιθωρίου (margin call) σε πολύ σύντομο
χρόνο και τυχόν μη άμεση εκ μέρους του Πελάτη ανταπόκριση στη σχετική πρόσκληση της
Εταιρίας θα έχει εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες για αυτόν. Ο

Πελάτης

δηλώνει

χωρίς

επιφύλαξη ότι κατανοεί πλήρως και αποδέχεται τόσο το μηχανισμό της παροχής πιστώσεων για
αγορά μετοχών όσο και τους κινδύνους που η αγορά αυτή συνεπάγεται.
14. Ο Πελάτης αναλαμβάνει κάθε επενδυτικό κίνδυνο από συναλλαγές του με πίστωση στα πλαίσια
της παρούσας και η Εταιρία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για πιθανή ζημιά,
συμπεριλαμβανομένου και του διαφυγόντος κέρδους του Πελάτη, που τυχόν υποστεί σε σχέση
με τη διενέργεια συναλλαγών με πίστωση. Οι συναλλαγές με πίστωση που διεξάγει ο Πελάτης
με την Εταιρία γίνονται με δική του πρωτοβουλία και ο Πελάτης απαλλάσσει την Εταιρία από
κάθε σχετική ευθύνη για κάθε κίνδυνο που σχετίζεται με αυτήν. Οι συναλλαγές αυτές
βασίζονται στην εκτίμηση του Πελάτη για τις συνθήκες τις αγοράς και όχι στις συμβουλές της
Εταιρίας.
15. Κατά τα λοιπά οι σχέσεις της Εταιρίας με τον Πελάτη ρυθμίζονται με την Σύμβαση παροχής
επενδυτικών υπηρεσιών, οι όροι της οποίας ισχύουν συμπληρωματικά εφόσον δεν έρχονται σε
αντίθεση με τους ειδικότερους όρους της παρούσας.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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