ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6, 105 59 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 210.33.67.700 Fax: 210.33.12.324
ΑΦΜ: 094430012 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. 1683801000
Εποπτεύουσα Αρχή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Αρ. Αδείας 1/13/28.06.1994

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ
ΜΕΣΩ ΤΗΣ Α. ΣΑΡΡΗ ΑΕΠΕΥ

Η Α.ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ 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 (ΤΕΚΕ – www.teke.gr)
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 Α. ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ τηρούνται επ’ ονόματι 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 μια κατάθεση καθίσταται μη διαθέσιμη. Οι
καταθέσεις πελατών της Α. ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ που τηρούνται σε Λογαριασμούς Πελατείας σε
συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα, συνυπολογίζονται στο ποσό των λοιπών καταθέσεων, που οι
πελάτες της Α ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ τηρούν στο εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα.
Η ταυτοποίηση των πραγματικών δικαιούχων των πιστωτικών υπολοίπων των
Λογαριασμών Πελατείας της Α ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ, διενεργείται στη βάση κοινά αποδεκτής τεχνικής
λύσης που υιοθετήθηκε κατόπιν διαβούλευσης των εμπλεκόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένου
του ΤΕΚΕ και του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΣΜΕΧΑ). Συγκεκριμένα οι
καταθέσεις που τηρούνται σε κάθε λογαριασμό πελατείας της Α ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ, κατανέμονται
αναλογικά (pro-rata) στο σύνολο των διαθέσιμων λογαριασμών πελατείας της Α ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ
στα διάφορα πιστωτικά ιδρύματα. Επομένως, για σκοπούς κάλυψης από το ΤΕΚΕ, δεν ενδιαφέρει
το πιστωτικό ίδρυμα μέσω του οποίου συναλλάσσεται ο πελάτης με την Α ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ ή/και
στο οποίο κατέθεσε αρχικά τα χρήματα 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
Τραπεζικά Ιδρύματα που τηρούμε λογαριασμούς πελατείας : 1) Alpha Bank 2) Eurobank 3) Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος 4) Τράπεζα Πειραιώς
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