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Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ∆ιατάξεις που αποτελούν 

µέρος οποιασδήποτε Σύµβασης Πλαισίου για Χρηµατοπιστωτικές 

Συναλλαγές, στη µορφή που εκδόθηκε από την Τραπεζική Οµοσπονδία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής Ε.Τ.Ο.). 

 

1.  Καθαρή Θέση 

 

(1) Γενικές Αρχές. Αν, σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά την οποία 

υπολογίζεται η Καθαρή Θέση σύµφωνα µε το υποκεφάλαιο 2, οι Υποχρεώσεις 

ενός συµβαλλόµενου (εφεξής “ο Παρέχων Περιθώριο Ασφάλειας”) κατά τους 

όρους οποιασδήποτε Συναλλαγής µε Σύµφωνο Επαναγοράς και/ή ∆ανεισµού 

Κινητών Αξιών και/ή απορρέουσες από µεταβίβαση Περιθωρίου σύµφωνα µε 

αυτό το Παράρτηµα υπερβαίνουν τις Υποχρεώσεις του αντισυµβαλλόµενου 

(εφεξής “Αποδέκτης Περιθωρίου Ασφάλειας”) σύµφωνα µε αυτές τις 

Συναλλαγές, ο Αποδέκτης Περιθωρίου Ασφάλειας µπορεί µε γνωστοποίηση 

προς τον Παρέχοντα Περιθώριο Ασφάλειας                          

να απαιτήσει από αυτόν να του µεταβιβάσει µετρητά (εφεξής “Περιθώριο 

Ασφάλειας σε Μετρητά”) ή Κινητές Αξίες που να είναι αποδεκτές από τον 

Αποδέκτη Περιθωρίου Ασφάλειας (εφεξής Κινητές Αξίες παρεχόµενες ως 
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Περιθώριο Ασφάλειας”) και των οποίων η συνολική Τρέχουσα Αξία, όταν 

πολλαπλασιαστεί µε το ποσοστό αποτίµησης που τυχόν έχει συµφωνηθεί 

µεταξύ των συµβαλλοµένων (εφεξής “Ποσοστό Αποτίµησης”), θα ισούται 

τουλάχιστον µε την Καθαρή Θέση. Η γνωστοποίηση µπορεί να γίνει 

προφορικά ή όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο 8(1) των Γενικών ∆ιατάξεων. 

Η Καθαρή Θέση θα προσδιορίζεται, και αντίστοιχα θα απαιτείται η µεταβίβαση 

Περιθωρίου Ασφαλείας, αναφορικά µε (α) όλες αυτές τις Συναλλαγές, (β) 

καθορισµένες οµάδες Συναλλαγών ή (γ) µια συγκεκριµένη  Συναλλαγή, όπως 

συµφωνήθηκε από τους συµβαλλόµενους (στις Ειδικές ∆ιατάξεις ή άλλως), µε 

την προϋπόθεση ότι αν δεν υπάρξει τέτοια συµφωνία θα ισχύουν τα ως άνω 

υπό (β) κατά τρόπο ώστε όλες οι Συναλλαγές µε Σύµφωνο Επαναγοράς και 

όλοι οι ∆ανεισµοί Κινητών Αξιών να αποτελούν ανά κατηγορία µια χωριστή 

οµάδα Συναλλαγών, στην οποία θα εφαρµόζεται το εν λόγω Παράρτηµα. Η 

Τρέχουσα Αξία των µετρητών θα είναι η ονοµαστική αξία αυτών, 

µετατρεπόµενη, αν δεν είναι εκφρασµένη στο Βασικό Νόµισµα, σύµφωνα µε 

το υποκεφάλαιο 2. Κάθε αναφορά σε Συναλλαγές που γίνεται σε αυτό το 

Παράρτηµα θα ερµηνεύεται ως αναφορά σε Συναλλαγές µε Σύµφωνο  

Επαναγοράς ή ∆ανεισµό Κινητών Αξιών ή και στα δύο. 

 

(2) Υπολογισµός. Το πρόσωπο που έχει οριστεί από τους συµβαλλόµενους 

για αυτό το σκοπό ή, αν ελλείψει τέτοιου ορισµού, κάθε συµβαλλόµενος 

(εφεξής κάθε ένας “Αντιπρόσωπος Υπολογισµού”) θα υπολογίσει την Καθαρή 

Θέση κατά την Ηµεροµηνία Αποτίµησης στις 11π.µ., ώρα Βρυξελλών. Η 

Καθαρή Θέση θα εκφράζεται ως θετικός αριθµός στην περίπτωση που ο 

Αντιπρόσωπος Υπολογισµού θα ήταν σύµφωνα µε τον υπολογισµό του 

Αποδέκτης Περιθωρίου Ασφάλειας. ∆ιαφορετικά θα εκφράζεται ως αρνητικός 

αριθµός. Όλοι οι υπολογισµοί θα γίνονται στο Βασικό Νόµισµα. Οποιοδήποτε 

ποσό δεν είναι εκφρασµένο στο Βασικό Νόµισµα θα µετατρέπεται σε αυτό µε 

την Ισχύουσα Τιµή Συναλλάγµατος. 

 

(3) Ορισµοί. Ως “Καθαρό Άνοιγµα” νοείται η διαφορά (αν υπάρχει), 

υπολογιζόµενη σύµφωνα µε το υποκεφάλαιο 2, των Υποχρεώσεων του 

Παρέχοντος Περιθώριο Ασφάλειας έναντι των Υποχρεώσεων του Αποδέκτη 

Περιθωρίου Ασφάλειας, µε την προϋπόθεση ότι (α) το ποσό οποιασδήποτε 
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προηγούµενης Καθαρής Θέσης για το οποίο έχει ήδη απαιτηθεί µεταβίβαση 

Περιθωρίου Ασφάλειας, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί, θα αφαιρεθεί από 

οποιαδήποτε Καθαρή Θέση που υπολογίστηκε µεταγενέστερα και (β) στην 

περίπτωση που και οι δύο συµβαλλόµενοι ενεργούν ως Αντιπρόσωπος 

Υπολογισµού και οι υπολογισµοί τους της Καθαρής Θέσης διαφέρουν µεταξύ 

τους, (i) η Καθαρή Θέση θα είναι το ήµισυ της διαφοράς των ποσών που 

υπολογίστηκαν και από τους δύο συµβαλλόµενους (για την αποφυγή 

αµφιβολίας, αυτή η διαφορά είναι το άθροισµα των απόλυτων τιµών αυτών 

των ποσών αν το ένα είναι θετικό και το άλλο αρνητικό) και (ii) ο Παρέχων 

Περιθώριο Ασφάλειας θα είναι ο συµβαλλόµενος που θα έχει υπολογίσει 

αρνητικό ή το χαµηλότερο θετικό ποσό.  

Ως “Υποχρεώσεις” νοείται, για κάθε συµβαλλόµενο, το σύνολο  

(α) των Τρεχουσών Αξιών οποιωνδήποτε Κινητών Αξιών, οι οποίες 

µεταβιβάζονται σε αυτόν τον συµβαλλόµενο κατά τους όρους µιας 

Συναλλαγής ή σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Παραρτήµατος και δεν 

έχουν ακόµη επαναµεταβιβασθεί στον αντισυµβαλλόµενο, 

πολλαπλασιαζόµενων, (i) στην περίπτωση ∆ανεισµένων Κινητών Αξιών, µε το 

ισχύον Ποσοστό Περιθωρίου Ασφάλειας και (ii) στην περίπτωση Κινητών 

Αξιών που παρέχονται ως Περιθώριο Ασφάλειας, µε οποιοδήποτε ισχύον 

Ποσοστό Αποτίµησης, (β) ενός ποσού µετρητών ίσου µε το άθροισµα (i) του 

ποσού, πολλαπλασιαζόµενου µε το ισχύον Ποσοστό Περιθωρίου Ασφαλείας, 

της υποχρέωσης(εων) αυτού του συµβαλλόµενου µέρους να καταβάλει την 

Τιµή Επαναγοράς αναφορικά µε οποιαδήποτε Συναλλαγή µε Σύµφωνο 

Επαναγοράς, στην περίπτωση που η σχετική Ηµεροµηνία Αποτίµησης 

συνέπιπτε µε την Ηµεροµηνία Επαναγοράς, και (ii) της Τρέχουσας Αξίας, 

πολλαπλασιαζοµένης µε το ισχύον Ποσοστό Αποτίµησης, του Περιθωρίου σε 

Μετρητά που µεταβιβάστηκε σε αυτό και δεν αποπληρώθηκε 

(συµπεριλαµβανοµένου µη καταβεβληµένου δεδουλευµένου τόκου επί αυτού 

του Περιθωρίου Ασφάλειας σε Μετρητά). και  

(γ) του ποσού µετρητών ή του ισοδύναµου σε µετρητά όσον αφορά 

οποιαδήποτε ∆ιανοµή που πρέπει να πληρωθεί ή να µεταβιβαστεί από αυτόν 

το συµβαλλόµενο στον αντισυµβαλλόµενο, αλλά δεν έχει ακόµη πληρωθεί ή 

µεταβιβαστεί.  
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Ως “Περιθώριο Ασφάλειας” νοείται είτε το Περιθώριο σε Μετρητά είτε οι 

Κινητές Αξίες παρεχόµενες ως Περιθώριο Ασφαλείας.  

Ως “Ποσοστό Περιθωρίου Ασφαλείας” (αποκαλούµενο επίσης “Περικοπές”) 

νοείται, για κάθε Συναλλαγή µε Σύµφωνο Επαναγοράς ή ∆ανεισµό Κινητών 

Αξιών, το ποσοστό που συµφωνούν οι συµβαλλόµενοι και µε το οποίο 

πολλαπλασιάζονται  τα ποσά των Υποχρεώσεων και οι Τρέχουσες Αξίες των 

Κινητών Αξιών που κατέχουν ο Πωλητής ή ο ∆ανειολήπτης σε σχέση µε το 

Τίµηµα Επαναγοράς και οι ∆ανεισµένες Κινητές Αξίες, αντίστοιχα, όπως 

προβλέπεται ανωτέρω στην παράγραφο περί “Υποχρεώσεων”, για να 

προσδιοριστεί η Καθαρή Θέση. Αν δεν υπάρχει τέτοια συµφωνία µεταξύ των 

συµβαλλοµένων, το Ποσοστό Περιθωρίου Ασφαλείας θα ισούται µε (α) όσον 

αφορά Συναλλαγή µε Σύµφωνο Επαναγοράς, την Τρέχουσα Αξία των 

Αγορασθεισών Κινητών Αξιών την ηµεροµηνία κατά την οποία έγινε η 

Συναλλαγή, διαιρούµενη µε το Τίµηµα Αγοράς, και (β) όσον αφορά το 

∆ανεισµό Κινητών Αξιών (i) την Τρέχουσα Αξία, κατά την ηµεροµηνία που 

έγινε η Συναλλαγή, κάθε Περιθωρίου Ασφαλείας που χορηγείται στην έναρξη 

του ∆ανείου, πολλαπλασιαζόµενη µε το Ποσοστό Αποτίµησης και διαιρούµενη 

µε την Τρέχουσα Αξία των ∆ανεισµένων Κινητών Αξιών κατά τη συγκεκριµένη 

ηµεροµηνία, και (ii) στην περίπτωση που δεν έχει χορηγηθεί Περιθώριο 

Ασφαλείας κατά την έναρξη τέτοιου ∆ανείου,  100%, εκτός αν οι 

συµβαλλόµενοι έχουν εξαιρέσει ρητά την παροχή Περιθωρίου Ασφαλείας για 

όλη τη διάρκεια της Συναλλαγής, οπότε το Ποσοστό Περιθωρίου Ασφαλείας 

θα είναι µηδέν µέχρι την Ηµεροµηνία Επιστροφής.  

Ως “Ηµεροµηνία Αποτίµησης” νοείται κάθε µία από τις ηµεροµηνίες που έχουν 

συµφωνηθεί ως τέτοιες µεταξύ των συµβαλλοµένων, και αν δεν υπάρχει 

τέτοια συµφωνία, κάθε Εργάσιµη Ηµέρα.  
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2.  Γνωστοποίηση Καθαρής Θέσης και Μεταβίβαση Περιθωρίου 
Ασφαλείας 

 

(1) Γνωστοποίηση. Αµέσως µετά τον προσδιορισµό της Καθαρής Θέσης, ο 

Αντιπρόσωπος Υπολογισµού θα γνωστοποιήσει στον αντισυµβαλλόµενο την 

Καθαρή Θέση  και κατόπιν αιτήµατος θα του παράσχει δήλωση-παραστατικό, 

όπου θα παρατίθεται µε εύλογα λεπτοµερή τρόπο η βάση υπολογισµού της 

Καθαρής Θέσης.  

 

(2) Μεταβίβαση. Ο Παρέχων Περιθώριο Ασφάλειας, µόλις λάβει τη 

γνωστοποίηση που αναφέρεται στο Κεφάλαιο 1(1) (πρώτη πρόταση), θα 

µεταβιβάσει στον Αποδέκτη Περιθωρίου Ασφαλείας Περιθώριο µε συνολική 

Τρέχουσα Αξία τουλάχιστον ίση µε την Καθαρή Θέση όχι αργότερα από την 

ηµεροµηνία που συµφωνήθηκε για αυτή τη µεταβίβαση, και αν δεν υπάρχει 

τέτοια συµφωνία, (α) αµέσως µετά την παραλαβή της γνωστοποίησης 

σύµφωνα µε το υποκεφάλαιο 1 (και αν είναι εφικτό την ηµέρα αυτής της 

παραλαβής) αν ο Προµηθευτής Περιθωρίου Ασφαλείας υποχρεούται να 

µεταβιβάσει Περιθώριο Ασφαλείας σε Μετρητά, και (β) διαφορετικά, αν είναι 

εφικτό, την αµέσως επόµενη της παραλαβής Εργάσιµη Ηµέρα.  

 

(3) Σύνθεση Περιθωρίου Ασφαλείας. Ο Προµηθευτής Περιθωρίου Ασφαλείας 

δικαιούται να προσδιορίσει τη σύνθεση του Περιθωρίου Ασφαλείας που 

πρόκειται να µεταβιβαστεί, εκτός αν ο Αποδέκτης Περιθωρίου Ασφαλείας έχει 

προηγουµένως καταβάλει Περιθώριο Ασφαλείας σε Μετρητά που δεν έχει 

εξοφληθεί ή έχει µεταβιβάσει Κινητές Αξίες παρεχόµενες ως Περιθώριο 

Ασφάλειας που δεν του έχουν επιστραφεί, οπότε ο Αποδέκτης Περιθωρίου 

Ασφάλειας µπορεί να ζητήσει από τον Προµηθευτή Περιθωρίου Ασφαλείας να 

εξοφλήσει κατά πρώτον το Περιθώριο Ασφάλειας σε Μετρητά ή να αποδώσει 

τις Κινητές Αξίες που έχουν παρασχεθεί ως Περιθώριο Ασφαλείας.  

 

(4) Περιθώριο Ασφαλείας σε Μετρητά. Το Περιθώριο Ασφαλείας σε Μετρητά 

θα είναι αποδεκτό για τους σκοπούς του Κεφαλαίου 1 (1) εάν µεταβιβάζεται 

στο Βασικό Νόµισµα ή στο νόµισµα που οι συµβαλλόµενοι µπορεί να έχουν 

καθορίσει ως αποδεκτό (στις Ειδικές ∆ιατάξεις ή µε άλλο τρόπο). Πληρωµή 
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Περιθωρίου Ασφαλείας σε Μετρητά θα δηµιουργεί οφειλή του Αποδέκτη 

Περιθωρίου Ασφαλείας προς τον Παρέχοντα Περιθώριο Ασφαλείας και θα 

είναι έντοκη µε επιτόκιο, και καταβλητέα στα χρονικά διαστήµατα, που έχουν 

συµφωνηθεί (από τους συµβαλλόµενους). Αν δεν υπάρχει τέτοια συµφωνία, 

αυτό το επιτόκιο θα είναι ίσο µε το ∆ιατραπεζικό Επιτόκιο µείον 0,10% το 

χρόνο, και ο τόκος θα είναι πληρωτέος στο τέλος κάθε ηµερολογιακού µήνα 

και κατά την ηµεροµηνία που ο Αποδέκτης Περιθωρίου Ασφαλείας πρέπει να 

παράσχει ή να επαναµεταβιβάσει Περιθώριο Ασφαλείας.  

 

(5) Κινητές Αξίες δεκτές ως Περιθώριο Ασφαλείας. Κινητές Αξίες παρεχόµενες 

ως Περιθώριο Ασφαλείας θα θεωρούνται αποδεκτές για το σκοπό του 

Κεφαλαίου 1(1) αν οι Κινητές Αξίες του είδους αυτού (α) έχουν καθοριστεί από 

τους συµβαλλόµενους ως αποδεκτές (στις Ειδικές ∆ιατάξεις ή άλλως) ή (β) 

έχουν αρχική λήξη µικρότερη από πέντε χρόνια και εκδίδονται από την 

κυβέρνηση της χώρας στην οποία ο Αποδέκτης Περιθωρίου Ασφαλείας έχει 

την κύρια έδρα του ή στην οποία έχει συσταθεί η εταιρία του ή είναι µόνιµος 

κάτοικος. Η µεταβίβαση Κινητών Αξιών παρεχοµένων ως Περιθώριο 

Ασφαλείας θα γεννά υποχρέωση του Αποδέκτη Περιθωρίου Ασφαλείας προς 

τον Προµηθευτή Περιθωρίου Ασφαλείας για απόδοση αυτών των Κινητών 

Αξιών, όπως προβλέπεται στο παρόν Παράρτηµα. 

 

(6) Όρια Περιθωρίου Ασφαλείας. Με εξαίρεση την περίπτωση επιστροφής 

Περιθωρίου Ασφαλείας σύµφωνα µε το υποκεφάλαιο 7, µεταβίβαση 

Περιθωρίου Ασφαλείας θα λαµβάνει χώρα µόνο (α) στο βαθµό που η Καθαρή 

Θέση υπερβαίνει το οριακό ποσό, αν υπάρχει, που έχει συµφωνηθεί από τους 

συµβαλλόµενους (εφεξής “Όριο Θέσης”) και (β) αν η Τρέχουσα Αξία του 

Περιθωρίου Ασφαλείας που πρόκειται να µεταβιβαστεί υπερβαίνει το ελάχιστο 

ποσό, αν υπάρχει, που έχει συµφωνηθεί για αυτή τη µεταβίβαση (εφεξής 

“Ποσό Ελάχιστης Μεταβίβασης”). Αν δεν υπάρχει συµφωνία για κάποιο από 

αυτά τα ποσά ή και για τα δύο, θα είναι και τα δύο µηδενικά. 

 

(7) Επιστροφή Περιθωρίου Ασφάλειας.  Με την εκπλήρωση εκ µέρους 

συµβαλλόµενου µέρους όλων των υποχρεώσεών του κατά τους όρους των 

Συναλλαγών σύµφωνα µε τις οποίες το Περιθώριο Ασφάλειας πρέπει να 
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µεταβιβασθεί, όπως προβλέπεται στην τρίτη πρόταση του Κεφαλαίου 1(1), 

οποιοδήποτε Περιθώριο Ασφάλειας είχε µεταβιβαστεί προηγουµένως και δεν 

έχει επιστραφεί, θα επιστρέφεται στο συµβαλλόµενο που το µεταβίβασε.  

 

3.  Εφαρµοστέες ∆ιατάξεις σε Κινητές Αξίες παρεχόµενες ως Περιθώριο 
Ασφαλείας 

 

Οι διατάξεις του Κεφαλαίου 3 του Παραρτήµατος για Συναλλαγές µε Σύµφωνο 

Επαναγοράς (αναφορικά µε την υποκατάσταση των Αγορασθεισών Κινητών 

Αξιών) και των Κεφαλαίων 2(3), 2(5)(β)(ii) και (δ), 2(6) και 3 του 

Παραρτήµατος ∆ανεισµού Κινητών Αξιών (αναφορικά µε την ερµηνεία, την 

αδυναµία επιστροφής ∆ανεισµένων Κινητών Αξιών, ειδικά περιστατικά, 

διανοµές και δικαιώµατα προτίµησης) θα ισχύουν mutatis mutandis για τις 

Κινητές Αξίες παρεχόµενες ως Περιθώριο Ασφαλείας που µεταβιβάζονται 

σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Παραρτήµατος, µε την προϋπόθεση 

ότι (α) δεν θα απαιτείται η συναίνεση του Αποδέκτη Περιθωρίου Ασφαλείας 

για υποκατάσταση από τον Παρέχοντα Περιθώριο Ασφαλείας Κινητών Αξιών 

παρεχόµενων ως Περιθώριο Ασφαλείας, που έχουν µεταβιβαστεί 

προηγουµένως µε νέες Κινητές Αξίες παρεχόµενες ως Περιθώριο Ασφαλείας 

αποδεκτές σύµφωνα µε το Κεφάλαιο  2 (5) και (β) αν οποιοδήποτε από τα 

ειδικά περιστατικά που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 2(6) του Παραρτήµατος 

∆ανεισµού Κινητών Αξιών επέλθει σε σχέση µε Κινητές παρεχόµενες ως 

Περιθώριο  Ασφαλείας, η σχετική Συναλλαγή δεν θα τροποποιηθεί ή διακοπεί, 

αλλά το αποδεκτό σύµφωνα µε το Κεφάλαιο (2), (4) ή (5) Περιθώριο 

Ασφαλείας θα υποκατασταθεί από αυτές τις Κινητές Αξίες κατόπιν αιτήµατος 

οποιουδήποτε από τους συµβαλλοµένους.  
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