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Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ∆ιατάξεις, που αποτελούν 

µέρος κάθε Σύµβασης Πλαισίου για Χρηµατοπιστωτικές Συναλλαγές,  µε τη 

µορφή που εκδόθηκε από την Τραπεζική Οµοσπονδία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (εφεξής Ε.Τ.Ο.). 

 

1.  Σκοπός 

 

(1) Σκοπός. Σκοπός του παρόντος Παραρτήµατος (εφεξής “Παράρτηµα 

∆ανεισµού Κινητών Αξιών”) είναι η ρύθµιση Συναλλαγών (εφεξής “∆ανεισµός 

Κινητών Αξιών”)  µε τις οποίες ο ένας συµβαλλόµενος (εφεξής “∆ανειστής”) 

δανείζει στον αντισυµβαλλόµενο (εφεξής “∆ανειζόµενος”) Κινητές Αξίες 

(εφεξής “∆ανεισµένες Κινητές Αξίες”) για καθορισµένο ή αρχικά µη 

καθορισµένο χρονικό διάστηµα. Οποιαδήποτε αναφορά σε Συναλλαγή που 

γίνεται στο παρόν Παράρτηµα θα ερµηνεύεται ως αναφορά σε ∆ανεισµό 

Κινητών Αξιών.  

 

(2) Ισχύς. Αν το παρόν Παράρτηµα αποτελεί µέρος Σύµβασης Πλαισίου 

µεταξύ δύο συµβαλλοµένων, η εν λόγω Σύµβαση Πλαίσιο 

(συµπεριλαµβανοµένου του Παραρτήµατος αυτού) θα ισχύει σε οποιονδήποτε 

∆ανεισµό Κινητών Αξιών µεταξύ των εν λόγω συµβαλλοµένων, που πρόκειται 
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να διενεργηθεί από κάθε συµβαλλόµενο µέσω Υπηρεσίας Τακτοποίησης 

Συναλλαγών, που καθορίζεται σε αυτή τη Σύµβαση Πλαίσιο για ∆ανεισµό 

Κινητών Αξιών.  

 

2.  Παραδόσεις και Επιστροφές 

 

(1) Αρχική Παράδοση. Κατά την ηµεροµηνία που έχει συµφωνηθεί για την 

παράδοση των ∆ανεισµένων Κινητών Αξιών (εφεξής “Ηµεροµηνία 

Παράδοσης”), ο ∆ανειστής θα µεταβιβάσει στο ∆ανειζόµενο τις ∆ανεισµένες 

Κινητές Αξίες.  

 

(2) Επιστροφή. Κατά την ηµεροµηνία που έχει συµφωνηθεί για την επιστροφή 

των ∆ανεισµένων Κινητών Αξιών (εφεξής “Ηµεροµηνία Επιστροφής”), ο 

∆ανειζόµενος θα µεταβιβάσει στο ∆ανειστή Κινητών Αξιών Κινητές Αξίες του 

αυτού είδους και ποσότητας µε τις ∆ανεισµένες Κινητές Αξίες.  

 

(3) Ερµηνεία. Οποιαδήποτε αναφορά γίνεται στο παρόν Παράρτηµα στις 

∆ανεισµένες Κινητές Αξίες ή άλλες Κινητές Αξίες στο πλαίσιο της επιστροφής 

ή επαναµεταβίβασής τους, ή σε οποιαδήποτε δικαιώµατα ή περιουσιακά 

στοιχεία τα οποία πρέπει να µεταβιβασθούν σύµφωνα µε το Κεφάλαιο 3 (4), 

θα ερµηνεύεται, ως αναφορά σε Κινητές Αξίες, δικαιώµατα ή περιουσιακά 

στοιχεία του αυτού είδους και ποσότητας (αναφερόµενα επίσης κατωτέρω ως 

“Ισοδύναµο των”) µε αυτές τις ∆ανεισµένες Κινητές Αξίες ή άλλες Κινητές 

Αξίες, δικαιώµατα ή περιουσιακά στοιχεία, αντίστοιχα.  

 

(4) Συναλλαγές χωρίς την ανάγκη τήρησης προθεσµίας. Οι συµβαλλόµενοι 

µπορούν να συµφωνήσουν ότι οι ∆ανεισµοί Κινητών Αξιών  λύονται χωρίς την 

ανάγκη τήρησης προθεσµίας, οπότε η Ηµεροµηνία Επιστροφής θα είναι η 

ηµεροµηνία που καθορίζεται στο κείµενο της καταγγελίας που εστάλη από 

οποιονδήποτε από τους συµβαλλόµενους στον άλλο, µε την προϋπόθεση ότι 

η περίοδος µεταξύ της έναρξης ισχύος αυτής της καταγγελίας και της 

Ηµεροµηνίας Επιστροφής που καθορίζεται σε αυτήν δεν θα είναι µικρότερη 

από την ελάχιστη περίοδο που απαιτείται συνήθως για την παράδοση 

Κινητών Αξιών του είδους αυτού. Ελλείψει καταγγελίας, η Ηµεροµηνία 
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Επιστροφής για Συναλλαγή που λύεται χωρίς την ανάγκη τήρησης 

προθεσµίας θα είναι η ηµέρα 364 ηµέρες µετά την Ηµεροµηνία Παράδοσης.  

 

(5) Καθυστερηµένη Παράδοση 

 

(α) Καθυστέρηση του ∆ανειστή. Αν ο ∆ανειστής καθυστερεί να µεταβιβάσει τις 

∆ανεισµένες Κινητές Αξίες στο ∆ανειζόµενο κατά την ισχύουσα Ηµεροµηνία 

Παράδοσης, ο ∆ανειζόµενος µπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή όσο 

διαρκεί αυτή η καθυστέρηση: 

 

(i) να απαιτήσει από το ∆ανειστή να του καταβάλει ποσό ίσο µε το επιπλέον, 

αν υπάρχει, του Εναλλακτικού Κόστους ∆ανεισµού του ∆ανειζόµενου πέραν 

του αναλογούντος στην περίοδο της καθυστέρησης µέρους της Προµήθειας 

∆ανειστή, υπολογιζόµενο το καθένα για την περίοδο από (και 

συµπεριλαµβανοµένης) την Ηµεροµηνία Παράδοσης έως (αλλά εξαιρουµένης) 

την ηµεροµηνία κατά την οποία οι ∆ανεισµένες Κινητές Αξίες µεταβιβάζονται 

στο ∆ανειζόµενο ή την Ηµεροµηνία Επιστροφής (που στην περίπτωση 

Συναλλαγής που λύεται χωρίς ανάγκη τήρησης προθεσµίας θα θεωρείται ότι 

είναι η συντοµότερη ηµεροµηνία κατά την οποία θα απαιτείτο να επιστραφούν 

οι Κινητές Αξίες µετά από απαίτηση του ∆ανειστή), όποια εν των δύο είναι 

συντοµότερη. Ως “Εναλλακτικό Κόστος ∆ανεισµού” ενός συµβαλλόµενου 

νοείται το κόστος (συµπεριλαµβανοµένων αµοιβών και εξόδων), όπως 

καθορίζεται από το συµβαλλόµενο αυτό µέρος και µε το οποίο έχει ή θα είχε 

εύλογα επιβαρυνθεί για το δανεισµό του Ισοδύναµου των ∆ανεισµένων 

Κινητών Αξιών στην αγορά για την αντίστοιχη χρονική περίοδο. και  

 

(ii) αν οι συµβαλλόµενοι δεν έχουν συµφωνήσει για µέτρα άµεσης 

αποκατάστασης της καθυστέρησης, να γνωστοποιήσει στο ∆ανειστή ότι η 

Ηµεροµηνία Επιστροφής θα επισπευσθεί έτσι ώστε να επέλθει άµεσα, οπότε 

οι υποχρεώσεις των συµβαλλόµενων να δανείσουν ή να επιστρέψουν τις 

∆ανεισµένες Κινητές Αξίες (αντίστοιχα) θα παύσουν και δεν θα εκκρεµεί καµία 

παράδοση ή πληρωµή µεταξύ τους εκτός από, αν ισχύουν, τα οριζόµενα 

ανωτέρω υπό (i).  

 

 3



(β) Καθυστέρηση του ∆ανειζόµενου. Αν ο ∆ανειζόµενος καθυστερεί να 

επιστρέψει τις ∆ανεισµένες Κινητές Αξίες κατά την καθορισµένη Ηµεροµηνία 

Επιστροφής, ο ∆ανειστής µπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά τη 

διάρκεια αυτής της καθυστέρησης: 

 

(i) να απαιτήσει από το ∆ανειζόµενο να του καταβάλει ποσό ίσο µε το 

υψηλότερο (α) του Εναλλακτικού Κόστους ∆ανεισµού του ∆ανειστή και (β) της 

Προµήθειας ∆ανειστή, υπολογιζόµενο το καθένα για την περίοδο από (και 

συµπεριλαµβανοµένης) την Ηµεροµηνία Επιστροφής έως (αλλά 

εξαιρουµένης) την ηµεροµηνία της πραγµατικής επιστροφής των ∆ανεισµένων 

Κινητών Αξιών ή, αν είναι νωρίτερα, την ηµεροµηνία που καθορίζεται στη 

γνωστοποίηση, αν υπάρχει, που δόθηκε ακολούθως προς το (ii). και 

 

(ii) αν οι συµβαλλόµενοι δεν έχουν κάνει κάποια συµφωνία για µέτρα άµεσης 

αποκατάστασης της καθυστέρησης, να γνωστοποιήσει στο ∆ανειζόµενο 

αίτηµα διακανονισµού σε µετρητά αντί της παράδοσης, σε ηµεροµηνία που θα 

καθορίζεται µε τη γνωστοποίηση, οπότε η υποχρέωση του ∆ανειζόµενου να 

επιστρέψει τις ∆ανεισµένες Κινητές Αξίες θα παύσει και ο ∆ανειζόµενος θα 

πληρώσει στο ∆ανειστή ποσό ίσο µε το Κόστος Κτήσης αυτών των Κινητών 

Αξιών. Ως “Κόστος Κτήσης” νοείται το κόστος (συµπεριλαµβανοµένων 

αµοιβών και εξόδων), όπως καθορίζεται από το ∆ανειστή, µε το οποίο (ο 

∆ανειστής) έχει ή θα είχε λογικά επιβαρυνθεί αγοράζοντας το Ισοδύναµο των 

∆ανεισµένων Κινητών Αξιών στην αγορά κατά την ηµεροµηνία που 

καθορίζεται για το διακανονισµό σε µετρητά.  

 

(γ) Μερική Παράδοση. Αν ο ∆ανειστής ή ο ∆ανειζόµενος µεταβιβάσει µερικές 

από τις ∆ανεισµένες Κινητές Αξίες, αλλά όχι όλες, κατά την ηµεροµηνία που 

ορίζεται στην υποπαράγραφο (α) ή (β), αντίστοιχα, το άλλο συµβαλλόµενο 

µέρος µπορεί, κατ’επιλογή του, είτε να αποδεχθεί αυτή τη µεταβίβαση και να 

ασκήσει τα δικαιώµατά του σύµφωνα µε αυτές τις υποπαραγράφους για τις 

υπόλοιπες ∆ανεισµένες Κινητές Αξίες ή να αρνηθεί αυτή την αποδοχή και να 

ασκήσει τα δικαιώµατά του για όλες τις ∆ανεισµένες Κινητές Αξίες.  
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(δ)  Μέσα Αποκατάστασης. Πέραν των µέσων αποκατάστασης που 

προβλέπονται στο παρόν υποκεφάλαιο 5, κανένας από τους συµβαλλόµενους 

δεν θα δικαιούται, σε περίπτωση οποιασδήποτε καθυστέρησης του 

αντισυµβαλλόµενου να µεταβιβάσει ή να επιστρέψει ∆ανεισµένες Κινητές 

Αξίες, να λάβει αποζηµίωση για οποιαδήποτε πρόσθετη ζηµία συνεπεία αυτής 

της  καθυστέρησης, και η καθυστέρηση αυτή δεν θα συνιστά Γεγονός 

Υπερηµερίας σύµφωνα µε τους όρους του Κεφαλαίου 6(1)(α)(iii) των Γενικών 

∆ιατάξεων. Η παρούσα παράγραφος (δ) ισχύει µε την επιφύλαξη 

οποιουδήποτε µέσου ικανοποίησης είναι δυνατού σε περίπτωση 

καθυστέρησης ενός συµβαλλόµενου να εκπληρώσει οποιαδήποτε άλλη 

υποχρέωση (συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε υποχρέωσης για 

καταβολή πληρωµής σύµφωνα µε το παρόν υποκεφάλαιο 5).  

 

(6) Ειδικά Περιστατικά. Αν, κατά τη διάρκεια µιας Συναλλαγής και όσον αφορά 

µερικές ή όλες τις ∆ανεισµένες Κινητές Αξίες: 

 

(i) πραγµατοποιηθεί πληρωµή οποιουδήποτε τόκου ή µερίσµατος ή 

οποιαδήποτε άλλη διανοµή χρηµάτων ή άλλης περιουσίας από τον εκδότη 

των ∆ανεισµένων Κινητών Αξιών (εφεξής συλλογικά “∆ιανοµή”, ο οποίος όρος 

θα περιλαµβάνει αποπληρωµή αρχικού κεφαλαίου και πληρωµή σε 

περίπτωση µείωσης κεφαλαίου), θα υπαγόταν, ως αποτέλεσµα οποιασδήποτε 

τροποποίησης στη νοµοθεσία ή στην εφαρµογή ή στην επίσηµη ερµηνεία της 

που επέρχεται µετά την ηµεροµηνία τέτοιας Συναλλαγής, σε οποιαδήποτε 

αφαίρεση ή παρακράτηση αναφορικά µε φόρο ή άλλο τέλος ή θα ήγειρε 

έκπτωση φόρου, 

 

(ii) έχει γίνει έγκυρα γνωστοποίηση πρώιµης εξαγοράς, 

 

(iii) έχει γίνει ή ανακοινωθεί δηµόσια προσφορά εξαγοράς, ανταλλαγής, 

µετατροπής ή αποζηµίωσης ή δηµόσια προσφορά αγοράς, 

 

(iv) παραχωρηθεί δικαίωµα προεγγραφής ή άλλα δικαιώµατα προτίµησης που 

δεν είναι ελεύθερα µεταβιβάσιµα, ή διανεµηθούν µη ανταλλάξιµα περιουσιακά 

στοιχεία στους κατόχους, ή 
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(v) αν καθορίζεται στις Ειδικές ∆ιατάξεις, έκπτωση φόρου ή ειδικός φόρος 

προσαρτάται σε οποιονδήποτε τόκο ή µέρισµα που πληρώνεται στους 

κατόχους (ανεξαρτήτως εάν θα εφαρµοζόταν διαφορετικά η υποπαράγραφος 

(i)) 

 

τότε, µε την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης συµφωνίας ανάµεσα στους 

συµβαλλόµενους, η Ηµεροµηνία Επιστροφής για αυτές τις Κινητές Αξίες θα 

επισπεύδεται, αυτόµατα στην περίπτωση (v) και άλλως κατόπιν αιτήµατος 

οποιουδήποτε από τους συµβαλλόµενους, στην τρίτη Εργάσιµη Ηµέρα πριν, 

στην περίπτωση των (i), (ii) και (v), την αναµενόµενη ηµεροµηνία πληρωµής ή 

εξαγοράς ή πριν, στην περίπτωση των (iii) και (iv), την τελευταία ηµέρα κατά 

την οποία αυτή η προσφορά µπορεί να γίνει αποδεκτή ή κατά την οποία αυτά 

τα δικαιώµατα ή περιουσιακά στοιχεία µπορούν να ασκηθούν ή διανεµηθούν.  

 

3. ∆ιανοµές, ∆ικαιώµατα Προτίµησης 

 

(1) ∆ιανοµές Μετρητών. Αν κατά τη διάρκεια ∆ανεισµού Κινητών Αξιών γίνει 

οποιαδήποτε ∆ιανοµή χρηµάτων από τον εκδότη στους κατόχους των 

∆ανεισµένων Κινητών Αξιών, ο ∆ανειζόµενος θα πληρώσει στο ∆ανειστή, 

κατά την ηµεροµηνία αυτής της ∆ιανοµής, ποσό ίσο και στο ίδιο νόµισµα προς 

το ποσό που έλαβαν οι κάτοχοι κατά την εν λόγω ∆ιανοµή.  

 

(2) Παρακράτηση Φόρων, Εκπτώσεις Φόρων. Αν µια ∆ιανοµή υπόκειται σε 

παρακράτηση φόρου και/ή συνεπάγεται έκπτωση φόρου, το πληρωτέο από το 

∆ανειζόµενο ποσό σύµφωνα µε το υποκεφάλαιο 1 θα είναι ίσο µε το συνολικό 

ποσό το οποίο θα εδικαιούτο ο ∆ανειστής, όπως γνωστοποιήθηκε 

προηγουµένως από αυτόν, όσον αφορά τέτοια ∆ιανοµή ως αν ήταν ο κύριος 

των ∆ανεισµένων Κινητών Αξιών, συµπεριλαµβανοµένου του ποσού (α) 

οποιουδήποτε ισχύοντος φόρου παρακράτησης στην έκταση που ο ∆ανειστής 

θα είχε δικαίωµα υποβολής αιτήµατος απαλλαγής από, ή επιστροφής του 

φόρου αυτού και (β) κάθε έκπτωσης φόρου χορηγούµενης στο ∆ανειστή.  
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(3) ∆ικαιώµατα Προτίµησης. Αν παραχωρούνται για τις ∆ανεισµένες Κινητές 

Αξίες δικαιώµατα προτίµησης ελευθέρως µεταβιβάσιµα, ο ∆ανειζόµενος θα 

µεταβιβάσει στο ∆ανειστή, όχι αργότερα από την τρίτη ηµέρα κατά την οποία 

γίνονται συναλλαγές βάσει αυτών των δικαιωµάτων, το Ισοδύναµο των 

δικαιωµάτων προτίµησης που αντιστοιχεί σε αυτές τις ∆ανεισµένες Κινητές 

Αξίες. Αν τα δικαιώµατα δεν µεταβιβαστούν κατά τον τρόπο αυτό µέχρι αυτή 

την ηµεροµηνία, ο ∆ανειστής µπορεί να αγοράσει το Ισοδύναµό τους στην 

αγορά για λογαριασµό του ∆ανειζόµενου. Αν ο ∆ανειστής αδυνατεί να 

αγοράσει τα δικαιώµατα κατά τον τρόπο αυτό, µπορεί να απαιτήσει από το 

∆ανειζόµενο να του καταβάλει ποσό ίσο µε την Τρέχουσα Αξία αυτών των 

δικαιωµάτων κατά την αµέσως επόµενη ηµέρα διαπραγµάτευσης των 

δικαιωµάτων αυτών.  

 

(4) ∆ιανοµές που δεν αφορούν Μετρητά. Οποιεσδήποτε ελεύθερα 

µεταβιβάσιµες δωρεάν µετοχές, ∆ιανοµές που δεν αφορούν µετρητά και 

συµπληρωµατικά δικαιώµατα (εκτός των δικαιωµάτων προτίµησης) που 

εκδίδονται, γίνονται ή απονέµονται ως προς τις ∆ανεισµένες Κινητές Αξίες 

κατά τη διάρκεια ενός ∆ανεισµού Κινητών Αξιών θα µεταβιβάζονται στο 

∆ανειστή κατά την Ηµεροµηνία Επιστροφής.  

 

(5) Υποχρεώσεις Μεταβίβασης. Προς αποφυγή αµφιβολίας, οι διατάξεις των 

υποκεφαλαίων 1, έως 4 θα ισχύουν ανεξάρτητα από το αν ο ∆ανειζόµενος 

διατηρεί την κυριότητα των ∆ανεισµένων Κινητών Αξιών κατά τη διάρκεια της 

Συναλλαγής.  

 

 

 

 

4. Προµήθεια ∆ανειστή 

 

Ο ∆ανειζόµενος θα πληρώσει στο ∆ανειστή για κάθε ∆ανεισµό Κινητών Αξιών 

µια προµήθεια (“Προµήθεια ∆ανειστή”) ίση µε το ετήσιο ποσοστό που έχει 

συµφωνηθεί για αυτόν το ∆ανεισµό Κινητών Αξιών και υπολογιζόµενη επί της 

αξίας των ∆ανεισµένων Κινητών Αξιών που έχει συµφωνηθεί από τους 
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συµβαλλόµενους για αυτό το σκοπό. Η Προµήθεια ∆ανειστή θα υπολογίζεται 

για την περίοδο από (και συµπεριλαµβανοµένης) την Ηµεροµηνία Παράδοσης 

ή, αν είναι αργότερα, την ηµεροµηνία πραγµατικής µεταβίβασης των 

∆ανεισµένων Κινητών Αξιών στο ∆ανειζόµενο, έως (αλλά εξαιρουµένης) την 

Ηµεροµηνία Επιστροφής ή, αν είναι αργότερα, την ηµεροµηνία πραγµατικής 

επιστροφής των ∆ανεισµένων Κινητών Αξιών στο ∆ανειστή, µε βάση τον 

πραγµατικό αριθµό ηµερών αυτής της περιόδου και έτος 360 ηµερών. Εκτός 

αν συµφωνηθεί διαφορετικά, ο ∆ανειστής θα υπολογίζει την Προµήθεια 

∆ανειστή στην αρχή κάθε µήνα για τον προηγούµενο µήνα ή, αν είναι 

νωρίτερα, κατά την Ηµεροµηνία Επιστροφής, και θα αποστέλλει στο 

∆ανειζόµενο δήλωση που θα αποτυπώνει αυτή την Προµήθεια ∆ανειστή. Η 

Προµήθεια ∆ανειστή θα είναι πληρωτέα κατά τη δεύτερη Εργάσιµη Ηµέρα 

µετά την παραλαβή αυτής της δήλωσης που έχει αποστείλει ο ∆ανειστής.  

 

5. ∆ιατάξεις σχετικές µε Περιθώριο Ασφαλείας 

 
Οποιεσδήποτε υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων για µεταβίβαση µετρητών ή 

Κινητών Αξιών ως Περιθώριο Ασφαλείας κάτω από ορισµένες συνθήκες θα 

εκπληρώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ισχύοντος Παραρτήµατος για 

την Τήρηση Περιθωρίου Ασφαλείας που έχει εκδοθεί από την ΕΤΟ ή µε 

οποιουσδήποτε άλλους κανόνες που συµφωνούνται ιδιαίτερα.  
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Π ρ ο τ ε ι ν ό µ ε ν η  µ ο ρ φ ή  Ε π ι β ε β α ί ω σ η ς 

 

 

Προς: 

Από: 

Ηµεροµηνία: 

 

Αναφερόµεθα στην τηλεφωνική επικοινωνία µας και µε αυτό το έγγραφο 

επιβεβαιώνουµε µε την παρούσα τη συµφωνία µας να συνάψουµε Συναλλαγή 

∆ανεισµού Κινητών Αξιών [η οποία θα υπόκειται στη Σύµβαση Πλαίσιο της 

ΕΤΟ για Χρηµατοπιστωτικές Συναλλαγές µεταξύ µας]. Οι όροι της 

Συναλλαγής έχουν ως εξής: 

 

Αριθµός Αναφοράς: 

Ηµεροµηνία Συναλλαγής: 

 

∆ανειστής: 

∆ανειζόµενος: 

 

Ηµεροµηνία Παράδοσης: 

Ηµεροµηνία Επιστροφής:                       […..(ηµεροµηνία)][σε πρώτη ζήτηση] 

 

∆ανειζόµενες Κινητές Αξίες (προσδιορισµός, είδος): 

Κωδικός Κινητών Αξιών:  

Ποσότητα/Αριθµός ∆ανειζόµενων Κινητών Αξιών: 

 

Ποσοστό Προµήθειας ∆ανειστή:  … % το χρόνο 

Αξία των ∆ανεισµένων Κινητών Αξιών για  

τον υπολογισµού της Προµήθειας ∆ανειστή: 

 [Ποσό ∆ιανοµής πληρωτέο στο ∆ανειστή:] [Μικτό χωρίς αφαίρεση][συν 

…  

% έκπτωση φόρου][καθαρό µετά την αφαίρεση … % 

παρακράτησης φόρου] 
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[Περιθώριο Ασφαλείας:]1 [Περιθώριο Ασφαλείας µε καταβολή 

Μετρητών: … (καθορίστε νόµισµα  

και ποσό)] [Κινητές Αξίες 

παρεχόµενες ως Περιθώριο 

Ασφαλείας: … (καθορίστε είδος και 

ποσό), 

               ισχύον Ποσοστό Αποτίµησης: … %] 

       [άλλο: … (καθορίστε λεπτοµέρειες)] 

 

[Συντελεστής Περιθωρίου Ασφαλείας 

(Περικοπές)2: … %] 

 

Λογαριασµός του ∆ανειζόµενου: 

 

Λογαριασµός του ∆ανειστή: 

 

Σύστηµα Παράδοσης: 

 

[Αντιπροσωπεία:  Η Συναλλαγή είναι Συναλλαγή Αντιπροσωπείας. 

    [Όνοµα Αντιπροσώπου] ενεργεί ως αντιπρόσωπος 

του [όνοµα ή στοιχείο αναγνώρισης του  Εντολέα]] 

 

[Πρόσθετες διατάξεις:] 

 

 

 

Παρακαλούµε επιβεβαιώστε ότι τα ανωτέρω αποδίδουν ορθά τους όρους της 

συµφωνίας µας προσυπογράφοντας την Επιβεβαίωση αυτή και 

επιστρέφοντάς τη στον [            ] ή στέλνοντάς µας επιβεβαίωση ουσιωδώς 

αντίστοιχη,  µε την οποία θα διατυπώνει τους βασικούς όρους του ∆ανεισµού 

Κινητών Αξιών, στον οποίο αναφέρεται αυτή η Επιβεβαίωση και υποδηλώνει 

συµφωνία επί των όρων αυτών.  
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Με εκτίµηση,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Ισχύει αν πρόκειται να παρασχεθεί Περιθώριο Ασφαλείας όσον αφορά τη σχετική ξεχωριστή 

Συναλλαγή. 
2 Οι όροι “Συντελεστής Περιθωρίου Ασφαλείας” και “Περικοπές” έχουν την ίδια έννοια και 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοσδήποτε από τους δύο ή και οι δύο. 
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