
1 
 

 

 
 

                   Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2017 

 

Ανακοίνωση 

 
Αγαπητέ πελάτη,  

 

Όπως σας έχουμε ενημερώσει η Εταιρία μας καταθέτει τα χρηματικά κεφάλαια των 
πελατών της, που έχει στην κατοχή της στην Ελλάδα, σε τραπεζικούς λογαριασμούς 
πιστωτικών ιδρυμάτων που τηρούνται στην Ελλάδα επ’ ονόματι της Εταιρίας μας με 
σαφή υπόμνηση στο πιστωτικό ίδρυμα του γεγονότος ότι πρόκειται για κεφάλαια 
πελατών της «λογαριασμοί πελατείας». Τα πιστωτικά ιδρύματα αυτά συμμετέχουν 
στο ΤΕΚΕ (Σκέλος Εγγύησης Καταθέσεων).  

 

Σύμφωνα με το νόμο 4370/2015 ορίζεται ότι το ανώτατο όριο κάλυψης που παρέχει 
το ΤΕΚΕ ανέρχεται στο ποσό των €100.000 για το σύνολο των καταθέσεων κάθε 
καταθέτη που τηρούνται στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα ανεξάρτητα από τον αριθμό των 
λογαριασμών, το νόμισμα και τη χώρα κατάθεσης. Επίσης στο νόμο ορίζεται, 
προκειμένου για λογαριασμούς πελατείας ΕΠΕΥ, όπως αυτοί που τηρούνται από την 
Εταιρία μας, ότι 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 
μία κατάθεση καθίσταται μη διαθέσιμη λόγω αδυναμίας του πιστωτικού ιδρύματος 
να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στο ποσό 
των € 100.000 περιλαμβάνεται το σύνολο των καταθέσεων κάθε καταθέτη που 
τηρούνται στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, είτε ο λογαριασμός τηρείται στο όνομά του 
είτε στο όνομα τρίτου, όπως πρόκειται για λογαριασμούς πελατείας ΕΠΕΥ που 
τηρούνται από την Εταιρία μας.  

 

Η Εταιρία μας επιμερίζει τα υπόλοιπα των πελατών της σε λογαριασμούς πελατείας 
σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα pro rata, ώστε το πιστωτικό υπόλοιπο του πελάτη 
ημερησίως να κατανέμεται σε όλους τους λογαριασμούς πελατείας της Εταιρίας 
μας. Η λύση αυτή έχει υιοθετηθεί από την πλειοψηφία των Μελών του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών. Επομένως, για σκοπούς κάλυψης από το ΤΕΚΕ, δεν 
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ενδιαφέρει το πιστωτικό ίδρυμα μέσω του οποίου συναλλάσσεται ο πελάτης με την 
Εταιρία μας ή/και στο οποίο κατέθεσε τα χρήματά του.  

 

Μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4370/2016 η Εταιρία μας έχει προβεί στις αναγκαίες 
ενέργειες και έχει προσαρμόσει τα πληροφοριακά της συστήματα για τη σύμφωνη 
με το νόμο αυτό διαχείριση και διαβίβαση στα εν λόγω πιστωτικά ιδρύματα, που 
λειτουργούν στην Ελλάδα, αρχείων που αφορούν τους πελάτες της με πιστωτικά 
χρηματικά υπόλοιπα στην Εταιρίας μας τα οποία αρχεία καθιστούν δυνατό τον 
καθορισμό των πελατών - δικαιούχων κάλυψης από το ΤΕΚΕ καθώς και το όριο 
κάλυψης εκάστου εξ αυτών (ταυτοποίηση των πραγματικών δικαιούχων των 
πιστωτικών υπολοίπων των Λογαριασμών Πελατείας της Εταιρίας μας με το 
πρότυπο ΗΑΠΣ ΙΙ).  

 

Περαιτέρω υπενθυμίζουμε ότι η Εταιρία μας δύναται σύμφωνα με τον όρο X.2 της 
μεταξύ μας καταταρτισθείσας Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών να 
τροποποιήσει μονομερώς τους όρους συμβάσεων που επηρεάζονται από τυχόν νέες 
ρυθμίσεις.  

Σύμφωνα με τον όρο αυτό «Η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να τροποποιήσει µονοµερώς όρους 
της παρούσας σύµβασης, καθώς και των ειδικών συµβάσεων που καταρτίζει µε τον 
Πελάτη, γνωστοποιώντας τις τροποποιήσεις στον Πελάτη µε το µέσο που 
προβλέπεται στο Παράρτηµα 4. Σε περίπτωση αντιρρήσεων προς τις 
τροποποιήσεις, ο Πελάτης δύναται να καταγγείλει εγγράφως την παρούσα εντός 
µηνός από τη λήψη της γνωστοποιήσεως των τροποποιήσεων, οπότε και η σύµβαση 
θεωρείται µηδέποτε τροποποιηθείσα. Παρελθούσης απράκτου της προθεσµίας 
αυτής, θεωρείται ότι ο Πελάτης αποδέχεται τις τροποποιήσεις. ∆υνατότητα 
προβολής αντιρρήσεων δεν έχει ο Πελάτης αν µεταβληθεί η νοµοθεσία ή 
εκδοθούν κανονιστικές αποφάσεις ή ερµηνευτικές εγκύκλιοι που επηρεάζουν την 
παρούσα ή τις ειδικές συµβάσεις ή τροποποιηθούν οι αρχές ή πρακτικές 
λειτουργίας οργανωµένων αγορών ή των µελών τους. Εξυπακούεται ότι στην 
περίπτωση αυτή ο Πελάτης δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τα 
οριζόµενα υπό ΙΧ.2.» 

 

Συναφώς η Εταιρία μας για λόγους διαφάνειας τροποποιεί / προσθέτει τον 
ακόλουθο όρο V.B.3.8. στη Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών «Η ΠΗΓΑΣΟΣ 
δικαιούται να επιμερίζει κατά την κρίση της το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο του 
Χρηματικού Επενδυτικού Λογαριασμού (ή των επιμέρους Χρηματικών Επενδυτικών 
Λογαριασμών) του Πελάτη στους λογαριασμούς που τηρεί επ’ ονόματι της με 
δικαιούχους πελάτες («λογαριασμούς πελατείας») σε διάφορα πιστωτικά ιδρύματα 
και να απεικονίζει, εφόσον απαιτείται, στα βιβλία της σε αντίστοιχους 
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λογαριασμούς τα επιμέρους ποσά του πιστωτικού υπολοίπου του Χρηματικού 
Επενδυτικού Λογαριασμού».  

Κατά τα λοιπά οι μεταξύ μας συμβάσεις παραμένουν ως έχουν.  

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα 
Εξυπηρέτησης Πελατών τηλ. 2013670700,  email customercare@pegasusaxe.gr.  


