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ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου 4370/2016 «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση 

Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» τα 

πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να διαθέτουν τα απαραίτητα συστήματα, σύμφωνα με τις εκάστοτε 

επιχειρησιακές και τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει το ΤΕΚΕ, ώστε να διασφαλίζεται ο εντοπισμός 

και η παρακολούθηση των λογαριασμών καταθέσεων ανά καταθέτη που καλύπτονται από το ΤΕΚΕ. 

Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται μέσω του Ηλεκτρονικού Αρχείου Πελατοκεντρικού Συστήματος (ΗΑΠΣ) 

του ΤΕΚΕ. 

Προκειμένου τα πιστωτικά ιδρύματα να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στην ως άνω υποχρέωση και 

ως εκ τούτου να καταστεί εφικτή η σωστή διαχείριση και παραγωγή των αρχείων ΗΑΠΣ, οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. 

οφείλουν όσον αφορά στους Λογαριασμούς Πελατείας να προσκομίζουν στα πιστωτικά ιδρύματα 

αρχεία με όλη την απαιτούμενη πληροφόρηση σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές του αρχείου 

ΗΑΠΣ.  

Ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ως άνω υποχρέωση, η Εταιρεία μας παράγει 

αρχεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρχείου ΗΑΠΣ, στα οποία περιλαμβάνονται αναλυτικά 

στοιχεία πελατών μας τα χρηματικά διαθέσιμα των οποίων τηρούνται σε Λογαριασμούς Πελατείας 

και τα σχετικά πιστωτικά υπόλοιπα αυτών ανά πιστωτικό ίδρυμα, προκειμένου να διαπιστώνεται το 

ακριβές πιστωτικό υπόλοιπο ανά δικαιούχο το οποίο τηρείται σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα. 

Η Εταιρεία ενημερώνει τον πελάτη ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 4370/2016, από την 

εγγύηση καλύπτεται ο πραγματικός δικαιούχος του πιστωτικού υπολοίπου, εφόσον το πρόσωπο αυτό 

ορίζεται ή δύναται να οριστεί πριν από την ημερομηνία κατά την οποία μία κατάθεση καθίσταται μη 

διαθέσιμη. Σε περίπτωση πολλών πραγματικών δικαιούχων, για την εφαρμογή του ορίου του άρθρου 

9 παρ. 1 του Ν. 4370/2016, ήτοι εκατό χιλιάδες (100.000) Ευρώ ως ανώτατο όριο αποζημίωσης για 

καλυπτόμενες καταθέσεις του ίδιου καταθέτη σε πιστωτικό ίδρυμα που καλύπτεται από το ΤΕΚΕ, 

λαμβάνεται υπόψη το μερίδιο που αναλογεί στον καθένα με βάση τις νόμιμες ή συμβατικές ρυθμίσεις 

που διέπουν τη διαχείριση των κατατεθέντων ποσών. 

Η Εταιρεία τηρεί τα πιστωτικά υπόλοιπα των πελατών της σε πιστωτικά ιδρύματα ή Α.Ε.Π.Ε.Υ. που 

έχουν επιλεγεί με την δέουσα επιμέλεια λαμβάνοντας υπόψη ιδίως την εξειδίκευση και τη φήμη στην 

αγορά των ανωτέρω. Ειδικότερα αναφέρεται ότι το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των διαθεσίμων 

κεφαλαίων των πελατών φυλάσσεται σε λογαριασμούς πελατείας της Εταιρείας στην BNP Paribas 

Paris, την μεγαλύτερη τράπεζα/θεματοφύλακα (global custodian) στην Ευρωπαϊκή Ένωση. H επιλογή 

της ΒNP Paribas έγινε για λόγους ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, του ευρύ δικτύου της με 

παρουσία σε 71 χώρες παγκοσμίως καθώς και αυξημένης  αξιοπιστίας,  και του μειωμένου  

πιστωτικού κινδύνου, δεδομένης της υψηλότατης πιστοληπτικής αξιολόγησης της. Με αυτό τον 

τρόπο, διασφαλίζονται τα πιστωτικά υπόλοιπα των πελατών της Εταιρείας ελαχιστοποιώντας τον 

κίνδυνο. Ένα μικρότερο μέρος των πιστωτικών υπολοίπων των πελατών που προορίζονται για ή 

απορρέουν από συναλλαγές σε τίτλους που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ), 

φυλάσσονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ. και παρακολουθούνται στο 

πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού πελατείας της Εταιρείας. 


