
 
 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

Στην Αθήνα σήμερα την .............................…………………μεταξύ: 

 

1) αφενός, της ανώνυμης εταιρίας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την επωνυμία 

«EUROTRUST Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σεβαστουπόλεως 

αρ. 113, με ΑΦΜ 094324516, και εκπροσωπείται νόμιμα για την κατάρτιση της παρούσας 

σύμβασης από τον κ. Γεώργιο Καψή του Θεοδώρου (στο εξής «η ΑΕΠΕΥ») και 

2) αφετέρου, 

τ…. κ. …………..………………………..… (όνομα) ……….……..……………………………………. (επώνυμο)  του 

..........................................…. (πατρώνυμο) τα πλήρη στοιχεία του οποίου περιλαμβάνονται 

στο Έντυπο «Στοιχεία Πελάτη» το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της από 

.......................................Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών με την ΑΕΠΕΥ, (στο εξής 

«ο Πελάτης»), (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) 

‘Η 
της ......………...(Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε.) εταιρείας με την επωνυμία ……………………………….….........…, 

και εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τ… κ. ……………………………….., τα πλήρη στοιχεία 

της οποίας περιλαμβάνονται στο Έντυπο «Στοιχεία Πελάτη» το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της από .......................................Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών με την 

ΑΕΠΕΥ (στο εξής «ο Πελάτης»),  (σε περίπτωση νομικού προσώπου) 

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

1. Ο Πελάτης έχει συνάψει με την ΑΕΠΕΥ την ανωτέρω αναφερθείσα Σύμβαση Παροχής 

Επενδυτικών Υπηρεσιών, καθώς και αντίστοιχη Σύμβαση Λήψης, Διαβίβασης και 

Εκτέλεσης Εντολών προς κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα. 

2. Ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει την ΑΕΠΕΥ ότι έλαβε γνώση των διατάξεων του 

Ν.4370/2016 και ειδικά του άρθρου 10 παρ. 2 περί του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων 

και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), σύμφωνα με το οποίο από την εγγύηση καλύπτεται ο 

πραγματικός δικαιούχος, 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.  

3. Η ΑΕΠΕΥ δηλώνει και βεβαιώνει τον πελάτη ότι έχει ορίσει βάσει του τρόπου 

παρακολούθησης που έχει συμφωνηθεί με το ΤΕΚΕ, τον τρόπο κατανομής πιστωτικών 

υπολοίπων των πελατών pro-rata. Σύμφωνα με την οριζόμενη ποσοστιαία κατανομή θα 

γίνει και η αποζημίωση των καταθετών σε περίπτωση πιστωτικού γεγονότος, γεγονός 

που σημαίνει ότι είναι αδιάφορο σε ποια τράπεζα καταθέτει τα χρήματά του ο πελάτης. 



 
 

 

4. Για τους σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν.4370/2016 

περί του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) ο Πελάτης εντέλλει 

ανεπιφυλάκτως την Εταιρία να επιμερίζει κατά την κρίση της τα χρηματικά του 

υπόλοιπα στα πιστωτικά ιδρύματα, στα οποία η Εταιρία διατηρεί λογαριασμούς 

πελατείας, οι οποίοι εμφαίνονται ως «Τραπεζικοί Λογαριασμοί της Eurotrust ΑΕΠΕΥ» 

στη Βασική Σύμβαση και να απεικονίζει τα υπόλοιπα αυτά του Πελάτη ανά πιστωτικό 

ίδρυμα στα νόμιμα εμπορικά της βιβλία σε πραγματικό χρόνο, ώστε να δύναται να 

αποδειχθεί ότι ο Πελάτης είναι ο πραγματικός δικαιούχος του αντιστοίχου χρηματικού 

υπολοίπου του λογαριασμού πελατείας και ως εκ τούτου ότι καλύπτεται από το ΤΕΚΕ». 

5. Περαιτέρω, για τους ίδιους σκοπούς, ο Πελάτης δηλώνει ότι συναινεί στην παροχή των 

προσωπικών του στοιχείων και δεδομένων από την Εταιρία στο πιστωτικό ίδρυμα, όπου 

τηρείται η κατάθεσή του, και στο ΤΕΚΕ για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων 

και την διενέργεια των νομίμων ελέγχων από το σύστημα εγγύησης καταθέσεων 

προκειμένου να τυγχάνει της καλύψεως και αποζημιώσεως που προβλέπεται στο άρθρο 

10 παρ. 2  του Ν.4370/2016. 

6. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνεται ο ίδιος, με δική του 

πρωτοβουλία και ευθύνη για κάθε τροποποίηση των διατάξεων του Ν.4370/2016, 

γνωρίζοντας ότι η ΑΕΠΕΥ θα του παρέχει σχετικώς κάθε δυνατή και απαραίτητη 

συνδρομή, εφόσον της ζητηθεί τούτο από τον Πελάτη.  

  

 

Η σύμβαση καταρτίστηκε και υπογράφεται σε δύο (2) πρωτότυπα, από τα οποία έλαβε ένα 

ο Πελάτης και ένα η ΑΕΠΕΥ. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ      

Για την 

EUROTRUST ΑΕΠΕΥ                                                       Ο Πελάτης 

   

  

 


