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ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 

 
Με τις διατάξεις του ν.4370/2016 σκοπείται η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της οδηγίας 2014/49/ΕΕ περί συστημάτων 
εγγύησης των καταθέσεων και η κωδικοποίηση των διατάξεων για το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ). 
Προς τούτο τα Πιστωτικά Ιδρύματα είναι υποχρεωμένα να κατέχουν τα απαραίτητα συστήματα, σύμφωνα με τις εκάστοτε 
επιχειρησιακές και τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει το ΤΕΚΕ και να παρέχουν στοιχεία προς το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και 
Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), με σκοπό να υπάρχει διασφάλιση στον εντοπισμό και στην παρακολούθηση των λογαριασμών ανά καταθέτη 
για την κάλυψή τους από το Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων. 
 
Τα ως άνω επιτυγχάνονται με την έκδοση του Ηλεκτρονικού Αρχείου Πελατοκεντρικού Συστήματος (ΗΑΠΣ), το οποίο διαθέτει τις 
τεχνικές προδιαγραφές, τους κανόνες και τις διαδικασίες για να δέχεται την εμπρόθεσμη και ασφαλή υποβολή στοιχείων και 
πληροφοριών από τα Πιστωτικά Ιδρύματα. 
 
Για να είναι σε θέση να ανταποκριθούν τα Πιστωτικά Ιδρύματα και να καταστεί εφικτή η σωστή διαχείριση και παραγωγή των αρχείων 
ΗΑΠΣ ΙΙ, οι ΑΕΠΕΥ οφείλουν να παρέχουν στα Πιστωτικά Ιδρύματα αρχεία με όλη την απαιτούμενη πληροφόρηση σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του αρχείου ΗΑΠΣ ΙΙ. 
 
Σας ενημερώνουμε λοιπόν ότι σύμφωνα με τα ως άνω έχουμε υποχρέωση να παράγουμε αρχεία που εμπεριέχουν τα προσωπικά 
στοιχεία των πελατών μας με το ακριβές πιστωτικό υπόλοιπο ανά δικαιούχο πελάτη μας. 
 
H εταιρία μας για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου και τη διασφάλιση των πιστωτικών υπολοίπων των πελατών της επιμερίζει τα 
πιστωτικά υπόλοιπα πελατών της σε λογαριασμούς πελατείας σε Πιστωτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα. Το πιστωτικό υπόλοιπο του 
κάθε πελάτη ημερησίως συμμετέχει με το ίδιο ακριβώς ποσοστό σε κάθε τράπεζα στην Ελλάδα που η εταιρία μας διατηρεί 
πελατειακούς λογαριασμούς. 
Το εν λόγω ποσοστό συμμετοχής του κάθε πελάτη ισούται με την ποσοστιαία αναλογία του πιστωτικού υπολοίπου του στο σύνολο 
των πιστωτικών υπολοίπων όλων των πελατών την ίδια ημέρα. 
Π.χ. : 

Πελάτης κάτοχος πιστωτικού υπολοίπου 700.000,00 ευρώ . 
 

 Πελατειακός λογαριασμός εταιρίας στο Πιστωτικό Ίδρυμα Α : 1,000.000,00 ευρώ. 

 Πελατειακός λογαριασμός εταιρίας στο Πιστωτικό Ίδρυμα Β : 5,000.000,00 ευρώ. 

 Πελατειακός λογαριασμός εταιρίας στο Πιστωτικό Ίδρυμα Γ : 500.000,00 ευρώ. 

 Πελατειακός λογαριασμός εταιρίας στο Πιστωτικό Ίδρυμα Δ : 500.000,00 ευρώ. 
  
Το σύνολο πιστωτικών υπολοίπων πελατειακών λογαριασμών εταιρίας : 7.000.000,00 
ευρώ. 
 
Το ποσοστό συμμετοχής του πελάτη στο σύνολο των πιστωτικών υπολοίπων των πελατειακών λογαριασμών της εταιρίας: 10% 
(700,000 *100 / 7.000.000,00 ευρώ ) 
 
 Η συμμετοχή του πελάτη σε κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα είναι : 

 Πιστωτικό Ίδρυμα Α : 100.000,00 ευρώ (1,000.000,00 ευρώ * 10%) 

 Πιστωτικό Ίδρυμα Β : 500,000.00 ευρώ (5,000.000,00 ευρώ *10%) 

 Πιστωτικό Ίδρυμα Γ : 50.000,00 ευρώ (500.000,00 ευρώ *10%) 

 Πιστωτικό Ίδρυμα Δ : 50,000,00 ευρώ (500.000,00 ευρώ *10%) 
 
Η ως άνω μέθοδος κατανομής των κεφαλαίων αποβλέπει στη διασφάλιση των κεφαλαίων των πελατών μας σε περίπτωση που 
Πιστωτικό Ίδρυμα περιέλθει σε αδυναμία με αποτέλεσμα την Ενεργοποίηση του Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων για την 
καταβολή αποζημιώσεων στους καταθέτες. 
Υπογραμμίζουμε ότι για την προστασία των καταθετών η κάλυψη που ορίζει η Οδηγία 2014/49/ΕΕ προστατεύει το μεγαλύτερο μέρος 
των καταθετών, καθορίζοντας εναρμονισμένο επίπεδο κάλυψης σε 100.000,00 ευρώ. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: Διαδικτυακός τόπος του ΤΕΚΕ 
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Συστημικές Τράπεζες στην Ελλάδα όπου διατηρεί η εταιρία μας πιστωτικά υπόλοιπα 
πελατών : 

 ALPHA BANK ΑΕ 

 EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 

 EUROBANK ERGASIAS ΑΕ 

 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ 
Mη Συστημικές Τράπεζες στην Ελλάδα όπου διατηρεί η εταιρία μας πιστωτικά υπόλοιπα 
πελατών: 

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ 
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