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ιδρυμάτων, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.
3601/2007, που τηρούνται στο όνομα τους και για ίδιο λογαριασμό.
2. Οι απαιτήσεις από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες που
προέρχονται από συναλλαγές πελατών, για τις οποίες εξεδόθη τελεσίδικη καταδικαστική δικαστική απόφαση για ποινικό αδίκημα σχετικά με
την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κατά τις
εκάστοτε διατάξεις της νομοθεσίας ή την αντίστοιχη νομοθεσία άλλων
κρατών.
3. Οι απαιτήσεις από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες για ίδιο
λογαριασμό των Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, κατά την
έννοια του άρθρου 2 περίπτωση 1 του ν. 3606/2007.
4. Οι απαιτήσεις από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες των
χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση
11 του ν. 3601/2007.
5. Οι απαιτήσεις από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες των
ασφαλιστικών εταιρειών, κατά την έννοια του ν.δ. 400/1970, όπως
εκάστοτε ισχύει.
6. Οι απαιτήσεις από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες των
οργανισμών συλλογικών επενδύ¬σεων σε κινητές αξίες κατά την έννοια
του ν. 3283/2004, όπως εκάστοτε ισχύει, συμπεριλαμβανομένων των
εταιρειών διαχείρισης τους.
7. Οι απαιτήσεις από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες των
νομικών προσώπων που είναι συνδεδεμένα, κατά την έννοια του
άρθρου 42ε παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει,
με το συμμετέχον στο ΤΕΚΕ πιστωτικό ίδρυμα που περιέρχεται σε
αδυναμία.
8. Οι απαιτήσεις από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες της
Κεντρικής Διοίκησης (ως τέτοιες νοούνται οι επενδυτικές υπηρεσίες των
Υπουργείων και των αποκεντρωμένων Υπηρεσιών των Υπουργείων)
και των υπερε-θνικών οργανισμών, των ομοσπονδιακών, ομόσπονδων,
επαρχιακών και τοπικών διοικητικών αρχών, καθώς και των ΟΤΑ.
9. Οι απαιτήσεις από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου (περιλαμβανομένων των κατά νόμο δύο
τουλάχιστον υπεύθυνων για τον προσανατολισμό δράσης του προσώπων) του συμμετέχοντος στο ΤΕΚΕ πιστωτικού ιδρύματος που
περιέρχεται σε αδυναμία και των ανώτα¬των διευθυντικών στελεχών
του.
10. Οι απαιτήσεις από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες των
μετόχων του συμμετέχοντος στο ΤΕΚΕ πιστωτικού ιδρύματος που
περιέρχεται σε αδυναμία, των οποίων η συμμετοχή άμεσα ή έμμεσα στο
κεφάλαιο του ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με πέντε τοις εκατό
(5%) του μετοχικού του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου, καθώς
και των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διενέργεια του προβλεπόμενου στη νομοθεσία ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του εν
λόγω πιστωτικού ιδρύματος.
11. Οι απαιτήσεις από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες των
προσώπων που κατέχουν σε εταιρείες συνδεδεμένες, κατά την έννοια
του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε
ισχύει, με το συμμετέχον στο ΤΕΚΕ πιστωτικό ίδρυμα που περιέρχεται
σε αδυναμία, θέσεις ή ιδιότητες αντίστοιχες με τις απαριθμούμενες στις
περιπτώσεις 9 και 10.
12. Οι απαιτήσεις από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες των
συγγενών μέχρι δευτέρου βαθμού και των συζύγων των προσώπων
που απαριθμούνται στις περιπτώσεις 9, 10 και 11, καθώς και των τρίτων
που τυχόν ενεργούν για λογαριασμό των προσώπων αυτών.
Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
Ελευθερίου Βενιζέλου 28-32, 73134, Χανιά
Τηλέφωνο: 2821025500
Fax:
2821025591
Ιστοσελίδα: www.chaniabank.gr
e-mail:
info@chaniabank.gr

Υπηρεσιακές Μονάδες:
1. Κεντρικό, Ελ. Βενιζέλου 28-32, 73132 Χανιά, Τηλ: 2821025500
2. Γεωργιούπολης, 730 07, Βρύσες Αποκορώνου,
Τηλ: 2825083050
3. Πλατανιά, Πλατανιάς, 731 00 Χανιά, Τηλ: 2821083780
4. Πλατάνου, 734 00, Κίσαμος, Τηλ: 2822083150
5. Παλαιόχωρας, 730 01, Παλαιόχωρα, Τηλ: 28230 83060
6. Κισάμου, Ηρ. Πολυτεχνείου 76, 734 00, Κίσαμος, Τηλ: 2822083010
7. Κολυμβαρίου, 730 06, Κολυμβάρι, Τηλ: 2824083390
8. Οδού Κισάμου, Κισάμου 112, 731 31 Χανιά, Τηλ: 28210 83290
9. Αλικιανού, Κόμβος Σκινέ Βατόλακκου, 730 05 Αλικιανός,
Τηλ: 2821083520
10. Ρεθύμνου, Λεωφ. Κουντουριώτη 75, 741 00, Ρέθυμνο,
Τηλ: 2831021030
11. Αθήνας, Λ. Συγγρού 68, 117 42, Αθήνα, Τηλ: 2103389540
12. 25ης Αυγούστου, 25ης Αυγούστου 19-21, 712 00,
Ηράκλειο,Τηλ: 2810302370
13. Σούδας, Πλατεία Σούδας 38, 732 00, Σούδα, Τηλ: 2821023580
14. Ιεράπετρας, Δημοκρατίας 33, 722 00, Ιεράπετρα,
Τηλ: 2842090450
15. Χερσονήσου, Δημοκρατίας 19, 700 14, Χερσόνησος,
Τηλ: 2897026060
16. Μοιρών, 25ης Μαρτίου 112, 704 00, Μοίρες Ηρακλέιου,
Τηλ: 2892027780
17. Λεωφ. Κνωσού, Λ. Κνωσού 212, 741 09, Ηράκλειο,
Τηλ: 2810264320
18. Λεωφ. 62 Μαρτύρων, Λ. 62 Μαρτύρων 105, 713 04,
Ηράκλειο, Τηλ: 2810264320
19. Λεωφ. Ικάρου, Λ. Ικάρου 75, 716 01, Νέα Αλικαρνασσός
Ηράκλειο, Τηλ: 2810247340
20. Αγίου Νικολάου, Ρούσου Κούνδουρου 58, 721 00, Άγιος
Νικόλαος, Τηλ: 2841091480
21. Τυμπακίου, Λεωφ. Κόκκινου Πύργου 30, 702 00, Τυμπάκι,
Τηλ:2892054030
22. Σητείας, Παναγούλη 2 & Δημοκρατίας 5, 723 00, Τηλ: 2843029940
23. Αρκαλοχωρίου, Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 1, 703 00,
Αρκαλοχώρι, Τηλ: 2891025071
24. Μυσσιρίων, Πατριάρχου Αθηναγόρα & Πικατώρου 2,
741 00, Μυσσίρια Ρεθύμνου, Τηλ: 2831021980
25. Περιστερίου, Εθν. Μακαρίου 66 & Κύπρου 2, 121 32 Περιστέρι,
Τηλ. 2105785620
26. Αγίας Παρασκευής, Χαλανδρίου 6Α, 153 43, Αγ. Παρασκευή,
Τηλ: 2106018040
Χρηματιστηριακό Γραφείο, Μιχελιδάκη 8, 3ος όροφος, 731 32,
Χανιά, Τηλ: 2821025538

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
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&
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ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28 - 32, 73 132 ΧΑΝΙΑ, ΤΗΛ. 28210 25500
FAX, 28210 25591, e-mail: info@chaniabank.gr
www.chaniabank.gr

Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων
& Επενδύτικών Υπηρεσιών
Για την εφαρμογή και διαχείριση του Συστήματος Καταθέσεων και Επενδυτικών
Υπηρεσιών ιδρύθηκε, με το ν.3746/2009 (ΦΕΚ 27 Α’/16.02.09), το Ταμείο Εγγύησης
Καταθέσεων και Επενδύσεων, εφεξής «ΤΕΚΕ», το οποίο είναι καθολικός διάδοχος του
Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων «ΤΕΚ», που είχε ιδρυθεί με το ν. 2832/2000 (ΦΕΚ 141 Α’
/13.06.2000).
Για τις σχέσεις του με την αλλοδαπή το ΤΕΚΕ χρησιμοποιεί την επωνυμία Hellenic
Deposit and Investment Guarantee Fund – “HDIGF”.
Το ΤΕΚΕ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται
από τον Υπουργό Οικονομικών. Το ΤΕΚΕ δεν αποτελεί δημόσιο οργανισμό ή δημόσιο
νομικό πρόσωπο και ευρίσκεται εκτός δημόσιου τομέα.
Το ιδρυτικό κεφάλαιο του ΤΕΚΕ έχει καλυφθεί κατά έξι δέκατα (6/10) από την Τράπεζα
της Ελλάδος και κατά τέσσερα δέκατα (4/10) από τα πιστωτικά ιδρύματα μέλη της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.
Σκοπός του ΤΕΚΕ είναι:
α) η καταβολή αποζημίωσης στους καταθέτες των πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία : i)
έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και ii) ευρίσκονται σε αδυναμία να εκπληρώσουν τις προς αυτούς υποχρεώσεις τους και
β) η καταβολή αποζημίωσης στους επενδυτές – πελάτες των πιστωτικών ιδρυμάτων τα
οποία : i) έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα ii) δεν συμμετέχουν στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών και iii) ευρίσκονται σε αδυναμία να
εκπληρώσουν τις προς αυτούς υποχρεώσεις τους για απαιτήσεις που απορρέουν από
την παροχή «καλυπτομένων επενδυτικών υπηρεσιών»,
με στόχο τη συμβολή στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Εντός του ΤΕΚΕ δημιουργήθηκαν δύο ξεχωριστά Σκέλη, ένα για τις καταθέσεις
(«Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων») και ένα για τις επενδύσεις («Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων»), καθένα από τα οποία διαθέτει αυτοτελές ενεργητικό, προοριζόμενο για την
ικανοποίηση των απαιτήσεων των καταθετών και των απαιτήσεων των επενδυτών,
αντίστοιχα.
Οι πόροι του ΤΕΚΕ προέρχονται από αρχικές και ετήσιες τακτικές εισφορές που
καταβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα ανάλογα με το Σκέλος που συμμετέχουν. Σε
περίπτωση που οι πόροι αυτοί δεν επαρκούν για την αποζημίωση, ο ν. 3746/2009
προβλέπει και άλλους συμπληρωματικούς πόρους.

Α. Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων
Ως καλυπτόμενες καταθέσεις ορίζονται τα πιστωτικά υπόλοιπα των κατατειθειμένων σε
λογαριασμούς κεφαλαίων ή τα πιστωτικά υπόλοιπα προσωρινού χαρακτήρα που
προκύπτουν κατά τις συνήθεις τραπεζικές συναλλαγές και τα οποία το πιστωτικό ίδρυμα
οφείλει να επιστρέψει βάσει των εφαρμοζόμενων νόμιμων και συμβατικών όρων, καθώς
και οι υποχρεώσεις για τις οποίες το πιστωτικό ίδρυμα έχει εκδώσει παραστατικούς
τίτλους.
Το ΤΕΚΕ ενεργοποιείται εφόσον διαπιστώνεται, είτε με δικαστική απόφαση είτε με
απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, ότι πιστωτικό ίδρυμα το οποίο καλύπτεται από το
ΤΕΚΕ αδυνατεί να αποδώσει τις οφειλόμενες καταθέσεις στους δικαιούχους.
Η αποζημίωση για το σύνολο των καλυπτόμενων καταθέσεων του ίδιου καταθέτη σε
πιστωτικό ίδρυμα που καλύπτεται από το ΤΕΚΕ ανέρχεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.
3714/2008 (ΦΕΚ 231 Α’ 7-11-2008) κατ' ανώτατο όριο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.
Στο ως άνω όριο συμπεριλαμβάνονται και οι δεδουλευμένοι τόκοι μέχρι την ημέρα που η
κατάθεση κατέστη μη διαθέσιμη.
Η αποζημίωση καταβάλλεται σε ευρώ και ισχύει για το σύνολο των καταθέσεων κάθε
καταθέτη που τηρούνται στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των
λογαριασμών, το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας του υποκαταστήματος του πιστωτικού
ιδρύματος στο οποίο τηρείται η κατάθεση.
Για τον υπολογισμό της καταβλητέας αποζημίωσης τα πιστωτικά υπόλοιπα των λογαριασμών καταθέσεων συμψηφίζονται με τις πάσης φύσεως ανταπαιτήσεις του πιστωτικού
ιδρύματος κατά του δικαιούχου καταθέτη, κατά τους όρους των άρθρων 440 επ. του
Αστικού Κώδικα, δηλ. εφ’ όσον είναι ομοειδείς και ληξιπρόθεσμες, σύμφωνα με τα
στοιχεία που παρέχει στο ΤΕΚΕ ο εκκαθαριστής του πιστωτικού ιδρύματος.

Για τη μετατροπή των καταβαλλόμενων αποζημιώσεων που αφορούν τις καταθέσεις σε
ξένα νομίσματα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στα αντίστοιχα νομίσματα,
εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί συναλλάγματος και κίνησης κεφαλαίων.

Διαδικασία Καταβολής Αποζημιώσεων
Οι αποζημιώσεις καταβάλλονται από το ΤΕΚΕ, μέσα σε ένα τρίμηνο από την ημέρα που οι
καταθέσεις κατέστησαν μη διαθέσιμες και δύναται να παραταθεί για δύο ακόμη τρίμηνα. Η
αξίωση αυτή παραγράφεται μετά την πάροδο πενταετίας από την ανωτέρω προθεσμία.
Το ΤΕΚΕ καταρτίζει κατάλογο των καταθετών με βάση τα στοιχεία που του υποβάλλονται
από το πιστωτικό ίδρυμα και ανακοινώνει τον τρόπο καταβολής των νόμιμων αποζημιώσεων. Πριν από αυτή την ανακοίνωση οι καταθέτες δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια
ενέργεια.
Σύμφωνα με το ν. 3746/2009, εξαιρούνται από την κάλυψη του ΤΕΚΕ οι ακόλουθες
κατηγορίες καταθέσεων:
1. Οι καταθέσεις άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων που τηρούνται στο όνομα τους και για ίδιο
λογαριασμό.
2. Οι τίτλοι που αποτελούν στοιχεία των «Ιδίων Κεφαλαίων» των πιστωτικών ιδρυμάτων,
κατά την έννοια της ΠΔ/ΤΕ 2587/2007.
3. Οι καταθέσεις που προέρχονται από συναλλαγές πελατών, για τις οποίες εξεδόθη
τελεσίδικη καταδικαστική δικαστική απόφαση για ποινικό αδίκημα σχετικά με την πρόληψη
και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κατά τις εκάστοτε διατάξεις της νομοθεσίας ή την αντίστοιχη
νομοθεσία άλλων κρατών.
4. Οι καταθέσεις για ίδιο λογαριασμό των Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, κατά
την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση 1 του ν. 3606/2007.
5. Οι καταθέσεις των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση
11 του ν. 3601/2007.
6. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών εταιρειών, κατά την έννοια του ν.δ. 400/1970, όπως
εκάστοτε ισχύει
7. Οι καταθέσεις των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες κατά την έννοια
του ν. 3283/2004, όπως εκάστοτε ισχύει, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών διαχείρισης
τους.
8. Οι καταθέσεις των νομικών προσώπων που είναι συνδεδεμένα, κατά την έννοια του
άρθρου 42ε παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, με το συμμετέχον στο
ΤΕΚΕ πιστωτικό ίδρυμα που περιέρχε¬ται σε αδυναμία.
9. Οι καταθέσεις της Κεντρικής Διοίκησης (ως τέτοιες νοούνται οι καταθέσεις των Υπουργείων
και των αποκεντρωμένων Υπηρεσιών των Υπουργείων) και των υπερεθνικών οργανισμών,
των ομοσπονδιακών, ομόσπονδων, επαρχιακών και τοπικών διοικητικών αρχών, καθώς και
των ΟΤΑ.
10. Οι καταθέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (περιλαμβανομένων των κατά
νόμο δύο τουλάχιστον υπεύθυνων για τον προσανατολισμό δράσης του προσώπων) του
συμμετέχοντος στο ΤΕΚΕ πιστωτικού ιδρύματος που περιέρχεται σε αδυναμία και των
ανώτατων διευθυντικών στελεχών του.
11. Οι καταθέσεις των μετόχων του συμμετέχοντος στο ΤΕΚΕ πιστωτικού ιδρύματος που
περιέρχεται σε αδυναμία, των οποίων η συμμετοχή άμεσα ή έμμεσα στο κεφάλαιο του
ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού του κεφαλαίου
ή των δικαιωμάτων ψήφου, καθώς και των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διενέργεια
του προβλεπόμενου στη νομοθεσία ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του εν λόγω
πιστωτικού ιδρύματος.
12. Οι καταθέσεις των προσώπων που κατέχουν σε εταιρείες συνδεδεμένες, κατά την έννοια
του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, με το συμμετέχον
στο ΤΕΚΕ πιστωτικό ίδρυμα που περιέρχεται σε αδυναμία, θέσεις ή ιδιότητες αντίστοιχες με
τις απαριθμούμενες στις περιπτώσεις 10 και 11.
13. Οι καταθέσεις των συγγενών μέχρι δευτέρου βαθμού και των συζύγων των προσώπων
που απαριθμούνται στις περιπτώσεις 10, 11 και 12, καθώς και των τρίτων που τυχόν
ενεργούν για λογαριασμό των προσώπων αυτών.

14.Ομολογίες και ομόλογα εκδοθέντα από το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα και
υποχρεώσεις από αποδοχές συναλλαγματικών και από υποσχετικές επιστολές ή
γραμμάτια έκδοσης του.
15. Τα διαπραγματεύσιμα πιστοποιητικά καταθέσεων.
Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
Ελευθερίου Βενιζέλου 28-32, 73134, Χανιά
Τηλέφωνο: 2821025500
Fax:
2821025591
Ιστοσελίδα: www.chaniabank.gr
e-mail:
info@chaniabank.gr

Β. Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων
Ως καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες ορίζονται οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ 195 Α' 17/8/2007) παράγραφοι 1 (α) (δ), (στ), (ζ) και της παρεπόμενης υπηρεσίας της παραγράφου 2 (α) του ίδιου
άρθρου. Ενδεικτικά αναφέρονται η λήψη, η διαβίβαση και εκτέλεση εντολών, η
αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων, η φύλαξη και διοικητική διαχείριση
χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, η διαπραγμάτευση για ίδιο
λογαριασμό ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων, η διαχείριση
χαρτοφυλακίων πελατών κλπ.
Το ΤΕΚΕ ενεργοποιείται εφόσον διαπιστώνεται, είτε με δικαστική απόφαση είτε
με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος ότι πιστωτικό ίδρυμα το οποίο καλύπτεται από το ΤΕΚΕ αδυνατεί να αποδώσει στους επενδυτές-πελάτες τις καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες (μη διαθέσιμα κεφάλαια που τους οφείλει είτε να
τους παραδώσει χρηματοπιστωτικά μέσα που τους ανήκουν).
Η αποζημίωση για το σύνολο των απαιτήσεων ανά επενδυτή-πελάτη στο
πιστωτικό ίδρυμα, ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα χιλιάδες (30.000)
ευρώ και ισχύει, ανεξαρτήτως καλυπτομένων υπηρεσιών, αριθμού λογαριασμών, νομίσματος και τόπου παροχής της υπηρεσίας.
Προκειμένου περί επενδυτών-πελατών των συμμετεχόντων στο ΤΕΚΕ πιστωτικών ιδρυμάτων που είναι συνδικαιούχοι της ίδιας απαίτησης από καλυπτόμενες
επενδυτικές υπηρεσίες, το τμήμα της απαίτησης που αναλογεί σε κάθε επενδυτή-πελάτη νοείται ως χωριστή απαίτηση έναντι του πιστωτικού ιδρύματος, και,
συνυπολογιζομένων των λοιπών απαιτήσεων του έναντι του ιδί¬ου πιστωτικού
ιδρύματος από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, αποζημιώνεται μέχρι του
ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.
H αποζημίωση καταβάλλεται σε ευρώ, από το ΤΕΚΕ, το αργότερο μετά από
τρεις μήνες από την αποστολή από το ΤΕΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος του
πρακτικού των δικαιούχων αποζημίωσης και δύναται να παραταθεί για ένα
ακόμη τρίμηνο. Η αξίωση αυτή παραγράφεται μετά την πάροδο πενταετίας από
την ανωτέρω προθεσμία.

Διαδικασία Καταβολής Αποζημιώσεων
Εντός ευλόγου χρόνου μετά την έκδοση απόφασης από την Τράπεζα της
Ελλάδος ή τη Δικαστική Αρχή για την αδυναμία του πιστωτικού ιδρύματος, το
ΤΕΚΕ δημοσιεύει, μέσω του Τύπου, πρόσκληση προς τους επενδυτές-πελάτες
για να προβάλουν γραπτώς τις απαιτήσεις τους έναντι του συμμετέχοντος στο
ΤΕΚΕ πιστωτικού ιδρύματος από τις καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες,
ορίζοντας τη διαδικασία υποβολής των σχετικών αιτήσεων, την προθεσμία
υποβολής τους και το περιεχόμενο τους.
Σύμφωνα με το ν. 3746/2009, εξαιρούνται από την κάλυψη του ΤΕΚΕ οι ακόλουθες απαιτήσεις από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες:
1. Οι απαιτήσεις από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες άλλων πιστωτικών
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ιδρυμάτων, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.
3601/2007, που τηρούνται στο όνομα τους και για ίδιο λογαριασμό.
2. Οι απαιτήσεις από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες που
προέρχονται από συναλλαγές πελατών, για τις οποίες εξεδόθη τελεσίδικη καταδικαστική δικαστική απόφαση για ποινικό αδίκημα σχετικά με
την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κατά τις
εκάστοτε διατάξεις της νομοθεσίας ή την αντίστοιχη νομοθεσία άλλων
κρατών.
3. Οι απαιτήσεις από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες για ίδιο
λογαριασμό των Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, κατά την
έννοια του άρθρου 2 περίπτωση 1 του ν. 3606/2007.
4. Οι απαιτήσεις από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες των
χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση
11 του ν. 3601/2007.
5. Οι απαιτήσεις από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες των
ασφαλιστικών εταιρειών, κατά την έννοια του ν.δ. 400/1970, όπως
εκάστοτε ισχύει.
6. Οι απαιτήσεις από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες των
οργανισμών συλλογικών επενδύ¬σεων σε κινητές αξίες κατά την έννοια
του ν. 3283/2004, όπως εκάστοτε ισχύει, συμπεριλαμβανομένων των
εταιρειών διαχείρισης τους.
7. Οι απαιτήσεις από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες των
νομικών προσώπων που είναι συνδεδεμένα, κατά την έννοια του
άρθρου 42ε παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει,
με το συμμετέχον στο ΤΕΚΕ πιστωτικό ίδρυμα που περιέρχεται σε
αδυναμία.
8. Οι απαιτήσεις από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες της
Κεντρικής Διοίκησης (ως τέτοιες νοούνται οι επενδυτικές υπηρεσίες των
Υπουργείων και των αποκεντρωμένων Υπηρεσιών των Υπουργείων)
και των υπερε-θνικών οργανισμών, των ομοσπονδιακών, ομόσπονδων,
επαρχιακών και τοπικών διοικητικών αρχών, καθώς και των ΟΤΑ.
9. Οι απαιτήσεις από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου (περιλαμβανομένων των κατά νόμο δύο
τουλάχιστον υπεύθυνων για τον προσανατολισμό δράσης του προσώπων) του συμμετέχοντος στο ΤΕΚΕ πιστωτικού ιδρύματος που
περιέρχεται σε αδυναμία και των ανώτα¬των διευθυντικών στελεχών
του.
10. Οι απαιτήσεις από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες των
μετόχων του συμμετέχοντος στο ΤΕΚΕ πιστωτικού ιδρύματος που
περιέρχεται σε αδυναμία, των οποίων η συμμετοχή άμεσα ή έμμεσα στο
κεφάλαιο του ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με πέντε τοις εκατό
(5%) του μετοχικού του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου, καθώς
και των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διενέργεια του προβλεπόμενου στη νομοθεσία ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του εν
λόγω πιστωτικού ιδρύματος.
11. Οι απαιτήσεις από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες των
προσώπων που κατέχουν σε εταιρείες συνδεδεμένες, κατά την έννοια
του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε
ισχύει, με το συμμετέχον στο ΤΕΚΕ πιστωτικό ίδρυμα που περιέρχεται
σε αδυναμία, θέσεις ή ιδιότητες αντίστοιχες με τις απαριθμούμενες στις
περιπτώσεις 9 και 10.
12. Οι απαιτήσεις από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες των
συγγενών μέχρι δευτέρου βαθμού και των συζύγων των προσώπων
που απαριθμούνται στις περιπτώσεις 9, 10 και 11, καθώς και των τρίτων
που τυχόν ενεργούν για λογαριασμό των προσώπων αυτών.
Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
Ελευθερίου Βενιζέλου 28-32, 73134, Χανιά
Τηλέφωνο: 2821025500
Fax:
2821025591
Ιστοσελίδα: www.chaniabank.gr
e-mail:
info@chaniabank.gr

Υπηρεσιακές Μονάδες:
1. Κεντρικό, Ελ. Βενιζέλου 28-32, 73132 Χανιά, Τηλ: 2821025500
2. Γεωργιούπολης, 730 07, Βρύσες Αποκορώνου,
Τηλ: 2825083050
3. Πλατανιά, Πλατανιάς, 731 00 Χανιά, Τηλ: 2821083780
4. Πλατάνου, 734 00, Κίσαμος, Τηλ: 2822083150
5. Παλαιόχωρας, 730 01, Παλαιόχωρα, Τηλ: 28230 83060
6. Κισάμου, Ηρ. Πολυτεχνείου 76, 734 00, Κίσαμος, Τηλ: 2822083010
7. Κολυμβαρίου, 730 06, Κολυμβάρι, Τηλ: 2824083390
8. Οδού Κισάμου, Κισάμου 112, 731 31 Χανιά, Τηλ: 28210 83290
9. Αλικιανού, Κόμβος Σκινέ Βατόλακκου, 730 05 Αλικιανός,
Τηλ: 2821083520
10. Ρεθύμνου, Λεωφ. Κουντουριώτη 75, 741 00, Ρέθυμνο,
Τηλ: 2831021030
11. Αθήνας, Λ. Συγγρού 68, 117 42, Αθήνα, Τηλ: 2103389540
12. 25ης Αυγούστου, 25ης Αυγούστου 19-21, 712 00,
Ηράκλειο,Τηλ: 2810302370
13. Σούδας, Πλατεία Σούδας 38, 732 00, Σούδα, Τηλ: 2821023580
14. Ιεράπετρας, Δημοκρατίας 33, 722 00, Ιεράπετρα,
Τηλ: 2842090450
15. Χερσονήσου, Δημοκρατίας 19, 700 14, Χερσόνησος,
Τηλ: 2897026060
16. Μοιρών, 25ης Μαρτίου 112, 704 00, Μοίρες Ηρακλέιου,
Τηλ: 2892027780
17. Λεωφ. Κνωσού, Λ. Κνωσού 212, 741 09, Ηράκλειο,
Τηλ: 2810264320
18. Λεωφ. 62 Μαρτύρων, Λ. 62 Μαρτύρων 105, 713 04,
Ηράκλειο, Τηλ: 2810264320
19. Λεωφ. Ικάρου, Λ. Ικάρου 75, 716 01, Νέα Αλικαρνασσός
Ηράκλειο, Τηλ: 2810247340
20. Αγίου Νικολάου, Ρούσου Κούνδουρου 58, 721 00, Άγιος
Νικόλαος, Τηλ: 2841091480
21. Τυμπακίου, Λεωφ. Κόκκινου Πύργου 30, 702 00, Τυμπάκι,
Τηλ:2892054030
22. Σητείας, Παναγούλη 2 & Δημοκρατίας 5, 723 00, Τηλ: 2843029940
23. Αρκαλοχωρίου, Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 1, 703 00,
Αρκαλοχώρι, Τηλ: 2891025071
24. Μυσσιρίων, Πατριάρχου Αθηναγόρα & Πικατώρου 2,
741 00, Μυσσίρια Ρεθύμνου, Τηλ: 2831021980
25. Περιστερίου, Εθν. Μακαρίου 66 & Κύπρου 2, 121 32 Περιστέρι,
Τηλ. 2105785620
26. Αγίας Παρασκευής, Χαλανδρίου 6Α, 153 43, Αγ. Παρασκευή,
Τηλ: 2106018040
Χρηματιστηριακό Γραφείο, Μιχελιδάκη 8, 3ος όροφος, 731 32,
Χανιά, Τηλ: 2821025538

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
&
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ν. 3746/09, ΦΕΚ Α 27/ 16.02.09
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28 - 32, 73 132 ΧΑΝΙΑ, ΤΗΛ. 28210 25500
FAX, 28210 25591, e-mail: info@chaniabank.gr
www.chaniabank.gr

Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων
& Επενδύτικών Υπηρεσιών
Για την εφαρμογή και διαχείριση του Συστήματος Καταθέσεων και Επενδυτικών
Υπηρεσιών ιδρύθηκε, με το ν.3746/2009 (ΦΕΚ 27 Α’/16.02.09), το Ταμείο Εγγύησης
Καταθέσεων και Επενδύσεων, εφεξής «ΤΕΚΕ», το οποίο είναι καθολικός διάδοχος του
Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων «ΤΕΚ», που είχε ιδρυθεί με το ν. 2832/2000 (ΦΕΚ 141 Α’
/13.06.2000).
Για τις σχέσεις του με την αλλοδαπή το ΤΕΚΕ χρησιμοποιεί την επωνυμία Hellenic
Deposit and Investment Guarantee Fund – “HDIGF”.
Το ΤΕΚΕ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται
από τον Υπουργό Οικονομικών. Το ΤΕΚΕ δεν αποτελεί δημόσιο οργανισμό ή δημόσιο
νομικό πρόσωπο και ευρίσκεται εκτός δημόσιου τομέα.
Το ιδρυτικό κεφάλαιο του ΤΕΚΕ έχει καλυφθεί κατά έξι δέκατα (6/10) από την Τράπεζα
της Ελλάδος και κατά τέσσερα δέκατα (4/10) από τα πιστωτικά ιδρύματα μέλη της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.
Σκοπός του ΤΕΚΕ είναι:
α) η καταβολή αποζημίωσης στους καταθέτες των πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία : i)
έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και ii) ευρίσκονται σε αδυναμία να εκπληρώσουν τις προς αυτούς υποχρεώσεις τους και
β) η καταβολή αποζημίωσης στους επενδυτές – πελάτες των πιστωτικών ιδρυμάτων τα
οποία : i) έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα ii) δεν συμμετέχουν στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών και iii) ευρίσκονται σε αδυναμία να
εκπληρώσουν τις προς αυτούς υποχρεώσεις τους για απαιτήσεις που απορρέουν από
την παροχή «καλυπτομένων επενδυτικών υπηρεσιών»,
με στόχο τη συμβολή στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Εντός του ΤΕΚΕ δημιουργήθηκαν δύο ξεχωριστά Σκέλη, ένα για τις καταθέσεις
(«Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων») και ένα για τις επενδύσεις («Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων»), καθένα από τα οποία διαθέτει αυτοτελές ενεργητικό, προοριζόμενο για την
ικανοποίηση των απαιτήσεων των καταθετών και των απαιτήσεων των επενδυτών,
αντίστοιχα.
Οι πόροι του ΤΕΚΕ προέρχονται από αρχικές και ετήσιες τακτικές εισφορές που
καταβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα ανάλογα με το Σκέλος που συμμετέχουν. Σε
περίπτωση που οι πόροι αυτοί δεν επαρκούν για την αποζημίωση, ο ν. 3746/2009
προβλέπει και άλλους συμπληρωματικούς πόρους.

Α. Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων
Ως καλυπτόμενες καταθέσεις ορίζονται τα πιστωτικά υπόλοιπα των κατατειθειμένων σε
λογαριασμούς κεφαλαίων ή τα πιστωτικά υπόλοιπα προσωρινού χαρακτήρα που
προκύπτουν κατά τις συνήθεις τραπεζικές συναλλαγές και τα οποία το πιστωτικό ίδρυμα
οφείλει να επιστρέψει βάσει των εφαρμοζόμενων νόμιμων και συμβατικών όρων, καθώς
και οι υποχρεώσεις για τις οποίες το πιστωτικό ίδρυμα έχει εκδώσει παραστατικούς
τίτλους.
Το ΤΕΚΕ ενεργοποιείται εφόσον διαπιστώνεται, είτε με δικαστική απόφαση είτε με
απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, ότι πιστωτικό ίδρυμα το οποίο καλύπτεται από το
ΤΕΚΕ αδυνατεί να αποδώσει τις οφειλόμενες καταθέσεις στους δικαιούχους.
Η αποζημίωση για το σύνολο των καλυπτόμενων καταθέσεων του ίδιου καταθέτη σε
πιστωτικό ίδρυμα που καλύπτεται από το ΤΕΚΕ ανέρχεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.
3714/2008 (ΦΕΚ 231 Α’ 7-11-2008) κατ' ανώτατο όριο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.
Στο ως άνω όριο συμπεριλαμβάνονται και οι δεδουλευμένοι τόκοι μέχρι την ημέρα που η
κατάθεση κατέστη μη διαθέσιμη.
Η αποζημίωση καταβάλλεται σε ευρώ και ισχύει για το σύνολο των καταθέσεων κάθε
καταθέτη που τηρούνται στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των
λογαριασμών, το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας του υποκαταστήματος του πιστωτικού
ιδρύματος στο οποίο τηρείται η κατάθεση.
Για τον υπολογισμό της καταβλητέας αποζημίωσης τα πιστωτικά υπόλοιπα των λογαριασμών καταθέσεων συμψηφίζονται με τις πάσης φύσεως ανταπαιτήσεις του πιστωτικού
ιδρύματος κατά του δικαιούχου καταθέτη, κατά τους όρους των άρθρων 440 επ. του
Αστικού Κώδικα, δηλ. εφ’ όσον είναι ομοειδείς και ληξιπρόθεσμες, σύμφωνα με τα
στοιχεία που παρέχει στο ΤΕΚΕ ο εκκαθαριστής του πιστωτικού ιδρύματος.

Για τη μετατροπή των καταβαλλόμενων αποζημιώσεων που αφορούν τις καταθέσεις σε
ξένα νομίσματα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στα αντίστοιχα νομίσματα,
εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί συναλλάγματος και κίνησης κεφαλαίων.

Διαδικασία Καταβολής Αποζημιώσεων
Οι αποζημιώσεις καταβάλλονται από το ΤΕΚΕ, μέσα σε ένα τρίμηνο από την ημέρα που οι
καταθέσεις κατέστησαν μη διαθέσιμες και δύναται να παραταθεί για δύο ακόμη τρίμηνα. Η
αξίωση αυτή παραγράφεται μετά την πάροδο πενταετίας από την ανωτέρω προθεσμία.
Το ΤΕΚΕ καταρτίζει κατάλογο των καταθετών με βάση τα στοιχεία που του υποβάλλονται
από το πιστωτικό ίδρυμα και ανακοινώνει τον τρόπο καταβολής των νόμιμων αποζημιώσεων. Πριν από αυτή την ανακοίνωση οι καταθέτες δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια
ενέργεια.
Σύμφωνα με το ν. 3746/2009, εξαιρούνται από την κάλυψη του ΤΕΚΕ οι ακόλουθες
κατηγορίες καταθέσεων:
1. Οι καταθέσεις άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων που τηρούνται στο όνομα τους και για ίδιο
λογαριασμό.
2. Οι τίτλοι που αποτελούν στοιχεία των «Ιδίων Κεφαλαίων» των πιστωτικών ιδρυμάτων,
κατά την έννοια της ΠΔ/ΤΕ 2587/2007.
3. Οι καταθέσεις που προέρχονται από συναλλαγές πελατών, για τις οποίες εξεδόθη
τελεσίδικη καταδικαστική δικαστική απόφαση για ποινικό αδίκημα σχετικά με την πρόληψη
και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κατά τις εκάστοτε διατάξεις της νομοθεσίας ή την αντίστοιχη
νομοθεσία άλλων κρατών.
4. Οι καταθέσεις για ίδιο λογαριασμό των Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, κατά
την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση 1 του ν. 3606/2007.
5. Οι καταθέσεις των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση
11 του ν. 3601/2007.
6. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών εταιρειών, κατά την έννοια του ν.δ. 400/1970, όπως
εκάστοτε ισχύει
7. Οι καταθέσεις των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες κατά την έννοια
του ν. 3283/2004, όπως εκάστοτε ισχύει, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών διαχείρισης
τους.
8. Οι καταθέσεις των νομικών προσώπων που είναι συνδεδεμένα, κατά την έννοια του
άρθρου 42ε παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, με το συμμετέχον στο
ΤΕΚΕ πιστωτικό ίδρυμα που περιέρχε¬ται σε αδυναμία.
9. Οι καταθέσεις της Κεντρικής Διοίκησης (ως τέτοιες νοούνται οι καταθέσεις των Υπουργείων
και των αποκεντρωμένων Υπηρεσιών των Υπουργείων) και των υπερεθνικών οργανισμών,
των ομοσπονδιακών, ομόσπονδων, επαρχιακών και τοπικών διοικητικών αρχών, καθώς και
των ΟΤΑ.
10. Οι καταθέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (περιλαμβανομένων των κατά
νόμο δύο τουλάχιστον υπεύθυνων για τον προσανατολισμό δράσης του προσώπων) του
συμμετέχοντος στο ΤΕΚΕ πιστωτικού ιδρύματος που περιέρχεται σε αδυναμία και των
ανώτατων διευθυντικών στελεχών του.
11. Οι καταθέσεις των μετόχων του συμμετέχοντος στο ΤΕΚΕ πιστωτικού ιδρύματος που
περιέρχεται σε αδυναμία, των οποίων η συμμετοχή άμεσα ή έμμεσα στο κεφάλαιο του
ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού του κεφαλαίου
ή των δικαιωμάτων ψήφου, καθώς και των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διενέργεια
του προβλεπόμενου στη νομοθεσία ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του εν λόγω
πιστωτικού ιδρύματος.
12. Οι καταθέσεις των προσώπων που κατέχουν σε εταιρείες συνδεδεμένες, κατά την έννοια
του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, με το συμμετέχον
στο ΤΕΚΕ πιστωτικό ίδρυμα που περιέρχεται σε αδυναμία, θέσεις ή ιδιότητες αντίστοιχες με
τις απαριθμούμενες στις περιπτώσεις 10 και 11.
13. Οι καταθέσεις των συγγενών μέχρι δευτέρου βαθμού και των συζύγων των προσώπων
που απαριθμούνται στις περιπτώσεις 10, 11 και 12, καθώς και των τρίτων που τυχόν
ενεργούν για λογαριασμό των προσώπων αυτών.

14.Ομολογίες και ομόλογα εκδοθέντα από το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα και
υποχρεώσεις από αποδοχές συναλλαγματικών και από υποσχετικές επιστολές ή
γραμμάτια έκδοσης του.
15. Τα διαπραγματεύσιμα πιστοποιητικά καταθέσεων.
Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
Ελευθερίου Βενιζέλου 28-32, 73134, Χανιά
Τηλέφωνο: 2821025500
Fax:
2821025591
Ιστοσελίδα: www.chaniabank.gr
e-mail:
info@chaniabank.gr

Β. Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων
Ως καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες ορίζονται οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ 195 Α' 17/8/2007) παράγραφοι 1 (α) (δ), (στ), (ζ) και της παρεπόμενης υπηρεσίας της παραγράφου 2 (α) του ίδιου
άρθρου. Ενδεικτικά αναφέρονται η λήψη, η διαβίβαση και εκτέλεση εντολών, η
αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων, η φύλαξη και διοικητική διαχείριση
χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, η διαπραγμάτευση για ίδιο
λογαριασμό ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων, η διαχείριση
χαρτοφυλακίων πελατών κλπ.
Το ΤΕΚΕ ενεργοποιείται εφόσον διαπιστώνεται, είτε με δικαστική απόφαση είτε
με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος ότι πιστωτικό ίδρυμα το οποίο καλύπτεται από το ΤΕΚΕ αδυνατεί να αποδώσει στους επενδυτές-πελάτες τις καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες (μη διαθέσιμα κεφάλαια που τους οφείλει είτε να
τους παραδώσει χρηματοπιστωτικά μέσα που τους ανήκουν).
Η αποζημίωση για το σύνολο των απαιτήσεων ανά επενδυτή-πελάτη στο
πιστωτικό ίδρυμα, ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα χιλιάδες (30.000)
ευρώ και ισχύει, ανεξαρτήτως καλυπτομένων υπηρεσιών, αριθμού λογαριασμών, νομίσματος και τόπου παροχής της υπηρεσίας.
Προκειμένου περί επενδυτών-πελατών των συμμετεχόντων στο ΤΕΚΕ πιστωτικών ιδρυμάτων που είναι συνδικαιούχοι της ίδιας απαίτησης από καλυπτόμενες
επενδυτικές υπηρεσίες, το τμήμα της απαίτησης που αναλογεί σε κάθε επενδυτή-πελάτη νοείται ως χωριστή απαίτηση έναντι του πιστωτικού ιδρύματος, και,
συνυπολογιζομένων των λοιπών απαιτήσεων του έναντι του ιδί¬ου πιστωτικού
ιδρύματος από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, αποζημιώνεται μέχρι του
ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.
H αποζημίωση καταβάλλεται σε ευρώ, από το ΤΕΚΕ, το αργότερο μετά από
τρεις μήνες από την αποστολή από το ΤΕΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος του
πρακτικού των δικαιούχων αποζημίωσης και δύναται να παραταθεί για ένα
ακόμη τρίμηνο. Η αξίωση αυτή παραγράφεται μετά την πάροδο πενταετίας από
την ανωτέρω προθεσμία.

Διαδικασία Καταβολής Αποζημιώσεων
Εντός ευλόγου χρόνου μετά την έκδοση απόφασης από την Τράπεζα της
Ελλάδος ή τη Δικαστική Αρχή για την αδυναμία του πιστωτικού ιδρύματος, το
ΤΕΚΕ δημοσιεύει, μέσω του Τύπου, πρόσκληση προς τους επενδυτές-πελάτες
για να προβάλουν γραπτώς τις απαιτήσεις τους έναντι του συμμετέχοντος στο
ΤΕΚΕ πιστωτικού ιδρύματος από τις καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες,
ορίζοντας τη διαδικασία υποβολής των σχετικών αιτήσεων, την προθεσμία
υποβολής τους και το περιεχόμενο τους.
Σύμφωνα με το ν. 3746/2009, εξαιρούνται από την κάλυψη του ΤΕΚΕ οι ακόλουθες απαιτήσεις από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες:
1. Οι απαιτήσεις από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες άλλων πιστωτικών
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