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Τα πιστωτικά υπόλοιπα των χρηματικών λογαριασμών των πελατών της
Εταιρίας τηρούνται σε τραπεζικούς λογαριασμούς πελατείας της Εταιρίας σε
περισσότερα του ενός πιστωτικά ιδρύματα, που λειτουργούν στην Ελλάδα και
συμμετέχουν στο ΤΕΚΕ.
Σύμφωνα με την υφιστάμενη ελληνική νομοθεσία περί του Ταμείου Εγγύησης
Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), 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 καλυπτόμενου ορίου των εκατό χιλιάδων (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.
Για τους σκοπούς εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων ο Πελάτης εντέλει
ανεπιφυλάκτως την Εταιρεία να επιμερίζει κατά την κρίση της τα χρηματικά
του υπόλοιπα στα πιστωτικά ιδρύματα, στα οποία η Εταιρεία διατηρεί
λογαριασμούς πελατείας 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.
Για λόγους διαχείρισης του σχετικού κινδύνου και για τους σκοπούς αυτούς, τα
εκάστοτε πιστωτικά υπόλοιπα των πελατών της Εταιρίας κατανέμονται στους
τραπεζικούς λογαριασμούς της σε όλα τα συνεργαζόμενα με αυτή πιστωτικά
ιδρύματα στην Ελλάδα αναλογικά (pro-rata) με βάση το ποσοστό του συνόλου
των πιστωτικών υπολοίπων πελατών ανά πιστωτικό ίδρυμα επί του συνολικού
ποσού των πιστωτικών υπολοίπων πελατών σε όλα τα συνεργαζόμενα με αυτή
πιστωτικά ιδρύματα. Με βάση την ποσοστιαία αυτή κατανομή θα γίνει και η
αποζημίωση του Πελάτη σε περίπτωση πιστωτικού γεγονότος. Σε μια τέτοια
περίπτωση η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του Πελάτη. Περαιτέρω,
για τους ίδιους σκοπούς, ο Πελάτης συναινεί στην παροχή των προσωπικών
του στοιχείων και δεδομένων από την Εταιρεία 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 στη σχετική νομοθεσία.
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