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Γενικές Ερωτήσεις

1. Που να απευθυνθώ για πληροφορίες σχετικά με το ΤΕΚΕ;
Τα πιστωτικά ιδρύματα παρέχουν στους υφιστάμενους και τους μελλοντικούς καταθέτες τις
αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων στο ΤΕΚΕ και τους
ενημερώνουν σχετικά με την παρεχόμενη από το ΤΕΚΕ κάλυψη, τις ισχύουσες εξαιρέσεις
από αυτήν, την έκταση, το ύψος της κάλυψης, καθώς και το νόμισμα καταβολής της
αποζημίωσης.
Πριν από τη σύναψη σύμβασης ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού, παρέχονται στους
καταθέτες οι ανωτέρω πληροφορίες οι οποίοι επιβεβαιώνουν ότι παρέλαβαν τις πληροφορίες
αυτές. Στο αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού παρέχεται επιβεβαίωση ότι οι καταθέσεις
τους είναι επιλέξιμες συμπεριλαμβανομένης αναφοράς στο «Ενημερωτικό Δελτίο» το οποίο
παρέχεται στον καταθέτη τουλάχιστον ετησίως.
Εάν ο καταθέτης χρησιμοποιεί διαδικτυακή τραπεζική, το «Ενημερωτικό Δελτίο»
χρησιμοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα, με επιβεβαίωση από τον καταθέτη. Στο ενημερωτικό
δελτίο αναφέρεται ο δικτυακός τόπος του ΤΕΚΕ www.teke.gr. O δικτυακός τόπος του ΤΕΚΕ
περιλαμβάνει τις απαραίτητες για τους καταθέτες πληροφορίες και ειδικότερα
πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τους όρους της εγγύησης των καταθέσεων και
των δικαιωμάτων τους. Κατόπιν αιτήματος του καταθέτη οι πληροφορίες παρέχονται
εγγράφως.

2. Ποιος είναι ο σκοπός του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και
Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Σκοπός του ΤΕΚΕ είναι:
α) η καταβολή αποζημίωσης στους καταθέτες των πιστωτικών ιδρυμάτων
που αδυνατούν να εκπληρώσουν τις προς αυτούς υποχρεώσεις τους,
β) η καταβολή αποζημίωσης στους επενδυτές-πελάτες των πιστωτικών
ιδρυμάτων που αδυνατούν να εκπληρώσουν τις προς αυτούς υποχρεώσεις
τους, για απαιτήσεις που απορρέουν από την παροχή «καλυπτόμενων
επενδυτικών υπηρεσιών» και
γ) χρηματοδότηση των πιστωτικών ιδρυμάτων για την εφαρμογή μέτρων
εξυγίανσης.
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3. Ποιο είναι το μέγεθος του αποθεματικού του ΤΕΚΕ; Είναι επαρκές
αποθεματικό;
Το σύνολο των διαθέσιμων και άμεσα ρευστοποιήσιμων κεφαλαίων του ΤΕΚΕ στο
τέλος του 2014 ήταν 3.040,9 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο των συσσωρευμένων
πόρων που διαχειρίζεται το ΤΕΚΕ ανήλθε σε 4.231,5 εκατ. ευρώ. Το ΤΕΚΕ δεν έχει
στόχο, μόνο, τη συσσώρευση πόρων για την ανά πάσα στιγμή δυνατότητα κάλυψης
καταθέσεων οποιασδήποτε τράπεζας αλλά και την καθιέρωση μηχανισμού
ασφαλούς συγκέντρωσης των απαιτούμενων πόρων εφόσον απαιτηθεί. Ο νόμος
προβλέπει και άλλους πόρους, πέραν των ανωτέρω, από τους οποίους το ΤΕΚΕ
μπορεί να αντλήσει τα τυχόν απαιτούμενα συμπληρωματικά κεφάλαια.

4. Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) είναι Δημόσιος
φορέας;
Το ΤΕΚΕ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) και εποπτεύεται από τον
Υπουργό Οικονομικών. Το ΤΕΚΕ δεν αποτελεί δημόσιο οργανισμό ή δημόσιο νομικό
πρόσωπο και ευρίσκεται εκτός δημόσιου τομέα.

Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων

1. Τι σημαίνει κατάθεση;
Ως κατάθεση ορίζεται το πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει από κεφάλαια κατατεθειμένα
σε λογαριασμό ή από συνήθεις τραπεζικές συναλλαγές, το οποίο η τράπεζα οφείλει να
επιστρέψει στον καταθέτη.

2. Ποιο είναι το όριο κάλυψης των καταθέσεων ;
Το σύνολο των καταθέσεων του ιδίου καταθέτη σε πιστωτικό ίδρυμα, που
καλύπτεται από το ΤΕΚΕ ανέρχεται σε 100.000 ευρώ. Το όριο αυτό ισχύει ανά
καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των λογαριασμών,
το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας του υποκαταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος
στο οποίο τηρείται η κατάθεση. Σημειώνεται ότι με την Οδηγία 2009/14/ΕΚ το όριο
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αυτό έχει καταστεί μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2010 υποχρεωτικό για όλες τις χώρες της
ΕΕ.

3. Οι Καταθέσεις Προθεσμίας, Ταμιευτηρίου, και Όψεως καλύπτονται από
το ΤΕΚΕ;
Οι κατηγορίες καταθέσεων που αναφέρονται πιο πάνω, καλύπτονται από το ΤΕΚΕ.
(Βλέπε την απάντηση στο ερώτημα 1 -Τι σημαίνει κατάθεση).

4. Τι γίνεται στην περίπτωση των κοινών καταθετικών λογαριασμών;
Στους κοινούς λογαριασμούς, το τμήμα του λογαριασμού που αναλογεί σε κάθε
καταθέτη θεωρείται ξεχωριστή κατάθεση. Για το λόγο αυτό, ο κάθε συνδικαιούχος
που συμμετέχει σε καταθετικό λογαριασμό καλύπτεται από το ΤΕΚΕ μέχρι 100.000
ευρώ για το σύνολο των καταθέσεων που διαθέτει στην τράπεζα.
Για σκοπούς αποζημίωσης, θεωρείται ότι η κατάθεση σε κοινό λογαριασμό ανήκει
στους δικαιούχους κατά ίσα μέρη, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε σχετική
σύμβαση.

5. Τι γίνεται με τους ανήλικους συνδικαιούχους μιας κατάθεσης;
Οι ανήλικοι δεν διαφοροποιούνται ως καταθέτες για τα δικαιώματα από την
προστασία των καταθέσεών τους. Τα δικαιώματα όμως αυτά τα ασκούν οι έχοντες
την γονική μέριμνα.

6. Τι γίνεται όταν υπάρχουν κοινοί λογαριασμοί στην ίδια Τράπεζα;
(παράδειγμα)
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: O καταθέτης Α έχει σε κοινό λογαριασμό με τον καταθέτη Β
150.000 ευρώ. Ο ίδιος καταθέτης Α έχει, σε άλλο κοινό λογαριασμό που τηρείται
στην ίδια τράπεζα, με τον καταθέτη Γ, 100.000 ευρώ. Ποιες είναι οι αποζημιώσεις
σε περίπτωση ενεργοποίησης του ΤΕΚΕ για τους Α, Β, Γ ;
Στο παράδειγμα, δεδομένου ότι δεν αναφέρονται ποσοστά συμμετοχής καθενός εκ
των συνδικαιούχων στους λογαριασμούς, ο καταθέτης Α δικαιούται αποζημίωση
100.000 ευρώ, ο καταθέτης Β δικαιούται 75.000 ευρώ και ο Γ 50.000 ευρώ.
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7. Τι γίνεται όταν ένας καταθέτης έχει καταθέσεις σε δύο τράπεζες;
(παράδειγμα)
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ο καταθέτης Α σε κοινό λογαριασμό με τον καταθέτη Β σε μία
τράπεζα Ι 100.000 ευρώ. Ο ίδιος καταθέτης Α έχει, σε άλλο ατομικό λογαριασμό
που τηρείται σε άλλη τράπεζα ΙΙ 100.000 ευρώ. Ποιες είναι οι αποζημιώσεις για
τους Α, Β, σε περίπτωση ενεργοποίησης του ΤΕΚΕ και για τις δύο τράπεζες
ταυτόχρονα (Ι, ΙΙ);
Στο παράδειγμα, ο καταθέτης Α δικαιούται αποζημίωση 50.000 ευρώ από την
τράπεζα Ι και 100.000 ευρώ από την τράπεζα ΙΙ, ενώ ο καταθέτης Β δικαιούται
αποζημίωση ύψους 50.000 ευρώ από την τράπεζα Ι.

8. Τι είναι οι καταθέσεις κοινωνικού σκοπού που τυγχάνουν πρόσθετης
προστασίας (Προσωρινά Υψηλά Υπόλοιπα-ΠΥΥ);
Ορισμένες κατηγορίες καταθέσεων, οι οποίες αποδεδειγμένα προέρχονται από
συγκεκριμένες δραστηριότητες, κατ’ εξαίρεση, προστατεύονται με πρόσθετο όριο
τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ. Οι καταθέσεις αυτές είναι γνωστές ως ΠΥΥ γιατί
προέρχονται από Προσωρινά Υψηλά Υπόλοιπα και πρέπει να προέρχονται από τις εξής
δραστηριότητες:
α) από πώληση ή απαλλοτρίωση ιδιωτικής κατοικίας ή οικοπέδου,
β)από καταβολή οφειλής μεταξύ συζύγων,
γ) από καταβολή εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης,
δ) από καταβολή αποζημίωσης λόγω λύσης υπαλληλικής ή εργασιακής σχέσεως
απασχόλησης,
ε) από καταβολή αποζημίωσης στους προσωρινά κρατηθέντες, κρατηθέντες ή
καταδικασθέντες, οι οποίοι εν συνεχεία αθωώθηκαν,
στ) από καταβολή αποζημίωσης λόγω αναπηρίας ή λόγω σωματικής βλάβης που
προκλήθηκε από αδικοπραξία,
ζ) από καταβολή ασφαλιστικών παροχών,
η) από καταβολή αποζημίωσης σε κληρονόμους.

9. Ποσό αποζημίωσης σε καταθέσεις κοινωνικού σκοπού που τυγχάνουν
πρόσθετης προστασίας (Προσωρινά Υψηλά Υπόλοιπα-ΠΥΥ)
Καταθέσεις που προέρχονται συγκεκριμένες συναλλαγές προστατεύονται προσωρινώς με
πρόσθετο όριο κάλυψης. Τα Προσωρινά Υψηλά Υπόλοιπα (ΠΥΥ) υπολογίζονται μετά την
εξάντληση του ορίου κάλυψης των 100.000 ευρώ. Το όριο των ΠΥΥ αφορά το σύνολο των
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απαιτήσεων κάθε δικαιούχου (αθροιστικά για όλες τις κατηγορίες). Στις περιπτώσεις κοινού
λογαριασμού, το όριο των ΠΥΥ εφαρμόζεται εις όφελος όλων των συνδικαιούχων.
Παράδειγμα
Οι καταθέτες Α και Β έχουν κοινό καταθετικό λογαριασμό 30.000 ευρώ και ο καταθέτης Α
πουλάει ακίνητο και λαμβάνει 600.000 ευρώ που τοποθετεί στον κοινό λογαριασμό. Δύο
μήνες αργότερα το πιστωτικό ίδρυμα τίθεται σε εκκαθάριση και ο λογ/μός έχει υπόλοιπο
630.000 ευρώ. Τι αποζημίωση δικαιούνται;
Απάντηση
Εντός 7 εργάσιμων ημερών οι καταθέτες θα λάβουν Α=100.000 ευρώ και Β=100.000 ευρώ.
Κατόπιν αιτήματος του καταθέτη Α και εφόσον αποδειχθεί ότι πηγή των κεφαλαίων είναι η
πώληση του ακινήτου, η κατάθεση έχει πρόσθετο όριο κάλυψης ΠΥΥ και κάθε καταθέτης θα
λάβει πρόσθετα Α:150.000 ευρώ και Β:150.000 ευρώ.
Συνολικά οι δύο καταθέτες θα λάβουν 500.000 ευρώ.

10. Τα νομικά πρόσωπα καλύπτονται από την εγγύηση του ΤΕΚΕ;
Τα νομικά πρόσωπα καλύπτονται από την εγγύηση του ΤΕΚΕ έως το ποσό των
100.000 ευρώ.

11. Εάν έχω δάνεια σε ένα πιστωτικό ίδρυμα, τι συμβαίνει σε περίπτωση
που οι καταθέσεις στο πιστωτικό ίδρυμα καθίστανται μη διαθέσιμες;
Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης από το ΤΕΚΕ, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από
δάνεια συμψηφίζονται με το συνολικό υπόλοιπο των καταθέσεων.

12. Οι τόκοι μιας κατάθεσης συμπεριλαμβάνονται στην αποζημίωση;
Στο όριο των 100.000 ευρώ συμπεριλαμβάνονται και οι δεδουλευμένοι τόκοι μέχρι
την ημέρα που η κατάθεση καθίσταται μη διαθέσιμη.

13. Τι τύχη έχουν τα χρήματα μιας κατάθεσης πέρα από το όριο εγγύησης
των 100.000 ευρώ;
Περαιτέρω αποζημίωση μπορεί να προκύπτει από το προϊόν της εκκαθάρισης του
πιστωτικού ιδρύματος μέσω του εκκαθαριστή.
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14. Οι προπληρωμένες κάρτες (prepaid-cards) θεωρούνται καταθέσεις;
Τα εισπραττόμενα, από την τράπεζα, ποσά για την έκδοση καρτών ηλεκτρονικού
χρήματος ΔΕΝ θεωρούνται καταθέσεις κατά την έννοια του ορισμού της κατάθεσης
(άρθρο 4α του ν. 3148/2003 ΦΕΚ 136 Α’/5.6.2003) (Βλέπε την απάντηση στο
ερώτημα 1 -Τι σημαίνει κατάθεση).

15. Η αποζημίωση μιας προθεσμιακής σε δολάρια θα γίνει σε δολάρια ή σε
ευρώ?
Οι αποζημιώσεις στην Ελλάδα καταβάλλονται σε ευρώ. Στους καταθέτες
υποκαταστημάτων ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό, οι αποζημιώσεις
καταβάλλονται στο νόμισμα της χώρας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός. (Βλέπε
επίσης την απάντηση στο ερώτημα 2 - Ποιο είναι το όριο κάλυψης των
καταθέσεων).

16. Εάν φυλάσσω τα χρήματά μου σε θυρίδα τράπεζας, είναι εγγυημένα
από το TEKE;
Τα χρήματα στα οποία αναφέρεστε ΔΕΝ καλύπτονται από το ΤΕΚΕ. (Βλέπε την
απάντηση στο ερώτημα 1-Τι σημαίνει κατάθεση).

17. Ποια πιστωτικά ιδρύματα συμμετέχουν στο Σκέλος Κάλυψης
Καταθέσεων (ΣΚΚ) του ΤΕΚΕ;
Στο ΣΚΚ συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα που έχουν λάβει
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα εκτός του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων. Ως εκ τούτου, το ΤΕΚΕ καλύπτει και τις καταθέσεις υποκαταστημάτων
ελληνικών τραπεζών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Τρίτες χώρες. Πλήρης
κατάλογος των συμμετεχόντων πιστωτικών ιδρυμάτων υπάρχει στην ιστοσελίδα του
ΤΕΚΕ στην ενότητα Πιστωτικά ιδρύματα που καλύπτονται από το ΤΕΚΕ.

18. Καλύπτει το ΤΕΚΕ καταθέσεις υποκαταστημάτων τραπεζών των οποίων
η έδρα είναι σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το Ηνωμένο Βασίλειο
κ.α.;
Οι τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου (π.χ. HSBC) κ.α δεν συμμετέχουν στο ΤΕΚΕ της
Ελλάδος διότι προέρχονται από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετέχουν
υποχρεωτικά στο Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων των χωρών τους.
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19. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συμμετέχει στο ΤΕΚΕ;
Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δεν συμμετέχει στο ΤΕΚΕ λόγω της
υπαγωγής του σε ειδικό καθεστώς. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να
αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.tpd.gr.

20. Πόσο σύντομα μπορώ να πάρω την αποζημίωσή μου σε περίπτωση που
οι καταθέσεις σε πιστωτικό ίδρυμα καθίστανται μη διαθέσιμες και από
ποιο φορέα;
Το ΤΕΚΕ καταβάλλει τις σχετικές αποζημιώσεις που αφορούν μη διαθέσιμες
καταθέσεις εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημέρα κατά την οποία οι
καταθέσεις καθίστανται μη διαθέσιμες.

21. Πως εφαρμόζεται το όριο προστασίας των 100.000 ευρώ ανά καταθέτη
ανά πιστωτικό ίδρυμα μετά τη συγχώνευση δύο πιστωτικών ιδρυμάτων;
Η εγγύηση ισχύει για κάθε πιστωτικό ίδρυμα που έχει ενεργή τραπεζική άδεια.
Ειδικότερα, σε περίπτωση που μετά τη συγχώνευση δύο πιστωτικών ιδρυμάτων,
αυτά εξακολουθούν να λειτουργούν υπό διαφορετικές άδειες λειτουργίας και να
συμμετέχουν στο ΤΕΚΕ ως ξεχωριστά πιστωτικά ιδρύματα, το ποσό της εγγύησης
υπολογίζεται ξεχωριστά για τις καταθέσεις που τηρούνται σε κάθε ένα από τα
πιστωτικά ιδρύματα αυτά. Σε περίπτωση που ένα πιστωτικό ίδρυμα απορροφήσει
το άλλο και ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ενός, το ποσό της εγγύησης θα
υπολογίζεται στο σύνολο των καταθέσεων που τηρούν οι καταθέτες στο
ενοποιημένο πλέον πιστωτικό ίδρυμα. Για διευκόλυνσή σας, στην ενότητα
«Συμμετέχοντα Πιστωτικά Ιδρύματα» μπορείτε να βρείτε Πίνακα με τα πιστωτικά
ιδρύματα που συμμετέχουν στο ΤΕΚΕ.
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Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ)

1. Τι σημαίνει καλυπτόμενη επενδυτική υπηρεσία για το ΤΕΚΕ ;
Το ΤΕΚΕ καλύπτει τους κινδύνους συναλλαγών όπως π.χ. λήψη, διαβίβαση και
εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών, διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό,
διαχείριση χαρτοφυλακίων, αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων, αναδοχή
χρηματοπιστωτικών
μέσων
με
δέσμευση
ανάληψης
τοποθέτηση
χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης και υπηρεσίες
θεματοφύλακα. (άρθρο 4 παρ. 1 (α)-(δ),(στ), (ζ) και παρ.2(α) ν.3606/2007 – ΦΕΚ
195Α’ 17-8-2007).

2. Πότε ενεργοποιείται η διαδικασία αποζημίωσης επενδυτών πελατών;
H διαδικασία αποζημίωσης επενδυτών πελατών ενεργοποιείται εφόσον
διαπιστωθεί ότι κάποιο πιστωτικό ίδρυμα αδυνατεί να αποδώσει στους επενδυτέςπελάτες κεφάλαια που τους οφείλει είτε να τους παραδώσει χρηματοπιστωτικά
μέσα που τους ανήκουν και που απορρέουν από καλυπτόμενες επενδυτικές
υπηρεσίες.

3. Ποιο είναι το όριο κάλυψης των επενδυτικών υπηρεσιών ;
Το ΤΕΚΕ καλύπτει όλους τους επενδυτές-πελάτες των συμμετεχόντων στο ΣΚΕ
πιστωτικών ιδρυμάτων για τις καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, έως ποσού
30.000 ευρώ, για το σύνολο των απαιτήσεων επενδυτή-πελάτη ανεξάρτητα από τις
καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, αριθμού λογαριασμών, νομίσματος και
τόπου παροχής της υπηρεσίας. Το όριο της αποζημίωσης των 30.000 ευρώ ισχύει
ανά επενδυτή και ανά πιστωτικό ίδρυμα.

4. Ποια πιστωτικά ιδρύματα συμμετέχουν στο ΣΚΕ;
Στο ΣΚΕ συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα που έχουν λάβει
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα και παρέχουν καλυπτόμενες
επενδυτικές υπηρεσίες, εκτός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και των
Πιστωτικών Ιδρυμάτων που ήδη, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, συμμετείχαν
στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών στο οποίο και
εξακολουθούν να συμμετέχουν. Πλήρης κατάλογος των συμμετεχόντων πιστωτικών
ιδρυμάτων υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΤΕΚΕ στην ενότητα «Συμμετέχοντα Π.Ι.
Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων».
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5. Τι γίνεται στην περίπτωση των συνδικαιούχων της ίδιας απαίτησης από
καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες;
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 επενδυτήπελάτη νοείται ως χωριστή απαίτηση έναντι του πιστωτικού ιδρύματος, και,
συνυπολογιζομένων των λοιπών απαιτήσεων του έναντι του ιδίου πιστωτικού
ιδρύματος από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, αποζημιώνεται μέχρι του
ποσού των 30.000 ευρώ.

6. Τα ομόλογα και τα πιστοποιητικά καταθέσεων καλύπτονται από το ΤΕΚΕ;
Τα ομόλογα καθώς και τα πιστοποιητικά καταθέσεων εξαιρούνται από το Σκέλος
Κάλυψης Καταθέσεων αλλά αποζημιώνονται από το Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων,
καθώς σύμφωνα με την Οδηγία 2004/39ΕΚ MiFID που αφορά τους κανόνες παροχής
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, αποτελούν αντικείμενο επενδυτικών υπηρεσιών.

7. Tα repos καλύπτονται από το ΤΕΚΕ;
Τα repos εξαιρούνται από την έννοια των καταθέσεων, οι απορρέουσες εκ των
οποίων απαιτήσεις καλύπτονται από το σύστημα αποζημίωσης επενδυτών του
ΤΕΚΕ.

8. Το ΤΕΚΕ καλύπτει επενδυτικές επιλογές;
Το ΤΕΚΕ καλύπτει τους κινδύνους που προκύπτουν από την αδυναμία ενός
πιστωτικού ιδρύματος που συμμετέχει στο ΣΚΕ του ΤΕΚΕ να επιστρέψει τίτλους ή
χρήματα στους πελάτες του (κυρίως περιπτώσεις απάτης). Το ΤΕΚΕ δεν καλύπτει
ούτε τον επενδυτικό κίνδυνο (μείωση της αξίας) ούτε τον κίνδυνο του εκδότη των
επενδυτικών τίτλων.

9. Το ΤΕΚΕ καλύπτει τις απώλειες που προέκυψαν από την απομείωση της
αξίας (κούρεμα) των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου;
Όπως προαναφέρθηκε το ΤΕΚΕ δεν καλύπτει ούτε τον επενδυτικό κίνδυνο (μείωση
της αξίας) ούτε τον κίνδυνο του εκδότη των επενδυτικών τίτλων, συνεπώς δεν
καλύπτει τις απώλειες που προέκυψαν από το «κούρεμα» των ομολόγων.
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10. Πόσο σύντομα μπορώ να πάρω την αποζημίωσή μου από το ΣΚΕ σε
περίπτωση που το πιστωτικό ίδρυμα αδυνατεί να εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του έναντι των επενδυτών – πελατών ;
Το ΤΕΚΕ αποζημιώνει τους επενδυτές-πελάτες το αργότερο μετά από τρεις μήνες
από την αποστολή από το ΤΕΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος του πρακτικού των
δικαιούχων αποζημίωσης. Σε έκτακτες περιπτώσεις η προθεσμία μπορεί να
παραταθεί για άλλους τρεις μήνες.

11. Οι ξεχωριστοί λογαριασμοί καταθέσεων των πελατών των Εταιρειών
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) καλύπτονται από το ΤΕΚΕ;
Ναι, αρκεί οι πραγματικοί δικαιούχοι να είναι οι επενδυτές-πελάτες και όχι οι ΕΠΕΥ.

12. Τα επενδυτικά προϊόντα όπως παράγωγα, swaps, αμοιβαία κεφάλαια,
μετοχές καλύπτονται από το ΤΕΚΕ;
Οι επενδυτικές υπηρεσίες που συνδέονται με τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά
μέσα, τα μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και οι κινητές αξίες, κατά
την έννοια του άρθρου 5 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ 195 Α’ 17/8/2007) των επενδυτώνπελατών των συμμετεχόντων πιστωτικών ιδρυμάτων, καλύπτονται από το
επενδυτικό σκέλος του ΤΕΚΕ.
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