ΑΠΟΦΑΣΗ
«Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα Εκκαθάρισης και άλλα
συναφή θέματα»
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ «ENERGY CLEAR»
(Συνεδρίαση )

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των § 2.6, § 2.21, § 2.23,,§ 2.24, § 2.25, § 2.26, § 2.27.1, §
2.27.2, § 2.37 και § 2.38.1 της Ενότητας ΙΙ του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς
Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς (εφεξής ο «Κανονισμός»)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ 1.

Πεδίο εφαρμογής & Ορισμοί

1.1

Πεδίο εφαρμογής

1.

Η παρούσα Απόφαση ορίζει τις διαδικασίες διαχείρισης Κινδύνου του Συστήματος
Εκκαθάρισης σε εφαρμογή του Κανονισμού και άλλα συναφή θέματα.

2.

Ειδικότερα, με την Απόφαση ορίζονται τα εξής θέματα:
α.

Υπολογισμός Απαίτησης Περιθωρίου Ασφάλισης των § 2.37 και § 2.38.1 της Ενότητας
2 του Κανονισμού.

β. Καθορισμός Αποδεκτών Ασφαλειών για την κάλυψη Απαίτησης Περιθωρίου
Ασφάλισης της § 2.21 της Ενότητας 2 του Κανονισμού.
γ.

Κανόνες Υπολογισμού του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης των § 2.24, § 2.25, § 2.26, §
2.27.1 και § 2.27.2 της Ενότητας 2 του Κανονισμού.

δ.

Τήρηση Διαθεσίμων των § 2.6 και § 2.24 της Ενότητας 2 του Κανονισμού.

ε.

Μεθοδολογία Υπολογισμού Απαιτήσεων Παροχής Περιθωρίου Ασφάλισης και
Κινδύνου Ημέρας των § 2.37 και § 2.38.1 της Ενότητας 2 του Κανονισμού.
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1.2

Ορισμοί

1.

Οι όροι και ορισμοί που περιλαμβάνονται στην παρούσα Απόφαση έχουν την ίδια έννοια
με τους αντίστοιχους προβλεπόμενους στον Κανονισμό, εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά.

2.

Σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις της παρούσας Απόφασης ερμηνεύονται σύμφωνα με
τους κανόνες και τις αρχές που προβλέπονται στην Παράγραφο 5 του Πεδίου Εφαρμογής
του Κανονισμού.

ΜΕΡΟΣ 2.

Υπολογισμός Απαίτησης Περιθωρίου Ασφάλισης της § 2.37 και Κινδύνου

Ημέρας της § 2.38.1 της Ενότητας 2 του Κανονισμού
2.1

Υπολογισμός Απαίτησης Περιθωρίου Ασφάλισης της § 2.37 της Ενότητας 2 του
Κανονισμού

1.

Η απαίτηση Περιθωρίου ασφάλισης υπολογίζεται ανά Λογαριασμό Εκκαθάρισης κατά την
ημέρα εκκαθάρισης και μετά την οριστικοποίηση των θέσεων (συγκεκριμένη ώρα Τ που
ορίζεται σε Απόφαση της ENERGY CLEAR σχετικά με το χρονισμό των εργασιών) με σκοπό
τον έλεγχο της επάρκειας των Ασφαλειών του σχετικού Λογαριασμού και την απόδοση
Πιστωτικών Ορίων της § 2.38.1 της Ενότητας 2 του Κανονισμού.

2.

Η απαίτηση Περιθωρίου ασφάλισης υπολογίζεται βάσει των προβλέψεων της § 2.37 της
Ενότητας 2 του Κανονισμού, όπως αυτές εξειδικεύονται με την παρούσα Απόφαση, και
βασίζεται στον υπολογισμό της ζημίας που θα προκληθεί από

μη εκπλήρωση των

υποχρεώσεων του Εκκαθαριστικού Μέλους ως προς τον Λογαριασμό Εκκαθάρισης.
3.

Ο υπολογισμός του Περιθωρίου ασφάλισης πραγματοποιείται με βάση την καθαρή θέση
(υποχρέωση/απαίτηση) του Λογαριασμού Εκκαθάρισης, που προκύπτει από τις
οριστικοποιημένες συναλλαγές που έχουν γνωστοποιηθεί στο Σύστημα Εκκαθάρισης
κατά την ημέρα εκκαθάρισης. Συγκεκριμένα:
α. Αν προκύπτει υποχρέωση για το Εκκαθαριστικό Μέλος προς καταβολή χρηματικού
ποσού που δεν έχει ακόμα διακανονισθεί, ως περιθώριο ασφάλισης ορίζεται το ποσό
αυτό.
β. Αν προκύπτει απαίτηση για το Εκκαθαριστικό Μέλος προς είσπραξη χρηματικού
ποσού, τότε το περιθώριο ασφάλισης ισούται με το ποσό αυτό αλλά με αρνητικό
πρόσημο και θεωρείται διαθέσιμη κάλυψη που δύναται να χρησιμοποιηθεί ως
Πιστωτικό Όριο του Λογαριασμού Εκκαθάρισης.

4.

Η ENERGY CLEAR δικαιούται οποτεδήποτε να μεταβάλει την μέθοδο υπολογισμού για τον
καθορισμό του Περιθωρίου ασφάλισης για λόγους προστασίας της αγοράς. Η ENERGY
CLEAR

δικαιούται επίσης να αυξάνει οποτεδήποτε τις απαιτήσεις Περιθωρίου
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ασφάλισης, τόσο για το σύνολο των Λογαριασμών Εκκαθάρισης όσο και για
μεμονωμένους Λογαριασμούς, και να θέτει προθεσμία για την κάλυψη αυτών,
συνεκτιμώντας ιδίως τους τυχόν επερχόμενους Κινδύνους.
2.2

Μεθοδολογία Υπολογισμού Κινδύνου Ημέρας της § 2.38.1 της Ενότητας 2 του
Κανονισμού

1.

Κατά τη διάρκεια της Ημέρας Διαπραγμάτευσης της Αγοράς, προοδευτικώς αφαιρείται
από το Πιστωτικό Όριο κάθε Λογαριασμού Εκκαθάρισης, ο Κίνδυνος Ημέρας με βάση τις
ενεργές εντολές που έχει εισαγάγει ο Συμμετέχοντας στην Αγορά και τις συναλλαγές που
έχει αυτός καταρτίσει κατά τη σχετική Ημέρα Διαπραγμάτευσης.

2.

Ο Κίνδυνος Ημέρας (Κημέρας) υπολογίζεται ως το άθροισμα του Κινδύνου από έγκυρες και
ενεργές εντολές (Κεντολών) και του Κινδύνου από ήδη καταρτισμένες συναλλαγές
(Κσυναλλαγών), σύμφωνα με τις § 2.2.1 και § 2.2.2 αντίστοιχα.
Κ ημέρας = Κ εντολών + Κ συναλλαγών
Ειδικότερα,
α)

με την εισαγωγή κάθε εντολής και αφού ολοκληρωθούν οι σχετικοί έλεγχοι
επικύρωσης, υπολογίζεται ο νέος Κίνδυνος Εντολών (Κεντολών) προσθέτοντας στον
υπάρχοντα Κίνδυνο, τον Κίνδυνο από την νέα εντολή. Αν ο συνολικός Κίνδυνος
ημέρας (Κημέρας) καλύπτεται από το Πιστωτικό Όριο του Λογαριασμού Εκκαθάρισης
και Συμμετέχοντα, η εντολή θα καταχωρείται στο βιβλίο εντολών, διαφορετικά θα
απορρίπτεται.

β)

μετά από κάθε ακύρωση ή επικαιροποίηση εντολής, υπολογίζεται ο νέος Κίνδυνος
Εντολών (Κεντολών) αφαιρώντας τον Κίνδυνο που είχε προσθέσει η αρχική εντολή.

γ)

με την εκτέλεση εντολής, υπολογίζεται ο νέος Κίνδυνος Εντολών (Κ εντολών)
αφαιρώντας τον κίνδυνο που είχε προσθέσει η εκτελεσμένη εντολή, ενώ
υπολογίζεται ο νέος Κίνδυνος Συναλλαγών (Κσυναλλαγών) προσθέτοντας τον Κίνδυνο
από τη νέα συναλλαγή.

2.2.1. Υπολογισμός Κινδύνου Εντολών
1.

Ο Κίνδυνος Εντολών (Κεντολών) είναι ο κίνδυνος που αναλαμβάνει το Εκκαθαριστικό Μέλος
από τις εντολές που είναι ενεργές κατά τη διάρκεια της Ημέρας Διαπραγμάτευσης.
Υπολογίζεται πριν από την εισαγωγή κάθε εντολής ανά Λογαριασμό Εκκαθάρισης που
τηρεί το Εκκαθαριστικό Μέλος στο οποίο έχει αποδώσει Πιστωτικό Όριο ως εξής:
Κ εντολών = ∑j[ max(Αεντολή𝜍,j, , 0)].
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όπου,
j = εντολή
Αεντολής,j = αξία εντολής j
2.

Για τον υπολογισμό της αξίας εντολής αγοράς ή εντολής πώλησης ισχύουν τα εξής:
α)

Για όσες έχουν συγκεκριμένη τιμή (π.χ. βηματικές και τμηματικές γραμμικές
εντολές), υπολογίζεται η χρηματική υποχρέωση ή απαίτηση του συμμετέχοντα της
συναλλαγής που θα πραγματοποιούνταν αν ταυτιζόταν στο σύνολό της η εντολή.
Αν η συναλλαγή οδηγεί σε απαίτηση για το Συμμετέχοντα το πρόσημο της αξίας της
εντολής είναι αρνητικό και επομένως δεν λαμβάνεται υπόψη στον Κίνδυνο
Εντολών

β)

Ειδικά για τις εντολές με αποδοχή τιμής και προτεραιότητα εκτέλεσης (priority
price taking orders) ως τιμή χρησιμοποιείται μία τιμή αναφοράς που υπολογίζεται
διακριτά για κάθε Αγοραία Χρονική Μονάδα της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής
Παράδοσης από την ENERGY CLEAR λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη
ιστορικότητα των τιμών εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας ή/και της
Ενδοημερήσιας Αγοράς και το απαιτούμενο ποσοστό εμπιστοσύνης για την
προβλεπόμενη τιμή. Η ως άνω τιμή αναφοράς δύναται να αναπροσαρμόζεται σε
τακτική βάση από την ENERGY CLEAR βάσει της χρησιμοποιούμενης μεθοδολογίας
ή έκτακτα λόγω ειδικών συνθηκών που διαμορφώνονται στην Αγορά.

2.2.2. Υπολογισμός Κινδύνου Συναλλαγών
1.

Ο Κίνδυνος Συναλλαγών (Κσυναλλαγών) είναι ο Κίνδυνος που αναλαμβάνει το Εκκαθαριστικό
Μέλος από τις συναλλαγές που έχουν εκτελεστεί κατά τη διάρκεια της Ημέρας
Διαπραγμάτευσης. Υπολογίζεται μετά από την εκτέλεση κάθε συναλλαγής ανά
Λογαριασμό Εκκαθάρισης και Συμμετέχοντα στον οποίο έχει αποδοθεί Πιστωτικό Όριο ως
εξής:
Κ συναλλαγών = ∑ Ai
i

όπου,
i = συναλλαγή
Αi = αξία της συναλλαγής i
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2.

Η αξία συναλλαγής υπολογίζεται ως η χρηματική υποχρέωση ή απαίτηση του
συμμετέχοντα λόγω της συναλλαγής. Αν η συναλλαγή οδηγεί σε απαίτηση για το
Συμμετέχοντα το πρόσημο της αξίας της συναλλαγής είναι αρνητικό.

ΜΕΡΟΣ 3.

Καθορισμός Αποδεκτών Ασφαλειών για την κάλυψη Απαίτησης Περιθωρίου
Ασφάλισης της § 2.21 της Ενότητας 2 του Κανονισμού

3.1

Αποδεκτές Ασφάλειες

1.

Ως αποδεκτές Ασφάλειες της § 2.21 της Ενότητας 2 του Κανονισμού ορίζονται:
α)

τα μετρητά σε Ευρώ,

β)

Εγγυητικές επιστολές, που τηρούν τις απαιτήσεις της § 2.21 της Ενότητας 2 του
Κανονισμού και εφόσον καταρτίζονται βάσει του τυποποιημένου δείγματος που
προβλέπεται στο Παράρτημα Ι. Για την παράταση Εγγυητικές επιστολής απαιτείται η
υποβολή τυποποιημένης επιστολής σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ.

2.

Οι εγγυητικές επιστολές αποτιμούνται έως και πέντε (5) εργάσιμες πριν από την λήξη
τους.

3.

Για τη λήψη από την ENERGY CLEAR ασφάλειας σύμφωνα με τα άρθρα 2.37 και 2.38 της
Ενότητας 2 του Κανονισμού, το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να δηλώσει τον τρόπο
κατανομής της ασφάλειας ανά Λογαριασμό Εκκαθάρισης. Για τη λήψη ασφάλειας με τη
μορφή μετρητών η δήλωση διαβιβάζεται στην ENERGY CLEAR ηλεκτρονικά μέσω του
Συστήματος.

4.

Για την αποδοχή από την ENERGY CLEAR ασφάλειας σύμφωνα με την παράγραφο 1, β)
απαιτείται το Εκκαθαριστικό Μέλος να δηλώσει τον τρόπο χρήσης της. Η δήλωση αυτή
διαβιβάζεται στην ENERGY CLEAR εγγράφως σύμφωνα με το Έντυπο «Κατανομή
Εγγυητικής Επιστολής στην ENERGY CLEAR» που τυποποιείται από την ENERGY CLEAR και
ανακοινώνεται στο διαδικτυακό του τόπο.

5.

Για την αποδέσμευση ληφθείσας ασφάλειας από την ENERGY CLEAR σύμφωνα με το
άρθρο 2.23 παρ. 4 της Ενότητας 2 του Κανονισμού ισχύουν τα εξής:
α) Για την αποδέσμευση ασφαλειών με τη μορφή μετρητών η δήλωση αποδέσμευσης
διαβιβάζεται στην ENERGY CLEAR ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.
β) Για την αποδέσμευση ασφάλειας σύμφωνα με την παράγραφο 1, β) απαιτείται το
Εκκαθαριστικό Μέλος να προσκομίσει επιστολή/εξουσιοδότηση για παραλαβή
εγγυητικής επιστολής, στην οποία αναγράφεται το Α/Α της Εγγυητικής Επιστολής, η
αξία καθώς και η εκδότρια τράπεζα.
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Η επιστροφή της ασφάλειας διενεργείται, εάν μεν αφορά παρασχεθείσα με τη μορφή
μετρητών, την επόμενη εργάσιμη της ημέρας της αίτησης επιστροφής, εκτός εάν οι
αρμόδιες υπηρεσίες της ENERGY CLEAR κρίνουν αναγκαία την νωρίτερη επιστροφή της
για λόγους κάλυψης υποχρεώσεων σχετιζόμενων με το Σύστημα, εάν δε αφορά
παρασχεθείσα με τη μορφή Εγγυητικής Επιστολής, την επόμενη εργάσιμη της ημέρας της
αίτησης επιστροφής ή την επομένη εργάσιμη της ημέρα λήξης.

3.1.2. Όρια Συγκέντρωσης Ασφαλειών
1.

Σε εφαρμογή της § 2.21 της Ενότητας 2 του Κανονισμού, ορίζεται το ποσοστό της
απαίτησης Περιθωρίου ασφάλισης ανά Λογαριασμό Εκκαθάρισης που θα πρέπει να
καλύπτεται με μετρητά σε ημερήσια βάση στο 40%.

ΜΕΡΟΣ 4. Κανόνες Υπολογισμού του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης των § 2.24, § 2.25, § 2.26, §
2.27.1 και § 2.27.2 της Ενότητας 2 του Κανονισμού
4.1

Περίοδος Υπολογισμού Κεφαλαίου Εκκαθάρισης της § 2.27.2 της Ενότητας 2 του
Κανονισμού

1.

Το ύψος του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης υπολογίζεται σε μηνιαία βάση και ως περίοδοι
υπολογισμού νοούνται για τις ανάγκες της παρούσας οι περίοδοι από την πρώτη έως και
την τελευταία ημέρα κάθε μήνα του ημερολογιακού έτους.

4.2

Συντελεστής Εισφοράς της § 2.27.1 της Ενότητας 2 του Κανονισμού

1.

Ο Συντελεστής Εισφοράς (α) της § 2.27.1 της Ενότητας 2 του Κανονισμού ορίζεται ίσος με
100%.

4.3

Αναπροσαρμογή μερίδας στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης συνεπεία εταιρικών ή άλλων
γεγονότων των Εκκαθαριστικών Μελών της § 2.25 της Ενότητας 2 του Κανονισμού

1.

Σε περίπτωση συγχώνευσης Εκκαθαριστικών Μελών ή άλλων συναφών εταιρικών
γεγονότων, η μερίδα στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης του Μέλους που διατηρεί την ιδιότητα
θα ορίζεται ίση με το άθροισμα των μερίδων όλων των συγχωνευόμενων μελών μέχρι την
επόμενη τακτική ή έκτακτη αναπροσαρμογή του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης. Στην επόμενη
τακτική ή έκτακτη αναπροσαρμογή του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης, για τον καθορισμό της
μερίδας του μέλους που διατηρεί την ιδιότητα, θα υπολογίζεται αρχικά η μερίδα του
μέλους που διατηρεί την ιδιότητα για το διάστημα της περιόδου υπολογισμού πριν από
τη συγχώνευση, λαμβάνοντας υπόψη τα Περιθώρια ασφάλισης των Λογαριασμών
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Εκκαθάρισης όλων των συγχωνευθέντων Μελών και στη συνέχεια θα υπολογίζεται η
μερίδα του Μέλους που διατηρεί την ιδιότητα για το διάστημα της περιόδου
υπολογισμού μετά τη συγχώνευση, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα Περιθώρια ασφάλισης
των Λογαριασμών Εκκαθάρισης του μέλους που διατηρεί την ιδιότητα. Για τον τελικό
καθορισμό της μερίδας του Μέλους που διατηρεί την ιδιότητα, θα σταθμίζονται οι
μερίδες που προκύπτουν από τους παραπάνω υπολογισμούς βάσει του αριθμού των
ημερών κάθε ως άνω διαστήματος.
2.

Σε περίπτωση μεταφοράς Λογαριασμού Εκκαθάρισης σε άλλο Εκκαθαριστικό Μέλος,
στην επόμενη τακτική ή έκτακτη αναπροσαρμογή του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης, για τον
καθορισμό της μερίδας του Μέλους στο οποίο μεταφέρεται ο Λογαριασμός, θα
υπολογίζεται η μερίδα του, για το διάστημα της περιόδου υπολογισμού πριν από τη
μεταφορά λαμβάνοντας υπόψη το Περιθώριο ασφάλισης του Λογαριασμού που
μεταφέρεται, ενώ θα υπολογίζεται και η μερίδα του και για το διάστημα της περιόδου
υπολογισμού μετά τη μεταφορά. Για τον τελικό καθορισμό της μερίδας του μέλους στο
οποίο μεταφέρεται ο Λογαριασμός, θα σταθμίζονται οι μερίδες που προκύπτουν από
τους παραπάνω υπολογισμούς βάσει του αριθμού των ημερών κάθε ως άνω
διαστήματος.

3.

Σε περίπτωση κατάργησης Λογαριασμού Εκκαθάρισης, συμπεριλαμβανομένης και της
μεταφοράς του σε άλλο Μέλος, για τον καθορισμό της μερίδας του Εκκαθαριστικού
Μέλους από το οποίο καταργείται ο Λογαριασμός Εκκαθάρισης κατά την επόμενη
τακτική ή έκτακτη αναπροσαρμογή του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης, θα υπολογίζεται η
μερίδα του μη λαμβάνοντας υπόψη το Περιθώριο ασφάλισης του Λογαριασμού
Εκκαθάρισης που έχει καταργηθεί.

ΜΕΡΟΣ 5.

Τήρηση Διαθεσίμων των § 2.6, § 2.23 και § 2.24 της Ενότητας 2 του Κανονισμού

5.1

Τήρηση Διαθεσίμων

1.

Τα ταμειακά διαθέσιμα της ENERGY CLEAR που αφορούν σε Ασφάλειες υπό μορφή
μετρητών των Εκκαθαριστικών Μελών καθώς και τα διαθέσιμα του Κεφαλαίου
Εκκαθάρισης και οι Ειδικοί Ίδιοι Πόροι, τηρούνται από την ENERGY CLEAR σε λογαριασμό
της που τηρεί ως Άμεσος Συμμετέχων στο Target2 στην Τράπεζα της Ελλάδος.

2.

Τα

ταμειακά

διαθέσιμα

της

ENERGY

CLEAR

που

αφορούν

σε

λοιπούς

χρηματοοικονομικούς πόρους της, τηρούνται από την ENERGY CLEAR σε λογαριασμούς
της που τηρεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και σε πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με την
επενδυτική πολιτική της.
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Η παρούσα Απόφαση ισχύει από XX.XX.XXXX
Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της ENERGY CLEAR
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Αθήνα, ηη/μμ/εε

Προς την
ENERGY CLEAR ως Φορέα Εκκαθάρισης σύμφωνα με τον «Κανονισμό Εκκαθάρισης
Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 13
παρ. 2 του ω. 4425/2016»
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Νο………
Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα προς εσάς,
παραιτούμενοι από το δικαίωμα της δίζησης και όλων των λοιπών δικαιωμάτων μας εκ των
άρθρων 853 επ. Α.Κ. υπέρ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
………………………………………………………………… (εφεξής χάριν συντομίας η «Εταιρεία») και μέχρι
του ποσού των …………………………………….………….€, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή
μας, για την καλή, πλήρη, προσήκουσα και ακριβόχρονη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που
αναλαμβάνει η Εταιρεία προς εσάς ως Φορέα Εκκαθάρισης του ν. 4425/2016, σύμφωνα με
τον «Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας
Αγοράς» (ΦΕΚ ΧΧΧΧΧΧ) και τις ειδικότερες προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 2.21 αυτού
τις οποίες πληροί η παρούσα.
Η παρούσα εγγυητική επιστολή εκδίδεται υπέρ της Εταιρείας, κατά τα προβλεπόμενα στις
κείμενες διατάξεις, ιδίως σε αυτές της υπ. αριθμ. 2453/27.09.99 Π.Δ.Τ.Ε. και της απόφασης
85/25.10.2000 E.T.Π.Θ., αλλά και τις αποφάσεις που εκδίδετε, περιλαμβανομένου του
«Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς»,
όπως ισχύουν κάθε φορά, και καλύπτει υποχρεώσεις εκκαθάρισης και χρηματικού
διακανονισμού της Εταιρείας, όπως προκύπτουν από τις διαδικασίες εκκαθάρισης και
χρηματικού διακανονισμού της ENERGY CLEAR από την εκκαθάριση της ……… έως και ……….,
ισχύει δε μέχρι την επιστροφή της στα χέρια μας. H επιστροφή της εγγυητικής επιστολής
συνεπάγεται την πλήρη απαλλαγή μας από κάθε υποχρέωσή μας που απορρέει από αυτήν.
Το ανωτέρω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβάλλουμε χωρίς καμία απολύτως
αντίρρηση, απροφασίστως, ολόκληρο ή μέρος αυτού, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τότε που
θα λάβουμε απλή δήλωσή σας για τη μερική ή ολική κατάπτωσή της. Σε περίπτωση μερικής
κατάπτωσης της παρούσας, η εγγυητική επιστολή μας θα ισχύει για το υπόλοιπο. Η
υποχρέωσή μας αυτή ισχύει χωρίς να έχουμε δικαίωμα άρνησης πληρωμής και χωρίς να
δικαιούμαστε να αντιτάξουμε οποιεσδήποτε ενστάσεις ή αντιρρήσεις δικές μας ή της
Εταιρείας υπέρ της οποίας εκδίδεται η παρούσα ή και οποιουδήποτε τρίτου.
Για κάθε διαφορά σχετικά με την παρούσα εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια είναι
τα δικαστήρια της Αθήνας.
Η εγγυήτρια τράπεζα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Αθήνα, ηη/μμ/εε
Προς την
ENERGY CLEAR ως Φορέα Εκκαθάρισης σύμφωνα κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον
«Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερησιας Αγοράς
σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του ω. 4425/2016»
– ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ Νο………
Μετά από σχετικό αίτημα του πελάτη μας <<επωνυμία εταιρείας Εκκαθαριστικού Μέλους
……………>>- <<διεύθυνση >> σας δηλώνουμε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η άνω εγγυητική
επιστολή παρατείνεται έτσι ώστε να καλύπτει υποχρεώσεις εκκαθάρισης και χρηματικού
διακανονισμού της Εταιρείας προς εσάς ως Φορέα Εκκαθάρισης του ν. 4425/2016 σύμφωνα
με τον «Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερησιας
Αγοράς», όπως ισχύει κάθε φορά, μέχρι και την <<ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ>>, ισχύει δε μέχρι την
επιστροφή της στα χέρια μας.
Κατά τα λοιπά ισχύουν επακριβώς όλοι οι λοιποί όροι της άνω εγγυητικής επιστολής οι οποίοι
παραμένουν αμετάβλητοι.
Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπ’ αριθμ. ……. εγγυητικής επιστολής ποσού
ΕΥΡΩ…….. που εκδόθηκε την <<ημερομηνία>>

Υπογραφές
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