«GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ
ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ
Α.

Όσοι επενδυτές επιθυµούν να αναγγείλουν χρηµατικές απαιτήσεις κατά της

«GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»
(εφεξής η "Εταιρεία") , οφείλουν να συµπληρώσουν το Έντυπο ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
Εφόσον ο Πελάτης/ Επενδυτής είναι Νοµικό Πρόσωπο, συµπληρώνεται και το
Έντυπο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ.
Το Έντυπο αυτό αποτελείται από 3 σελίδες και µπορούν οι Πελάτες/Επενδυτές να το
προµηθευτούν
- Από τα γραφεία της Εταιρείας Ερµού 31
- Από το site της www.guardiantrust.gr
- Μέσω fax µετά από σχετικό αίτηµά τους στο FAX 2103220424
Μαζί µε το Έντυπο αυτό, θα πρέπει να συνυποβληθούν:
- Φωτοτυπία της ταυτότητας του Πελάτη/Επενδυτή
- Φωτοτυπία εγγράφου από το οποίο να προκύπτει ο αριθµός του IBAN του
τραπεζικού λογαριασµού, η Τράπεζα καθώς και το όνοµα του δικαιούχου.
ΚΑΙ ΟΙ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ της Αναγγελίας θα πρέπει να έχουν ηµεροµηνία, υπογραφή
του Πελάτη/Επενδυτή και θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή
Αστυνοµικό Τµήµα.
Οι ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ και η κατάθεση των δικαιολογητικών, πρέπει να
γίνουν µέσα σε πέντε (5) µήνες από την τελευταία δηµοσίευση Πρόσκλησης,
- στα γραφεία της εταιρείας, Ερµού 31 Αθήνα από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή
και ώρες 10:00 π.µ. – 14:30 µ.µ. ή
- ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στη διεύθυνση Ερµού 31 Αθήνα ΤΚ
10563 µε την ένδειξη ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ.
Ειδικότερες Ο∆ΗΓΙΕΣ
Κωδικός Επενδυτή (επάνω δεξιά στην αίτηση) >> Αφορά συνήθως 5ψηφιο κωδικό ο
οποίος αναγράφεται στην σύµβαση ή αναφέρεται σε κάθε έγγραφο της εταιρείας που
απευθύνεται προς τον Επενδυτή που αφορά.
Α1. Έως Α.3 >> στοιχεία του επενδυτή
Α.4. >> να αναγραφούν τα στοιχεία του Τραπεζικού λογαριασµού εν Ελλάδι
Τράπεζας, που επιθυµεί ο επενδυτής να µεταφερθούν τα χρήµατα. ΟΠΩΣ∆ΗΠΟΤΕ
θα πρέπει ο επενδυτής να είναι ΠΡΩΤΟΣ δικαιούχος στο λογαριασµό αυτό.
Α.5 >> Τα στοιχεία του Πληρεξουσίου. Σηµειώνουµε ότι τα πληρεξούσιο θα πρέπει
να είναι σε έντυπο υπεύθυνης δήλωσης µε βεβαίωση γνησίου.
Β.1 >> Οι απαιτήσεις που έχει ο Πελάτης/Επενδυτής από την εταιρεία σε €. Την
περίπτωση που η απαίτηση είναι σε Ξένο Νόµισµα, θα αναγραφεί το ποσό του ΞΝ

καθώς και το είδος του ΞΝ (πχ USD GBP κλπ). Στην περίπτωση που δεν υπάρχει
απαίτηση αναγράφεται µηδέν, ή «-»
Β.2 >> Αναγράφονται διακριτά ο κάθε τίτλος και τα τεµάχια που αντιστοιχούν. Εάν
δεν υπάρχουν τίτλοι ή αυτοί ήδη έχουν µεταφερθεί, τότε η θέση αυτή διαγραµµίζεται.
Β.3 >> Εφόσον επιθυµεί ο Πελάτης/Επενδυτής, προσκοµίζει παραστατικά στοιχεία
για τεκµηρίωση, τα οποία απαριθµεί στη θέση αυτή διακριτά το καθένα. Εάν δεν
συντρέχει λόγος για αναγραφή, γίνεται διαγράµµιση.
Β.4 >> Συµπληρώνεται αναλόγως µε οποιαδήποτε σχετική µε την απαίτηση
πληροφορία. Εάν δεν συντρέχει λόγος για αναγραφή, γίνεται διαγράµµιση.
Β.5 >> Τα ποσά που οφείλει ο Πελάτης/Επενδυτής στην εταιρεία ή σε τρίτο
πρόσωπο σχετικό µε την εταιρεία και από οποιαδήποτε αιτία σχετική µε τις
δραστηριότητες της εταιρείας. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει υποχρέωση,
αναγράφεται µηδέν, ή «-».
Γ.1. & Γ.2. >> ∆ίνονται επαρκείς επεξηγήσεις στο Έντυπο.

Β.

Όσοι Πελάτες/Επενδυτές έχουν αύλους τίτλους, θα πρέπει να τους

µεταφέρουν τους άυλους τίτλους τους σε άλλο Χειριστή, συµπληρώνοντας το
Έντυπο ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ.
Το Έντυπο αυτό αποτελείται από 1 σελίδα και µπορούν οι Πελάτες/Επενδυτές να το
προµηθευτούν:
- Από τα γραφεία της Εταιρείας Ερµού 31
- Από το site της www.guardiantrust.gr
- Μέσω fax µετά από σχετικό αίτηµά τους στο FAX 2103220424
Μαζί µε το Έντυπο αυτό, θα πρέπει να υποβληθεί και φωτοτυπία της ταυτότητας του
Πελάτη/Επενδυτή.
Εκτός από τα στοιχεία του Πελάτη/Επενδυτή, θα πρέπει να αναγράφεται και ο νέος
Χειριστής και ο κωδικός του, στον οποίο επιθυµεί ο Πελάτης/Επενδυτής να γίνει η
µεταφορά των τίτλων.
Η ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ θα πρέπει να έχει ηµεροµηνία,
υπογραφή του Πελάτη/Επενδυτή και θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής
από ΚΕΠ ή Αστυνοµικό Τµήµα.
Στην περίπτωση που η ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ υποβάλλεται µαζί µε την ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ, δεν απαιτείται η αναλυτική αναγραφή των τίτλων ξανά, παρά µόνο να
αναγραφεί η ένδειξη, «ως αναγραφή των τίτλων στη θέση Β.2 στην ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ».
Για να πραγµατοποιηθεί η µεταφορά των τίτλων θα πρέπει οπωσδήποτε να µην
υπάρχει ΚΑΜΙΑ οφειλή του Επενδυτή προς την εταιρεία (το Β.5 στην ΑΝΝΑΓΕΛΛΙΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ να είναι µηδέν)
Οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ µπορούν να υποβληθούν
- στα γραφεία της εταιρείας, Ερµού 31 Αθήνα από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή
και ώρες 10:00 π.µ. – 14:30 µ.µ. ή
- ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στη διεύθυνση Ερµού 31 Αθήνα, ΤΚ
10563.

