ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Συνεδρίαση 89/02.09.2013

Θέμα: 1

Τροποποίηση της απόφασης ΕΤΠΘ 234/23/11.12.2006 «Τήρηση από
τα πιστωτικά ιδρύματα λογαριασμών καταθέσεων όψεως και διακίνηση
επιταγών μέσω του τραπεζικού συστήματος»

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, αφού έλαβε υπόψη:
α)

το άρθρο 55 Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει,

β)

την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 1/20.12.2012
(ΦΕΚ Β’ 3410) «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών
Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας», όπως ισχύει,

γ)

το ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά
ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των
επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄
178), όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 25 αυτού,

δ)

τη διάταξη του Κεφ. Γ, παρ. 2, της Απόφασης ΕΤΠΘ 234/23/11.12.2006 (ΦΕΚ
Β’ 63), σχετικά με το μέτρο της στέρησης του βιβλιαρίου επιταγών,

ε)

το ν. 3816/2010 «Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς
τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής
συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 6), και ειδικότερα τις διατάξεις των
άρθρων 4 και 7 αυτού,

στ)

τη σκοπιμότητα τροποποίησης των διατάξεων της υπό δ) Απόφασης στο
πλαίσιο ενίσχυσης της λειτουργίας της αγοράς με βάση τραπεζικά κριτήρια
αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων,
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ζ)

ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού,
ΑΠΟΦΑΣΙZΕI

Να τροποποιήσει τη διάταξη που αναφέρεται στην ως άνω παράγραφο (δ),
αντικαθιστώντας το πρώτο και δεύτερο εδάφιο αυτής, ως εξής:
«Εφόσον ο δικαιούχος λογαριασμού καταθέσεως όψεως εκδώσει σε διάστημα
δώδεκα (12) μηνών ακάλυπτες επιταγές συνολικού ποσού άνω των πέντε χιλιάδων
ευρώ (€ 5.000), καθ’ υπέρβαση του υπολοίπου του λογαριασμού του ή του
συμφωνημένου ανωτάτου ορίου υπερανάληψης, τα πιστωτικά ιδρύματα που τηρούν
λογαριασμούς του ίδιου καταθέτη οφείλουν να ενεργήσουν για την επιστροφή των
βιβλιαρίων επιταγών που τυχόν βρίσκονται στην κατοχή του.
Νέο βιβλιάριο επιταγών επιτρέπεται να χορηγηθεί, μετά την παρέλευση τουλάχιστον
έξι (6) μηνών από την έκδοση της τελευταίας ακάλυπτης επιταγής και εφόσον έχουν
προηγουμένως τακτοποιηθεί οι σχετικές οφειλές».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
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