Θεθαιαηαθή Δπάξθεηα θαη Αλαιακβαλόκελνη Θίλδπλνη

Δημοσιοποίηση στοιχείων Πυλώνα ΙΙΙ
για τη χπήση που έληξε 31.12.2015
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Κεθαλαιακή Δπάρκεια και Αναλαμβανόμενοι Κίνδσνοι
Α.

Τν παξόλ θείκελν απνηειεί ηκήκα ηεο γεληθόηεξεο πνιηηηθήο Γηαρείξηζεο Θηλδύλσλ ηεο

Σπλεηαηξηζηηθήο Τξάπεδαο Θαξδίηζαο Σπλ.Π.Δ., ην νπνίν δεκνζηεύεηαη γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο
αγνξάο θαη ησλ επελδπηώλ. Γελ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθέο ή απόξξεηεο πνπ
κπνξνύλ λα βιάςνπλ ηε θήκε θαη ηελ ζέζε ηεο ηξάπεδαο καο θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζηα
πιαίζηα ηεο ζπκκόξθσζεο ηεο κε ηηο επηηαγέο ηεο ΠΓΤΔ2655/12 θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
Λ.4261/14, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. Γηα ηα εδάθηα ηεο ΠΓΤΔ γηα ηα νπνία δελ γίλεηαη
ιόγνο ζην παξόλ δε ζπληξέρεη ιόγνο δεκνζίεπζεο. Όια ηα πνζά είλαη ζε ρηιηάδεο επξώ.

Σεκαληηθή Σεκείσζε: Ζ Τξάπεδα από 01/01/2015 εθαξκόδεη ηα ΓΙΠ/ΓΠΦΑ
εσο εθ ηνύηνπ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζηα ζηνηρεία ηεο ζε ζύγθξηζε
κε ην πεξπζηλό αληίζηνηρν θπιιάδην.

Β. Δπνπηηθά Ίδηα Θεθάιαηα
Β1. Τα Δπνπηηθά Ίδηα Θεθάιαηα εθεμήο Ίδηα Θεθάιαηα ηεο ηξάπεδάο καο ζηηο 31.12.15
αλέξρνληαη ζην πνζό ησλ €10.305,00 θαη απνηεινύληαη από ην Σπλεηαηξηζηηθό Θεθάιαην, ηα
ζρεκαηηζκέλα απνζεκαηηθά θαη ηα ειεγκέλα απνηειέζκαηα εηο λένλ θαη αλήθνπλ όια ζηελ
θαηεγνξία ηνπ Tier1. Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηε δηάξζξσζε ησλ Ηδίσλ
Θεθαιαίσλ ηεο ηξάπεδάο καο.

2014
ύνολο Ιδίφν Κεθαλαίφν

2015

9.495,00

10.305,00

14.457,00

14.753,00

Σπλεηαηξηζηηθέο Κεξίδεο

7.971,00

8.127,00

Υπεξ ην Άξηηνλ

6.486,00

6.626,00

-1.287,00

-1.356,00

Υπεξαμία αθηλήησλ θαη Ινηπά Άπια Πάγηα

-101,00

-99,00

Αθαηξεηηθά Πνζά από DTA

-1.186,00

-1.257,00

-3.675,00

-3.092,00

Δηο λένλ

-5.710,00

-5.163,00

Απνζεκαηηθά

2.035,00

2.071,00

Βαζικά Ίδια Κεθάλαια

Αθαιρεηικά ηοιτεία

Λοιπά ηοιτεία Tier1

Β2. Ιακβαλνκέλνπ ππόςε ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπο αλαιακβαλόκελνπο θηλδύλνπο ηεο
ηξάπεδάο καο ζα εθαξκνζηνύλ απιέο κέζνδνη ζηελ εθηίκεζε ηνπ εζσηεξηθνύ θεθαιαίνπ
(πξνζνκνηώζεηο θαηαζηάζεσλ θξίζεσο, εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ εζσηεξηθώλ δηαβαζκίζεσλ γηα
πηζησηηθό θίλδπλν, gap analysis γηα ηνλ θίλδπλν επηηνθίνπ θαη ππνινγηζκόο δεηθηώλ
ζπγθέληξσζεο).
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Σηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα ζηαζκηζκέλα πνζά ζύκθσλα κε ηελ
Τππνπνηεκέλε Πξνζέγγηζε γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ έλαληη ηνπ
Πηζησηηθνύ Θηλδύλνπ. Ζ πνιηηηθή ηνπ ΓΣ ηεο ηξάπεδά καο δελ επηηξέπεη επελδύζεηο ζε
πξντόληα πνπ πεξηέρνπλ θίλδπλν αγνξάο. To ζηαζκηζκέλν άλνηγκα έλαληη ηνπ Ιεηηνπξγηθνύ
Θηλδύλνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ησλ €5.488,00. Ο ΓΘΔ γηα ην έηνο 2015 ήηαλ 18,11%
(έλαληη 16,37% ην 2014).

2014

2015

Κινδύνοσ

52.501,60

51.404,56

Τξάπεδεο θαη Φξεκαηνδνηηθά Ηδξύκαηα

7.788,80

4.114,20

Δπηρεηξήζεηο

1.943,00

1.485,81

Ιηαληθή Τξαπεδηθή

11.661,00

11.310,65

Δμαζθαιηζκέλα κε αθίλεηε πεξηνπζία

3.746,00

3.682,21

Σε θαζπζηέξεζε

13.336,40

13.431,84

Σηνηρεία Υςεινύ Θηλδύλνπ

8.447,40

11.815,85

241,00

241,00

5.338,00

5.323,00

ηαθμιζμένο Δνεργηηικό ένανηι Πιζηφηικού

Αλνίγκαηα ζε Κεηνρέο
Ινηπά Αλνίγκαηα

Γ. Έθζεζε ηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο ζε θηλδύλνπο θαη αμηνιόγεζή ηνπο
Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη νη ζεκαληηθόηεξνη θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεη ε ηξάπεδά καο θαζώο
θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη θαηά πεξίπησζε. Ζ Γηαρείξηζε ησλ Θηλδύλσλ έρεη εληζρπζεί
θαζώο από ην 2007 ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηε Κνλάδα Γηαρείξηζεο Θηλδύλνπ.

Γ2. Πηζησηηθόο Θίλδπλνο
Ο θύξηνο θίλδπλνο ηεο ηξάπεδάο καο, ν νπνίνο πξνέξρεηαη από ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ
θαζώο θαη από εθηόο ηζνινγηζκνύ ζηνηρεία επίζεο – θπξίσο εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαη αδηάζεηα
όξηα αλνηθηώλ ινγαξηαζκώλ. Σηόρνο καο είλαη ε νξζή αμηνιόγεζε ησλ αηηεκάησλ θαη ησλ
αλαιακβαλνκέλσλ θηλδύλσλ κε παξάιιειε ελίζρπζε ηνπ Σπζηήκαηνο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ κε
ζηειερηαθό δπλακηθό κε γλώκνλα όκσο, πάληνηε ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ –
κειώλ καο. Έρεη ελζσκαησζεί πιήξσο ζηε δηαδηθαζία ρνξεγήζεσλ επηρεηξεκαηηθήο Πίζηεο ε
ρξήζε ηνπ RVRating (ηεο εηαηξίαο Systemic SA) ην νπνίν θαηαηάζζεη ηνπο πειάηεο ζε
πηζησηηθέο βαζκίδεο. Σηε Ιηαληθή Πίζηε ηδηαίηεξν βάξνο δίλεηαη ζηνπο δείθηεο PtI θαη LtV γηα
ηελ απνθπγή αζηνρηώλ.
Δπηπξόζζεηα, νινθιεξώζεθε ε δηαδηθαζία αλαδηάξζξσζεο ηεο ππεξεζίαο Φνξεγήζεσλ,
αλαζεσξήζεθε ν θαλνληζκόο πηζηνδνηήζεσλ, θαη ε ηξάπεδά καο εθαξκόδεη πιήξσο ην λέν
ξπζκηζηηθό πιαίζην. Γελ ρξεζηκνπνηνύληαη πξντόληα ηεο αγνξάο σο κέζα αληηζηάζκηζεο θαη
κείσζεο ηνπ θηλδύλνπ. Παξόια απηά ηα θαιύκκαηα πνπ δεηνύληαη απνζθνπνύλ λαη κελ ζηε
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κείσζε ησλ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ αιιά θαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο πηζαλήο δεκίαο πνπ
ε κε νξζή δηαρείξηζή ηεο απαηηεί αύμεζε ησλ πξνβιέςεσλ.
Γηα ινγηζηηθνύο ζθνπνύο ε ηξάπεδά καο ρξεζηκνπνηεί ηνπο παξαθάησ νξηζκνύο πνπ βνεζνύλ
θαη ζηελ θαηαλόεζε ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ πηλάθσλ (νη νξηζκνί είλαη ζύκθσλα κε ην λέν
πιαίζην – Βαζηιεία 3 θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΙΠ/ΓΠΦΠ):

Απομείυζη δανείυν
Ζ Τξάπεδα εμεηάδεη θαηά ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ, ην
ελδερόκελν έλα δάλεην ή κηα νκάδα δαλείσλ λα έρεη ππνζηεί απνκείσζε.
Έλα δάλεην ή νκάδα δαλείσλ έρεη ππνζηεί απνκείσζε, γεγνλόο πνπ νδεγεί ζε αλαγλώξηζε
πξνβιέςεσλ απνκείσζεο, ζηελ πεξίπησζε θαη κόλν θαηά ηελ νπνία ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο
ελδείμεηο σο απνηέιεζκα ελόο ή πεξηζζόηεξσλ γεγνλόησλ (δεκηνγόλα γεγνλόηα) πνπ έρνπλ
ζπκβεί κεηά ηελ αξρηθή αλαγλώξηζε ηνπ δαλείνπ θαη ηα γεγνλόηα απηά επεξεάδνπλ ηηο
εθηηκώκελεο κειινληηθέο ηακηαθέο ξνέο ησλ δαλείσλ θαη ε επίδξαζε απηώλ κπνξεί λα
εθηηκεζεί αμηόπηζηα.
Οξηζκέλεο βαζηθέο ελδείμεηο απνκείσζεο ησλ δαλείσλ είλαη:
-

Αζέηεζε ησλ όξσλ ηεο δαλεηαθήο ζύκβαζεο

-

Σεκαληηθή νηθνλνκηθή δπζρέξεηα ηνπ δαλεηνιήπηε

-

Όηαλ ν δαλεηζηήο θάλεη παξαρώξεζε ζην δαλεηνιήπηε γηα νηθνλνκηθνύο ή λνκηθνύο
ιόγνπο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή δπζρέξεηα ηνπ δαλεηνιήπηε, πνπ ν
δαλεηζηήο δελ ζα εμέηαδε ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ( κέηξα ξύζκηζεο δαλείσλ)

-

Όηαλ ππάξρεη πηζαλόηεηα ν δαλεηνιήπηεο λα πεξηέιζεη ζε θαηάζηαζε πηώρεπζεο ή
άιιε νηθνλνκηθή δπζρέξεηα

-

Ύπαξμε εγγξαθώλ ζηνλ Τεηξεζία

-

Εεκηνγόλα γεγνλόηα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα επεξεάζνπλ ηελ ηθαλόηεηα ηνπ
δαλεηνιήπηε

λα

απνπιεξώζεη

ηηο

ζπκβαηηθέο

ππνρξεώζεηο

ηνπ

εληόο

ηνπ

ζπκθσλεκέλνπ ρξόλνπ
Οη απνκεηώζεηο δαλείσλ εμεηάδνληαη ζε εμαηνκηθεπκέλε βάζε ελώ γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο
εμεηάδνληαη θαη ππνινγίδνληαη ζε ζπιινγηθή βάζε. Γηα ηελ απνκείσζε ησλ δαλείσλ κε αηνκηθή
αμηνιόγεζε ιακβάλνληαη ππόςε ηα εμήο:
Δμαηνκηθεπκέλε απνκείσζε
-

Οη νξηζηηθέο θαζπζηεξήζεηο (Γηθαζηηθό) απνκεηώλνληαη ζην ύςνο ηεο εμαζθάιηζεο

-

Έλα δάλεην ρξεσιπηηθό ή αλνηθηόο ινγαξηαζκόο απνκεηώλεηαη ζηελ αμία ηεο
εμαζθάιηζεο εθόζνλ έρεη ραξαθηεξηζηεί από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ζε θαηάζηαζε –
παύζε εθηνθηζκνύ θαη ε ζπλνιηθή ηνπ θαζπζηέξεζε μεπεξλά ηνπο 12 κήλεο

-

Τα ηνθνρξεσιεηηθά δάλεηα κε θαζπζηέξεζε 91-180 εκεξώλ εμεηάδνληαη σο πξνο ηελ
θαηάηαμε ηνπ πηζηνύρνπ ζηελ θαηεγνξία ηνπ ζπλεξγάζηκνπ ή κε θαη ζηελ πεξίπησζε
πνπ

ν πηζηνύρνο έρεη θαηαηαγεί κε ζπλεξγάζηκνο ζύκθσλα κε ηνλ Θώδηθα

Γενληνινγίαο, όια ηα αλνίγκαηά ηνπ απνκεηώλνληαη ζην ύςνο ηεο εμαζθάιηζεο
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-

Δάλ ππάξρεη ηνθνρξεσιπηηθό δάλεην κε θαζπζηέξεζε άλσ ησλ 6 κελώλ ηόηε
απνκεηώλεηαη ζην ύςνο ηεο εμαζθάιηζεο

-

Δθόζνλ ν πηζηνύρνο έρεη έλδεημε γηα απνκείσζε ζην ύςνο ηεο εμαζθάιηζεο ζε έλα
από ηα δάλεηα ηνπ ηόηε απηόκαηα θαη ζηα ππόινηπα αλνίγκαηά ηνπ δηελεξγείηαη
απνκείσζε θαηά ηνλ ίδην ηξόπν.

Σπιινγηθή απνκείσζε
Δηδηθή θαηεγνξία ξπζκίζεσλ:
-

Γηα όια ηα αλνίγκαηα, πνπ δελ έρνπλ έλδεημε αηνκηθήο απνκείσζεο, ππνινγίδεηαη ην
αλαζθάιηζην ππόινηπό ηνπο. Σύκθσλα κε απηό ππνινγίδεηαη έλα αξρηθό πνζνζηό
δεκίαο.

-

Δθόζνλ ε αλάιπζε αθνξά δάλεηα ξπζκηζκέλα θαη ελήκεξα εηζάγεηαη πηζαλόηεηα
επαλαζέηεζεο (δελ ζεσξνύληαη αξρηθά σο απνκεησκέλα), ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ
κέζν όξν ηεο πηζαλόηεηαο αζέηεζεο πνπ ππνινγίδεηαη επί ηνπ ζπλόινπ ησλ
αλνηγκάησλ ζε ξύζκηζε θαη πξνθύπηεη κε βάζε α) ηελ πηζαλόηεηα αζέηεζεο
ζύκθσλα κε ην RVRating ™ ηεο εηαηξίαο Σπζηεκηθήο Α.Δ. (Systemic RM) ζε αηνκηθή
βάζε, κε ειάρηζην LossRate=15% θαη β) ηελ πηζαλόηεηα αζέηεζεο κε βάζε ην
ζπλνιηθό αλαζθάιηζην ππόινηπν ησλ ξπζκηζκέλσλ δαλείσλ.

-

Σεκεηώλεηαη όηη εθόζνλ θάπνην ηκήκα έρεη ήδε ρξεζηκνπνηεζεί γηα αηνκηθή
απνκείσζε, δελ ιακβάλεηαη ππόςε ζηνπο αλσηέξσ ππνινγηζκνύο.

Αλ ζε κεηαγελέζηεξε πεξίνδν ην πνζό ηεο πξόβιεςεο απνκείσζεο κεησζεί εμ αηηίαο
γεγνλόησλ πνπ ζπλέβεζαλ κεηά ηελ αλαγλώξηζε ηεο απνκείσζεο, ηα νπνία νδήγεζαλ ζε
βειηίσζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ δαλεηνιήπηε, ε πξόβιεςε πνπ είρε αλαγλσξηζζεί
ζε πξνγελέζηεξν ρξόλν αληηινγίδεηαη θαη ε πξνθύπηνπζα δηαθνξά θαηαρσξείηαη ζηα
απνηειέζκαηα.
Σε πεξίπησζε πνπ κηα απαίηεζε θαηαζηεί κε εηζπξάμηκε ή δηαθαλνληζζεί, ηόηε δύλαηαη λα
δηαγξαθεί έλαληη ηνπ πνζνύ ηεο αηνκηθήο ζρεκαηηζκέλεο πξόβιεςεο, εθόζνλ απηό
αλαγλσξίδεηαη από ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο. Αλ πξαγκαηνπνηεζνύλ
εηζπξάμεηο ζε ρξόλν κεηαγελέζηεξν ηεο δηαγξαθήο, θαηαρσξνύληαη ζε πίζησζε ηνπ
ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ «πξνβιέςεηο απνκείσζεο δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ θαηά
πειαηώλ».
Αθνινπζνύλ πίλαθεο κε ζηνηρεία γηα ηηο ειάρηζηεο απαηηνύκελεο πξνβιέςεηο, έλαο πνπ
παξνπζηάδεη

ηελ

θαηά

θιάδν

δξαζηεξηόηεηαο

θαη

ελαπνκέλνπζαο

ιεθηόηεηαο

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αλνηγκάησλ καο όπσο εκθαλίδνληαη ζηηο ινγηζηηθέο καο θαηαζηάζεηο
31.12.15.
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Δλάτιζηες Προβλέυεις ζύμθφνα με ηην

2015

2014

17.466,00

14.041,00

384

399,00

178

142,00

420

733,00

4.624,00

4.487,00

6.308,00

7.231,00

118,00

114,00

8.186,00

935,00

ΠΓΣΔ2442
Δλήκεξεο Απαηηήζεηο
Απαηηήζεηο κε ηκήκαηα ζε πξνζσξηλή θαζπζηέξεζε από
3 έσο 6 κήλεο
Απαηηήζεηο κε ηκήκαηα ζε πξνζσξηλή θαζπζηέξεζε από
6 έσο 12 κήλεο
Απαηηήζεηο κε ηκήκαηα ζε πξνζσξηλή θαζπζηέξεζε άλσ
ησλ 12 κελώλ
Απαηηήζεηο κε ηκήκαηα ζε νξηζηηθή θαζπζηέξεζε
Δπηζθαιείο Απαηηήζεηο
Ινηπέο θαηεγνξίεο Απαηηήζεσλ

Υορηγήζεις καηά κλάδο και ληκηόηηηα
ύνολο

<1 έηνο

1<<5

> 5 έηε

Α. ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ

51.057

10.163

4.009

36.885

1.
2.
3.
4.

Κεηαπνίεζε & Βηνκεραλίεο
Θαηαζθεπέο
Δκπόξην
Τνπξηζκόο

11.958
2.009
8.442
1.551

1.936
351
3.149

1.220
140
961

8.802
1.518
4.332
1.527

5. Ινηπέο θαηεγνξίεο δαλείσλ

2.511

6. Δι. Δπα/ηίεο – Αηνκ.Δπηρ/ζεηο

24.586

Β. ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΑ

16

8
228

1.318

965

1.452

19.741

11.241

3.393
222

1.031

9.988

1. Θαηαλαισηηθά δάλεηα

4.245

222

917

3.106

2. Σηεγαζηηθά δάλεηα

6.996

0

114

6.882

62.298

10.385

5.040

46.873

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ
(Α+Β)

Τπόλοιπα 31.12.2015

Δπισειπημαηικά
Μικπομεσαίερ επιχειπήσειρ
Ιδιώηερ
Στεγαστικά
Καταναλωτικά

ύνολο

Μη απομειυμένα Γάνεια και
Απομειυμένα δάνεια και
απαιηήζειρ
απαιηήζειρ
Υυπίρ
ε
Βάζει
καθςζηέπηζη καθςζηέπηζη Βάζει αηομικήρ
ζςλλογικήρ
και μη
και μη
αξιολόγηζηρ
αξιολόγηζηρ
απομειυμένα απομειυμένα

21.981.773
2.260.981
722.778
2.983.759
24.965.531

υπεςμένερ πποβλέτειρ
ςνολική αξία
ππο
Βάζει
απομείυζηρ Βάζει αηομικήρ ζςλλογικήρ
αξιολόγηζηρ
αξιολόγηζηρ

4.192.856 18.969.334

6.268.431 51.412.394 10.930.441

967.799
254.314
1.222.113

559.709 7.347.963
656.152 4.316.995
1.215.861 11.664.958

3.559.474
2.683.751
6.243.225

5.414.969 25.212.559

900.273
1.487.382
2.387.655

7.484.292 63.077.352 13.318.096
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ςνολική
καθαπή αξία
μεηά ηη
απομείυζη

Αξία
ληθθειζών
εξαζθαλίζευν

1.581.928 38.900.025 31.886.760
165.450
193.958
359.408

6.282.240
2.635.654
8.917.894

5.857.570
1.754.301
7.611.872

1.941.337 47.817.919 39.498.632
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Δνηλικίυζη καθςζηεπημένυν και μη
απομειυμένυν δανείυν και απαιηήζευν ανά
καηηγοπία (31.12.2015)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ
ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ

ΙΓΙΩΣΔ
ΤΝΟΛΟ
ΣΔΓΑΣΙΚΑ

ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΙΚΑ

1-30 ημέπερ
31-60 ημέπερ
61-90 ημέπερ
91-180 ημέπερ
> 6 μηνών
>12 μηνών

1.679.582
505.866
999.321
835.421
114.829
57.837
4.192.856

697.860
197.532
45.351
27.056
967.799

121.580
57.498
9.758
65.478
254.314

2.499.022
760.895
1.054.429
927.956
114.829
57.837
5.414.969

Αξία ληυθεισών εξασυαλίσεων

2.238.792

796.304

99.087

3.134.183

Γ4. Ιεηηνπξγηθόο Θίλδπλνο
Τν κηθξό κέγεζνο θαη ηα αληηθείκελα ησλ εξγαζηώλ ηεο ηξάπεδάο καο δελ αθήλνπλ πεξηζώξηα
γηα ηελ εθδήισζε δεκηώλ από εζσηεξηθή απάηε ή λνκηθέο αζηνρίεο. Έρεη αλαπηπρζεί
εζσηεξηθά ζύζηεκα θαηαγξαθήο γεγνλόησλ ιεηηνπξγηθνύ θηλδύλνπ θαη έρεη κνηξαζηεί ζην
πξνζσπηθό ην αληίζηνηρν έληππν πιηθό. Δμεηάδεηαη θαηά πεξίπησζε θαη ε ελδπλάκσζε ηνπ
ειέγρνπ ησλ δηαδηθαζηώλ ώζηε λα ειαρηζηνπνηεζνύλ νη επηπηώζεηο γεγνλόησλ πνπ εκπίπηνπλ
ζηνλ αλαθεξόκελν θίλδπλν. Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο θαη ζηειέρσζεο ησλ
γξαθείσλ Γηνίθεζεο αλακέλεηαη λα κεηξηαζηεί ζεκαληηθά.

Γ6. Θίλδπλνο Δπηηνθίνπ - ζέζεηο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην ραξηνθπιάθην
ζπλαιιαγώλ
Ο ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο πξνέξρεηαη από ηηο κεηαβνιέο ηνπ επηηνθίνπ ζε ζηνηρεία εληόο θαη
εθηόο ηζνινγηζκνύ. Έρεη επηπηώζεηο ηόζν ζηα θέξδε όζν θαη ζηελ νηθνλνκηθή αμία ησλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ. Ιόγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αληηθεηκέλνπ ησλ εξγαζηώλ ην ππνινγηδόκελν θάζε κήλα
spread ρνξεγήζεσλ – θαηαζέζεσλ απνηειεί έλα πνιύ θαιό κέηξν εηδνπνίεζεο. Δπίζεο θάζε
έηνο πξαγκαηνπνηνύληαη πξνζνκνηώζεηο θαηαζηάζεσλ θξίζεσο ώζηε λα εληνπηζηνύλ ηπρόλ
αδπλακίεο ηεο ηξάπεδαο ζηηο απόηνκεο κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ.

Γ. Γεκνζηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηηο απνδνρέο πξνζσπηθνύ
Ζ αθόινπζε πιεξνθόξεζε έρεη ζρέζε κε ηελ ελεκέξσζε ηνπ επελδπηηθνύ θνηλνύ γηα ηηο
πάζεο θύζεο ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ηε ζύλδεζε απηώλ κε ζηνηρεία θηλδύλνπ πνπ
πηζαλόλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε κειινληηθή βησζηκόηεηα ηεο ηξάπεδαο.
Τα δηάθνξα ΓΣ ηεο ηξάπεδαο δηαρξνληθά από ην μεθίλεκα ηεο ηξάπεδαο, ζέινληαο λα
απνθύγνπλ θαηλόκελα ππεξβνιηθήο αλάιεςεο θηλδύλνπ από ιεηηνπξγνύο ηεο ηξάπεδαο, ηα
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νπνία ζα εμέζεηαλ ηελ ηξάπεδά καο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ζα έζεηαλ ζε θίλδπλν ην ζθνπό
ηδξύζεσο ηεο, αθνινπζήζαλε δύν άμνλεο ζηε κηζζνδνηηθή πνιηηηθή:


Πιεξσκή ηνπ πξνζσπηθνύ κε ηε ΣΣΔ ηεο ΑΣΟ – θαηόπηλ εμέηαζεο ησλ
ελαιιαθηηθώλ – γηα ηε κηζζνδνηηθή δηθαηνζύλε αλάκεζα ζηνπο ππαιιήινπο.



Απνθπγή πιεξσκήο κπόλνπο (κεηαβιεηέο απνδνρέο) θαη ζύλδεζεο απηνύ κε
ζπγθεθξηκέλα κεγέζε ή ζηόρνπο ηεο ηξάπεδαο.

Σπλνπηηθά γηα ηελ ηξάπεδά καο, ζύκθσλα κε ηελ ΠΓΤΔ, ηζρύεη:
Δπιτειρημαηικός Σομέας

Μιζθολογικό Κόζηος

Θαηαζέζεηο

€370,00

Φνξεγήζεηο

€249,00

Γηεύζπλζε

€67,00

Δπίζεο, ην ύςνο ησλ εηήζησλ ακνηβώλ θαηαλεκεκέλν αλά αλώηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε είλαη:
Άηνκα

Σηαζεξέο Ακνηβέο

Κεηαβιεηέο Ακνηβέο

6

€196,00

€38

Δλ θαηαθιείδη, ε ηξάπεδά καο δελ αληηκεησπίδεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο
κέζα ζην ζεκεξηλό δύζθνιν ρξεκαηννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ. Ζ Γηαρείξηζε ησλ Θηλδύλσλ ζηελ
ηξάπεδά καο γίλεηαη κε ζύλεζε θαη πάληα πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ κειώλ καο. Τν ΓΣ κε ηε
ζπλερή εθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε πνπ παξέρεη ζηα ζηειέρε καο θξνληίδεη γηα ην άξηζην
επίπεδν ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ πξνο όινπο καο.
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