
Καλυμμένα αξιόγραφα που εξασφαλίζονται με στεγαστικά δάνεια 550,000,000

Καλυμμένα αξιόγραφα που εξασφαλίζονται με εμπορικά δάνεια 0

Καλυμμένα αξιόγραφα που εξασφαλίζονται με ναυτιλιακά δάνεια 0

Καλυμμένα αξιόγραφα που εξασφαλίζονται με απαιτήσεις έναντι δημοσίου 0

Καλυμμένα αξιόγραφα που εξασφαλίζονται με στεγαστικά δάνεια
Aξία του καλύμματος με βάση: 

(i)  τη βασική κάλυψη, 550,000,000

(ii) την εποπτική υπερκάλυψη 27,682,340

(iii) τη συμβατική υπερκάλυψη 55,659,607

≤1 έτος 1<έτη≤2 2<έτη≤3 3<έτη≤4 4<έτη≤5 5<έτη≤10 >10 έτη Σύνολο

€' 000 €' 000 €' 000 €' 000 €' 000 €' 000 €' 000 €' 000

Καλυμμένα Αξιόγραφα (αξία) 0 550,000,000 0 0 0 0 0 550,000,000

Κάλυμμα (αξία) 701,641 2,831,877 6,671,740 7,809,195 10,855,787 97,296,586 493,402,283 619,569,110

Απαιτήσεις κάτω από συμβάσεις αντιστάθμισης κινδύνου 0

Ποσοστό επί της αξίας της βασικής κάλυψης 0.00%

Υποχρεώσεις κάτω από συμβάσεις αντιστάθμισης κινδύνου 0

Ποσοστό επί των συνολικών υποχρεώσεων του καλύματος 0.00%

Συμπληρωματικά περιουσιακά στοιχεία στη βασική κάλυψη 0

Ποσοστό των συμπληρωματικών περιουσιακών που προσμετρούνται στη 

βασική κάλυψη επί της συνολικής αξίας της βασικής κάλυψης 0.00%

Πίνακας στεγαστικών δανείων, σύμφωνα με την αξία τους και τη γεωγραφική κατανομή 

των υποκείμενων ενυπόθηκων ακινήτων

Τοποθεσία υποκείμενων ενυπόθηκων ακινήτων

Αριθμός κύριων 

περιουσιακών 

στοιχείων

Συνολική αξία 

σε 

€' 000

Αριθμός κύριων 

περιουσιακών 

στοιχείων

Συνολική αξία 

σε 

€' 000

Αριθμός κύριων 

περιουσιακών 

στοιχείων

Συνολική αξία 

σε 

€' 000

Αριθμός κύριων 

περιουσιακών 

στοιχείων

Συνολική αξία 

σε 

€' 000

Ελλάδα 12,433 599,667,813 48 19,901,297 0 0 0 0

Πίνακας στεγαστικών δανείων που παρουσιάζουν καθυστέρηση, 

σύμφωνα με τη γεωγραφική κατανομή των υποκείμενων ενυπόθηκων ακινήτων Σύνολο

Τοποθεσία υποκείμενων ενυπόθηκων ακινήτων €' 000

Ποσοστό επί 

του συνόλου €' 000

Ποσοστό επί 

του συνόλου €' 000

Ποσοστό επί 

του συνόλου €' 000

Ελλάδα 90,590,240 14.62% 36,399,523 5.87% 11,521,255 1.86% 138,511,018

Συνολική αξία δανείων σε καθυστέρηση

≤30 ημέρες 30<ημέρες≤60 60<ημέρες≤90

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ  -  Ημερομηνία συμπλήρωσης: 2/01/2013

Πίνακας ληκτότητας καλυμμένων αξιογράφων με ISIN XS0651149840 και του αντίστοιχου 

καλύμματος

Αξία≤€300.000 300.000<Αξία≤€1.000.000 1.000.000<Αξία≤€5.000.000 Αξία>€5.000.000


