
Καιπκκέλα αμηόγξαθα πνπ εμαζθαιίδνληαη κε ζηεγαζηηθά δάλεηα 550,000,000

Καιπκκέλα αμηόγξαθα πνπ εμαζθαιίδνληαη κε εκπνξηθά δάλεηα 0

Καιπκκέλα αμηόγξαθα πνπ εμαζθαιίδνληαη κε λαπηηιηαθά δάλεηα 0

Καιπκκέλα αμηόγξαθα πνπ εμαζθαιίδνληαη κε απαηηήζεηο έλαληη δεκνζίνπ 0

Καιπκκέλα αμηόγξαθα πνπ εμαζθαιίδνληαη κε ζηεγαζηηθά δάλεηα
Aμία ηνπ θαιύκκαηνο κε βάζε: 

(i)  ηη βαζική κάλυψη, 550,000,000

(ii) ηην εποπηική υπερκάλυψη 28,010,180

(iii) ηη ζυμβαηική υπερκάλυψη 53,911,249

≤1 έηνο 1<έηε≤2 2<έηε≤3 3<έηε≤4 4<έηε≤5 5<έηε≤10 >10 έηε ύλνιν

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

Καιπκκέλα Αμηόγξαθα (αμία) 0 550,000,000 0 0 0 0 0 550,000,000

Κάιπκκα (αμία) 461,221 2,302,592 4,945,266 7,997,514 8,365,293 89,486,488 506,101,687 619,660,061

Απαηηήζεηο θάησ από ζπκβάζεηο αληηζηάζκηζεο θηλδύλνπ 0

Πνζνζηό επί ηεο αμίαο ηεο βαζηθήο θάιπςεο 0.00%

Τπνρξεώζεηο θάησ από ζπκβάζεηο αληηζηάζκηζεο θηλδύλνπ 0

Πνζνζηό επί ησλ ζπλνιηθώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ θαιύκαηνο 0.00%

πκπιεξσκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηε βαζηθή θάιπςε 0

Πνζνζηό ησλ ζπκπιεξσκαηηθώλ πεξηνπζηαθώλ πνπ πξνζκεηξνύληαη ζηε 

βαζηθή θάιπςε επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο βαζηθήο θάιπςεο 0.00%

Πίλαθαο ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ, ζύκθσλα κε ηελ αμία ηνπο θαη ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή 

ησλ ππνθείκελσλ ελππόζεθσλ αθηλήησλ

Σνπνζεζία ππνθείκελσλ ελππόζεθσλ αθηλήησλ

Αξηζκόο θύξησλ 

πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ

πλνιηθή αμία 

ζε 

€' 000

Αξηζκόο θύξησλ 

πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ

πλνιηθή αμία 

ζε 

€' 000

Αξηζκόο θύξησλ 

πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ

πλνιηθή αμία 

ζε 

€' 000

Αξηζκόο θύξησλ 

πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ

πλνιηθή αμία 

ζε 

€' 000

Ελλάδα 11,594 595,452,128 59 24,207,933 0 0 0 0

Πίλαθαο ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ πνπ παξνπζηάδνπλ θαζπζηέξεζε, 

ζύκθσλα κε ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ ππνθείκελσλ ελππόζεθσλ αθηλήησλ ύλνιν

Σνπνζεζία ππνθείκελσλ ελππόζεθσλ αθηλήησλ €' 000

Πνζνζηό επί 

ηνπ ζπλόινπ €' 000

Πνζνζηό επί 

ηνπ ζπλόινπ €' 000

Πνζνζηό επί 

ηνπ ζπλόινπ €' 000

Ελλάδα 79,962,271 12.90% 28,942,748 4.67% 7,752,443 1.25% 116,657,462

πλνιηθή αμία δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε

≤30 εκέξεο 30<εκέξεο≤60 60<εκέξεο≤90

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΚΑΛΤΜΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ  -  Ηκεξνκελία ζπκπιήξσζεο: 5/10/2012

Πίλαθαο ιεθηόηεηαο θαιπκκέλσλ αμηνγξάθσλ κε ISIN XS0651149840 θαη ηνπ αληίζηνηρνπ 

θαιύκκαηνο

Αμία≤€300.000 300.000<Αμία≤€1.000.000 1.000.000<Αμία≤€5.000.000 Αμία>€5.000.000


