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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1225 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 2019
για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο και τα τυποποιημένα
υποδείγματα για τη διάθεση των πληροφοριών και των λεπτομερειών μιας τιτλοποίησης από τη
μεταβιβάζουσα οντότητα, την ανάδοχη οντότητα και την ΟΕΣΤ
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017,
σχετικά με τη θέσπιση γενικού πλαισίου για την τιτλοποίηση και σχετικά με τη δημιουργία ειδικού πλαισίου για απλή, διαφανή και
τυποποιημένη τιτλοποίηση και σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ και των
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 4 και το άρθρο 17
παράγραφος 3,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 περιλαμβάνει όλες τις τιτλοποιήσεις,
μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι τιτλοποιήσεις για τις οποίες απαιτείται να καταρτιστεί ενημερωτικό δελτίο δυνάμει
του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (2) (κοινώς αναφερόμενες ως «δημόσιες» τιτλοποιήσεις) και οι τιτλοποιήσεις για τις
οποίες δεν απαιτείται να καταρτιστεί ενημερωτικό δελτίο (κοινώς αναφερόμενες ως «ιδιωτικές» τιτλοποιήσεις). Στο
άρθρο 17 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 γίνεται αναφορά στις τιτλοποιήσεις που καθιστούν διαθέσιμες
τις πληροφορίες μέσω αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων, το οποίο δεν περιλαμβάνει ιδιωτικές τιτλοποιήσεις.

(2)

Οι τιτλοποιήσεις χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα και ανομοιογένεια. Για να παρέχεται στους επενδυτές, στους
δυνητικούς επενδυτές, στις αρμόδιες αρχές και, όσον αφορά τις δημόσιες τιτλοποιήσεις, στις λοιπές οντότητες που
απαριθμούνται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 η δυνατότητα συλλογής και αξιολόγησης
δεδομένων με αποτελεσματικό τρόπο, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχεία α) και ε) και
στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 θα πρέπει να καθίστανται διαθέσιμες με τη
χρήση εναρμονισμένου μορφότυπου. Επιπλέον, σε περίπτωση που οι πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες μέσω αρχείου
καταγραφής τιτλοποιήσεων, η χρήση εναρμονισμένου μορφότυπου διευκολύνει επίσης την απρόσκοπτη συγκέντρωση και
σύγκριση στοιχείων από διάφορα αρχεία καταγραφής.

(3)

Το κόστος για τους συμμετέχοντες στην αγορά θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί. Ως εκ τούτου, ο μορφότυπος υποβολής
στοιχείων για τις τιτλοποιήσεις θα πρέπει να είναι παρόμοιος –στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό– με τον μορφότυπο που
προβλέπεται για την υποβολή στοιχείων όσον αφορά τις συμβάσεις παραγώγων βάσει του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) και για την υποβολή στοιχείων όσον αφορά τις
λεπτομέρειες σχετικά με τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) βάσει του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/
2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4). Επιπλέον, σε περίπτωση που οι πληροφορίες καθίστανται
διαθέσιμες μέσω αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων, στον μορφότυπο υποβολής στοιχείων θα πρέπει επίσης να
λαμβάνονται υπόψη οι λύσεις που έχουν επεξεργαστεί οι υπάρχοντες φορείς συλλογής δεδομένων τιτλοποίησης. Επομένως,
ενδείκνυται η χρήση του μορφότυπου XML, ο οποίος χρησιμοποιείται ευρέως για την υποβολή πληροφοριών σχετικά με
δάνεια και άλλα παρόμοια υποκείμενα ανοίγματα, να απαιτείται επίσης και στο πλαίσιο της υποβολής στοιχείων
τιτλοποίησης.

(4)

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού συνδέονται στενά μεταξύ τους, δεδομένου ότι καθορίζουν τον μορφότυπο και τα
υποδείγματα με τα οποία η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη οντότητα ή η ΟΕΣΤ μιας τιτλοποίησης πρέπει να καθιστά
διαθέσιμες σε διάφορα μέρη τις πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω τιτλοποίηση, όπως απαιτείται βάσει του κανονισμού
(ΕΕ) 2017/2402. Για να εξασφαλιστεί συνοχή μεταξύ των εν λόγω διατάξεων, οι οποίες θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ
ταυτόχρονα, και να διευκολυνθεί η διαμόρφωση ολοκληρωμένης εικόνας και η αποτελεσματική πρόσβαση σε όλες τις
σχετικές πληροφορίες μιας τιτλοποίησης, είναι απαραίτητο τα παρόντα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα να συμπεριληφθούν
σε ενιαίο κανονισμό.

(1) ΕΕ L 347 της 28.12.2017, σ. 35.
(2) Κανονισμός (EE) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο
που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε
ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ (ΕΕ L 168 της 30.6.2017, σ. 12).
(3) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά
παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1).
(4) Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των
συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 337 της
23.12.2015, σ. 1).
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(5)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών
και Αγορών (ESMA) στην Επιτροπή.

(6)

Η ESMA διεξήγαγε ανοικτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία
βασίζεται ο παρών κανονισμός, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους και οφέλους και ζήτησε τη γνώμη της
ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΜΗΜΑ 1
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Άρθρο 1
Υποδείγματα για τα υποκείμενα ανοίγματα
1.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1224
της Επιτροπής (6) καθίστανται διαθέσιμες με χρήση των ακόλουθων υποδειγμάτων:
α) του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού για δάνεια που χορηγούνται σε ιδιωτικά
νοικοκυριά και εξασφαλίζονται με οικιστικό ακίνητο, ανεξάρτητα από τον σκοπό των εν λόγω δανείων·
β) του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού για δάνεια που λαμβάνονται με σκοπό την
απόκτηση εμπορικού ακινήτου ή εξασφαλίζονται με εμπορικό ακίνητο·
γ) του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού για εταιρικά υποκείμενα ανοίγματα,
συμπεριλαμβανομένων των υποκείμενων ανοιγμάτων σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·
δ) του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού για υποκείμενα ανοίγματα αγοράς
αυτοκινήτου, συμπεριλαμβανομένων των δανείων και των μισθώσεων σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα που εξασφαλίζονται με
αυτοκίνητα·
ε)

του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα VI του παρόντος κανονισμού για καταναλωτικά υποκείμενα ανοίγματα·

στ) του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα VII του παρόντος κανονισμού για υποκείμενα ανοίγματα πιστωτικών
καρτών·
ζ)

του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα VIII του παρόντος κανονισμού για υποκείμενα ανοίγματα μισθώσεων·

η) του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα IX του παρόντος κανονισμού για υποκείμενα ανοίγματα τα οποία δεν
εμπίπτουν σε καμία από τις κατηγορίες που προβλέπονται στα στοιχεία α) έως ζ).
2.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1224
καθίστανται διαθέσιμες με χρήση των ακόλουθων υποδειγμάτων:
α) των υποδειγμάτων που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ανάλογα με τον τύπο του υποκείμενου
ανοίγματος·
β) του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα X για τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1224.
3.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)2020/1224
καθίστανται διαθέσιμες με χρήση του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα XI.
(5) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση
Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την
κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).
(6) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1224 της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/
2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό των
πληροφοριών και των λεπτομερειών μιας τιτλοποίησης που πρέπει να διατίθενται από τη μεταβιβάζουσα οντότητα, την ανάδοχη οντότητα και
την ΟΕΣΤ (βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).
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Άρθρο 2
Υποδείγματα εκθέσεων προς τους επενδυτές
1.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1224
καθίστανται διαθέσιμες με χρήση του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα XII.
2.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1224
καθίστανται διαθέσιμες με χρήση του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα XIII.

ΤΜΗΜΑ 2
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ)

Άρθρο 3
Υποδείγματα για εμπιστευτικές πληροφορίες
1.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1224
καθίστανται διαθέσιμες με χρήση του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα XIV.
2.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1224
καθίστανται διαθέσιμες με χρήση του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα XV.

Άρθρο 4
Υποδείγματα για σημαντικά γεγονότα
1.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 22020/1224
καθίστανται διαθέσιμες με χρήση του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα XIV.
2.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1224
καθίστανται διαθέσιμες με χρήση του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα XV.

ΤΜΗΜΑ 3
ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 5
Μορφότυπος πληροφοριών
1.
Ο μορφότυπος των πληροφοριών που παρέχονται στα υποδείγματα των παραρτημάτων I έως XV συνάδει με τον αντίστοιχο
μορφότυπο που καθορίζεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος I.
2.

Οι πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες σε ηλεκτρονική και μηχαναναγνώσιμη μορφή μέσω κοινών υποδειγμάτων XML.
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Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2019.
Για την Επιτροπή
O Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Μορφότυποι πεδίων
ΣΥΜΒΟΛΟ

ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΣ

{ALPHANUM-n}

Έως n αλφαριθμητικοί
χαρακτήρες

Πεδίο με ελεύθερο κείμενο. Να συμπληρωθεί σε μορφότυπο ASCII με
κεφαλαία γράμματα (χωρίς τονισμένους χαρακτήρες).

{COUNTRYCODE_2}

2 αλφαριθμητικοί χαρα
κτήρες

Κωδικός χώρας με 2 γράμματα, όπως ορίζεται από τον κωδικό χώρας ISO
3166-1 alpha-2. Να συμπληρωθεί σε μορφότυπο ASCII (χωρίς
τονισμένους χαρακτήρες).

{CURRENCYCODE_3}

3 αλφαριθμητικοί χαρα
κτήρες

Κωδικός νομίσματος με 3 γράμματα, όπως ορίζεται στους κωδικούς
νομίσματος ISO 4217. Να συμπληρωθεί σε μορφότυπο ASCII (χωρίς
τονισμένους χαρακτήρες).

{YEAR}

Μορφότυπος έτους ISO
8601

Τα έτη πρέπει να έχουν την εξής μορφή: ΕΕΕΕ

{DATEFORMAT}

Μορφότυπος ημερομη
νίας ISO 8601

Οι ημερομηνίες πρέπει να έχουν την εξής μορφή: ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

{MONETARY}

0-18 ψηφία, εκ των
οποίων έως 5 μπορεί να
είναι κλασματικά ψηφία

Μια σειρά νομισματικών μονάδων που προσδιορίζονται σε ένα νόμισμα,
όπου η νομισματική μονάδα είναι ρητή και σύμφωνη με το ISO 4217.

{NUMERIC}

0-18 ψηφία, εκ των
οποίων έως 5 μπορεί να
είναι κλασματικά ψηφία

Έως 18 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων έως 5 δεκαδικών.
Το σύμβολο των δεκαδικών αριθμών δεν προσμετράται ως αριθμητικός
χαρακτήρας. Εάν υπάρχει, πρέπει να εμφανίζεται με τη μορφή
υποδιαστολής.

{INTEGER-n}

Ακέραιος αριθμός έως n

Αριθμητικό πεδίο τόσο για θετικές όσο και για αρνητικές ακέραιες τιμές.

{Y/N}

1 αλφαριθμητικός χα
ρακτήρας

«true» («αληθές») - Y (Ν)
«false» («ψευδές») - N (Ο)

{ISIN}

12 αλφαριθμητικοί χα
ρακτήρες

Κωδικός ISIN, όπως ορίζεται στο ISO 6166

{LEI}

20 αλφαριθμητικοί χα
ρακτήρες

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας, όπως προσδιορίζεται στο ISO
17442

{LIST}

Όπως καθορίζεται στην περιγραφή του συγκεκριμένου πεδίου

{NUTS}

5 αλφαριθμητικοί χαρα
κτήρες

Αναφέρεται στην ονοματολογία των στατιστικών εδαφικών μονάδων που
τηρείται από τη Eurostat. Οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται σε επίπεδο
NUTS3. http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/

{NACE}

7 αλφαριθμητικοί χαρα
κτήρες

Αναφέρεται στη στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία τηρείται στον δικτυακό τόπο που
παρατίθεται στο παρόν τετραγωνίδιο ορισμού και προβλέπεται στον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (1).
Για κάθε οικονομική δραστηριότητα πρέπει να παρέχεται το πιο αναλυτικό
επίπεδο ταξινόμησης (δηλαδή ο πλήρης κωδικός – 6 ή 7 χαρακτήρες,
συμπεριλαμβανομένων
δεκαδικών).http://ec.europa.eu/competition/
mergers/cases/index/nace_all.html
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{PERCENTAGE}

0-11 ψηφία, εκ των
οποίων έως 10 μπορεί να
είναι κλασματικά ψηφία.

Τιμή εκφρασμένη ως ποσοστό, δηλαδή σε εκατοστά, π.χ. η τιμή 0,7 είναι
7/10 τοις εκατό και η τιμή 7,0 είναι 7 %.

{TELEPHONE}

«+» ακολουθούμενο από
τον κωδικό χώρας (από 1
έως 3 χαρακτήρες), στη
συνέχεια «-» και τέλος
οποιοσδήποτε συνδυα
σμός αριθμών, «(«,»)», «+»
και «-» (έως 30 χαρα
κτήρες).

Η συλλογή πληροφοριών που προσδιορίζει έναν συγκεκριμένο αριθμό
τηλεφώνου όπως καθορίζεται από τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών.

{ESA}

7 αλφαριθμητικοί χαρα
κτήρες

Ο τομέας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (2010), με χρήση
των κωδικών που παρατίθενται στον πίνακα 1 του παραρτήματος I του κατ’
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1224 της Επιτροπής (2). http://ec.
europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.
pdf

{WATCHLIST}

2 αλφαριθμητικοί χαρα
κτήρες

Ο κωδικός του καταλόγου επιτήρησης του διαχειριστή όπως παρατίθεται
στον πίνακα 2 του παραρτήματος I του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού
(ΕΕ) 2020/1224.

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της
στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE — αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς (ΕΕ L 393
της 30.12.2006, σ. 1).
(2) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1224 της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/
2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό των πληροφοριών
και των λεπτομερειών μιας τιτλοποίησης που πρέπει να διατίθενται από τη μεταβιβάζουσα οντότητα, την ανάδοχη οντότητα και την ΟΕΣΤ
(βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας)..
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Υποδειγμα για τα υποκειμενα ανοιγματα — Οικιστικα ακινητα (ΟΑ)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΔΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ

ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ

Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα
RREL1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

{ALPHANUM-28}

RREL2

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

{ALPHANUM-1000}

RREL3

Νέος αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

{ALPHANUM-1000}

RREL4

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη

{ALPHANUM-1000}

RREL5

Νέος αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη

{ALPHANUM-1000}

RREL6

Τελευταία ημερομηνία στοιχείων

{DATEFORMAT}

RREL7

Ημερομηνία προσθήκης στην ομάδα

{DATEFORMAT}

RREL8

Ημερομηνία επαναγοράς

{DATEFORMAT}

RREL9

Ημερομηνία εξόφλησης

{DATEFORMAT}

RREL10

Κάτοικος

RREL11

Γεωγραφική περιοχή - Οφειλέτης

{NUTS}

RREL12

Ταξινόμηση γεωγραφικής περιοχής

{YEAR}

RREL13

Καθεστώς απασχόλησης

{LIST}

RREL14

Οφειλέτης με μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα

{Y/N}

RREL15

Είδος πελάτη

{LIST}

RREL16

Εισόδημα πρωτοφειλέτη

RREL17

Είδος εισοδήματος πρωτοφειλέτη

RREL18

Νόμισμα εισοδήματος πρωτοφειλέτη

RREL19

Επαλήθευση εισοδήματος πρωτοφειλέτη

RREL20

Εισόδημα δευτεροφειλέτη

RREL21

Επαλήθευση εισοδήματος δευτεροφειλέτη

RREL22

Ειδικό καθεστώς

RREL23

Ημερομηνία δημιουργίας

{DATEFORMAT}

RREL24

Ημερομηνία λήξης

{DATEFORMAT}

{Y/N}

{MONETARY}
{LIST}
{CURRENCYCODE_3}
{LIST}
{MONETARY}
{LIST}
{ALPHANUM-10000}
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RREL25

Αρχική διάρκεια

{INTEGER-9999}

RREL26

Δίαυλος δημιουργίας

{LIST}

RREL27

Σκοπός

{LIST}

RREL28

Νόμισμα έκφρασης

RREL29

Αρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου

{MONETARY}

RREL30

Τρέχον υπόλοιπο κεφαλαίου

{MONETARY}

RREL31

Προηγούμενα υπόλοιπα κεφαλαίου

{MONETARY}

RREL32

Υποκείμενα ανοίγματα ίδιας εξοφλητικής προτεραιότητας

{MONETARY}

RREL33

Συνολικό πιστωτικό όριο

{MONETARY}

RREL34

Τιμή αγοράς

{PERCENTAGE}

RREL35

Είδος απόσβεσης

RREL36

Ημερομηνία λήξης περιόδου χάριτος για το κεφάλαιο

{DATEFORMAT}

RREL37

Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής κεφαλαίου

{LIST}

RREL38

Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής τόκων

{LIST}

RREL39

Οφειλόμενη πληρωμή

{MONETARY}

RREL40

Δείκτης χρέους προς εισόδημα

{PERCENTAGE}

RREL41

Εφάπαξ ποσό εξόφλησης

{MONETARY}

RREL42

Είδος επιτοκίου

{LIST}

RREL43

Τρέχον επιτόκιο

{PERCENTAGE}

RREL44

Δείκτης τρέχοντος επιτοκίου

{LIST}

RREL45

Διάρκεια δείκτη τρέχοντος επιτοκίου

{LIST}

RREL46

Περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου

{PERCENTAGE}

RREL47

Χρονικό διάστημα επανακαθορισμού επιτοκίου

{INTEGER-9999}

RREL48

Ανώτατο όριο επιτοκίου

{PERCENTAGE}

RREL49

Κατώτατο όριο επιτοκίου

{PERCENTAGE}

RREL50

Περιθώριο αναθεώρησης 1

{PERCENTAGE}

RREL51

Ημερομηνία αναθεώρησης επιτοκίου 1

{DATEFORMAT}

{CURRENCYCODE_3}

{LIST}
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RREL52

Περιθώριο αναθεώρησης 2

{PERCENTAGE}

RREL53

Ημερομηνία αναθεώρησης επιτοκίου 2

{DATEFORMAT}

RREL54

Περιθώριο αναθεώρησης 3

{PERCENTAGE}

RREL55

Ημερομηνία αναθεώρησης επιτοκίου 3

{DATEFORMAT}

RREL56

Αναθεωρημένος δείκτης επιτοκίου

{LIST}

RREL57

Διάρκεια αναθεωρημένου δείκτη επιτοκίου

{LIST}

RREL58

Αριθμός πληρωμών πριν από την τιτλοποίηση

{INTEGER-9999}

RREL59

Ποσοστό των επιτρεπόμενων προπληρωμών ετησίως

{PERCENTAGE}

RREL60

Ημερομηνία λήξης απαγόρευσης προπληρωμής

{DATEFORMAT}

RREL61

Τέλος προπληρωμής

RREL62

Ημερομηνία λήξης του τέλους προπληρωμής

{DATEFORMAT}

RREL63

Ημερομηνία προπληρωμής

{DATEFORMAT}

RREL64

Σωρευτικές προπληρωμές

{MONETARY}

RREL65

Ημερομηνία αναδιάρθρωσης

{DATEFORMAT}

RREL66

Τελευταία ημερομηνία καθυστερούμενων οφειλών

{DATEFORMAT}

RREL67

Υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών

RREL68

Αριθμός ημερών καθυστερούμενων οφειλών

RREL69

Κατάσταση λογαριασμού

{LIST}

RREL70

Λόγος αθέτησης ή κατάσχεσης

{LIST}

RREL71

Ποσό αδυναμίας πληρωμής

RREL72

Ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής

RREL73

Κατανεμημένες ζημίες

{MONETARY}

RREL74

Σωρευτικές ανακτήσεις

{MONETARY}

RREL75

Δικαστική προσφυγή

{Y/N}

RREL76

Αναγωγή

{Y/N}

RREL77

Ποσό καταθέσεων

RREL78

Πάροχος ασφάλισης ή επένδυσης

{MONETARY}

{MONETARY}
{INTEGER-9999}

{MONETARY}
{DATEFORMAT}

{MONETARY}
{ALPHANUM-1000}
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RREL79

Επωνυμία αρχικού δανειοδότη

RREL80

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αρχικού δανειοδότη

RREL81

Χώρα εγκατάστασης του αρχικού δανειοδότη.

RREL82

Επωνυμία της μεταβιβάζουσας οντότητας

RREL83

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας της μεταβιβάζουσας οντότητας

RREL84

Χώρα εγκατάστασης της μεταβιβάζουσας οντότητας
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{ALPHANUM-100}
{LEI}
{COUNTRYCODE_2}
{ALPHANUM-100}
{LEI}
{COUNTRYCODE_2}

Τμήμα πληροφοριών σε επίπεδο εξασφάλισης
RREC1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

{ALPHANUM-28}

RREC2

Αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

{ALPHANUM-1000}

RREC3

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός εξασφάλισης

{ALPHANUM-1000}

RREC4

Νέος αναγνωριστικός κωδικός εξασφάλισης

{ALPHANUM-1000}

RREC5

Είδος εξασφάλισης

{LIST}

RREC6

Γεωγραφική περιοχή - Εξασφάλιση

{NUTS}

RREC7

Είδος χρήσης

{LIST}

RREC8

Προνόμιο

RREC9

Είδος ακινήτου

{LIST}

RREC10

Τιμή πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης

{LIST}

RREC11

Επωνυμία παρόχου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης

RREC12

Τρέχων δείκτης δανείου προς αξία

{PERCENTAGE}

RREC13

Τρέχον ποσό αποτίμησης

{MONETARY}

RREC14

Μέθοδος τρέχουσας αποτίμησης

RREC15

Ημερομηνία τρέχουσας αποτίμησης

{DATEFORMAT}

RREC16

Αρχικός δείκτης δανείου προς αξία

{PERCENTAGE}

RREC17

Ποσό αρχικής αποτίμησης

{MONETARY}

RREC18

Μέθοδος αρχικής αποτίμησης

RREC19

Ημερομηνία αρχικής αποτίμησης

{DATEFORMAT}

RREC20

Ημερομηνία πώλησης

{DATEFORMAT}

{INTEGER-9999}

{ALPHANUM-100}

{LIST}

{LIST}
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Τιμή πώλησης

RREC22

Νόμισμα εξασφάλισης

RREC23

Είδος εγγυητή
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{MONETARY}
{CURRENCYCODE_3}
{LIST}
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Υποδειγμα για τα υποκειμενα ανοιγματα — Εμπορικα ακινητα (ΕΑ)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΔΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ

ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ

Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα
CREL1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

{ALPHANUM-28}

CREL2

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη

{ALPHANUM-1000}

CREL3

Νέος αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη

{ALPHANUM-1000}

CREL4

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

{ALPHANUM-1000}

CREL5

Νέος αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

{ALPHANUM-1000}

CREL6

Τελευταία ημερομηνία στοιχείων

{DATEFORMAT}

CREL7

Ημερομηνία προσθήκης στην ομάδα

{DATEFORMAT}

CREL8

Ημερομηνία αναδιάρθρωσης

{DATEFORMAT}

CREL9

Ημερομηνία επαναγοράς

{DATEFORMAT}

CREL10

Ημερομηνία υποκατάστασης

{DATEFORMAT}

CREL11

Ημερομηνία εξόφλησης

{DATEFORMAT}

CREL12

Γεωγραφική περιοχή - Οφειλέτης

{NUTS}

CREL13

Ταξινόμηση γεωγραφικής περιοχής

{YEAR}

CREL14

Ειδικό καθεστώς

CREL15

Ημερομηνία δημιουργίας

{DATEFORMAT}

CREL16

Ημερομηνία έναρξης της απόσβεσης

{DATEFORMAT}

CREL17

Ημερομηνία λήξης κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης

{DATEFORMAT}

CREL18

Ημερομηνία λήξης

{DATEFORMAT}

CREL19

Αρχική διάρκεια

{INTEGER-9999}

CREL20

Διάρκεια της επιλογής παράτασης

{INTEGER-9999}

CREL21

Είδος επιλογής παράτασης

CREL22

Νόμισμα έκφρασης

CREL23

Τρέχον υπόλοιπο κεφαλαίου

{ALPHANUM-10000}

{LIST}
{CURRENCYCODE_3}
{MONETARY}
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CREL24

Αρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου

{MONETARY}

CREL25

Αρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης

{MONETARY}

CREL26

Υπόλοιπο δεσμευμένης μη εκταμιευθείσας διευκόλυνσης υποκείμενου ανοίγματος

{MONETARY}

CREL27

Σύνολο άλλων ανεξόφλητων ποσών

{MONETARY}

CREL28

Τιμή αγοράς

{PERCENTAGE}

CREL29

Ημερομηνία τελευταίας χρήσης

{DATEFORMAT}

CREL30

Σκοπός

{LIST}

CREL31

Δομή

{LIST}

CREL32

Προγραμματισμένες πληρωμές τόκων εκτός αναγκαστικής εκτέλεσης βάσει σειράς
προτεραιότητας Α-Β

{LIST}

CREL33

Προγραμματισμένες πληρωμές κεφαλαίου εκτός αναγκαστικής εκτέλεσης βάσει σειράς
προτεραιότητας Α-Β

{LIST}

CREL34

Κατανομή πληρωμών κεφαλαίου στο δάνειο εξοφλητικής προτεραιότητας

CREL35

Τύπος σειράς προτεραιότητας

CREL36

Τιμή αγοράς υποκείμενου ανοίγματος σε αθέτηση

CREL37

Δυνατότητα πληρωμών αποκατάστασης;

{LIST}

CREL38

Εφαρμογή περιορισμών στην πώληση δανείου μειωμένης εξασφάλισης;

{Y/N}

CREL39

Κάτοχος δανείου μειωμένης εξασφάλισης συνδεδεμένος με τον οφειλέτη;

{Y/N}

CREL40

Έλεγχος της διαδικασίας διευθέτησης από τον κάτοχο του δανείου μειωμένης
εξασφάλισης

{Y/N}

CREL41

Η μη πληρωμή απαιτήσεων προτεραιότητας συνιστά αδυναμία πληρωμής του
υποκείμενου ανοίγματος;

{Y/N}

CREL42

Η μη πληρωμή υποκείμενων ανοιγμάτων ίσης τάξεως συνιστά αδυναμία πληρωμής του
περιουσιακού στοιχείου;

{Y/N}

CREL43

Συναίνεση κατόχου τίτλων

{Y/N}

CREL44

Προγραμματισμένη συνάντηση κατόχων τίτλων

CREL45

Κοινοπρακτικό

{Y/N}

CREL46

Συμμετοχή της ΟΕΣΤ

{LIST}

CREL47

Συνέπεια παραβίασης οικονομικών ρητρών

{LIST}

CREL48

Ποινές μη υποβολής χρηματοοικονομικών πληροφοριών

{Y/N}

{PERCENTAGE}
{LIST}
{PERCENTAGE}

{DATEFORMAT}
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CREL49

Αναγωγή

{Y/N}

CREL50

Αναγωγή - τρίτο μέρος

{Y/N}

CREL51

Πρότυπο διαχείρισης

{Y/N}

CREL52

Ποσά υπό μεσεγγύηση

{MONETARY}

CREL53

Είσπραξη μεσεγγυήσεων

{Y/N}

CREL54

Είσπραξη λοιπών αποθεματικών

{Y/N}

CREL55

Ενεργοποίηση για τη δέσμευση μεσεγγύησης

{LIST}

CREL56

Ποσά-στόχος για μεσεγγύηση/αποθεματικά

{MONETARY}

CREL57

Όροι αποδέσμευσης λογαριασμού μεσεγγύησης

CREL58

Όροι ανάληψης ταμειακού αποθέματος

CREL59

Νόμισμα στο οποίο εκφράζεται ο λογαριασμός μεσεγγύησης

{CURRENCYCODE_3}

CREL60

Νόμισμα των πληρωμών μεσεγγύησης

{CURRENCYCODE_3}

CREL61

Συνολικό αποθεματικό υπόλοιπο

CREL62

Νόμισμα αποθεματικού υπολοίπου

CREL63

Έχει προκύψει συμβάν ενεργοποίησης μεσεγγύησης;

CREL64

Ποσά που προστίθενται σε μεσεγγυήσεις κατά την τρέχουσα περίοδο

{MONETARY}

CREL65

Έσοδα

{MONETARY}

CREL66

Λειτουργικά έξοδα κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης

{MONETARY}

CREL67

Κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης

{MONETARY}

CREL68

Νόμισμα οικονομικών καταστάσεων

CREL69

Αθέτηση της υποχρέωσης υποβολής έκθεσης εκ μέρους του οφειλέτη

{Y/N}

CREL70

Μέθοδος δείκτη κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων

{LIST}

CREL71

Δείκτης κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης

{LIST}

CREL72

Πιο πρόσφατος δείκτης κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων

{LIST}

CREL73

Δείκτης κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης

{PERCENTAGE}

CREL74

Τρέχων δείκτης κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων

{PERCENTAGE}

{ALPHANUM-1000}
{LIST}

{MONETARY}
{CURRENCYCODE_3}
{Y/N}

{CURRENCYCODE_3}
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CREL75

Αρχικός δείκτης δανείου προς αξία

{PERCENTAGE}

CREL76

Τρέχων δείκτης δανείου προς αξία

{PERCENTAGE}

CREL77

Δείκτης κάλυψης τόκων κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης

{PERCENTAGE}

CREL78

Τρέχων δείκτης κάλυψης τόκων

{PERCENTAGE}

CREL79

Μέθοδος δείκτη κάλυψης τόκων

{LIST}

CREL80

Αριθμός ακινήτων κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης

{INTEGER-9999}

CREL81

Αριθμός ακινήτων κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων

{INTEGER-9999}

CREL82

Ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως εξασφάλιση για το υποκείμενο άνοιγμα

CREL83

Αξία χαρτοφυλακίου ακινήτων κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης

CREL84

Νόμισμα αποτίμησης χαρτοφυλακίου ακινήτων κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης

CREL85

Κατάσταση ακινήτων

CREL86

Ημερομηνία αποτίμησης κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης

CREL87

Είδος απόσβεσης

CREL88

Ημερομηνία λήξης περιόδου χάριτος για το κεφάλαιο

{DATEFORMAT}

CREL89

Επιτρεπόμενες ημέρες χάριτος

{INTEGER-9999}

CREL90

Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής κεφαλαίου

{LIST}

CREL91

Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής τόκων

{LIST}

CREL92

Αριθμός πληρωμών πριν από την τιτλοποίηση

CREL93

Περιγραφή των όρων προπληρωμής

CREL94

Ημερομηνία λήξης απαγόρευσης προπληρωμής

{DATEFORMAT}

CREL95

Ημερομηνία λήξης διατήρησης απόδοσης

{DATEFORMAT}

CREL96

Τέλος προπληρωμής

CREL97

Ημερομηνία λήξης του τέλους προπληρωμής

{DATEFORMAT}

CREL98

Μη προγραμματισμένες εισπράξεις κεφαλαίου

{MONETARY}

CREL99

Ημερομηνία εκκαθάρισης/προπληρωμής

CREL100

Κωδικός εκκαθάρισης/προπληρωμής

{ALPHANUM-1000}
{MONETARY}
{CURRENCYCODE_3}
{LIST}
{DATEFORMAT}
{LIST}

{INTEGER-9999}
{ALPHANUM-100}

{MONETARY}

{DATEFORMAT}
{LIST}
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CREL101

Έλλειμμα/Πλεόνασμα τόκων λόγω προπληρωμής

{MONETARY}

CREL102

Ημερομηνία πληρωμής

{DATEFORMAT}

CREL103

Ημερομηνία επόμενης προσαρμογής πληρωμών

{DATEFORMAT}

CREL104

Ημερομηνία επόμενης πληρωμής

{DATEFORMAT}

CREL105

Οφειλόμενη πληρωμή

{MONETARY}

CREL106

Αρχικό επιτόκιο

{PERCENTAGE}

CREL107

Επιτόκιο κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης

{PERCENTAGE}

CREL108

Ημερομηνία πρώτης προσαρμογής πληρωμών

{DATEFORMAT}

CREL109

Είδος επιτοκίου

{LIST}

CREL110

Τρέχον επιτόκιο

{PERCENTAGE}

CREL111

Δείκτης τρέχοντος επιτοκίου

{LIST}

CREL112

Διάρκεια δείκτη τρέχοντος επιτοκίου

{LIST}

CREL113

Περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου

{PERCENTAGE}

CREL114

Χρονικό διάστημα επανακαθορισμού επιτοκίου

{INTEGER-9999}

CREL115

Τρέχων δείκτης επιτοκίου

{PERCENTAGE}

CREL116

Ημερομηνία καθορισμού του δείκτη

{DATEFORMAT}

CREL117

Προσαύξηση στρογγυλοποίησης

{PERCENTAGE}

CREL118

Ανώτατο όριο επιτοκίου

{PERCENTAGE}

CREL119

Κατώτατο όριο επιτοκίου

{PERCENTAGE}

CREL120

Τρέχον επιτόκιο υπερημερίας

{PERCENTAGE}

CREL121

Επιτρέπεται η τοκοφορία;

{Y/N}

CREL122

Σύμβαση υπολογισμού ημερών

{LIST}

CREL123

Συνολικό προγραμματισμένο οφειλόμενο ποσό κεφαλαίου και τόκων

{MONETARY}

CREL124

Συνολικό προγραμματισμένο καταβληθέν ποσό κεφαλαίου και τόκων

{MONETARY}

CREL125

Αρνητική απόσβεση

{MONETARY}

CREL126

Αναβαλλόμενος τόκος

{MONETARY}
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CREL127

Συνολικό έλλειμμα σε ανεξόφλητο κεφάλαιο και τόκους

{MONETARY}

CREL128

Τελευταία ημερομηνία καθυστερούμενων οφειλών

CREL129

Υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών

CREL130

Αριθμός ημερών καθυστερούμενων οφειλών

CREL131

Λόγος αθέτησης ή κατάσχεσης

CREL132

Ποσό αδυναμίας πληρωμής

CREL133

Ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής

CREL134

Τόκοι κατά τη λήξη

CREL135

Πραγματικοί τόκοι υπερημερίας

CREL136

Κατάσταση λογαριασμού

CREL137

Κατανεμημένες ζημίες

{MONETARY}

CREL138

Καθαρά έσοδα που προέκυψαν από εκκαθάριση

{MONETARY}

CREL139

Έξοδα εκκαθάρισης

{MONETARY}

CREL140

Αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα ανακτήσεων

CREL141

Σωρευτικές ανακτήσεις

CREL142

Ημερομηνία έναρξης αναγκαστικής εκτέλεσης

CREL143

Κωδικός στρατηγικής διευθέτησης

{LIST}

CREL144

Τροποποίηση

{LIST}

CREL145

Καθεστώς ειδικής διαχείρισης

{Y/N}

CREL146

Πιο πρόσφατη ημερομηνία μεταβίβασης σε ειδικό διαχειριστή

{DATEFORMAT}

CREL147

Πιο πρόσφατη ημερομηνία επιστροφής στον αρχικό διαχειριστή

{DATEFORMAT}

CREL148

Καθορισμός μη ανακτησιμότητας

{Y/N}

CREL149

Παραβίαση ρητρών/ενεργοποίηση

{LIST}

CREL150

Ημερομηνία παραβίασης

{DATEFORMAT}

CREL151

Ημερομηνία αποκατάστασης της παραβίασης

{DATEFORMAT}

CREL152

Κωδικός καταλόγου επιτήρησης του διαχειριστή

{DATEFORMAT}
{MONETARY}
{INTEGER-9999}
{LIST}
{MONETARY}
{DATEFORMAT}
{Y/N}
{MONETARY}
{LIST}

{INTEGER-9999}
{MONETARY}
{DATEFORMAT}

{WATCHLIST}
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CREL153

Ημερομηνία καταλόγου επιτήρησης του διαχειριστή

{DATEFORMAT}

CREL154

Πάροχος ανταλλαγής επιτοκίου

CREL155

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας παρόχου ανταλλαγής επιτοκίου

CREL156

Ημερομηνία λήξης ανταλλαγής επιτοκίου

{DATEFORMAT}

CREL157

Ονομαστική αξία ανταλλαγής επιτοκίου

{MONETARY}

CREL158

Πάροχος ανταλλαγής νομίσματος

CREL159

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας παρόχου ανταλλαγής νομίσματος

CREL160

Ημερομηνία λήξης ανταλλαγής νομίσματος

{DATEFORMAT}

CREL161

Ονομαστική αξία ανταλλαγής νομίσματος

{MONETARY}

CREL162

Συναλλαγματική ισοτιμία για ανταλλαγή

{PERCENTAGE}

CREL163

Πάροχος άλλης ανταλλαγής

CREL164

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας παρόχου άλλης ανταλλαγής

{LEI}

CREL165

Ο οφειλέτης πρέπει να καταβάλει έξοδα διακοπής για ανταλλαγή

{LIST}

CREL166

Συμβάν εν όλω ή εν μέρει λύσης της σύμβασης ανταλλαγής για την τρέχουσα περίοδο

{LIST}

CREL167

Καθαρή περιοδική πληρωμή από τον πάροχο της ανταλλαγής

{MONETARY}

CREL168

Έξοδα διακοπής οφειλόμενα στον πάροχο ανταλλαγής υποκείμενου ανοίγματος.

{MONETARY}

CREL169

Έλλειμμα στην πληρωμή εξόδων διακοπής σε επίπεδο ανταλλαγής

{MONETARY}

CREL170

Έξοδα διακοπής οφειλόμενα από τον αντισυμβαλλόμενο της ανταλλαγής

{MONETARY}

CREL171

Επόμενη ημερομηνία επανακαθορισμού για την ανταλλαγή

CREL172

Ανάδοχη οντότητα

CREL173

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας της πληρεξούσιας τράπεζας κοινοπραξίας

{LEI}

CREL174

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του διαχειριστή

{LEI}

CREL175

Επωνυμία διαχειριστή

{ALPHANUM-100}

CREL176

Επωνυμία της μεταβιβάζουσας οντότητας

{ALPHANUM-100}

CREL177

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας της μεταβιβάζουσας οντότητας

CREL178

Χώρα εγκατάστασης της μεταβιβάζουσας οντότητας

{ALPHANUM-1000}
{LEI}

{ALPHANUM-1000}
{LEI}

{ALPHANUM-1000}

{DATEFORMAT}
{ALPHANUM-100}

{LEI}
{COUNTRYCODE_2}
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CREL179

Επωνυμία αρχικού δανειοδότη

CREL180

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αρχικού δανειοδότη

CREL181

Χώρα εγκατάστασης του αρχικού δανειοδότη.
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{ALPHANUM-100}
{LEI}
{COUNTRYCODE_2}

Τμήμα πληροφοριών σε επίπεδο εξασφάλισης
CREC1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

{ALPHANUM-28}

CREC2

Αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

{ALPHANUM-1000}

CREC3

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός εξασφάλισης

{ALPHANUM-1000}

CREC4

Νέος αναγνωριστικός κωδικός εξασφάλισης

{ALPHANUM-1000}

CREC5

Είδος εξασφάλισης

{LIST}

CREC6

Ονομασία ακινήτου

{ALPHANUM-100}

CREC7

Διεύθυνση ακινήτου

{ALPHANUM-1000}

CREC8

Γεωγραφική περιοχή - Εξασφάλιση

CREC9

Ταχυδρομικός κωδικός ακινήτου

CREC10

Προνόμιο

CREC11

Κατάσταση ακινήτου

{LIST}

CREC12

Είδος ακινήτου

{LIST}

CREC13

Μορφή τίτλου του ακινήτου

{LIST}

CREC14

Ημερομηνία τρέχουσας αποτίμησης

CREC15

Τρέχον ποσό αποτίμησης

CREC16

Μέθοδος τρέχουσας αποτίμησης

{LIST}

CREC17

Τρέχουσα βάση αποτίμησης

{LIST}

CREC18

Μέθοδος αρχικής αποτίμησης

{LIST}

CREC19

Ημερομηνία τιτλοποίησης εξασφάλισης

{DATEFORMAT}

CREC20

Κατανεμηθέν ποσοστό υποκείμενου ανοίγματος κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης

{PERCENTAGE}

CREC21

Τρέχον κατανεμηθέν ποσοστό υποκείμενου ανοίγματος

{PERCENTAGE}

CREC22

Αποτίμηση κατά την τιτλοποίηση

{MONETARY}

{NUTS}
{ALPHANUM-100}
{INTEGER-9999}

{DATEFORMAT}
{MONETARY}
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CREC23

Επωνυμία εκτιμητή κατά την τιτλοποίηση

{ALPHANUM-100}

CREC24

Ημερομηνία αποτίμησης κατά την τιτλοποίηση

CREC25

Έτος κατασκευής

{YEAR}

CREC26

Έτος τελευταίας ανακαίνισης

{YEAR}

CREC27

Αριθμός μονάδων

{INTEGER-999999999}

CREC28

Καθαρά τετραγωνικά μέτρα

{INTEGER-999999999}

CREC29

Εμπορική έκταση

{INTEGER-999999999}

CREC30

Έκταση χρησιμοποιούμενη ως κατοικία

{INTEGER-999999999}

CREC31

Επικύρωση καθαρού εσωτερικού εμβαδού

CREC32

Κατοίκηση από ημερομηνία

{DATEFORMAT}

CREC33

Οικονομική κατοίκηση κατά την τιτλοποίηση

{PERCENTAGE}

CREC34

Φυσική κατοίκηση κατά την τιτλοποίηση

{PERCENTAGE}

CREC35

Αξία κενής διακατοχής κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης

{MONETARY}

CREC36

Ημερομηνία οικονομικών στοιχείων κατά την τιτλοποίηση

{DATEFORMAT}

CREC37

Καθαρά λειτουργικά έσοδα κατά την τιτλοποίηση

CREC38

Ημερομηνία έναρξης των πιο πρόσφατων οικονομικών στοιχείων

{DATEFORMAT}

CREC39

Ημερομηνία λήξης των πιο πρόσφατων οικονομικών στοιχείων

{DATEFORMAT}

CREC40

Πιο πρόσφατα έσοδα

{MONETARY}

CREC41

Πιο πρόσφατα λειτουργικά έξοδα

{MONETARY}

CREC42

Πιο πρόσφατες κεφαλαιουχικές δαπάνες

{MONETARY}

CREC43

Πληρωτέο ενοίκιο

{MONETARY}

CREC44

Μέση σταθμική διάρκεια μίσθωσης

{INTEGER-9999}

CREC45

Λήξη ισχύος της μίσθωσης ακινήτου

{DATEFORMAT}

CREC46

Συμβατικό ετήσιο εισόδημα από μισθώματα

{MONETARY}

CREC47

Εισόδημα που εκπνέει σε 1-12 μήνες

{PERCENTAGE}

CREC48

Εισόδημα που εκπνέει σε 13-24 μήνες

{PERCENTAGE}

{DATEFORMAT}

{Y/N}

{MONETARY}
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CREC49

Εισόδημα που εκπνέει σε 25-36 μήνες

{PERCENTAGE}

CREC50

Εισόδημα που εκπνέει σε 37-48 μήνες

{PERCENTAGE}

CREC51

Εισόδημα που εκπνέει σε 49+ μήνες

{PERCENTAGE}

Τμήμα πληροφοριών σε επίπεδο μισθωτή
CRET1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

{ALPHANUM-28}

CRET2

Αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

{ALPHANUM-1000}

CRET3

Αναγνωριστικός κωδικός εξασφάλισης

{ALPHANUM-1000}

CRET4

Αναγνωριστικός κωδικός μισθωτή

{ALPHANUM-1000}

CRET5

Όνομα/επωνυμία μισθωτή

{ALPHANUM-100}

CRET6

Κωδικός κλάδου NACE

CRET7

Ημερομηνία λήξης της μίσθωσης

CRET8

Πληρωτέο μίσθωμα

CRET9

Νόμισμα μισθώματος

{NACE}
{DATEFORMAT}
{MONETARY}
{CURRENCYCODE_3}
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Υποδειγμα για τα υποκειμενα ανοιγματα — Εταιρειες
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Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα
CRPL1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

{ALPHANUM-28}

CRPL2

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

{ALPHANUM-1000}

CRPL3

Νέος αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

{ALPHANUM-1000}

CRPL4

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη

{ALPHANUM-1000}

CRPL5

Νέος αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη

{ALPHANUM-1000}

CRPL6

Τελευταία ημερομηνία στοιχείων

{DATEFORMAT}

CRPL7

Ημερομηνία προσθήκης στην ομάδα

{DATEFORMAT}

CRPL8

Ημερομηνία επαναγοράς

{DATEFORMAT}

CRPL9

Ημερομηνία εξόφλησης

{DATEFORMAT}

CRPL10

Γεωγραφική περιοχή - Οφειλέτης

{NUTS}

CRPL11

Ταξινόμηση γεωγραφικής περιοχής

{YEAR}

CRPL12

Οφειλέτης με μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα

{Y/N}

CRPL13

Είδος πελάτη

{LIST}

CRPL14

Κωδικός κλάδου NACE

CRPL15

Τμήμα του οφειλέτη κατά τους κανόνες Βασιλείας ΙΙΙ

{LIST}

CRPL16

Μέγεθος επιχείρησης

{LIST}

CRPL17

Έσοδα

{MONETARY}

CRPL18

Συνολικό χρέος

{MONETARY}

CRPL19

ΚΠΤΦΑ (EBITDA)

{MONETARY}

CRPL20

Αξία επιχείρησης

{MONETARY}

CRPL21

Ελεύθερη ταμειακή ροή

{MONETARY}

CRPL22

Ημερομηνία οικονομικών στοιχείων

{DATEFORMAT}

CRPL23

Νόμισμα οικονομικών καταστάσεων

{CURRENCYCODE_3}

{NACE}
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CRPL24

Είδος χρέους

{LIST}

CRPL25

Τιτλοποιημένες εισπρακτέες απαιτήσεις

{LIST}

CRPL26

Διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων (ISIN)

{ISIN}

CRPL27

Εξοφλητική προτεραιότητα

{LIST}

CRPL28

Κοινοπρακτικό

{Y/N}

CRPL29

Μοχλευμένη συναλλαγή

{Y/N}

CRPL30

Υπό τη διαχείριση εγγυημένου δανειακού ομολόγου (CLO)

{Y/N}

CRPL31

Πληρωμή σε είδος

{Y/N}

CRPL32

Ειδικό καθεστώς

CRPL33

Ημερομηνία δημιουργίας

{DATEFORMAT}

CRPL34

Ημερομηνία λήξης

{DATEFORMAT}

CRPL35

Δίαυλος δημιουργίας

{LIST}

CRPL36

Σκοπός

{LIST}

CRPL37

Νόμισμα έκφρασης

CRPL38

Αρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου

{MONETARY}

CRPL39

Τρέχον υπόλοιπο κεφαλαίου

{MONETARY}

CRPL40

Προηγούμενα υπόλοιπα κεφαλαίου

{MONETARY}

CRPL41

Αγοραία αξία

{MONETARY}

CRPL42

Συνολικό πιστωτικό όριο

{MONETARY}

CRPL43

Τιμή αγοράς

{PERCENTAGE}

CRPL44

Ημερομηνία άσκησης δικαιώματος προαίρεσης για πώληση

{DATEFORMAT}

CRPL45

Τιμή άσκησης δικαιώματος

CRPL46

Είδος απόσβεσης

CRPL47

Ημερομηνία λήξης περιόδου χάριτος για το κεφάλαιο

{DATEFORMAT}

CRPL48

Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής κεφαλαίου

{LIST}

CRPL49

Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής τόκων

{LIST}

{ALPHANUM-10000}

{CURRENCYCODE_3}

{MONETARY}
{LIST}
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CRPL50

Οφειλόμενη πληρωμή

{MONETARY}

CRPL51

Εφάπαξ ποσό εξόφλησης

{MONETARY}

CRPL52

Είδος επιτοκίου

{LIST}

CRPL53

Τρέχον επιτόκιο

{PERCENTAGE}

CRPL54

Δείκτης τρέχοντος επιτοκίου

{LIST}

CRPL55

Διάρκεια δείκτη τρέχοντος επιτοκίου

{LIST}

CRPL56

Περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου

{PERCENTAGE}

CRPL57

Χρονικό διάστημα επανακαθορισμού επιτοκίου

{INTEGER-9999}

CRPL58

Ανώτατο όριο επιτοκίου

{PERCENTAGE}

CRPL59

Κατώτατο όριο επιτοκίου

{PERCENTAGE}

CRPL60

Περιθώριο αναθεώρησης 1

{PERCENTAGE}

CRPL61

Ημερομηνία αναθεώρησης επιτοκίου 1

{DATEFORMAT}

CRPL62

Περιθώριο αναθεώρησης 2

{PERCENTAGE}

CRPL63

Ημερομηνία αναθεώρησης επιτοκίου 2

{DATEFORMAT}

CRPL64

Περιθώριο αναθεώρησης 3

{PERCENTAGE}

CRPL65

Ημερομηνία αναθεώρησης επιτοκίου 3

{DATEFORMAT}

CRPL66

Αναθεωρημένος δείκτης επιτοκίου

{LIST}

CRPL67

Διάρκεια αναθεωρημένου δείκτη επιτοκίου

{LIST}

CRPL68

Αριθμός πληρωμών πριν από την τιτλοποίηση

{INTEGER-9999}

CRPL69

Ποσοστό των επιτρεπόμενων προπληρωμών ετησίως

{PERCENTAGE}

CRPL70

Ημερομηνία λήξης απαγόρευσης προπληρωμής

{DATEFORMAT}

CRPL71

Τέλος προπληρωμής

CRPL72

Ημερομηνία λήξης του τέλους προπληρωμής

{DATEFORMAT}

CRPL73

Ημερομηνία προπληρωμής

{DATEFORMAT}

CRPL74

Σωρευτικές προπληρωμές

{MONETARY}

CRPL75

Ημερομηνία αναδιάρθρωσης

{MONETARY}

{DATEFORMAT}
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CRPL76

Τελευταία ημερομηνία καθυστερούμενων οφειλών

{DATEFORMAT}

CRPL77

Υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών

CRPL78

Αριθμός ημερών καθυστερούμενων οφειλών

CRPL79

Κατάσταση λογαριασμού

{LIST}

CRPL80

Λόγος αθέτησης ή κατάσχεσης

{LIST}

CRPL81

Ποσό αδυναμίας πληρωμής

CRPL82

Ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής

CRPL83

Κατανεμημένες ζημίες

{MONETARY}

CRPL84

Σωρευτικές ανακτήσεις

{MONETARY}

CRPL85

Πηγή ανακτήσεων

{LIST}

CRPL86

Αναγωγή

{Y/N}

CRPL87

Ποσό καταθέσεων

{MONETARY}

CRPL88

Ονομαστική αξία ανταλλαγής επιτοκίου

{MONETARY}

CRPL89

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας παρόχου ανταλλαγής επιτοκίου

CRPL90

Πάροχος ανταλλαγής επιτοκίου

CRPL91

Ημερομηνία λήξης ανταλλαγής επιτοκίου

{DATEFORMAT}

CRPL92

Ονομαστική αξία ανταλλαγής νομίσματος

{MONETARY}

CRPL93

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας παρόχου ανταλλαγής νομίσματος

CRPL94

Πάροχος ανταλλαγής νομίσματος

CRPL95

Ημερομηνία λήξης ανταλλαγής νομίσματος

CRPL96

Επωνυμία αρχικού δανειοδότη

CRPL97

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αρχικού δανειοδότη

CRPL98

Χώρα εγκατάστασης του αρχικού δανειοδότη.

CRPL99

Επωνυμία της μεταβιβάζουσας οντότητας

CRPL100

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας της μεταβιβάζουσας οντότητας

CRPL101

Χώρα εγκατάστασης της μεταβιβάζουσας οντότητας

{MONETARY}
{INTEGER-9999}

{MONETARY}
{DATEFORMAT}

{LEI}
{ALPHANUM-1000}

{LEI}
{ALPHANUM-1000}
{DATEFORMAT}
{ALPHANUM-100}
{LEI}
{COUNTRYCODE_2}
{ALPHANUM-100}
{LEI}
{COUNTRYCODE_2}
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Τμήμα πληροφοριών σε επίπεδο εξασφάλισης
CRPC1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

{ALPHANUM-28}

CRPC2

Αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

{ALPHANUM-1000}

CRPC3

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός εξασφάλισης

{ALPHANUM-1000}

CRPC4

Νέος αναγνωριστικός κωδικός εξασφάλισης

{ALPHANUM-1000}

CRPC5

Γεωγραφική περιοχή - Εξασφάλιση

{NUTS}

CRPC6

Είδος ασφάλειας

{LIST}

CRPC7

Είδος βάρους

{LIST}

CRPC8

Προνόμιο

CRPC9

Είδος εξασφάλισης

CRPC10

Τρέχον ποσό αποτίμησης

CRPC11

Μέθοδος τρέχουσας αποτίμησης

CRPC12

Ημερομηνία τρέχουσας αποτίμησης

CRPC13

Ποσό αρχικής αποτίμησης

CRPC14

Μέθοδος αρχικής αποτίμησης

CRPC15

Ημερομηνία αρχικής αποτίμησης

{DATEFORMAT}

CRPC16

Ημερομηνία πώλησης

{DATEFORMAT}

CRPC17

Τιμή πώλησης

CRPC18

Νόμισμα εξασφάλισης

{CURRENCYCODE_3}

CRPC19

Χώρα εγγυητή

{COUNTRYCODE_2}

CRPC20

Υποτομέας ΕΣΛ του εγγυητή

{INTEGER-9999}
{LIST}
{MONETARY}
{LIST}
{DATEFORMAT}
{MONETARY}
{LIST}

{MONETARY}

{ESA}
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Υποδειγμα για τα υποκειμενα ανοιγματα — Αυτοκινητα
ΚΩΔΙΚΟΣ
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Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα
AUTL1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

{ALPHANUM-28}

AUTL2

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

{ALPHANUM-1000}

AUTL3

Νέος αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

{ALPHANUM-1000}

AUTL4

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη

{ALPHANUM-1000}

AUTL5

Νέος αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη

{ALPHANUM-1000}

AUTL6

Τελευταία ημερομηνία στοιχείων

{DATEFORMAT}

AUTL7

Ημερομηνία προσθήκης στην ομάδα

{DATEFORMAT}

AUTL8

Ημερομηνία επαναγοράς

{DATEFORMAT}

AUTL9

Ημερομηνία εξόφλησης

{DATEFORMAT}

AUTL10

Γεωγραφική περιοχή - Οφειλέτης

{NUTS}

AUTL11

Ταξινόμηση γεωγραφικής περιοχής

{YEAR}

AUTL12

Καθεστώς απασχόλησης

{LIST}

AUTL13

Οφειλέτης με μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα

{Y/N}

AUTL14

Νομική μορφή οφειλέτη

{LIST}

AUTL15

Είδος πελάτη

{LIST}

AUTL16

Εισόδημα πρωτοφειλέτη

AUTL17

Είδος εισοδήματος πρωτοφειλέτη

AUTL18

Νόμισμα εισοδήματος πρωτοφειλέτη

AUTL19

Επαλήθευση εισοδήματος πρωτοφειλέτη

AUTL20

Έσοδα

AUTL21

Νόμισμα οικονομικών καταστάσεων

{CURRENCYCODE_3}

AUTL22

Ειδικό καθεστώς

{ALPHANUM-10000}

AUTL23

Τύπος προϊόντος

{LIST}

{MONETARY}
{LIST}
{CURRENCYCODE_3}
{LIST}
{MONETARY}
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AUTL24

Ημερομηνία δημιουργίας

{DATEFORMAT}

AUTL25

Ημερομηνία λήξης

{DATEFORMAT}

AUTL26

Αρχική διάρκεια

{INTEGER-9999}

AUTL27

Δίαυλος δημιουργίας

AUTL28

Νόμισμα έκφρασης

AUTL29

Αρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου

{MONETARY}

AUTL30

Τρέχον υπόλοιπο κεφαλαίου

{MONETARY}

AUTL31

Τιμή αγοράς

{PERCENTAGE}

AUTL32

Είδος απόσβεσης

AUTL33

Ημερομηνία λήξης περιόδου χάριτος για το κεφάλαιο

{DATEFORMAT}

AUTL34

Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής κεφαλαίου

{LIST}

AUTL35

Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής τόκων

{LIST}

AUTL36

Τρόπος πληρωμής

{LIST}

AUTL37

Οφειλόμενη πληρωμή

{MONETARY}

AUTL38

Εφάπαξ ποσό εξόφλησης

{MONETARY}

AUTL39

Ύψος προκαταβολής

{MONETARY}

AUTL40

Τρέχον επιτόκιο

{PERCENTAGE}

AUTL41

Δείκτης τρέχοντος επιτοκίου

{LIST}

AUTL42

Διάρκεια δείκτη τρέχοντος επιτοκίου

{LIST}

AUTL43

Περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου

{PERCENTAGE}

AUTL44

Χρονικό διάστημα επανακαθορισμού επιτοκίου

{INTEGER-9999}

AUTL45

Ανώτατο όριο επιτοκίου

{PERCENTAGE}

AUTL46

Κατώτατο όριο επιτοκίου

{PERCENTAGE}

AUTL47

Αριθμός πληρωμών πριν από την τιτλοποίηση

{INTEGER-9999}

AUTL48

Ποσοστό των επιτρεπόμενων προπληρωμών ετησίως

{PERCENTAGE}

AUTL49

Τέλος προπληρωμής

{MONETARY}

{LIST}
{CURRENCYCODE_3}

{LIST}
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AUTL50

Ημερομηνία λήξης του τέλους προπληρωμής

{DATEFORMAT}

AUTL51

Ημερομηνία προπληρωμής

{DATEFORMAT}

AUTL52

Σωρευτικές προπληρωμές

{MONETARY}

AUTL53

Κατασκευαστής

{ALPHANUM-100}

AUTL54

Μοντέλο

{ALPHANUM-100}

AUTL55

Έτος ταξινόμησης

{YEAR}

AUTL56

Καινούριο ή μεταχειρισμένο

{LIST}

AUTL57

Τιμή πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης

{LIST}

AUTL58

Επωνυμία παρόχου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης

AUTL59

Αρχικός δείκτης δανείου προς αξία

{PERCENTAGE}

AUTL60

Ποσό αρχικής αποτίμησης

{MONETARY}

AUTL61

Αρχική υπολειμματική αξία του οχήματος

{MONETARY}

AUTL62

Τιμή δικαιώματος προαίρεσης για αγορά

{MONETARY}

AUTL63

Τιτλοποιημένη υπολειμματική αξία

{MONETARY}

AUTL64

Επικαιροποιημένη υπολειμματική αξία του οχήματος

{MONETARY}

AUTL65

Ημερομηνία επικαιροποιημένης αποτίμησης της υπολειμματικής αξίας του οχήματος

{DATEFORMAT}

AUTL66

Ημερομηνία αναδιάρθρωσης

{DATEFORMAT}

AUTL67

Τελευταία ημερομηνία καθυστερούμενων οφειλών

{DATEFORMAT}

AUTL68

Υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών

AUTL69

Αριθμός ημερών καθυστερούμενων οφειλών

AUTL70

Κατάσταση λογαριασμού

{LIST}

AUTL71

Λόγος αθέτησης ή κατάσχεσης

{LIST}

AUTL72

Ποσό αδυναμίας πληρωμής

AUTL73

Ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής

AUTL74

Κατανεμημένες ζημίες

{MONETARY}

AUTL75

Ζημίες υπολειμματικής αξίας

{MONETARY}

{ALPHANUM-100}

{MONETARY}
{INTEGER-9999}

{MONETARY}
{DATEFORMAT}
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AUTL76

Σωρευτικές ανακτήσεις

{MONETARY}

AUTL77

Τιμή πώλησης

{MONETARY}

AUTL78

Ποσό καταθέσεων

{MONETARY}

AUTL79

Επωνυμία αρχικού δανειοδότη

AUTL80

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αρχικού δανειοδότη

AUTL81

Χώρα εγκατάστασης του αρχικού δανειοδότη.

AUTL82

Επωνυμία της μεταβιβάζουσας οντότητας

AUTL83

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας της μεταβιβάζουσας οντότητας

AUTL84

Χώρα εγκατάστασης της μεταβιβάζουσας οντότητας

{ALPHANUM-100}
{LEI}
{COUNTRYCODE_2}
{ALPHANUM-100}
{LEI}
{COUNTRYCODE_2}
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Υποδειγμα για τα υποκειμενα ανοιγματα — Καταναλωτες
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΔΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ

ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ

Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα
CMRL1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

{ALPHANUM-28}

CMRL2

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

{ALPHANUM-1000}

CMRL3

Νέος αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

{ALPHANUM-1000}

CMRL4

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη

{ALPHANUM-1000}

CMRL5

Νέος αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη

{ALPHANUM-1000}

CMRL6

Τελευταία ημερομηνία στοιχείων

{DATEFORMAT}

CMRL7

Ημερομηνία προσθήκης στην ομάδα

{DATEFORMAT}

CMRL8

Ημερομηνία επαναγοράς

{DATEFORMAT}

CMRL9

Ημερομηνία εξόφλησης

{DATEFORMAT}

CMRL10

Γεωγραφική περιοχή - Οφειλέτης

{NUTS}

CMRL11

Ταξινόμηση γεωγραφικής περιοχής

{YEAR}

CMRL12

Καθεστώς απασχόλησης

{LIST}

CMRL13

Οφειλέτης με μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα

{Y/N}

CMRL14

Είδος πελάτη

{LIST}

CMRL15

Εισόδημα πρωτοφειλέτη

CMRL16

Είδος εισοδήματος πρωτοφειλέτη

CMRL17

Νόμισμα εισοδήματος πρωτοφειλέτη

CMRL18

Επαλήθευση εισοδήματος πρωτοφειλέτη

{LIST}

CMRL19

Εξασφαλισμένο με εκχώρηση μισθού/σύνταξης

{Y/N}

CMRL20

Ειδικό καθεστώς

CMRL21

Ημερομηνία δημιουργίας

{DATEFORMAT}

CMRL22

Ημερομηνία λήξης

{DATEFORMAT}

CMRL23

Αρχική διάρκεια

{INTEGER-9999}

{MONETARY}
{LIST}
{CURRENCYCODE_3}

{ALPHANUM-10000}
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CMRL24

Δίαυλος δημιουργίας

{LIST}

CMRL25

Σκοπός

{LIST}

CMRL26

Νόμισμα έκφρασης

CMRL27

Αρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου

{MONETARY}

CMRL28

Τρέχον υπόλοιπο κεφαλαίου

{MONETARY}

CMRL29

Συνολικό πιστωτικό όριο

{MONETARY}

CMRL30

Ημερομηνία λήξης ανακύκλωσης

{DATEFORMAT}

CMRL31

Τιμή αγοράς

{PERCENTAGE}

CMRL32

Είδος απόσβεσης

CMRL33

Ημερομηνία λήξης περιόδου χάριτος για το κεφάλαιο

{DATEFORMAT}

CMRL34

Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής κεφαλαίου

{LIST}

CMRL35

Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής τόκων

{LIST}

CMRL36

Οφειλόμενη πληρωμή

{MONETARY}

CMRL37

Τρέχον επιτόκιο

{PERCENTAGE}

CMRL38

Δείκτης τρέχοντος επιτοκίου

{LIST}

CMRL39

Διάρκεια δείκτη τρέχοντος επιτοκίου

{LIST}

CMRL40

Περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου

{PERCENTAGE}

CMRL41

Χρονικό διάστημα επανακαθορισμού επιτοκίου

{INTEGER-9999}

CMRL42

Ανώτατο όριο επιτοκίου

{PERCENTAGE}

CMRL43

Κατώτατο όριο επιτοκίου

{PERCENTAGE}

CMRL44

Αριθμός πληρωμών πριν από την τιτλοποίηση

{INTEGER-9999}

CMRL45

Ποσοστό των επιτρεπόμενων προπληρωμών ετησίως

{PERCENTAGE}

CMRL46

Ημερομηνία λήξης απαγόρευσης προπληρωμής

{DATEFORMAT}

CMRL47

Τέλος προπληρωμής

CMRL48

Ημερομηνία λήξης του τέλους προπληρωμής

{DATEFORMAT}

CMRL49

Ημερομηνία προπληρωμής

{DATEFORMAT}

{CURRENCYCODE_3}

{LIST}

{MONETARY}
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CMRL50

Σωρευτικές προπληρωμές

{MONETARY}

CMRL51

Ημερομηνία αναδιάρθρωσης

{DATEFORMAT}

CMRL52

Τελευταία ημερομηνία καθυστερούμενων οφειλών

{DATEFORMAT}

CMRL53

Υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών

CMRL54

Αριθμός ημερών καθυστερούμενων οφειλών

CMRL55

Κατάσταση λογαριασμού

{LIST}

CMRL56

Λόγος αθέτησης ή κατάσχεσης

{LIST}

CMRL57

Ποσό αδυναμίας πληρωμής

CMRL58

Ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής

CMRL59

Κατανεμημένες ζημίες

{MONETARY}

CMRL60

Σωρευτικές ανακτήσεις

{MONETARY}

CMRL61

Ποσό καταθέσεων

{MONETARY}

CMRL62

Επωνυμία αρχικού δανειοδότη

CMRL63

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αρχικού δανειοδότη

CMRL64

Χώρα εγκατάστασης του αρχικού δανειοδότη.

CMRL65

Επωνυμία της μεταβιβάζουσας οντότητας

CMRL66

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας της μεταβιβάζουσας οντότητας

CMRL67

Χώρα εγκατάστασης της μεταβιβάζουσας οντότητας

CMRL68

Τιμή πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης

CMRL69

Επωνυμία παρόχου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης

{MONETARY}
{INTEGER-9999}

{MONETARY}
{DATEFORMAT}

{ALPHANUM-100}
{LEI}
{COUNTRYCODE_2}
{ALPHANUM-100}
{LEI}
{COUNTRYCODE_2}
{LIST}
{ALPHANUM-100}
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Υποδειγμα για τα υποκειμενα ανοιγματα — Πιστωτικες καρτες
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΔΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ

ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ

Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα
CCDL1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

{ALPHANUM-28}

CCDL2

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

{ALPHANUM-1000}

CCDL3

Νέος αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

{ALPHANUM-1000}

CCDL4

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη

{ALPHANUM-1000}

CCDL5

Νέος αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη

{ALPHANUM-1000}

CCDL6

Τελευταία ημερομηνία στοιχείων

{DATEFORMAT}

CCDL7

Ημερομηνία προσθήκης στην ομάδα

{DATEFORMAT}

CCDL8

Ημερομηνία επαναγοράς

{DATEFORMAT}

CCDL9

Γεωγραφική περιοχή - Οφειλέτης

{NUTS}

CCDL10

Ταξινόμηση γεωγραφικής περιοχής

{YEAR}

CCDL11

Καθεστώς απασχόλησης

{LIST}

CCDL12

Οφειλέτης με μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα

{Y/N}

CCDL13

Είδος πελάτη

{LIST}

CCDL14

Εισόδημα πρωτοφειλέτη

CCDL15

Είδος εισοδήματος πρωτοφειλέτη

CCDL16

Νόμισμα εισοδήματος πρωτοφειλέτη

CCDL17

Επαλήθευση εισοδήματος πρωτοφειλέτη

CCDL18

Ειδικό καθεστώς

CCDL19

Ημερομηνία δημιουργίας

CCDL20

Δίαυλος δημιουργίας

CCDL21

Νόμισμα έκφρασης

CCDL22

Τρέχον υπόλοιπο κεφαλαίου

{MONETARY}

CCDL23

Συνολικό πιστωτικό όριο

{MONETARY}

{MONETARY}
{LIST}
{CURRENCYCODE_3}
{LIST}
{ALPHANUM-10000}
{DATEFORMAT}
{LIST}
{CURRENCYCODE_3}
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CCDL24

Τιμή αγοράς

{PERCENTAGE}

CCDL25

Ημερομηνία λήξης περιόδου χάριτος για το κεφάλαιο

{DATEFORMAT}

CCDL26

Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής κεφαλαίου

{LIST}

CCDL27

Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής τόκων

{LIST}

CCDL28

Οφειλόμενη πληρωμή

{MONETARY}

CCDL29

Τρέχον επιτόκιο

{PERCENTAGE}

CCDL30

Δείκτης τρέχοντος επιτοκίου

{LIST}

CCDL31

Διάρκεια δείκτη τρέχοντος επιτοκίου

{LIST}

CCDL32

Αριθμός πληρωμών πριν από την τιτλοποίηση

{INTEGER-9999}

CCDL33

Ημερομηνία αναδιάρθρωσης

{DATEFORMAT}

CCDL34

Τελευταία ημερομηνία καθυστερούμενων οφειλών

{DATEFORMAT}

CCDL35

Αριθμός ημερών καθυστερούμενων οφειλών

{INTEGER-9999}

CCDL36

Υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών

CCDL37

Κατάσταση λογαριασμού

{LIST}

CCDL38

Λόγος αθέτησης ή κατάσχεσης

{LIST}

CCDL39

Ποσό αδυναμίας πληρωμής

CCDL40

Ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής

CCDL41

Σωρευτικές ανακτήσεις

CCDL42

Επωνυμία αρχικού δανειοδότη

CCDL43

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αρχικού δανειοδότη

CCDL44

Χώρα εγκατάστασης του αρχικού δανειοδότη.

CCDL45

Επωνυμία της μεταβιβάζουσας οντότητας

CCDL46

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας της μεταβιβάζουσας οντότητας

CCDL47

Χώρα εγκατάστασης της μεταβιβάζουσας οντότητας

{MONETARY}

{MONETARY}
{DATEFORMAT}
{MONETARY}
{ALPHANUM-100}
{LEI}
{COUNTRYCODE_2}
{ALPHANUM-100}
{LEI}
{COUNTRYCODE_2}
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Υποδειγμα για τα υποκειμενα ανοιγματα — Μισθωσεις
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΔΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ

ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ

Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα
LESL1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

{ALPHANUM-28}

LESL2

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

{ALPHANUM-1000}

LESL3

Νέος αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

{ALPHANUM-1000}

LESL4

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη

{ALPHANUM-1000}

LESL5

Νέος αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη

{ALPHANUM-1000}

LESL6

Τελευταία ημερομηνία στοιχείων

{DATEFORMAT}

LESL7

Ημερομηνία προσθήκης στην ομάδα

{DATEFORMAT}

LESL8

Ημερομηνία επαναγοράς

{DATEFORMAT}

LESL9

Ημερομηνία εξόφλησης

{DATEFORMAT}

LESL10

Γεωγραφική περιοχή - Οφειλέτης

{NUTS}

LESL11

Ταξινόμηση γεωγραφικής περιοχής

{YEAR}

LESL12

Οφειλέτης με μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα

{Y/N}

LESL13

Τμήμα του οφειλέτη κατά τους κανόνες Βασιλείας ΙΙΙ

{LIST}

LESL14

Είδος πελάτη

{LIST}

LESL15

Κωδικός κλάδου NACE

LESL16

Μέγεθος επιχείρησης

LESL17

Έσοδα

LESL18

Νόμισμα οικονομικών καταστάσεων

LESL19

Τύπος προϊόντος

{LIST}

LESL20

Κοινοπρακτικό

{Y/N}

LESL21

Ειδικό καθεστώς

{ALPHANUM-10000}

LESL22

Ημερομηνία δημιουργίας

{DATEFORMAT}

LESL23

Ημερομηνία λήξης

{DATEFORMAT}

{NACE}
{LIST}
{MONETARY}
{CURRENCYCODE_3}
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LESL24

Αρχική διάρκεια

{INTEGER-9999}

LESL25

Δίαυλος δημιουργίας

LESL26

Νόμισμα έκφρασης

LESL27

Αρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου

{MONETARY}

LESL28

Τρέχον υπόλοιπο κεφαλαίου

{MONETARY}

LESL29

Τιμή αγοράς

{PERCENTAGE}

LESL30

Τιτλοποιημένη υπολειμματική αξία

{MONETARY}

LESL31

Είδος απόσβεσης

LESL32

Ημερομηνία λήξης περιόδου χάριτος για το κεφάλαιο

{DATEFORMAT}

LESL33

Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής κεφαλαίου

{LIST}

LESL34

Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής τόκων

{LIST}

LESL35

Οφειλόμενη πληρωμή

{MONETARY}

LESL36

Τρέχον επιτόκιο

{PERCENTAGE}

LESL37

Δείκτης τρέχοντος επιτοκίου

{LIST}

LESL38

Διάρκεια δείκτη τρέχοντος επιτοκίου

{LIST}

LESL39

Περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου

{PERCENTAGE}

LESL40

Χρονικό διάστημα επανακαθορισμού επιτοκίου

{INTEGER-9999}

LESL41

Ανώτατο όριο επιτοκίου

{PERCENTAGE}

LESL42

Κατώτατο όριο επιτοκίου

{PERCENTAGE}

LESL43

Αριθμός πληρωμών πριν από την τιτλοποίηση

{INTEGER-9999}

LESL44

Ποσοστό των επιτρεπόμενων προπληρωμών ετησίως

{PERCENTAGE}

LESL45

Ημερομηνία λήξης απαγόρευσης προπληρωμής

{DATEFORMAT}

LESL46

Τέλος προπληρωμής

LESL47

Ημερομηνία λήξης του τέλους προπληρωμής

{DATEFORMAT}

LESL48

Ημερομηνία προπληρωμής

{DATEFORMAT}

LESL49

Σωρευτικές προπληρωμές

{MONETARY}

{LIST}
{CURRENCYCODE_3}

{LIST}

{MONETARY}
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LESL50

Τιμή δικαιώματος προαίρεσης για αγορά

{MONETARY}

LESL51

Ύψος προκαταβολής

{MONETARY}

LESL52

Τρέχουσα υπολειμματική αξία του περιουσιακού στοιχείου

{MONETARY}

LESL53

Ημερομηνία αναδιάρθρωσης

{DATEFORMAT}

LESL54

Τελευταία ημερομηνία καθυστερούμενων οφειλών

{DATEFORMAT}

LESL55

Υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών

LESL56

Αριθμός ημερών καθυστερούμενων οφειλών

LESL57

Κατάσταση λογαριασμού

{LIST}

LESL58

Λόγος αθέτησης ή κατάσχεσης

{LIST}

LESL59

Ποσό αδυναμίας πληρωμής

LESL60

Ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής

LESL61

Κατανεμημένες ζημίες

{MONETARY}

LESL62

Σωρευτικές ανακτήσεις

{MONETARY}

LESL63

Πηγή ανακτήσεων

{LIST}

LESL64

Ποσό καταθέσεων

{MONETARY}

LESL65

Γεωγραφική περιοχή - Εξασφάλιση

LESL66

Κατασκευαστής

{ALPHANUM-100}

LESL67

Μοντέλο

{ALPHANUM-100}

LESL68

Έτος κατασκευής

{YEAR}

LESL69

Καινούριο ή μεταχειρισμένο

{LIST}

LESL70

Αρχική υπολειμματική αξία του περιουσιακού στοιχείου

LESL71

Είδος εξασφάλισης

LESL72

Ποσό αρχικής αποτίμησης

LESL73

Μέθοδος αρχικής αποτίμησης

LESL74

Ημερομηνία αρχικής αποτίμησης

LESL75

Τρέχον ποσό αποτίμησης

{MONETARY}
{INTEGER-9999}

{MONETARY}
{DATEFORMAT}

{NUTS}

{MONETARY}
{LIST}
{MONETARY}
{LIST}
{DATEFORMAT}
{MONETARY}
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LESL76

Μέθοδος τρέχουσας αποτίμησης

{LIST}

LESL77

Ημερομηνία τρέχουσας αποτίμησης

{DATEFORMAT}

LESL78

Αριθμός μισθωμένων αντικειμένων

{INTEGER-9999}

LESL79

Επωνυμία αρχικού δανειοδότη

LESL80

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αρχικού δανειοδότη

LESL81

Χώρα εγκατάστασης του αρχικού δανειοδότη.

LESL82

Επωνυμία της μεταβιβάζουσας οντότητας

LESL83

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας της μεταβιβάζουσας οντότητας

LESL84

Χώρα εγκατάστασης της μεταβιβάζουσας οντότητας

{ALPHANUM-100}
{LEI}
{COUNTRYCODE_2}
{ALPHANUM-100}
{LEI}
{COUNTRYCODE_2}
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Υποδειγμα για τα υποκειμενα ανοιγματα — Εσωτερικα
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Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα
ESTL1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

{ALPHANUM-28}

ESTL2

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

{ALPHANUM-1000}

ESTL3

Νέος αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

{ALPHANUM-1000}

ESTL4

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη

{ALPHANUM-1000}

ESTL5

Νέος αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη

{ALPHANUM-1000}

ESTL6

Τελευταία ημερομηνία στοιχείων

{DATEFORMAT}

ESTL7

Ημερομηνία προσθήκης στην ομάδα

{DATEFORMAT}

ESTL8

Ημερομηνία επαναγοράς

{DATEFORMAT}

ESTL9

Ημερομηνία εξόφλησης

{DATEFORMAT}

ESTL10

Περιγραφή

ESTL11

Γεωγραφική περιοχή - Οφειλέτης

{NUTS}

ESTL12

Ταξινόμηση γεωγραφικής περιοχής

{YEAR}

ESTL13

Καθεστώς απασχόλησης

{LIST}

ESTL14

Οφειλέτης με μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα

{Y/N}

ESTL15

Νομική μορφή οφειλέτη

{LIST}

ESTL16

Κωδικός κλάδου NACE

{NACE}

ESTL17

Εισόδημα πρωτοφειλέτη

{MONETARY}

ESTL18

Είδος εισοδήματος πρωτοφειλέτη

ESTL19

Νόμισμα εισοδήματος πρωτοφειλέτη

ESTL20

Επαλήθευση εισοδήματος πρωτοφειλέτη

ESTL21

Έσοδα

ESTL22

Νόμισμα οικονομικών καταστάσεων

ESTL23

Διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων (ISIN)

{ALPHANUM-1000}

{LIST}
{CURRENCYCODE_3}
{LIST}
{MONETARY}
{CURRENCYCODE_3}
{ISIN}
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ESTL24

Ημερομηνία δημιουργίας

{DATEFORMAT}

ESTL25

Ημερομηνία λήξης

{DATEFORMAT}

ESTL26

Νόμισμα έκφρασης

{CURRENCYCODE_3}

ESTL27

Αρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου

{MONETARY}

ESTL28

Τρέχον υπόλοιπο κεφαλαίου

{MONETARY}

ESTL29

Συνολικό πιστωτικό όριο

{MONETARY}

ESTL30

Τιμή αγοράς

{PERCENTAGE}

ESTL31

Είδος απόσβεσης

ESTL32

Ημερομηνία λήξης περιόδου χάριτος για το κεφάλαιο

{DATEFORMAT}

ESTL33

Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής κεφαλαίου

{LIST}

ESTL34

Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής τόκων

{LIST}

ESTL35

Οφειλόμενη πληρωμή

{MONETARY}

ESTL36

Δείκτης χρέους προς εισόδημα

{PERCENTAGE}

ESTL37

Εφάπαξ ποσό εξόφλησης

{MONETARY}

ESTL38

Χρονικό διάστημα επανακαθορισμού επιτοκίου

{INTEGER-9999}

ESTL39

Τρέχον επιτόκιο

{PERCENTAGE}

ESTL40

Δείκτης τρέχοντος επιτοκίου

{LIST}

ESTL41

Διάρκεια δείκτη τρέχοντος επιτοκίου

{LIST}

ESTL42

Περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου

{PERCENTAGE}

ESTL43

Ανώτατο όριο επιτοκίου

{PERCENTAGE}

ESTL44

Κατώτατο όριο επιτοκίου

{PERCENTAGE}

ESTL45

Αριθμός πληρωμών πριν από την τιτλοποίηση

{INTEGER-9999}

ESTL46

Ποσοστό των επιτρεπόμενων προπληρωμών ετησίως

{PERCENTAGE}

ESTL47

Ημερομηνία λήξης απαγόρευσης προπληρωμής

{DATEFORMAT}

ESTL48

Τέλος προπληρωμής

ESTL49

Ημερομηνία λήξης του τέλους προπληρωμής

{LIST}

{MONETARY}
{DATEFORMAT}
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ESTL50

Ημερομηνία προπληρωμής

{DATEFORMAT}

ESTL51

Σωρευτικές προπληρωμές

{MONETARY}

ESTL52

Τελευταία ημερομηνία καθυστερούμενων οφειλών

ESTL53

Υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών

ESTL54

Αριθμός ημερών καθυστερούμενων οφειλών

ESTL55

Κατάσταση λογαριασμού

{LIST}

ESTL56

Λόγος αθέτησης ή κατάσχεσης

{LIST}

ESTL57

Ποσό αδυναμίας πληρωμής

ESTL58

Ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής

ESTL59

Κατανεμημένες ζημίες

{MONETARY}

ESTL60

Σωρευτικές ανακτήσεις

{MONETARY}

ESTL61

Επωνυμία της μεταβιβάζουσας οντότητας

ESTL62

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας της μεταβιβάζουσας οντότητας

ESTL63

Χώρα εγκατάστασης της μεταβιβάζουσας οντότητας

ESTL64

Επωνυμία αρχικού δανειοδότη

ESTL65

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αρχικού δανειοδότη

ESTL66

Χώρα εγκατάστασης του αρχικού δανειοδότη.

{DATEFORMAT}
{MONETARY}
{INTEGER-9999}

{MONETARY}
{DATEFORMAT}

{ALPHANUM-100}
{LEI}
{COUNTRYCODE_2}
{ALPHANUM-100}
{LEI}
{COUNTRYCODE_2}

Τμήμα πληροφοριών σε επίπεδο εξασφάλισης
ESTC1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

{ALPHANUM-28}

ESTC2

Αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

{ALPHANUM-1000}

ESTC3

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός εξασφάλισης

{ALPHANUM-1000}

ESTC4

Νέος αναγνωριστικός κωδικός εξασφάλισης

{ALPHANUM-1000}

ESTC5

Γεωγραφική περιοχή - Εξασφάλιση

{NUTS}

ESTC6

Είδος ασφάλειας

{LIST}

ESTC7

Είδος βάρους

{LIST}

ESTC8

Προνόμιο

{INTEGER-9999}
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ESTC9

Είδος εξασφάλισης

{LIST}

ESTC10

Τρέχον ποσό αποτίμησης

ESTC11

Μέθοδος τρέχουσας αποτίμησης

ESTC12

Ημερομηνία τρέχουσας αποτίμησης

{DATEFORMAT}

ESTC13

Τρέχων δείκτης δανείου προς αξία

{PERCENTAGE}

ESTC14

Ποσό αρχικής αποτίμησης

{MONETARY}

ESTC15

Μέθοδος αρχικής αποτίμησης

ESTC16

Ημερομηνία αρχικής αποτίμησης

{DATEFORMAT}

ESTC17

Αρχικός δείκτης δανείου προς αξία

{PERCENTAGE}

ESTC18

Ημερομηνία πώλησης

{DATEFORMAT}

ESTC19

Τιμή πώλησης

ESTC20

Νόμισμα εξασφάλισης

{MONETARY}
{LIST}

{LIST}

{MONETARY}
{CURRENCYCODE_3}
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

Υποδειγμα για τα υποκειμενα ανοιγματα — Προσθετες για μη εξυπηρετουμενα ανοιγματα
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΔΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ

ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ

Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα
NPEL1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

{ALPHANUM-28}

NPEL2

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

{ALPHANUM-1000}

NPEL3

Νέος αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

{ALPHANUM-1000}

NPEL4

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη

{ALPHANUM-1000}

NPEL5

Νέος αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη

{ALPHANUM-1000}

NPEL6

Τελευταία ημερομηνία στοιχείων

NPEL7

Υπό αναγκαστική διαχείριση

NPEL8

Ημερομηνία τελευταίας επικοινωνίας

NPEL9

Θανών/-ούσα

{Y/N}

NPEL10

Νομικό καθεστώς

{LIST}

NPEL11

Είδος νομικής διαδικασίας

{LIST}

NPEL12

Ονομασία νομικής διαδικασίας

{ALPHANUM-1000}

NPEL13

Ολοκλήρωση νομικών ενεργειών

{ALPHANUM-1000}

NPEL14

Ημερομηνία υπαγωγής στην τρέχουσα νομική διαδικασία

{DATEFORMAT}

NPEL15

Ημερομηνία διορισμού διαχειριστή διαδικασίας αφερεγγυότητας

{DATEFORMAT}

NPEL16

Αριθμός τρεχουσών δικαστικών αποφάσεων

{INTEGER-9999}

NPEL17

Αριθμός τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων

{INTEGER-9999}

NPEL18

Ημερομηνία έκδοσης εξωτερικής εντολής πληρωμής

{DATEFORMAT}

NPEL19

Ημερομηνία έκδοσης της επιστολής επιφύλαξης δικαιωμάτων

{DATEFORMAT}

NPEL20

Δικαιοδοσία δικαστηρίου

NPEL21

Ημερομηνία έκδοσης της διαταγής απόδοσης

NPEL22

Σχόλια σχετικά με άλλη διαδικασία ένδικης διαφοράς

{ALPHANUM-1000}

NPEL23

Εφαρμοστέο δίκαιο

{COUNTRYCODE_2}

{DATEFORMAT}
{Y/N}
{DATEFORMAT}

{COUNTRYCODE_2}
{DATEFORMAT}
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NPEL24

Περιγραφή προσαρμοσμένης αποπληρωμής

{ALPHANUM-1000}

NPEL25

Ημερομηνία έναρξης της περιόδου καταβολής μόνο τόκων

{DATEFORMAT}

NPEL26

Ημερομηνία λήξης της περιόδου καταβολής μόνο τόκων

{DATEFORMAT}

NPEL27

Ημερομηνία έναρξης της περιόδου τρέχοντος σταθερού επιτοκίου

{DATEFORMAT}

NPEL28

Ημερομηνία λήξης της τρέχουσας περιόδου σταθερού επιτοκίου

{DATEFORMAT}

NPEL29

Τρέχον επιτόκιο αντιστροφής

{PERCENTAGE}

NPEL30

Ημερομηνία τελευταίας πληρωμής

{DATEFORMAT}

NPEL31

Κοινοπρακτικό τμήμα

{PERCENTAGE}

NPEL32

Υπαγωγή σε καθεστώς MARP

{DATEFORMAT}

NPEL33

Καθεστώς MARP

{LIST}

NPEL34

Επίπεδο εξωτερικών εισπράξεων

{Y/N}

NPEL35

Σχέδιο αποπληρωμής

{Y/N}

NPEL36

Επίπεδο ρυθμίσεων

{Y/N}

NPEL37

Ημερομηνία πρώτης ρύθμισης

{DATEFORMAT}

NPEL38

Αριθμός παλαιότερων ρυθμίσεων

{INTEGER-9999}

NPEL39

Διαγραφή κεφαλαίου

NPEL40

Ημερομηνία διαγραφής κεφαλαίου

{DATEFORMAT}

NPEL41

Ημερομηνία λήξης της ρύθμισης

{DATEFORMAT}

NPEL42

Ποσό αποπληρωμής σε ρύθμιση

{MONETARY}

{MONETARY}

Τμήμα πληροφοριών σε επίπεδο εξασφάλισης
NPEC1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

{ALPHANUM-28}

NPEC2

Αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

{ALPHANUM-1000}

NPEC3

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός εξασφάλισης

{ALPHANUM-1000}

NPEC4

Νέος αναγνωριστικός κωδικός εξασφάλισης

{ALPHANUM-1000}

NPEC5

Πληρωτέο ποσό ΦΠΑ

{PERCENTAGE}

NPEC6

Ποσοστό ολοκλήρωσης

{PERCENTAGE}
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NPEC7

Κατάσταση αναγκαστικής εκτέλεσης

{Y/N}

NPEC8

Κατάσταση αναγκαστικής εκτέλεσης για τρίτους

{Y/N}

NPEC9

Ποσό υποθήκης

{MONETARY}

NPEC10

Υποκείμενο άνοιγμα με υψηλότερη κατάταξη

{MONETARY}

NPEC11

Περιγραφή αναγκαστικής εκτέλεσης

NPEC12

Ποσό δικαστικής εκτίμησης

NPEC13

Ημερομηνία δικαστικής εκτίμησης

NPEC14

Αγοραία τιμή

{MONETARY}

NPEC15

Τιμή προσφοράς

{MONETARY}

NPEC16

Ημερομηνία προετοιμασίας του ακινήτου προς πώληση

{DATEFORMAT}

NPEC17

Ημερομηνία θέσης ακινήτου στην αγορά

{DATEFORMAT}

NPEC18

Ημερομηνία προσφοράς στην αγορά

{DATEFORMAT}

NPEC19

Ημερομηνία συμφωνίας πώλησης

{DATEFORMAT}

NPEC20

Ημερομηνία σύμβασης

{DATEFORMAT}

NPEC21

Ημερομηνία πρώτου πλειστηριασμού

{DATEFORMAT}

NPEC22

Τιμή εκκίνησης βάσει δικαστικής απόφασης για τον πρώτο πλειστηριασμό

NPEC23

Ημερομηνία επόμενου πλειστηριασμού

NPEC24

Τιμή εκκίνησης βάσει δικαστικής απόφασης για τον επόμενο πλειστηριασμό

NPEC25

Ημερομηνία τελευταίου πλειστηριασμού

NPEC26

Τιμή εκκίνησης βάσει δικαστικής απόφασης για τον τελευταίο πλειστηριασμό

NPEC27

Αριθμός άκαρπων πλειστηριασμών

{ALPHANUM-1000}
{MONETARY}
{DATEFORMAT}

{MONETARY}
{DATEFORMAT}
{MONETARY}
{DATEFORMAT}
{MONETARY}
{INTEGER-9999}

Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τις παρελθούσες εισπράξεις
NPEH1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

NPEH2

Αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

{ALPHANUM-28}
{ALPHANUM-1000}

NPEH[3-38]

Νόμιμο ανεξόφλητο υπόλοιπο τον μήνα n

{MONETARY}

NPEH[39-74]

Ιστορικό υπολοίπων σε καθυστέρηση τον μήνα n

{MONETARY}
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NPEH[75-110]

Ιστορικό αποπληρωμών – Όχι από πωλήσεις εξασφαλίσεων τον μήνα n

{MONETARY}

NPEH[111-146]

Ιστορικό αποπληρωμών – Από πωλήσεις εξασφαλίσεων τον μήνα n

{MONETARY}

EL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

Υποδειγμα για τα υποκειμενα ανοιγματα — Εμπορικα χρεογραφα εξασφαλισμενα με στοιχεια ενεργητικου
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΔΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ

ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ

Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα
IVAL1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός - Πρόγραμμα ABCP

{ALPHANUM-28}

IVAL2

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός - Συναλλαγή ABCP

{ALPHANUM-36}

IVAL3

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

{ALPHANUM-1000}

IVAL4

Νέος αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος

{ALPHANUM-1000}

IVAL5

Είδος υποκείμενου ανοίγματος

IVAL6

Τελευταία ημερομηνία στοιχείων

IVAL7

Γεωγραφική περιοχή - Μεγαλύτερη συγκέντρωση ανοιγμάτων 1

{NUTS}

IVAL8

Γεωγραφική περιοχή - Μεγαλύτερη συγκέντρωση ανοιγμάτων 2

{NUTS}

IVAL9

Γεωγραφική περιοχή - Μεγαλύτερη συγκέντρωση ανοιγμάτων 3

{NUTS}

IVAL10

Ταξινόμηση γεωγραφικής περιοχής

{YEAR}

IVAL11

Τρέχον υπόλοιπο κεφαλαίου

IVAL12

Αριθμός υποκείμενων ανοιγμάτων

IVAL13

Ανοίγματα σε EUR

{MONETARY}

IVAL14

Ανοίγματα σε GBP

{MONETARY}

IVAL15

Ανοίγματα σε USD

{MONETARY}

IVAL16

Άλλα ανοίγματα

{MONETARY}

IVAL17

Μέγιστη εναπομένουσα διάρκεια

{INTEGER-9999}

IVAL18

Μέση εναπομένουσα διάρκεια

{INTEGER-9999}

IVAL19

Τρέχων δείκτης δανείου προς αξία

{PERCENTAGE}

IVAL20

Δείκτης χρέους προς εισόδημα

{PERCENTAGE}

IVAL21

Είδος απόσβεσης

{MONETARY}

IVAL22

Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής κεφαλαίου άνω του ενός μήνα

{MONETARY}

IVAL23

Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής τόκων άνω του ενός μήνα

{MONETARY}

{LIST}
{DATEFORMAT}

{MONETARY}
{INTEGER-999999999}
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IVAL24

Εισπρακτέες απαιτήσεις κυμαινόμενου επιτοκίου

{MONETARY}

IVAL25

Ποσό χρηματοδότησης

{MONETARY}

IVAL26

Μειώσεις αξίας

{MONETARY}

IVAL27

Επαναγορασθέντα ανοίγματα

{MONETARY}

IVAL28

Ανοίγματα σε αθέτηση ή απομειωμένης πιστωτικής αξίας κατά την τιτλοποίηση

{MONETARY}

IVAL29

Ανοίγματα σε αθέτηση

{MONETARY}

IVAL30

Ανοίγματα σε αθέτηση ΚΚΑ

{MONETARY}

IVAL31

Μεικτές διαγραφές της περιόδου

{MONETARY}

IVAL32

Καθυστερούμενες οφειλές 1-29 ημερών

{PERCENTAGE}

IVAL33

Καθυστερούμενες οφειλές 30-59 ημερών

{PERCENTAGE}

IVAL34

Καθυστερούμενες οφειλές 60-89 ημερών

{PERCENTAGE}

IVAL35

Καθυστερούμενες οφειλές 90-119 ημερών

{PERCENTAGE}

IVAL36

Καθυστερούμενες οφειλές 120-149 ημερών

{PERCENTAGE}

IVAL37

Καθυστερούμενες οφειλές 150-179 ημερών

{PERCENTAGE}

IVAL38

Καθυστερούμενες οφειλές άνω των 180 ημερών

{PERCENTAGE}

IVAL39

Αναδιαρθρωμένα ανοίγματα

{PERCENTAGE}

IVAL40

Αναδιαρθρωμένα ανοίγματα (0-1 έτη πριν από τη μεταβίβαση)

{MONETARY}

IVAL41

Αναδιαρθρωμένα ανοίγματα (1-3 έτη πριν από τη μεταβίβαση)

{MONETARY}

IVAL42

Αναδιαρθρωμένα ανοίγματα (> 3 έτη πριν από τη μεταβίβαση)

{MONETARY}

IVAL43

Αναδιαρθρωμένα ανοίγματα (επιτόκιο)

{MONETARY}

IVAL44

Αναδιαρθρωμένα ανοίγματα (χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής)

{MONETARY}

IVAL45

Αναδιαρθρωμένα ανοίγματα (λήξη)

{MONETARY}

IVAL46

Αναδιαρθρωμένα ανοίγματα (0-1 έτη πριν από τη μεταβίβαση και χωρίς νέες
καθυστερούμενες οφειλές)

{MONETARY}

IVAL47

Αναδιαρθρωμένα ανοίγματα (χωρίς νέες καθυστερούμενες οφειλές)

{MONETARY}

IVAL48

Αναδιαρθρωμένα ανοίγματα (νέες καθυστερούμενες οφειλές)

{MONETARY}

IVAL49

Αναδιαρθρωμένα ανοίγματα (άλλο)

{MONETARY}
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII

Υποδειγμα για τις εκθεσεις προς τους επενδυτες — Τιτλοποιηση πλην εμπορικων χρεογραφων που
εξασφαλιζονται με στοιχεια ενεργητικου
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΔΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ

ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ

Τμήμα πληροφοριών σχετικά με την τιτλοποίηση
IVSS1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

{ALPHANUM-28}

IVSS2

Τελευταία ημερομηνία στοιχείων

{DATEFORMAT}

IVSS3

Ονομασία τιτλοποίησης

{ALPHANUM-100}

IVSS4

Επωνυμία της αναφέρουσας οντότητας

{ALPHANUM-100}

IVSS5

Υπεύθυνος επικοινωνίας της αναφέρουσας οντότητας

{ALPHANUM-256}

IVSS6

Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας της αναφέρουσας οντότητας

IVSS7

Διευθύνσεις επικοινωνίας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της αναφέρουσας οντότητας

IVSS8

Μέθοδος διατήρησης κινδύνου

{LIST}

IVSS9

Φορέας διατήρησης κινδύνου

{LIST}

IVSS10

Είδος υποκείμενου ανοίγματος

{LIST}

IVSS11

Μέθοδος μεταβίβασης κινδύνου

{Y/N}

IVSS12

Μετρήσεις ενεργοποίησης/Δείκτες

{Y/N}

IVSS13

Ημερομηνία λήξης περιόδου ανακύκλωσης/εκκίνησης

IVSS14

Ανακτήσεις κεφαλαίου της περιόδου

{MONETARY}

IVSS15

Ανακτήσεις τόκων της περιόδου

{MONETARY}

IVSS16

Εισπράξεις κεφαλαίου της περιόδου

{MONETARY}

IVSS17

Εισπράξεις τόκων της περιόδου

{MONETARY}

IVSS18

Αναλήψεις στο πλαίσιο ταμειακής διευκόλυνσης

IVSS19

Υπερβάλλον περιθώριο τιτλοποίησης

IVSS20

Μηχανισμός παρακράτησης υπερβάλλοντος περιθωρίου

IVSS21

Τρέχουσα υπερεξασφάλιση

{PERCENTAGE}

IVSS22

Ετήσιο ποσοστό σταθερής προπληρωμής

{PERCENTAGE}

IVSS23

Μειώσεις αξίας

{MONETARY}

{TELEPHONE}
{ALPHANUM-256}

{DATEFORMAT}

{Y/N}
{MONETARY}
{Y/N}
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IVSS24

Μεικτές διαγραφές της περιόδου

{MONETARY}

IVSS25

Επαναγορασθέντα ανοίγματα

{MONETARY}

IVSS26

Αναδιαρθρωμένα ανοίγματα

{MONETARY}

IVSS27

Ετήσιο σταθερό ποσοστό αθέτησης

{PERCENTAGE}

IVSS28

Ανοίγματα σε αθέτηση

{MONETARY}

IVSS29

Ανοίγματα σε αθέτηση ΚΚΑ

{MONETARY}

IVSS30

Προσέγγιση στάθμισης κινδύνου

IVSS31

Εύρος πιθανότητας αθέτησης του οφειλέτη [0,00 %,0,10 %)

{PERCENTAGE}

IVSS32

Εύρος πιθανότητας αθέτησης του οφειλέτη [0,10 %,0,25 %)

{PERCENTAGE}

IVSS33

Εύρος πιθανότητας αθέτησης του οφειλέτη [0,25 %,1,00 %)

{PERCENTAGE}

IVSS34

Εύρος πιθανότητας αθέτησης του οφειλέτη [1,00 %,7,50 %)

{PERCENTAGE}

IVSS35

Εύρος πιθανότητας αθέτησης του οφειλέτη [7,50 %,20,00 %)

{PERCENTAGE}

IVSS36

Εύρος πιθανότητας αθέτησης του οφειλέτη [20,00 %,100,00 %]

{PERCENTAGE}

IVSS37

Εσωτερική τραπεζική εκτίμηση ζημίας σε περίπτωση αθέτησης

{PERCENTAGE}

IVSS38

Καθυστερούμενες οφειλές 1-29 ημερών

{PERCENTAGE}

IVSS39

Καθυστερούμενες οφειλές 30-59 ημερών

{PERCENTAGE}

IVSS40

Καθυστερούμενες οφειλές 60-89 ημερών

{PERCENTAGE}

IVSS41

Καθυστερούμενες οφειλές 90-119 ημερών

{PERCENTAGE}

IVSS42

Καθυστερούμενες οφειλές 120-149 ημερών

{PERCENTAGE}

IVSS43

Καθυστερούμενες οφειλές 150-179 ημερών

{PERCENTAGE}

IVSS44

Καθυστερούμενες οφειλές άνω των 180 ημερών

{PERCENTAGE}

{LIST}

Τμήμα πληροφοριών σχετικά με κριτήρια/συμβάντα/συμβάντα ενεργοποίησης
IVSR1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

{ALPHANUM-28}

IVSR2

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός κριτηρίου/συμβάντος/συμβάντος ενεργοποίησης

{ALPHANUM-1000}

IVSR3

Νέος αναγνωριστικός κωδικός κριτηρίου/συμβάντος/συμβάντος ενεργοποίησης

{ALPHANUM-1000}

IVSR4

Περιγραφή

{ALPHANUM-100000}
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IVSR5

Οριακό επίπεδο

{NUMERIC}

IVSR6

Πραγματική τιμή

{NUMERIC}

IVSR7

Κατάσταση

IVSR8

Περίοδος αποκατάστασης

{INTEGER-9999}

IVSR9

Συχνότητα υπολογισμού

{INTEGER-9999}

IVSR10

Συνέπεια παραβίασης

{Y/N}

{LIST}

Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τις ταμειακές ροές
IVSF1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

{ALPHANUM-28}

IVSF2

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός στοιχείου ταμειακών ροών

{ALPHANUM-1000}

IVSF3

Νέος αναγνωριστικός κωδικός στοιχείου ταμειακών ροών

{ALPHANUM-1000}

IVSF4

Στοιχείο ταμειακών ροών

{ALPHANUM-1000}

IVSF5

Καταβληθέν ποσό κατά τη διάρκεια της περιόδου

{MONETARY}

IVSF6

Διαθέσιμα κεφάλαια

{MONETARY}
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII

Υποδειγμα για τις εκθεσεις προς τους επενδυτες — Τιτλοποιηση εμπορικων χρεογραφων που
εξασφαλιζονται με στοιχεια ενεργητικου
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΔΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ

ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ

Τμήμα πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα
IVAS1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός - Πρόγραμμα ABCP

{ALPHANUM-28}

IVAS2

Τελευταία ημερομηνία στοιχείων

{DATEFORMAT}

IVAS3

Επωνυμία της αναφέρουσας οντότητας

{ALPHANUM-100}

IVAS4

Υπεύθυνος επικοινωνίας της αναφέρουσας οντότητας

{ALPHANUM-256}

IVAS5

Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας της αναφέρουσας οντότητας

IVAS6

Διευθύνσεις επικοινωνίας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της αναφέρουσας οντότητας

IVAS7

Μετρήσεις ενεργοποίησης/Δείκτες

IVAS8

Μη συμμορφούμενα ανοίγματα

{MONETARY}

IVAS9

Σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής

{INTEGER-9999}

IVAS10

Μέθοδος διατήρησης κινδύνου

{LIST}

IVAS11

Φορέας διατήρησης κινδύνου

{LIST}

{TELEPHONE}
{ALPHANUM-256}
{Y/N}

Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τη συναλλαγή
IVAN1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός - Πρόγραμμα ABCP

{ALPHANUM-28}

IVAN2

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός - Συναλλαγή ABCP

{ALPHANUM-36}

IVAN3

Τελευταία ημερομηνία στοιχείων

{DATEFORMAT}

IVAN4

Κωδικός κλάδου NACE

IVAN5

Μέθοδος διατήρησης κινδύνου

{LIST}

IVAN6

Φορέας διατήρησης κινδύνου

{LIST}

IVAN7

Σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής

{NACE}

{INTEGER-9999}

Τμήμα πληροφοριών σχετικά με κριτήρια/συμβάντα/συμβάντα ενεργοποίησης
IVAR1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός - Συναλλαγή ABCP

{ALPHANUM-36}

IVAR2

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός κριτηρίου/συμβάντος/συμβάντος ενεργοποίησης

{ALPHANUM-1000}

IVAR3

Νέος αναγνωριστικός κωδικός κριτηρίου/συμβάντος/συμβάντος ενεργοποίησης

{ALPHANUM-1000}
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IVAR4

Περιγραφή

{ALPHANUM-100000}

IVAR5

Κατάσταση

{Y/N}

IVAR6

Συνέπεια παραβίασης

{LIST}
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV

Υποδειγμα για εμπιστευτικες πληροφοριες ή σημαντικα γεγονοτα — Τιτλοποιηση πλην εμπορικων
χρεογραφων που εξασφαλιζονται με στοιχεια ενεργητικου
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΔΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ

ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ

Τμήμα πληροφοριών σχετικά με την τιτλοποίηση
SESS1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

{ALPHANUM-28}

SESS2

Τελευταία ημερομηνία στοιχείων

{DATEFORMAT}

SESS3

Όχι πλέον STS

{Y/N}

SESS4

Διορθωτικές δράσεις

{Y/N}

SESS5

Διοικητικές δράσεις

{Y/N}

SESS6

Ουσιώδης τροποποίηση των εγγράφων συναλλαγής

SESS7

Ολοκλήρωση της πώλησης

{Y/N}

SESS8

Τρέχον είδος σειράς προτεραιότητας

{LIST}

SESS9

Τύπος βασικού οργανισμού διαχείρισης (Master Trust)

{LIST}

SESS10

Αξία ΟΕΣΤ

{MONETARY}

SESS11

Αξία κεφαλαίου ΟΕΣΤ

{MONETARY}

SESS12

Αριθμός λογαριασμών ΟΕΣΤ

{INTEGER-999999999}

SESS13

Υπόλοιπο κεφαλαίου τίτλων

{MONETARY}

SESS14

Μερίδιο πωλητή

{PERCENTAGE}

SESS15

Μερίδιο χρηματοδότησης

{PERCENTAGE}

SESS16

Έσοδα κατανεμημένα σε αυτή τη σειρά

{MONETARY}

SESS17

Δείκτης αναφοράς ανταλλαγής επιτοκίου

{LIST}

SESS18

Ημερομηνία λήξης ανταλλαγής επιτοκίου

{DATEFORMAT}

SESS19

Ονομαστική αξία ανταλλαγής επιτοκίου

{MONETARY}

SESS20

Νόμισμα πληρωτή στην ανταλλαγή νομίσματος

{CURRENCYCODE_3}

SESS21

Νόμισμα αποδέκτη στην ανταλλαγή νομίσματος

{CURRENCYCODE_3}

SESS22

Συναλλαγματική ισοτιμία για ανταλλαγή νομίσματος

{PERCENTAGE}

SESS23

Ημερομηνία λήξης ανταλλαγής νομίσματος

{DATEFORMAT}

{ALPHANUM-1000000}
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{MONETARY}

Τμήμα πληροφοριών σε επίπεδο τμήματος/ομολόγου
SEST1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

{ALPHANUM-28}

SEST2

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός τμήματος

{ALPHANUM-1000}

SEST3

Νέος αναγνωριστικός κωδικός τμήματος

{ALPHANUM-1000}

SEST4

Διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων (ISIN)

SEST5

Ονομασία τμήματος

SEST6

Τύπος τμήματος/ομολόγου

SEST7

Νόμισμα

SEST8

Αρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου

{MONETARY}

SEST9

Τρέχον υπόλοιπο κεφαλαίου

{MONETARY}

SEST10

Συχνότητα καταβολής τόκων

{LIST}

SEST11

Ημερομηνία καταβολής τόκων

{DATEFORMAT}

SEST12

Ημερομηνία καταβολής κεφαλαίου

{DATEFORMAT}

SEST13

Τρέχον τοκομερίδιο

{PERCENTAGE}

SEST14

Περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου

{PERCENTAGE}

SEST15

Κατώτερο όριο τοκομεριδίου

{PERCENTAGE}

SEST16

Ανώτερο όριο τοκομεριδίου

{PERCENTAGE}

SEST17

Αξία αυξανόμενου/μειούμενου τοκομεριδίου

{PERCENTAGE}

SEST18

Ημερομηνία αυξανόμενου/μειούμενου τοκομεριδίου

{DATEFORMAT}

SEST19

Σύμβαση εργάσιμης ημέρας

{LIST}

SEST20

Δείκτης τρέχοντος επιτοκίου

{LIST}

SEST21

Διάρκεια δείκτη τρέχοντος επιτοκίου

{LIST}

SEST22

Ημερομηνία έκδοσης

{DATEFORMAT}

SEST23

Ημερομηνία εκταμίευσης

{DATEFORMAT}

SEST24

Νόμιμη λήξη

{DATEFORMAT}

{ISIN}
{ALPHANUM-100}
{LIST}
{CURRENCYCODE_3}
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SEST25

Ρήτρα παράτασης

{LIST}

SEST26

Επόμενη ημερομηνία άσκησης δικαιώματος προαίρεσης αγοράς

SEST27

Όριο δικαιώματος τελικής επαναγοράς εκδοθέντων τίτλων

SEST28

Επόμενη ημερομηνία άσκησης δικαιώματος προαίρεσης πώλησης

SEST29

Σύμβαση υπολογισμού ημερών

{LIST}

SEST30

Σύμβαση διακανονισμού

{LIST}

SEST31

Τρέχον ελάχιστο όριο πιστωτικής προστασίας (attachment point)

{PERCENTAGE}

SEST32

Αρχικό ελάχιστο όριο πιστωτικής προστασίας

{PERCENTAGE}

SEST33

Τρέχουσα πιστωτική ενίσχυση

{PERCENTAGE}

SEST34

Αρχική πιστωτική ενίσχυση

{PERCENTAGE}

SEST35

Τύπος πιστωτικής ενίσχυσης

{ALPHANUM-1000}

SEST36

Τμήματα ίδιας εξοφλητικής προτεραιότητας

{ISIN}

SEST37

Τμήματα υψηλότερης εξοφλητικής προτεραιότητας

{ISIN}

SEST38

Ανεξόφλητο υπόλοιπο βιβλίου ανεπάρκειας κεφαλαίου

SEST39

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του εγγυητή

SEST40

Επωνυμία εγγυητή

SEST41

Υποτομέας ΕΣΛ του εγγυητή

{ESA}

SEST42

Τύπος προστασίας

{LIST}

{DATEFORMAT}
{ALPHANUM-1000}
{DATEFORMAT}

{MONETARY}
{LEI}
{ALPHANUM-1000}

Τμήμα πληροφοριών σε επίπεδο λογαριασμού
SESA1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

{ALPHANUM-28}

SESA2

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός λογαριασμού

{ALPHANUM-1000}

SESA3

Νέος αναγνωριστικός κωδικός λογαριασμού

{ALPHANUM-1000}

SESA4

Τύπος λογαριασμού

SESA5

Υπόλοιπο-στόχος του λογαριασμού

{MONETARY}

SESA6

Πραγματικό υπόλοιπο του λογαριασμού

{MONETARY}

SESA7

Λογαριασμός αποσβέσεων

{LIST}

{Y/N}
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Τμήμα πληροφοριών σε επίπεδο αντισυμβαλλομένου
SESP1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

{ALPHANUM-28}

SESP2

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αντισυμβαλλομένου

SESP3

Όνομα αντισυμβαλλομένου

{ALPHANUM-100}

SESP4

Τύπος αντισυμβαλλομένου

{LIST}

SESP5

Χώρα εγκατάστασης αντισυμβαλλομένου

SESP6

Όριο πιστοληπτικής διαβάθμισης αντισυμβαλλομένου

{ALPHANUM-100000}

SESP7

Πιστοληπτική διαβάθμιση αντισυμβαλλομένου

{ALPHANUM-100000}

SESP8

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας της πηγής πιστοληπτικής διαβάθμισης του
αντισυμβαλλομένου

SESP9

Επωνυμία πηγής πιστοληπτικής διαβάθμισης αντισυμβαλλομένου

{LEI}

{COUNTRYCODE_2}

{LEI}

{ALPHANUM-100}

Τμήμα πληροφοριών σχετικά με την τιτλοποίηση CLO
SESC1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

{ALPHANUM-28}

SESC2

Ημερομηνία λήξης της περιόδου απαγόρευσης ανάκλησης

{DATEFORMAT}

SESC3

Τύπος CLO

{LIST}

SESC4

Τρέχουσα περίοδος

{LIST}

SESC5

Ημερομηνία έναρξης τρέχουσας περιόδου

{DATEFORMAT}

SESC6

Ημερομηνία λήξης τρέχουσας περιόδου

{DATEFORMAT}

SESC7

Όριο συγκέντρωσης

{PERCENTAGE}

SESC8

Περιορισμοί - Νόμιμη λήξη

{PERCENTAGE}

SESC9

Περιορισμοί - Ανοίγματα μειωμένης εξασφάλισης

{PERCENTAGE}

SESC10

Περιορισμοί - Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα

{PERCENTAGE}

SESC11

Περιορισμοί - Ανοίγματα με πληρωμή σε είδος

{PERCENTAGE}

SESC12

Περιορισμοί - Ανοίγματα με μηδενικό τοκομερίδιο

{PERCENTAGE}

SESC13

Περιορισμοί - Ανοίγματα σε μετοχές

{PERCENTAGE}

SESC14

Περιορισμοί - Ανοίγματα συμμετοχής

{PERCENTAGE}

SESC15

Περιορισμοί - Διακριτικές πωλήσεις

{PERCENTAGE}
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SESC16

Διακριτικές πωλήσεις

{MONETARY}

SESC17

Επανεπενδύσεις

{MONETARY}

SESC18

Περιορισμοί - Πιστωτική ενίσχυση

{Y/N}

SESC19

Περιορισμοί - Προσφορές τιμής

{Y/N}

SESC20

Περιορισμοί - Συναλλαγές

{Y/N}

SESC21

Περιορισμοί - Εκδόσεις

{Y/N}

SESC22

Περιορισμοί - Εξαγορές

{Y/N}

SESC23

Περιορισμοί - Αναχρηματοδότηση

{Y/N}

SESC24

Περιορισμοί - Αμοιβή τίτλων

{Y/N}

SESC25

Περιορισμοί - Πιστωτική προστασία

{Y/N}

SESC26

Περίοδος ρευστοποίησης εξασφάλισης

SESC27

Ρευστοποίηση εξασφάλισης - Παραίτηση

{INTEGER-9999}
{Y/N}

Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τον διαχειριστή του CLO
SESL1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

{ALPHANUM-28}

SESL2

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του διαχειριστή του CLO

SESL3

Επωνυμία διαχειριστή

{ALPHANUM-1000}

SESL4

Ημερομηνία σύστασης

{DATEFORMAT}

SESL5

Ημερομηνία καταχώρισης

{DATEFORMAT}

SESL6

Εργαζόμενοι

{INTEGER-9999}

SESL7

Εργαζόμενοι - CLO

{INTEGER-9999}

SESL8

Εργαζόμενοι - Διευθέτηση

{INTEGER-9999}

SESL9

ΠΣΥΔ

{MONETARY}

SESL10

ΠΣΥΔ - Μοχλευμένα δάνεια

{MONETARY}

SESL11

ΠΣΥΔ - CLO

{MONETARY}

SESL12

ΠΣΥΔ - EE

{MONETARY}

SESL13

ΠΣΥΔ - CLO EE

{MONETARY}

{LEI}
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SESL14

Αριθμός CLO EE

{INTEGER-9999}

SESL15

Κεφάλαιο

{MONETARY}

SESL16

Κεφάλαιο - Διατήρηση κινδύνου

{MONETARY}

SESL17

Χρόνος διακανονισμού

{INTEGER-9999}

SESL18

Συχνότητα τιμολόγησης

{INTEGER-9999}

SESL19

Ποσοστό αθέτησης - 1 έτος

{PERCENTAGE}

SESL20

Ποσοστό αθέτησης - 5 έτη

{PERCENTAGE}

SESL21

Ποσοστό αθέτησης - 10 έτη

{PERCENTAGE}

Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τη σύνθετη κάλυψη
SESV1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

{ALPHANUM-28}

SESV2

Αναγνωριστικός κωδικός μέσου προστασίας

SESV3

Τύπος προστασίας

{LIST}

SESV4

Διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων του μέσου προστασίας

{ISIN}

SESV5

Επωνυμία παρόχου προστασίας

SESV6

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του παρόχου προστασίας

{LEI}

SESV7

Δημόσια οντότητα με μηδενική στάθμιση κινδύνου

{Y/N}

SESV8

Εφαρμοστέο δίκαιο

SESV9

Βασική συμφωνία ISDA

{LIST}

SESV10

Συμβάντα αθέτησης και λύσης

{LIST}

SESV11

Τύπος σύνθετης τιτλοποίησης

{Y/N}

SESV12

Νόμισμα προστασίας

SESV13

Τρέχον ονομαστικό ποσό προστασίας

{MONETARY}

SESV14

Μέγιστο ονομαστικό ποσό προστασίας

{MONETARY}

SESV15

Ελάχιστο όριο πιστωτικής προστασίας (attachment point)

{PERCENTAGE}

SESV16

Μέγιστο όριο πιστωτικής προστασίας (detachment point)

{PERCENTAGE}

SESV17

Διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων των καλυπτόμενων τίτλων

{ALPHANUM-1000}

{ALPHANUM-100}

{COUNTRYCODE_2}

{CURRENCYCODE_3}

{ISIN}
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SESV18

Κάλυψη προστασίας

{LIST}

SESV19

Ημερομηνία λήξης προστασίας

SESV20

Όρια σημαντικότητας

{Y/N}

SESV21

Προϋποθέσεις αποδέσμευσης πληρωμών

{LIST}

SESV22

Δυνατότητα πληρωμών προσαρμογής

{Y/N}

SESV23

Διάρκεια περιόδου διευθέτησης

SESV24

Υποχρέωση αποπληρωμής

{Y/N}

SESV25

Δυνατότητα υποκατάστασης εξασφάλισης

{Y/N}

SESV26

Απαιτήσεις κάλυψης εξασφάλισης

{PERCENTAGE}

SESV27

Αρχικό περιθώριο εξασφάλισης

{MONETARY}

SESV28

Προθεσμία παράδοσης εξασφάλισης

SESV29

Διακανονισμός

SESV30

Μέγιστη επιτρεπόμενη ημερομηνία λήξης

SESV31

Τρέχων δείκτης για πληρωμές προς τον αγοραστή της προστασίας

{LIST}

SESV32

Διάρκεια τρέχοντος δείκτη για πληρωμές προς τον αγοραστή της προστασίας

{LIST}

SESV33

Συχνότητα επανακαθορισμού πληρωμών - Προς τον αγοραστή της προστασίας

{LIST}

SESV34

Περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου για πληρωμές προς τον αγοραστή της προστασίας

{PERCENTAGE}

SESV35

Τρέχον επιτόκιο για πληρωμές προς τον αγοραστή της προστασίας

{PERCENTAGE}

SESV36

Τρέχων δείκτης για πληρωμές προς τον πωλητή της προστασίας

{LIST}

SESV37

Διάρκεια τρέχοντος δείκτη για πληρωμές προς τον πωλητή της προστασίας

{LIST}

SESV38

Συχνότητα επανακαθορισμού πληρωμών - Προς τον πωλητή της προστασίας

{LIST}

SESV39

Περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου για πληρωμές προς τον πωλητή της προστασίας

{PERCENTAGE}

SESV40

Τρέχον επιτόκιο για πληρωμές προς τον πωλητή της προστασίας

{PERCENTAGE}

SESV41

Στήριξη υπερβάλλοντος περιθωρίου

{Y/N}

SESV42

Ορισμός υπερβάλλοντος περιθωρίου

{Y/N}

SESV43

Τρέχον καθεστώς προστασίας

{LIST}

{DATEFORMAT}

{INTEGER-9999}

{INTEGER-9999}
{LIST}
{DATEFORMAT}
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SESV44

Η πτώχευση είναι πιστωτικό γεγονός

{Y/N}

SESV45

Η μη πληρωμή είναι πιστωτικό γεγονός

{Y/N}

SESV46

Η αναδιάρθρωση είναι πιστωτικό γεγονός

{Y/N}

SESV47

Πιστωτικό γεγονός

{Y/N}

SESV48

Σωρευτικές πληρωμές προς τον αγοραστή της προστασίας

{MONETARY}

SESV49

Σωρευτικές πληρωμές προσαρμογής προς τον αγοραστή της προστασίας

{MONETARY}

SESV50

Σωρευτικές πληρωμές προς τον πωλητή της προστασίας

{MONETARY}

SESV51

Σωρευτικές πληρωμές προσαρμογής προς τον πωλητή της προστασίας

{MONETARY}

SESV52

Ποσό βιβλίου σύνθετου υπερβάλλοντος περιθωρίου

{MONETARY}

Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τον εκδότη της εξασφάλισης
SESI1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

{ALPHANUM-28}

SESI2

Αναγνωριστικός κωδικός μέσου προστασίας

{ALPHANUM-1000}

SESI3

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός μέσου εξασφάλισης

{ALPHANUM-1000}

SESI4

Νέος αναγνωριστικός κωδικός εξασφάλισης

{ALPHANUM-1000}

SESI5

Διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων του μέσου εξασφάλισης

{ISIN}

SESI6

Τύπος μέσου εξασφάλισης

{LIST}

SESI7

Υποτομέας ΕΣΛ του εκδότη της εξασφάλισης

{ESA}

SESI8

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του εκδότη της εξασφάλισης

{LEI}

SESI9

Είναι ο εκδότης της εξασφάλισης συνδεδεμένος με τη μεταβιβάζουσα οντότητα;

{Y/N}

SESI10

Τρέχον ανεξόφλητο υπόλοιπο

SESI11

Νόμισμα του μέσου

{CURRENCYCODE_3}

SESI12

Ημερομηνία λήξης

{DATEFORMAT}

SESI13

Περικοπή

{PERCENTAGE}

SESI14

Δείκτης τρέχοντος επιτοκίου

{LIST}

SESI15

Διάρκεια δείκτη τρέχοντος επιτοκίου

{LIST}

SESI16

Τρέχον επιτόκιο επί καταθέσεων μετρητών

{MONETARY}

{PERCENTAGE}
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SESI17

Επωνυμία αντισυμβαλλομένου σε συμφωνία επαναγοράς

SESI18

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αντισυμβαλλομένου σε συμφωνία
επαναγοράς

SESI19

Ημερομηνία λήξης της συμφωνίας επαναγοράς
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{ALPHANUM-100}
{LEI}

{DATEFORMAT}

Τμήμα οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών
SESO1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

{ALPHANUM-28}

SESO2

Αριθμός γραμμής οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών

{INTEGER-9999}

SESO3

Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες

{ALPHANUM-1000}

EL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV

Υποδειγμα για εμπιστευτικες πληροφοριες ή σημαντικα γεγονοτα — Τιτλοποιηση εμπορικων χρεογραφων
που εξασφαλιζονται με στοιχεια ενεργητικου
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΔΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ

ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ

Τμήμα πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα
SEAS1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός - Πρόγραμμα ABCP

{ALPHANUM-28}

SEAS2

Τελευταία ημερομηνία στοιχείων

{DATEFORMAT}

SEAS3

Όχι πλέον STS

{Y/N}

SEAS4

Διορθωτικές δράσεις

{Y/N}

SEAS5

Διοικητικές δράσεις

{Y/N}

SEAS6

Ουσιώδης τροποποίηση των εγγράφων συναλλαγής

SEAS7

Εφαρμοστέο δίκαιο

SEAS8

Διάρκεια ταμειακής διευκόλυνσης

{INTEGER-9999}

SEAS9

Κάλυψη ταμειακής διευκόλυνσης

{PERCENTAGE}

SEAS10

Χρονικό μεσοδιάστημα κάλυψης της ταμειακής διευκόλυνσης

{INTEGER-9999}

SEAS11

Ημερομηνία λήξης της ταμειακής διευκόλυνσης

{DATEFORMAT}

SEAS12

Αναλήψεις στο πλαίσιο ταμειακής διευκόλυνσης

{Y/N}

SEAS13

Σύνολο έκδοσης

{MONETARY}

SEAS14

Μέγιστη έκδοση

{MONETARY}

{ALPHANUM-100000}
{COUNTRYCODE_2}

Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τη συναλλαγή
SEAR1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός - Πρόγραμμα ABCP

{ALPHANUM-28}

SEAR2

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός - Συναλλαγή ABCP

{ALPHANUM-36}

SEAR3

Αριθμός προγραμμάτων που χρηματοδοτούν τη συναλλαγή

{INTEGER-9999}

SEAR4

Όχι πλέον STS

{Y/N}

SEAR5

Η μεταβιβάζουσα οντότητα πελάτης της ανάδοχης οντότητας του προγράμματος

{Y/N}

SEAR6

Χορήγηση ασφάλειας

{Y/N}

SEAR7

Έσοδα

{MONETARY}

SEAR8

Λειτουργικά έξοδα

{MONETARY}
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SEAR9

Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού

{MONETARY}

SEAR10

Μετρητά

{MONETARY}

SEAR11

Εμπορεύσιμοι τίτλοι

{MONETARY}

SEAR12

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

{MONETARY}

SEAR13

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

{MONETARY}

SEAR14

Συνολικό χρέος

{MONETARY}

SEAR15

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

{MONETARY}

SEAR16

Νόμισμα οικονομικών καταστάσεων

SEAR17

Η ανάδοχη οντότητα υποστηρίζει τη συναλλαγή

{LIST}

SEAR18

Τύπος υποστήριξης που παρέχεται από την ανάδοχη οντότητα

{Y/N}

SEAR19

Διάρκεια ταμειακής διευκόλυνσης

SEAR20

Ποσό που αναλήφθηκε στο πλαίσιο της ταμειακής διευκόλυνσης

{MONETARY}

SEAR21

Κάλυψη ταμειακής διευκόλυνσης

{PERCENTAGE}

SEAR22

Χρονικό μεσοδιάστημα κάλυψης της ταμειακής διευκόλυνσης

{INTEGER-9999}

SEAR23

Τύπος ταμειακής διευκόλυνσης

SEAR24

Ημερομηνία λήξης της συμφωνίας επαναγοράς της ταμειακής διευκόλυνσης

SEAR25

Νόμισμα ταμειακής διευκόλυνσης

SEAR26

Ημερομηνία λήξης της ταμειακής διευκόλυνσης

{DATEFORMAT}

SEAR27

Επωνυμία παρόχου της ταμειακής διευκόλυνσης

{ALPHANUM-100}

SEAR28

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας παρόχου της ταμειακής διευκόλυνσης

SEAR29

Υπερεξασφάλιση/Ασφάλεια χαμηλότερης διαβάθμισης

{PERCENTAGE}

SEAR30

Υπερβάλλον περιθώριο συναλλαγής

{MONETARY}

SEAR31

Επωνυμία παρόχου πιστωτικής επιστολής

SEAR32

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας παρόχου πιστωτικής επιστολής

SEAR33

Νόμισμα πιστωτικής επιστολής

SEAR34

Μέγιστη προστασία της πιστωτικής επιστολής

{CURRENCYCODE_3}

{INTEGER-9999}

{LIST}
{DATEFORMAT}
{CURRENCYCODE_3}

{LEI}

{ALPHANUM-100}
{LEI}
{CURRENCYCODE_3}
{PERCENTAGE}

L 289/282

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΔΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ

3.9.2020

ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ

SEAR35

Επωνυμία εγγυητή

{ALPHANUM-100}

SEAR36

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του εγγυητή

SEAR37

Μέγιστη κάλυψη εγγύησης

SEAR38

Νόμισμα εγγύησης

SEAR39

Ημερομηνία λήξης της εγγύησης

SEAR40

Τύπος μεταβίβασης εισπρακτέων απαιτήσεων

SEAR41

Ημερομηνία λήξης της συμφωνίας επαναγοράς

SEAR42

Ποσό αγοράς

{MONETARY}

SEAR43

Μέγιστο όριο χρηματοδότησης

{MONETARY}

SEAR44

Δείκτης αναφοράς ανταλλαγής επιτοκίου

{LIST}

SEAR45

Ημερομηνία λήξης ανταλλαγής επιτοκίου

{DATEFORMAT}

SEAR46

Ονομαστική αξία ανταλλαγής επιτοκίου

{MONETARY}

SEAR47

Νόμισμα πληρωτή στην ανταλλαγή νομίσματος

{CURRENCYCODE_3}

SEAR48

Νόμισμα αποδέκτη στην ανταλλαγή νομίσματος

{CURRENCYCODE_3}

SEAR49

Συναλλαγματική ισοτιμία για ανταλλαγή νομίσματος

{PERCENTAGE}

SEAR50

Ημερομηνία λήξης ανταλλαγής νομίσματος

{DATEFORMAT}

SEAR51

Ονομαστική αξία ανταλλαγής νομίσματος

{MONETARY}

{LEI}
{MONETARY}
{CURRENCYCODE_3}
{DATEFORMAT}
{LIST}
{DATEFORMAT}

Τμήμα πληροφοριών σε επίπεδο τμήματος/ομολόγου
SEAT1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός - Πρόγραμμα ABCP

{ALPHANUM-28}

SEAT2

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός ομολόγου

{ALPHANUM-1000}

SEAT3

Νέος αναγνωριστικός κωδικός ομολόγου

{ALPHANUM-1000}

SEAT4

Διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων (ISIN)

{ISIN}

SEAT5

Τύπος τμήματος/ομολόγου

{LIST}

SEAT6

Ημερομηνία έκδοσης

{DATEFORMAT}

SEAT7

Νόμιμη λήξη

{DATEFORMAT}

SEAT8

Νόμισμα

{CURRENCYCODE_3}
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SEAT9

Τρέχον υπόλοιπο κεφαλαίου

{MONETARY}

SEAT10

Τρέχον τοκομερίδιο

{PERCENTAGE}

SEAT11

Δείκτης τρέχοντος επιτοκίου

{LIST}

SEAT12

Διάρκεια δείκτη τρέχοντος επιτοκίου

{LIST}

SEAT13

Συχνότητα καταβολής τόκων

{LIST}

SEAT14

Τρέχουσα πιστωτική ενίσχυση

{PERCENTAGE}

SEAT15

Τύπος πιστωτικής ενίσχυσης

{ALPHANUM-1000}

Τμήμα πληροφοριών σε επίπεδο λογαριασμού
SEAA1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός - Συναλλαγή ABCP

{ALPHANUM-36}

SEAA2

Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός λογαριασμού

{ALPHANUM-1000}

SEAA3

Νέος αναγνωριστικός κωδικός λογαριασμού

{ALPHANUM-1000}

SEAA4

Τύπος λογαριασμού

SEAA5

Υπόλοιπο-στόχος του λογαριασμού

{MONETARY}

SEAA6

Πραγματικό υπόλοιπο του λογαριασμού

{MONETARY}

SEAA7

Λογαριασμός αποσβέσεων

{LIST}

{Y/N}

Τμήμα πληροφοριών σε επίπεδο αντισυμβαλλομένου
SEAP1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός - Συναλλαγή ABCP

{ALPHANUM-36}

SEAP2

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αντισυμβαλλομένου

SEAP3

Όνομα αντισυμβαλλομένου

{ALPHANUM-100}

SEAP4

Τύπος αντισυμβαλλομένου

{LIST}

SEAP5

Χώρα εγκατάστασης αντισυμβαλλομένου

SEAP6

Όριο πιστοληπτικής διαβάθμισης αντισυμβαλλομένου

{ALPHANUM-100000}

SEAP7

Πιστοληπτική διαβάθμιση αντισυμβαλλομένου

{ALPHANUM-100000}

SEAP8

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας της πηγής πιστοληπτικής διαβάθμισης του
αντισυμβαλλομένου

SEAP9

Επωνυμία πηγής πιστοληπτικής διαβάθμισης αντισυμβαλλομένου

{LEI}

{COUNTRYCODE_2}

{LEI}

{ALPHANUM-100}
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Τμήμα οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών
SEAO1

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

{ALPHANUM-28}

SEAO2

Αριθμός γραμμής οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών

{INTEGER-9999}

SEAO3

Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες

{ALPHANUM-1000}

