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Ο σκοπός της συγκεκριμένης πολιτικής είναι να αποτυπώσει τις πρακτικές κοινοποιήσεων της 
ICAP CRIF αναφορικά με τις Εταιρικές Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας και τις 
Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας σε Διαρθρωμένα Χρηματοπιστωτικά Μέσα (Credit 
Ratings)   καθώς και με άλλες σχετικές κοινοποιήσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις : 

• του Κανονισμού 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τους Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότη-
τας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Κανονισμός), 

• Τις Κατευθυντήριες Γραμμές που ισχύουν για τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας  
(ESMA33-9-320). 

 

 
Α. Παρουσίαση Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας 
 
Στην παρουσίαση των Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας της ICAP CRIF 
περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες: 

• Το όνομα και η διεύθυνση της ICAP CRIF, υπεύθυνης για την Αξιολόγηση της Πιστοληπτι-
κής Ικανότητας.  

• Δήλωση πως η Αξιολόγηση είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του αναθεωρημένου Κανο-
νισμού 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους Οργανι-
σμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας. 

• Σαφής αναφορά αν η Αξιολόγηση της Πιστοληπτικής Ικανότητας προκύπτει: 
➢ Αυτόκλητα ή κατόπιν παραγγελίας πελάτη ο οποίος είναι διαφορετικός από την 

αξιολογούμενη Οντότητα, Εκδότη ή Σχετιζόμενο Τρίτο1 (Unsolicited Credit Rat-
ing), 

➢ Κατόπιν παραγγελίας της ίδιας της αξιολογούμενης Οντότητας, Εκδότη ή Σχετιζό-
μενου Τρίτου (Solicited Credit Rating). 

• Η Αξιολόγηση της Πιστοληπτικής Ικανότητας της επιχείρησης και η Προοπτική Αξιολόγη-
σης (Credit Rating Outlook). Σε περίπτωση που αποτυπώνονται με πράσινο χρώμα, υπο-
δηλώνεται πως η αξιολογούμενη Οντότητα, Εκδότης ή Σχετιζόμενος Τρίτος  παρείχε πλη-
ροφόρηση κατά τη διαδικασία απόδοσης της Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας. 

• Η ημερομηνία απόδοσης της Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας. 

• Η προηγούμενη Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας καθώς και η ημερομηνία απόδο-
σής της.  

• Η ημερομηνία της πρώτης απόδοσης Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας. 

• Τα ονόματα, η επαγγελματική θέση και τα στοιχεία επικοινωνίας του αναλυτή, του κύ-
ριου αναλυτή αξιολογήσεων, το όνομα και η θέση του προσώπου που είναι κατά πρώτο 
λόγο υπεύθυνο για την έγκριση της Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας. 

 
1 Ο εντολέας, διαμεσολαβητής, χορηγός, διαχειριστής ή κάθε άλλο μέρος που αλληλοεπιδρά με τον Οργανισμό 

Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας εκ μέρους αξιολογούμενης οντότητας, περιλαμβανομένου κάθε προσώπου που 
συνδέεται μαζί του μέσω ελέγχου, άμεσα ή έμμεσα κατά την έννοια του Άρθρου 3,1(θ) του Κανονισμού.  
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• Ένδειξη για το αν συμμετείχε στην απόδοση της αξιολόγησης η Επιτροπή Αξιολογήσεων 
(η συγκεκριμένη ένδειξη εμφανίζεται μόνο όταν η Επιτροπή Αξιολογήσεων έχει συμμετά-
σχει στη διαδικασία). 

• Η γνώμη της αξιολογούμενης Οντότητας, Εκδότη ή Σχετιζόμενου Τρίτου για την αποδο-
θείσα Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας και Προοπτική Αξιολόγησης, (η αξιολογού-
μενη Οντότητα, Εκδότης ή Σχετιζόμενος Τρίτος μπορεί να έχει συμφωνήσει ή διαφωνήσει 
καθώς και να μην έχει ανταποκριθεί στην κοινοποίηση της Αξιολόγησης και της Προοπτι-
κής Αξιολόγησης). 

• Το ακόλουθο σχήμα για να αποσαφηνιστεί το επίπεδο συμμετοχής των αξιολογούμενων 
οντοτήτων στις περιπτώσεις των Unsolicited Credit Ratings: 

o Με συμμετοχή της αξιολογούμενης Οντότητας ή Σχετιζόμενου Τρίτου [ΝΑΙ] [ΟΧΙ] 
o Με πρόσβαση σε εσωτερικά έγγραφα [ΝΑΙ] [ΟΧΙ] 
o Με πρόσβαση στη Διοίκηση [ΝΑΙ] [ΟΧΙ]. 

• Τα βασικά στοιχεία που οδήγησαν στην απόδοση της συγκεκριμένης Αξιολόγησης και 
Προοπτικής Αξιολόγησης. 

• Μια ενότητα που προσδιορίζεται σαφώς ότι εξετάζει δράσεις ή συμβάντα που θα μπο-
ρούσαν να οδηγήσουν σε αναβάθμιση ή υποβάθμιση της Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ι-
κανότητας, συνοδευόμενη από Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας δυσμενέστερου 
και βέλτιστου σεναρίου, με ειδικές παραγράφους οι οποίες εξετάζουν παράγοντες που 
θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αναβάθμιση, καθώς και δράσεις ή συμβάντα που θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε υποβάθμιση.  

• Οι βασικές πηγές πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν για την απόδοση της Αξιολόγη-
σης. 

• Ένδειξη για το εάν η ποιότητα της διαθέσιμης πληροφορίας θεωρείται από την ICAP CRIF 
ικανοποιητική ή όχι.  

• Ένδειξη για το αν η Αξιολόγηση κοινοποιήθηκε στην αξιολογούμενη Οντότητα, Εκδότη ή 
Σχετιζόμενο Τρίτο και τροποποιήθηκε μετά από αυτή την κοινοποίηση και πριν την ορι-
στικοποίησή της. 

• Ένδειξη αν η αξιολογούμενη Οντότητα, Εκδότης ή Σχετιζόμενος Τρίτος κάνει χρήση συνα-
φών υπηρεσιών της ICAP CRIF και καταγραφή των συγκεκριμένων υπηρεσιών. 

 

• Το όνομα της κύριας μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της Α-
ξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας μαζί με τις ημερομηνίες εφαρμογής ή τον αριθμό 
έκδοσης. Για κάθε μεθοδολογία παρουσιάζεται και ο σύνδεσμος στην ιστοσελίδα της 
ICAP CRIF όπου αυτή είναι αναρτημένη. 

• Μια επεξηγηματική παράγραφος η οποία περιγράφει πού μπορεί ο χρήστης της Αξιολό-
γησης να βρει πληροφορίες σχετικά με την έννοια κάθε κατηγορίας αξιολόγησης, συμπε-
ριλαμβανομένου του ορισμού των εννοιών της αθέτησης υποχρεώσεων ή της αποκατά-
στασης, καθώς και ανάλυση ευαισθησίας των σχετικών βασικών παραδοχών αξιολόγη-
σης, όπως μαθηματικές παραδοχές ή παραδοχές συσχετίσεως, (ενότητα της κύριας με-
θοδολογίας).  
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• Παραπομπή στην ιστοσελίδα της ICAP CRIF όπου έχουν αναρτηθεί ο Κώδικας Δεοντολο-
γίας, και τα σχετικά έγγραφα που περιγράφουν τα μέτρα, τις διαδικασίες και τις πολιτικές 
που εφαρμόζει η ICAP CRIF για την εναρμόνιση της με τον ως άνω Κανονισμό. 

• Δήλωση πως όλες οι Αξιολογήσεις και Προοπτικές Αξιολόγησης κοινοποιούνται στις αξιο-
λογούμενες Οντότητες, Εκδότες ή Σχετιζόμενους Τρίτους τουλάχιστον 16 εργάσιμες ώρες 
πριν από την οριστικοποίησή τους. 

• Δήλωση σχετικά με τη μέγιστη χρονική διάρκεια ισχύος της Αξιολόγησης Πιστοληπτικής 
Ικανότητας στις περιπτώσεις που συνοδεύεται από Προοπτική Αξιολόγησης. 

• Παραπομπή στην ιστοσελίδα της ESMA (cerep.esma.europa.eu/cerep-web/) όπου υπάρ-
χουν αναρτημένα ιστορικά δεδομένα αθέτησης των υποχρεώσεων για κάθε κατηγορία 
αξιολόγησης καθώς και επεξηγηματική δήλωση για τη σημασία τους. 
 

 
Β. Λοιπές Κοινοποιήσεις 
 
Η ICAP CRIF δημοσίως κοινοποιεί στην ιστοσελίδα της τα ακόλουθα: 

• Γενικές Κοινοποιήσεις: 
➢ Αναλυτική περιγραφή της κλίμακας διαβάθμισης ICAP CRIF Credit Rating,  
➢ Μεθοδολογίες που ισχύουν και χρησιμοποιούνται για την απόδοση των Αξιολογή-

σεων Πιστοληπτικής Ικανότητας,  
➢ Επίδραση Μακροοικονομικών Δεικτών στα ποσοστά ασυνέπειας, 
➢ Κώδικας Δεοντολογίας, 
➢ Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων, 
➢ Πολιτική Κοινοποιήσεων, 
➢ Κατάλογος συναφών υπηρεσιών. 

 

• Περιοδικές Κοινοποιήσεις: 
➢ Έκθεση Διαφάνειας (όπως ορίζεται στο Παράρτημα Ι, Ενότητα Ε, Τμήμα ΙΙΙ του Κανο-

νισμού), σε ετήσια βάση, 
➢ Κατάλογος των αξιολογούμενων Οντοτήτων ή των σχετιζόμενων με αυτές τρίτων από 

τους οποίους η ICAP CRIF εισπράττει περισσότερο από το 5% των ετήσιων εσόδων 
της, σε ετήσια βάση. 
 

• Δελτία τύπου στις περιπτώσεις απόδοσης Solicited Credit Ratings τα οποία αναφέρουν 
την κλίμακα διαβάθμισης, την ημερομηνία απόδοσης και τα βασικά υποκείμενα στοιχεία 
της Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας και της Προοπτικής Αξιολόγησης.  

 
 
Γ. Ειδικές Κοινοποιήσεις  
 

Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών στις μεθοδολογίες, τα πρότυπα και τις βασικές 
παραδοχές αξιολόγησης ή εφαρμογής νέων. 
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