Πληροφορίες για Κόστη και Επιβαρύνσεις

Επενδυτικές Υπηρεσίες πλην διαχείρισης

Το παρόν έντυπο παρέχει την προβλεπόμενη από το νόμο πληροφόρηση για τα κόστη και τις επιβαρύνσεις σχετικά με την επένδυση στην παρούσα
κατηγορία προϊόντος. Σας συστήνεται να μελετήσετε το παρόν έντυπο, ώστε να μπορείτε να αποφασίσετε σε ενημερωμένη βάση, αν θα επενδύσετε
στο παρόν προϊόν ή όχι.

Κατηγορία προϊόντος
Μετοχές εξωτερικού (ΗΠΑ)
Σύνοψη χρεώσεων
Μικτό ποσό
€1.000
Κατηγορία κόστους

% επί της
επένδυσης

ύψος
(σε ευρώ)

0,00%
0,00%
3,92%
3,92%

Κόστη προϊόντος
Ληφθείσες αμοιβές 3ων
Κόστη υπηρεσιών
Σύνολο

Μικτό ποσό
€50.000

Μικτό ποσό
€20.000
% επί της
επένδυσης

0,00
0,00
39,15
39,15

ύψος
(σε
ευρώ)

0,00%
0,00%
0,81%
0,81%

0,00
0,00
161,00
161,00

% επί της
επένδυσης

0,00%
0,00%
0,69%
0,69%

ύψος
(σε ευρώ)

Ετησιοποιημένα κόστη στη βάση 3 ενδεικτικών
επενδυόμενων ποσών €1.000, €20.000 και
€50.000

0,00
0,00
345,86
345,86

Ανάλυση κατηγοριών κόστους
Περεταίρω ανάλυση παρέχεται κατόπιν σχετικού αιτήματός σας.
Αθροιστική επίδραση Κόστους στην Απόδοση
Οι συνολικές χρεώσεις που αφαιρούνται από κάθε επένδυση θα έχουν επίδραση στην απόδοση της επένδυσης που ενδεχομένως θα αποκομίσετε. Αν και η απόδοση
δεν είναι εγγυημένη, μπορούμε να σας παράσχουμε παραδείγματα για το πώς οι χρεώσεις θα επηρεάσουν αυτό που θα λάβετε τελικά.
Στο παράδειγμα που παραθέτουμε, χωρίς
χρεώσεις η δυνητική απόδοση θα ήταν 3%, μετά
τις χρεώσεις η επιτευχθείσα απόδοση είναι 1,38%.
Αυτό ισοδυναμεί με μια μείωση στα κέρδη κατά
€89,35 (€41,55+€47,80)

Ποσό €3000 επενδυόμενο σε ένα μετοχικό τίτλο ΧΑ για 1 έτος με υποτιθέμενη καθαρή
θετική απόδοση ποσοστού 3%
Επενδυόμενο ποσό (χωρίς τα έξοδα εισόδου)
2.958,45 €
Καθαρό επενδυόμενο ποσό (με τα έξοδα εισόδου)

3.000,00 €

Τι θα λαμβάνατε τελικά, αν δεν υπήρχαν καθόλου χρεώσεις

3.047,20 €

Τι μπορεί να λάβετε τελικά μετά τις χρεώσεις.

2.999,40 €

Μέρος από τα συνολικά κόστη και χρεώσεις μπορεί να αντιστοιχούν σε ποσό σε αλλοδαπό νόμισμα. Τα παραπάνω ποσά είναι όλα μεταφρασμένα σε ευρώ ενώ έχει
χρησιμοποιηθεί η ισοτιμία της 29/12/2017: 1.1993 ισοτιμία USD / Ευρώ.

Αντιπαροχές προς τρίτους
Η Εταιρία δύναται να καταβάλλει σε πρόσωπο διαφορετικό από τον Πελάτη αντιπαροχή σχετιζόμενη με επενδυτική υπηρεσία που παρέχεται στον Πελάτη υπό μορφή
αμοιβής, πληρωμής, προμήθειας ή μη χρηματικού οφέλους, άλλου από τη συνήθη προμήθεια ή αμοιβή για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, εφόσον η εν λόγω
αντιπαροχή έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της ποιότητας της εν λόγω υπηρεσίας προς τον Πελάτη και δεν εμποδίζει τη συμμόρφωση της Εταιρίας με το καθήκον της
να ενεργεί έντιμα, δίκαια και επαγγελματικά, σύμφωνα με τα συμφέροντα του Πελάτη.

περιγραφή αντιπαροχής

% επί της
επένδυσης

Μικτό ποσό
€1.000

Μικτό ποσό
€20.000

Μικτό ποσό
€50.000

ύψος

ύψος

ύψος

Σύνολο
Η εταιρεία δεν καταβάλλει αντιπαροχές προς τρίτους.

Μη Χρηματικές Αντιπαροχές
Δε δίνονται μη χρηματικές αντιπαροχές.

εναλλακτικά περιγραφή τρόπου υπολογισμού

