Αγαπητέ πελάτη,
Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι από την 3 Ιανουαρίου 2018
εφαρμόζεται η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών
MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II), που αποσκοπεί στην
περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας του Πελάτη-Επενδυτή και στη βελτίωση της
λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς γενικότερα. Επισημαίνουμε ότι, στο πλαίσιο της
συμβατικής μας σχέσης, έχετε κατηγοριοποιηθεί ως Ιδιώτης Πελάτης, με
συνέπεια να απολαμβάνετε τον υψηλότερο βαθμό προστασίας κατά την παροχή
επενδυτικών υπηρεσιών από την Εταιρία μας.
Προς εναρμόνιση της συμβατικής μας σχέσης προς τις διατάξεις της ανωτέρω
Οδηγίας, σάς αποστέλλουμε τα ακόλουθα συμβατικά κείμενα, τα οποία διέπουν
τη συμβατική μας σχέση από την 3.1.2018:
- Τους Συμπληρωματικούς Όρους της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών
Υπηρεσιών, οι οποίοι ισχύουν συμπληρωματικά προς τους όρους της
μεταξύ μας Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και, σε
περίπτωση αντίθεσης, υπερισχύουν και τροποποιούν τους όρους της
αρχικής σύμβασης.
- Το έντυπο Προσυμβατική Ενημέρωση Πελατών κατά MiFID II, για την
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, που περιέχει μεταξύ άλλων περιγραφή
των
επενδυτικών
και
παρεπόμενων
υπηρεσιών
και
των
χρηματοπιστωτικών μέσων, διατάξεις για την κατηγοριοποίηση πελατών,
την αξιολόγηση της συμβατότητας, την ενημέρωση των πελατών και την
επικοινωνία, τη φύλαξη κεφαλαίων και χρηματοπιστωτικών μέσων, τα
κόστη, τις χρεώσεις και τις αντιπαροχές, την Πολιτική Σύγκρουσης
Συμφερόντων, την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών και την Τιμολογιακή
Πολιτική της εταιρίας μας.
- Έντυπο εκ των προτέρων ενημέρωσης και υπολογισμού για τα κόστη και
επιβαρύνσεις συναλλαγών (σε συνδυασμό με την Τιμολογιακή Πολιτική
της εταιρίας μας).
Σας καλούμε να μελετήσετε προσεκτικά τα παραπάνω έντυπα, τα οποία
έχουν επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας www.eurotrust.gr,
ώστε να κατανοήσετε τις μεταβολές της συμβατικής μας σχέσης, σύμφωνα με
την παραπάνω Ευρωπαϊκή Οδηγία. Νοείται ότι οι περιεχόμενοι στα έντυπα
αυτά όροι εφαρμόζονται αναφορικά με εκείνες τις επενδυτικές και παρεπόμενες
υπηρεσίες που πράγματι σάς παρέχονται από την Εταιρία μας, όπως οι
υπηρεσίες αυτές καθορίζονται στη μεταξύ μας σύμβαση και στα εν λόγω έντυπα,
κατά περίπτωση.

Συνεπεία των ανωτέρω, από την 3η Ιανουαρίου 2018 και εφεξής, η διαβίβαση
εντολής σας ή οποιαδήποτε τυχόν ενέργειά σας εμπίπτουσα στη μεταξύ μας
Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών αποτελεί και αποδοχή της
κατηγοριοποίησής σας ως Ιδιώτη Πελάτη, καθώς επίσης και κατανόηση και
αποδοχή των Όρων που περιλαμβάνονται στα παραπάνω κοινοποιούμενα
στοιχεία/συμβατικά κείμενα (Συμπληρωματικούς Όρους, Προσυμβατική
Ενημέρωση Πελατών κατά MiFID II, εκ των προτέρων ενημέρωση και
υπολογισμό για κόστη και επιβαρύνσεις).
Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας προς την Εταιρία μας. Είμαστε πάντα
στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε τυχόν απορία ή διευκρίνιση.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Για την Eurotrust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.
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