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Τροποποίηση όρων συμβατικής μας σχέσης 
 

1. Ενημέρωση πριν την κατάρτιση συναλλαγών 

1.1. Συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές (PRIIP). Πριν από την 

παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών επί των Χρηματοπιστωτικών Μέσων, η 

Εταιρία εξαντλεί την πληροφόρησή της στον Πελάτη στην παράδοση του σχετικού 

εγγράφου βασικών πληροφοριών (ΕΒΠ) όπως αυτό προβλέπεται στη σχετική 

νομοθεσία και όπως αυτό καταρτίζεται και δημοσιεύεται από τον εκδότη του 

συγκεκριμένου χρηματοπιστωτικού μέσου στην ιστοσελίδα του. Το ίδιο ισχύει και 

σε σχέση με τις επιβαλλόμενες προμήθειες. Στο πλαίσιο αυτό ο Πελάτης οφείλει 

να αναγνώσει προσεκτικά το σχετικό έγγραφο καθώς και τυχόν λοιπά συνοδευτικά 

έγγραφα των σχετικών χρηματοπιστωτικών μέσων και να υποβάλει στην Εταιρία 

τυχόν απορίες πριν την κατάρτιση της συναλλαγής. Η Εταιρία δεν φέρει καμία 

ευθύνη ως προς το περιεχόμενο του συγκεκριμένου ΕΒΠ.   

1.2. Λοιπά Χρηματοπιστωτικά μέσα. Γενικές πληροφορίες για τα Χρηματοπιστωτικά 

Μέσα και τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρία περιγράφονται στο Προσυμβατικό 

Πληροφοριακό Έντυπο. Ο Πελάτης οφείλει να αναγνώσει προσεκτικά το σχετικό 

έγγραφο καθώς και τυχόν λοιπά συνοδευτικά έγγραφα των σχετικών 

χρηματοπιστωτικών μέσων και να υποβάλει στην Εταιρία τυχόν απορίες πριν την 

κατάρτιση της συναλλαγής. 

1.3. Γλώσσα ενημέρωσης. Σε περίπτωση Χρηματοπιστωτικών Μέσων ξένων εκδοτών ή 

Εκτελουσών Επιχειρήσεων, η ενημέρωση αυτή μπορεί να είναι και στην αγγλική. Ο 

Πελάτης ρητά δηλώνει ότι είναι γνώστης της αγγλικής γλώσσας και είναι σε θέση 

να αντιληφθεί και να κατανοήσει του κινδύνους, τα χαρακτηριστικά και τους όρους 

αυτών των προϊόντων, άλλως οφείλει να ζητήσει διευκρινίσεις από τρίτο πρόσωπο 

της επιλογής του, συναινεί δε την παροχή κάποιων εκ των πληροφοριών 

προσυμβατικής ενημέρωσης και στην αγγλική γλώσσα πλην της ελληνικής, εφόσον 

αυτές δεν είναι διαθέσιμες στην τελευταία. 

2. Λήψη και διαβίβαση και εκτέλεση εντολών 

2.1. έλεγχος Συμβατότητας:  

Σε περίπτωση ομάδας πελατών ή νομικού προσώπου, ο έλεγχος συμβατότητας 

διενεργείται στο πρόσωπο του εκπροσώπου που εξουσιοδοτείται να διενεργεί τις 

συναλλαγές, δυνάμει της παρούσας. 

Έλεγχος συμβατότητας διενεργείται πλέον και σε περίπτωση απλών 

Χρηματοπιστωτικών Μέσων που συνοδεύονται από πίστωση.  

2.2. Μαγνητοφώνηση συνομιλιών – καταγραφή συναντήσεων 

Η Εταιρία, για λόγους προστασίας των συναλλαγών και προς διασφάλιση της 

ορθότητας των διαβιβαζόμενων εντολών του Πελάτη και των παρεχόμενων 

επενδυτικών υπηρεσιών, καταγράφει, ηχογραφεί και αρχειοθετεί όλες τις 

τηλεφωνικές συνομιλίες του Πελάτη, οι οποίες σχετίζονται με την παροχή 

επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών από την Εταιρία στον Πελάτη, ακόμα και 

αν τελικά οι εν λόγω υπηρεσίες δεν παρασχέθηκαν ή οι σχετικές συναλλαγές δεν 

καταρτίσθηκαν, αντίστοιχα, όπως τις συνομιλίες, με τις οποίες ο Πελάτης δίδει 

προφορικές εντολές ή οδηγίες ή ζητά διευκρινίσεις. Ήδη δια του παρόντος ο 

Πελάτης παρέχει τη συναίνεσή του στην ηχογράφηση των συνομιλιών του με την 

Εταιρία. Οι μαγνητοταινίες που καταγράφουν τις τηλεφωνικές εντολές του Πελάτη, 

τα έγγραφα που αποστέλλονται στην Εταιρία καθώς και τα τηλεομοιοτυπικά 
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μηνύματα (Fax) ή άλλα ηλεκτρονικά στοιχεία, ιδίως εντολές που διαβιβάζονται 

μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων, συμφωνείται ότι αποτελούν πλήρη απόδειξη 

έναντι του Πελάτη για την εντολή του προς την Εταιρία και το περιεχόμενό της και 

για κάθε ειδική συμφωνία μεταξύ Εταιρίας και Πελάτη, μη επιτρεπομένου άλλου 

αποδεικτικού μέσου και ιδίως μαρτύρων. Η Εταιρία, πάντως, δύναται να αποδείξει 

τη διαβίβαση της εντολής από τον Πελάτη με κάθε νόμιμο μέσο, ιδίως με 

μάρτυρες. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα όπως, για λόγους ασφαλείας των 

συναλλαγών, ζητεί από τον Πελάτη, πριν από κάθε εκτέλεση εντολής, έγγραφη ή 

άλλη κατά την κρίση της ενδεδειγμένη επιβεβαίωσή της από τα ίδια τα 

εξουσιοδοτημένα για τη διαβίβαση των εντολών του Πελάτη πρόσωπα ή από τους 

νομίμους εκπροσώπους του Πελάτη. Επιπλέον η Εταιρία καταγράφει εν είδει 

πρακτικών συναντήσεις των στελεχών της με τον Πελάτη με σκοπό την καταχώριση 

εντολών, ανεξάρτητα αν αυτές οδηγήσουν σε εντολές ή όχι. Για το σκοπό αυτό ο 

Πελάτης δικαιούται να συμπράξει με κάθε πρόσφορο μέσο υπογράφοντας τα 

σχετικά πρακτικά, της Εταιρίας δυνάμενης να αρνηθεί την εκτέλεση εντολών σε 

αντίθεση περίπτωση. 

2.3. Ενημέρωση Πελάτη.  

Η Εταιρία ενημερώνει τον πελάτη για την εκτέλεση της εντολής του με την 

αποστολή επιβεβαίωσης συναλλαγής έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα με 

σταθερό μέσο και με το ελάχιστο περιεχόμενο που προβλέπει η σχετική ενωσιακή 

νομοθεσία. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται στην περίπτωση που ο Πελάτης 

λαμβάνει τη σχετική ενημέρωση ή έχει συμφωνήσει να τη λαμβάνει από τρίτη 

εκτελούσα ή διαβιβάζουσα επιχείρηση.  

3. Γενικοί όροι για τη φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων και 

κεφαλαίων 

3.1. Κεφάλαια Πελατών.  

Η Εταιρία καταθέτει τα κεφάλαια των Πελατών της σε τραπεζικούς λογαριασμούς 

πιστωτικών ιδρυμάτων επ’ ονόματι τους ή επ’ ονόματι της ιδίας ή άλλης 

Εκτελούσας Επιχείρησης ή Θεματοφύλακα με σαφή υπόμνηση στο πιστωτικό 

ίδρυμα του γεγονότος ότι πρόκειται για κεφάλαια Πελατών και σε περίπτωση που 

ο Πελάτης έχει συναινέσει στο σχετικό πεδίο της παρούσας και σε αναγνωρισμένο 

κεφάλαιο διαχείρισης διαθεσίμων.  

3.2. Πιστωτικά υπόλοιπα χρηματικών λογαριασμών.  

Τα πιστωτικά υπόλοιπα των χρηματικών λογαριασμών των πελατών της Εταιρίας 

τηρούνται σε λογαριασμούς πελατείας της Εταιρίας σε πιστωτικά ιδρύματα. 

Σύμφωνα με την υφιστάμενη ελληνική νομοθεσία περί του Ταμείου Εγγύησης 

Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), από την εγγύηση καλύπτεται ο πραγματικός 

δικαιούχος, εφόσον το πρόσωπο αυτό ορίζεται ή δύναται να οριστεί πριν από την 

ημερομηνία κατά την οποία μία κατάθεση καθίσταται μη διαθέσιμη. Σε περίπτωση 

πολλών πραγματικών δικαιούχων, για την εφαρμογή του καλυπτόμενου ορίου των 

εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ ως ανώτατο όριο αποζημίωσης για καλυπτόμενες 

καταθέσεις του ίδιου καταθέτη σε πιστωτικό ίδρυμα που καλύπτεται από το ΤΕΚΕ, 

λαμβάνεται υπόψη το μερίδιο που αναλογεί στον καθένα με βάση τις νόμιμες ή 

συμβατικές ρυθμίσεις που διέπουν τη διαχείριση των κατατεθέντων ποσών.  

Για τους σκοπούς εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων ο Πελάτης εντέλλεται 

ανεπιφυλάκτως την Εταιρεία να επιμερίζει κατά την κρίση της τα χρηματικά του 

υπόλοιπα στα πιστωτικά ιδρύματα, στα οποία η Εταιρεία διατηρεί λογαριασμούς 

πελατείας και να απεικονίζει τα υπόλοιπα αυτά του Πελάτη ανά πιστωτικό ίδρυμα 
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στα νόμιμα εμπορικά της βιβλία σε πραγματικό χρόνο, ώστε να δύναται να 

αποδειχθεί ότι ο Πελάτης είναι ο πραγματικός δικαιούχος του αντιστοίχου 

χρηματικού υπολοίπου του λογαριασμού πελατείας και ως εκ τούτου ότι 

καλύπτεται από το ΤΕΚΕ. Για τους σκοπούς αυτούς, τα εκάστοτε πιστωτικά 

υπόλοιπα των πελατών της Εταιρίας κατανέμονται στους τραπεζικούς 

λογαριασμούς της σε όλα τα συνεργαζόμενα με αυτή πιστωτικά ιδρύματα στην 

Ελλάδα αναλογικά (pro-rata) με βάση το ποσοστό του συνόλου των πιστωτικών 

υπολοίπων πελατών ανά πιστωτικό ίδρυμα επί του συνολικού ποσού των 

πιστωτικών υπολοίπων πελατών σε όλα τα συνεργαζόμενα με αυτή πιστωτικά 

ιδρύματα. Με βάση την ποσοστιαία αυτή κατανομή θα γίνει και η αποζημίωση του 

Πελάτη σε περίπτωση πιστωτικού γεγονότος. Σε μια τέτοια περίπτωση η Εταιρία 

δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του Πελάτη. Περαιτέρω, για τους ίδιους σκοπούς, ο 

Πελάτης συναινεί στην παροχή των προσωπικών του στοιχείων και δεδομένων από 

την Εταιρεία στο πιστωτικό ίδρυμα, όπου τηρείται η κατάθεσή του, και στο ΤΕΚΕ 

για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και την διενέργεια των νομίμων 

ελέγχων από το σύστημα εγγύησης καταθέσεων προκειμένου να τυγχάνει της 

καλύψεως και αποζημιώσεως που προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.  

3.3. Ενημέρωση πελάτη (εφόσον κατέχουμε χρηματοπιστωτικά σας μέσα) 

Η Εταιρία αποστέλλει στον Πελάτη σε τριμηνιαία βάση έγγραφη ή ηλεκτρονική 

ενημέρωση η οποία περιλαμβάνει:  

� λεπτομερή στοιχεία για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα ή κεφάλαια που 

κατέχει η Εταιρία για λογαριασμό του Πελάτη, κατά το τέλος της χρονικής 

περιόδου που καλύπτει η ενημέρωση, 

� ενημέρωση κατά πόσο τα χρηματοπιστωτικά μέσα ή κεφάλαια του Πελάτη 

αποτέλεσαν αντικείμενο συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων, 

� ενημέρωση κατά πόσον ο Πελάτης απέκτησε οποιοδήποτε όφελος, ως 

αποτέλεσμα συμμετοχής του σε συναλλαγή χρηματοδότησης τίτλων, καθώς 

και τη γενεσιουργό αιτία αυτού του οφέλους,  

� την αγοραία ή, όταν δεν είναι διαθέσιμη, την εκτιμώμενη αξία των 

χρηματοπιστωτικών μέσων που περιλαμβάνονται στην ενημέρωση, με σαφή 

ένδειξη του γεγονότος ότι η έλλειψη αγοραίας τιμής είναι πιθανό να είναι 

ενδεικτική έλλειψης ρευστότητας, 

� Το καθεστώς κυριότητας των χρηματοπιστωτικών μέσων του Πελάτη όπως 

τυχόν εμπράγματες ασφάλειες,  

� Τα χρηματοπιστωτικά μέσα και κεφάλαια για τα οποία επιτρέπεται 

χρηματοοικονομικό ενέχυρο. 

Η ενημέρωση του πελάτη δύναται να παρέχεται και μέσω επιγραμμικού 

συστήματος με τις προϋποθέσεις του νόμου.  

Ο Πελάτης δικαιούται να λαμβάνει κατόπιν έγγραφου αιτήματός του, έγγραφη 

ενημέρωση και συχνότερα με χρέωση.  

3.4. Γνωστοποιήσεις για συναλλαγές που συνεπάγονται ενδεχόμενη υποχρέωση για 

τον Πελάτη: 

Εφόσον ο λογαριασμός του Πελάτη που διατηρεί η εταιρία ως θεματοφύλακας 

περιλαμβάνει θέσεις σε μοχλευμένα χρηματοπιστωτικά μέσα ή άλλες συναλλαγές 

που συνεπάγονται ενδεχόμενη υποχρέωση, η Εταιρία ενημερώνει τον πελάτη 

όταν η αρχική αξία κάθε σχετικού χρηματοπιστωτικού μέσου υποτιμάται κατά 
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10% και εφεξής σε πολλαπλάσια του 10%. H ενημέρωση αυτή παρέχεται στο τέλος 

της εργάσιμης ημέρας που σημειώθηκε η υπέρβαση του ορίου ή αν η υπέρβαση 

του ορίου σημειώθηκε σε μη εργάσιμη ημέρα στο κλείσιμο της επόμενης. Εφόσον, 

ο πελάτης έχει συναινέσει σχετικά, η εταιρία δύναται να υπολογίζει την υπέρβαση 

του ορίου του 10% σε επίπεδο χαρτοφυλακίου. Ως βάση υπολογισμού θεωρείται 

η αξία του χρηματοπιστωτικού μέσου ή του χαρτοφυλακίου σε σχέση με την 

προηγούμενη περιοδική ενημέρωση του πελάτη. 

4. Προμήθειες και λοιπές χρεώσεις 

4.1. Ενημέρωση του Πελάτη για κόστος και χρεώσεις:  

Η Εταιρία γνωστοποιεί στον Πελάτη το συνολικό ποσό των προμηθειών και 

χρεώσεων και του κόστους και των επιβαρύνσεων που βαρύνουν τον Πελάτη και 

απορρέουν από κάθε συναλλαγή που εκτελεί η Εταιρία για λογαριασμό του 

Πελάτη τόσο εκ των προτέρων όσο και σε ετήσια βάση απολογιστικά. Σε 

περίπτωση που το πραγματικό κόστος δεν είναι διαθέσιμο εκ των προτέρων η 

Εταιρία δύναται να στηρίζει την ενημέρωσή της σε εύλογες εκτιμήσεις.  

4.2. Περιεχόμενο ενημέρωσης 

Στον πελάτη παρέχεται ως ενημέρωση: 

α) Το συνολικό κόστος και επιβαρύνσεων που χρεώνονται από την Εταιρία ή από 

άλλα μέρη, στην περίπτωση που ο Πελάτης έχει παραπεμφθεί σε αυτά, για την 

επενδυτική υπηρεσία (τις επενδυτικές υπηρεσίες) και/ή παρεπόμενες υπηρεσίες 

παρεχόμενες στον πελάτη. Όταν η Εταιρία προτείνει ή διαθέτει στον Πελάτη 

υπηρεσίες που παρέχονται από άλλη επιχείρηση, αθροίζει τα κόστη και τις 

επιβαρύνσεις των υπηρεσιών της με τα κόστη και τις επιβαρύνσεις των 

υπηρεσιών που παρέχονται από την άλλη επιχείρηση. Οι πληρωμές τρίτων μερών 

εισπραττόμενες από επιχειρήσεις επενδύσεων σε σχέση με την επενδυτική 

υπηρεσία που παρέχεται σε πελάτη αναφέρονται χωριστά και τα συνολικά κόστη 

και επιβαρύνσεις προστίθενται και εκφράζονται ως χρηματικό ποσό και ως 

ποσοστό.  

β) Το συνολικό κόστος και επιβαρύνσεις που σχετίζονται με την κατασκευή και 

διαχείριση των χρηματοπιστωτικών μέσων, ως άθροισμα. 

γ) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος του συνολικού κόστους και 

επιβαρύνσεων πρέπει να καταβληθεί σε ξένο νόμισμα ή αντιπροσωπεύει ποσό 

εκφρασμένο σε ξένο νόμισμα, παρέχεται ένδειξη του σχετικού νομίσματος και 

ισχύουσες ισοτιμίες και κόστη μετατροπής. 

δ) Απεικόνιση του αθροιστικού αποτελέσματος του κόστους επί της απόδοσης 

κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. 

Ο Πελάτης δικαιούται να ζητήσει αναλυτικότερη ενημέρωση κατόπιν αιτήματός 

του. 

4.3. Εκ των προτέρων πληροφόρηση για το κόστος των χρηματοπιστωτικών μέσων: 

Η ως άνω πληροφόρηση υπό β) παρέχεται τον Πελάτη εκ των προτέρων στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν η Εταιρία προτείνει ή διαθέτει χρηματοπιστωτικά μέσα σε πελάτες ή 

β) όταν η Εταιρία πρέπει να παρέχει στον Πελάτη ΒΕΠ ΟΣΕΚΑ ή έγγραφα βασικών 

πληροφοριών για επενδυτές που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα 

για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) 
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όσον αφορά τα σχετικά χρηματοπιστωτικά μέσα, σύμφωνα με την οικεία 

ενωσιακή νομοθεσία. 

4.4. Ετήσια περιοδική πληροφόρηση: 

Η Εταιρία παρέχει επίσης ετήσια πληροφόρηση για όλα τα κόστη και 

επιβαρύνσεις που σχετίζονται με τα χρηματοπιστωτικά μέσα και τις επενδυτικές ή 

παρεπόμενες υπηρεσίες σε περίπτωση που έχει προτείνει ή διαθέσει τα 

χρηματοπιστωτικά μέσα ή έχει παράσχει στον πελάτη το βασικό έγγραφο 

πληροφοριών ή το έγγραφο βασικών πληροφοριών για επενδυτές και διατηρεί ή 

διατηρούσε σταθερή σχέση με τον Πελάτη στη διάρκεια του έτους. Η ανωτέρω 

πληροφόρηση βασίζεται στο πραγματικό κόστος και παρέχεται σε 

εξατομικευμένη βάση. Η Εταιρία μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να 

παρέχει στον Πελάτη την ως άνω συνολική πληροφόρηση σχετικά με τα κόστη και 

τις επιβαρύνσεις των επενδυτικών υπηρεσιών και των χρηματοπιστωτικών σε 

συνδυασμό με τις υφιστάμενες περιοδικές εκθέσεις που παρέχει στον Πελάτη. 

4.5. Αντιπαροχές 

Κατά τη διαδικασία παροχής των επενδυτικών υπηρεσιών σε χρηματοπιστωτικά 

μέσα, η Εταιρία μπορεί να καταβάλει ή να δέχεται αμοιβές, προμήθειες ή μη 

χρηματικά οφέλη προς ή από τρίτο μέρος (εκδότη- άλλο διαμεσολαβητή αγοράς), 

όπου αυτό επιτρέπεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η 

Εταιρία παρέχει, μέσω της πολιτικής σύγκρουσης συμφερόντων, με συνοπτική 

μορφή, τους βασικούς όρους των συμφωνιών που αφορούν αυτές τις αμοιβές, 

προμήθειες ή μη χρηματικά οφέλη. Δεσμεύεται δε να γνωστοποιεί, κατόπιν 

γραπτού αιτήματός του Πελάτη πρόσθετες λεπτομέρειες. Οι εν λόγω αντιπαροχές 

ή τρόπος υπολογισμού αυτών γνωστοποιούνται στον πελάτη τόσο πριν από τη 

συναλλαγή όσο και περιοδικά δυνάμει των ανωτέρω όρων. 

Η Εταιρία δεν λαμβάνει Αντιπαροχές σε περίπτωση παροχής ανεξάρτητων 

επενδυτικών συμβουλών ή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου. 

5. Επενδυτικές συμβουλές (εφόσον παρέχονται) 

5.1. Μη ανεξάρτητες επενδυτικές συμβουλές 

Οι επενδυτικές συμβουλές που παρέχει η Εταιρία είναι μη ανεξάρτητες. Κατά 

συνέπεια η Εταιρία δεν έχει υποχρέωση να αξιολογήσει ένα επαρκώς ευρύ φάσμα 

χρηματοπιστωτικών μέσων που διατίθενται στην αγορά και τα οποία πρέπει να 

είναι επαρκώς διαφορετικά ως προς τον τύπο και τους εκδότες τους ή τους 

παρόχους των προϊόντων, και δύναται να περιορίζεται στα χρηματοπιστωτικά 

μέσα που εκδίδονται ή παρέχονται από την ίδια την Εταιρία ή από οντότητες που 

συνδέονται με στενούς δεσμούς με την Εταιρία ή από άλλες οντότητες με τις 

οποίες η Εταιρία έχει στενές νομικές ή οικονομικές σχέσεις. 

5.2. Έλεγχος καταλληλότητας  

Σε περίπτωση ομάδας πελατών, ο έλεγχος της γνώσης και εμπειρίας διενεργείται 

στο πρόσωπο του εκπροσώπου που εξουσιοδοτείται να διενεργεί τις συναλλαγές, 

δυνάμει της παρούσας, ενώ οι επενδυτικοί στόχοι και η οικονομική κατάσταση 

στο πρόσωπο όλων. Σε περίπτωση διαφορετικής αξιολόγησης λαμβάνεται υπόψη 

η πιο συντηρητική. 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου ή υποκείμενου πελάτη, ο έλεγχος της γνώσης 

και εμπειρίας διενεργείται στο πρόσωπο του εκπροσώπου που εξουσιοδοτείται 

να διενεργεί τις συναλλαγές, δυνάμει της παρούσας, ενώ οι επενδυτικοί στόχοι 

και η οικονομική κατάσταση στο πρόσωπο του νομικού προσώπου ή του 
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υποκείμενου πελάτη.  

5.3. Ενημέρωση Πελάτη:  

Κατά την παροχή επενδυτικών συμβούλων, η Εταιρία χορηγεί στον Πελάτη 

έκθεση καταλληλότητας, η οποία περιλαμβάνει περιγραφή της παρεχόμενης 

συμβουλής και του τρόπου με τον οποίο η παρεχόμενη πρόταση είναι κατάλληλη 

για τον Πελάτη, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο ικανοποιεί τους 

στόχους του και τις προσωπικές περιστάσεις σε σχέση με την αιτούμενη 

επενδυτική διάρκεια, τη γνώση και την εμπειρία του, τη στάση του προς τους 

κινδύνους και τη δυνατότητα ζημίας. Η έκθεση αυτή χορηγείται στον Πελάτη πριν 

τη διενέργεια της συναλλαγής πλην της περίπτωσης σύμβασης εξ αποστάσεως 

εφόσον έχει συναινέσει σχετικά ο πελάτης στο σχετικό πεδίο της παρούσας.  

Στις περιπτώσεις που απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία η Εταιρία αποστέλλει 

σε ετήσια βάση περιοδική έκθεση καταλληλότητας η οποία περιλαμβάνει 

επικαιροποιημένη δήλωση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η επένδυση 

ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις τους στόχους και τα χαρακτηριστικά του Πελάτη 

Μεταγενέστερες εκθέσεις μπορούν να περιορίζονται στο να καλύπτουν αλλαγές 

στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή τα χρηματοπιστωτικά μέσα ή/και στις συνθήκες 

του Πελάτη και να μην επαναλαμβάνουν όλες τις λεπτομέρειες της πρώτης 

έκθεσης. 

Οι εκθέσεις Καταλληλότητας χορηγούνται στον Πελάτη μέσω σταθερού μέσου, ή 

μέσω επιγραμμικού συστήματος με προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη μέσω 

εμαιλ.  

Η Εταιρία διατηρεί αρχείο των παρεχόμενων στον Πελάτη επενδυτικών 

συμβουλών και εκθέσεων καταλληλότητας, ακόμη και αν αυτές δεν οδήγησαν σε 

συναλλαγές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και κανονιστικό 

πλαίσιο, καθώς και των σχετικών εκθέσεων καταλληλότητας (αρχικής και 

περιοδικών). 
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΩΝ 

1. Παροχή Εγγράφου Βασικών Πληροφοριών: Σε περιπτώσεις συναλλαγών επί 

συσκευασμένων επενδυτικών προϊόντων (PRIIPs) με μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως, 

όπως τηλεφωνικά ή μέσο υπολογιστή, η εταιρία δεν είναι σε θέση αντικειμενικά να παρέχει 

το έγγραφο Βασικών Πληροφοριών ΕΒΠ πριν την κατάρτιση της συναλλαγής. Στις 

περιπτώσεις αυτές και εκτός διαφορετικών ειδικών οδηγιών μου, 

 Επιλέξτε Υπογραφή 

Πελάτη 

Επιθυμώ να καθυστερήσει η συναλλαγή προκειμένου να λάβω και 

να μελετήσω το ΕΒΠ πριν την κατάρτιση της συναλλαγής. 
Χ Χ 

Συναινώ να λάβω το ΕΒΠ μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, 

αντί να καθυστερήσω τη συναλλαγή προκειμένου να λάβω πρώτα το 

έγγραφο. 

Χ Χ 

εφόσον έχω δηλώσει στα στοιχεία επικοινωνίας μου διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου,  

 Επιλέξτε Υπογραφή 

Πελάτη 

Συναινώ στη χορήγηση του ΕΒΠ μέσω σταθερού μέσου ή με απλή 

υπόδειξη ηλεκτρονική ή έγγραφη από την εταιρία του διαδικτυακού 

τόπου που βρίσκεται αναρτημένο το σχετικό ΕΒΠ. 

Χ Χ 

Σε περίπτωση συναλλαγών επί παράγωγων χρηματοπιστωτικών 

μέσων εισηγμένων στο ΧΑ συναινώ να λαμβάνω την ενημέρωση στη 

σελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.helex.gr όπου αναρτώνται 

οι σχετικές πληροφορίες. 

 

Χ 

 

Χ 

 

2. Παροχή Έκθεσης Καταλληλότητας σε περίπτωση παροχής επενδυτικών συμβουλών: Σε 

περιπτώσεις παροχής επενδυτικών συμβουλών με μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως, όπως 

τηλεφωνικά ή μέσο υπολογιστή, η εταιρία δεν είναι σε θέση αντικειμενικά να παρέχει 

έκθεση καταλληλότητας πριν την κατάρτιση της συναλλαγής. Στις περιπτώσεις αυτές και 

εκτός διαφορετικών ειδικών οδηγιών μου,  

 Επιλέξτε Υπογραφή 

Πελάτη 

Επιθυμώ να καθυστερήσει η συναλλαγή προκειμένου να λάβω και 

να μελετήσω την έκθεση καταλληλότητας πριν την κατάρτιση της 

συναλλαγής. 

Χ Χ 

Συναινώ να λάβω την έκθεση καταλληλότητας μετά την ολοκλήρωση 

της συναλλαγής, αντί να καθυστερήσω τη συναλλαγή προκειμένου 

να λάβω πρώτα το έγγραφο. 

Χ Χ 
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3. Γνωστοποιήσεις για συναλλαγές που συνεπάγονται ενδεχόμενη υποχρέωση για τον 

Πελάτη: 

 Υπογραφή Πελάτη 

Εφόσον ο λογαριασμός μου, που διατηρεί η Εταιρία ως θεματοφύλακας 

περιλαμβάνει θέσεις συναλλαγές που συνεπάγονται ενδεχόμενη 

υποχρέωση (πίστωση), συναινώ η Εταιρία να με ενημερώνει μόνο όταν 

η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου μου margin υποτιμάται κατά 10% 

και εφεξής σε πολλαπλάσια του 10% και όχι για κάθε χρηματοπιστωτικό 

μέσο χωριστά. 

 

 

4. Κατάθεση Κεφαλαίων σε αναγνωρισμένο αμοιβαίο κεφάλαιο διαχείρισης διαθεσίμων: 

ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΔΕΝ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2017/593/ΕΕ ΟΥΤΕ 

ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΚΕ. 

 Υπογραφή Πελάτη 

Παρέχω τη συγκατάθεσή μου στην Εταιρία να τοποθετεί τα κεφάλαιά μου, 

μαζί με τα κεφάλαια λοιπών Πελατών προς φύλαξη σε αναγνωρισμένο 

αμοιβαίο κεφάλαιο διαχείρισης διαθεσίμων. Αντιλαμβάνομαι ότι η 

τοποθέτηση των κεφαλαίων μου έχει ως ανωτέρω. 

 

Χ 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ……………………………. 
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Σεβαστουπόλεως 113 & Eρυθρού Σταυρού 
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Τ 210 3363100 // F 210 3238334 
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