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1. Στοιχεία επικοινωνίας µε την Εταιρία
Τηλέφωνο:

+ 30 210 7263600

Αριθµός φαξ: +30 210 7263669
∆ιεύθυνση:

Πλ.Φιλικής Εταιρείας 14, 106 73 Αθήνα

Email:

eurocorpsec.admin@eurocorp.gr

Ιστοσελίδα:

http://www.eurocorp.gr/

2. Παρεχόµενες υπηρεσίες
Η Εταιρία, βάσει της αδείας λειτουργίας της, δικαιούται να παρέχει τις εξής υπηρεσίες:
i. Κύριες υπηρεσίες
(α) Η λήψη και διαβίβαση εντολών, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασµό πελατών, για κατάρτιση
συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα.
(β) Η εκτέλεση εντολών για λογαριασµό πελατών.
(γ) Η διαχείριση χαρτοφυλακίων, η οποία συνίσταται στη διαχείριση, κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΕΠΕΥ, χαρτοφυλακίων πελατών,
στο πλαίσιο εντολής τους, που περιλαµβάνουν ένα ή περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα.
(δ) Η παροχή επενδυτικών συµβουλών, η οποία συνίσταται στην παροχή προσωπικών συµβουλών σε πελάτη, είτε κατόπιν αιτήσεώς
του είτε µε πρωτοβουλία της ΕΠΕΥ, σχετικά µε µία ή περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηµατοπιστωτικά µέσα.
(ε) Η τοποθέτηση χρηµατοπιστωτικών µέσων χωρίς δέσµευση ανάληψης.
ii. Παρεπόµενες υπηρεσίες
α) η φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηµατοπιστωτικών µέσων για λογαριασµό πελατών, περιλαµβανοµένης της παροχής
υπηρεσιών θεµατοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηµατικών διαθεσίµων ή παρεχόµενων ασφαλειών
(µη περιλαµβανοµένης της τήρησης λογαριασµών αξιογράφων σε ανώτατο επίπεδο που αναφέρεται ως «υπηρεσία κεντρικής
διατήρησης» στο σηµείο 2 του τµήµατος Α του παραρτήµατος του Κανονισµού 909/2014).
(β) Η παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα, στα
οποία µεσολαβεί η ΕΠΕΥ, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο.
(γ) η παροχή συµβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά µε τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέµατα,
καθώς και η παροχή συµβουλών και υπηρεσιών σχετικά µε συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων.
(δ) Η παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγµατος εφόσον συνδέονται µε την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.
(ε) Η έρευνα στον τοµέα των επενδύσεων και χρηµατοοικονοµική ανάλυση ή άλλες µορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται µε
συναλλαγές σε χρηµατοπιστωτικά µέσα.
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(στ) Η παροχή υπηρεσιών σχετιζόµενων µε την αναδοχή.
(ζ) Η παροχή επενδυτικών και παρεπόµενων υπηρεσιών σχετικά µε τα υποκείµενα µέσα των παραγώγων που περιλαµβάνονται στις
περιπτώσεις 5 έως 7 και 10 του Παραρτήµατος Ι, Τµήµα Γ του νόµου 4514/2018, εφόσον σχετίζονται µε την παροχή επενδυτικών ή
παρεπόµενων υπηρεσιών.
3. Εποπτεία της Εταιρίας
Η Εταιρία λειτουργεί στο πλαίσιο της υπ’ αρ. άδειας 4/163/6.7.1999 & 16/479/17.7.2008 που έχει λάβει από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς και υπάγεται στην εποπτεία της εν λόγω αρχής. Τα στοιχεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι τα παρακάτω:
∆ιεύθυνση: Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 Αθήνα
Τηλ. κέντρο: 210 33.77.100
Ιστοσελίδα: www.hcmc.gr
Tηλέφωνο επικοινωνίας: 210 33.77.297
4. Συνδεδεµένοι Αντιπρόσωποι
Ως «Συνδεδεµένος Αντιπρόσωπος» νοείται το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι εγκατεστηµένο σε κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ)1 το οποίο, ενεργώντας υπό την πλήρη και άνευ όρων ευθύνη µιας και µόνης Επιχείρησης Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών/Πιστωτικού Ιδρύµατος κράτους µέλους, για λογαριασµό της/του οποίας/οποίου ενεργεί, δύναται να διαφηµίζει
επενδυτικές ή/και παρεπόµενες υπηρεσίες, να προσελκύει πελάτες ή πιθανούς πελάτες, να λαµβάνει και να διαβιβάζει εντολές πελατών
σχετικά µε επενδυτικές υπηρεσίες ή χρηµατοπιστωτικά µέσα, να µεσολαβεί για την τοποθέτηση χρηµατοπιστωτικών µέσων ή/και να
παρέχει συµβουλές σε πελάτες ή δυνητικούς πελάτες σχετικά µε τα εν λόγω χρηµατοπιστωτικά µέσα ή υπηρεσίες. Η ΑΕΠΕΥ µπορεί να
διορίζει συνδεδεµένους αντιπρόσωπους για την παροχή των προαναφερθεισών υπηρεσιών. Η ΑΕΠΕΥ φροντίζει οι συνδεδεµένοι
αντιπρόσωποί της να είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο δηµόσιο µητρώο συνδεδεµένων αντιπροσώπων που καταρτίζεται από κάθε
κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ), στο οποίο είναι εγκατεστηµένοι.
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
Κατά την παροχή των επενδυτικών ή/και παρεπόµενων υπηρεσιών της Εταιρίας ενδέχεται ν’ ανακύψουν περιπτώσεις σύγκρουσης
συµφερόντων, σύµφωνα µε την έννοια του άρθρου 23 του ν.4514/2018 και της MiFID II . Η ΑΕΠΕΥ έχει αναπτύξει ειδική πολιτική για τη
προάσπιση των συµφερόντων των πελατών Πολιτική Αποφυγής και ∆ιαχείρισης Περιπτώσεων Συγκρούσεων Συµφερόντων («η
Πολιτική»), στο πλαίσιο της οποίας λαµβάνει, στο µέτρο του εφικτού, κάθε εύλογο µέτρο για την αναγνώριση και α) την αποφυγή
ενδεχοµένων συγκρούσεων συµφερόντων, καθώς και β) την επίλυση υφισταµένων συγκρούσεων συµφερόντων µεταξύ
α) αφενός της ΑΕΠΕΥ, των Αρµοδίων Προσώπων υπό την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 του Κανονισµού 2017/565 («Αρµόδια
Πρόσωπα» τα οποία περιλαµβάνουν ενδεικτικά διευθυντή, διευθυντικό στέλεχος ή συνδεδεµένο αντιπρόσωπο της ΑΕΠΕΥ ή
διευθυντή, ή διευθυντικό στέλεχος τυχόν συνδεδεµένου αντιπροσώπου της ΑΕΠΕΥ, κλπ), ή των προσώπων που συνδέονται άµεσα ή
έµµεσα µε την ΑΕΠΕΥ µε σχέση ελέγχου (π.χ. θυγατρική ή θυγατρικές των θυγατρικών της) και, αφετέρου, των Πελατών της και
β) πελατών της ΑΕΠΕΥ – υφισταµένων ή δυνητικών – µεταξύ τους.
Η ΑΕΠΕΥ ενηµερώνει µε το παρόν συνοπτικώς τους Πελάτες ως προς την Πολιτική που ακολουθεί για τον εντοπισµό και τη διαχείριση
των συγκρούσεων συµφερόντων στο πλαίσιο της παροχής επενδυτικών ή παρεπόµενων υπηρεσιών.
1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής
Η ΑΕΠΕΥ εφαρµόζει την Πολιτική της στις σχέσεις της µε όλους τους Πελάτες της, στους οποίους παρέχει επενδυτικές ή παρεπόµενες
υπηρεσίες. Η διοίκηση της Εταιρίας έχει κατά πρώτο λόγο την αρµοδιότητα και την ευθύνη για τη διασφάλιση της πληρότητας και της
αποτελεσµατικότητας της παρούσας Πολιτικής και της εφαρµογής της προς το σκοπό του εντοπισµού πιθανών περιπτώσεων
σύγκρουσης συµφερόντων και της αποτροπής ή της διαχείρισής τους. Η παρούσα Πολιτική αποσκοπεί στην παροχή κατευθύνσεων
και καθοδήγησης προς τα αρµόδια στελέχη της Εταιρίας σχετικά µε την έννοια της σύγκρουσης συµφερόντων, τους κινδύνους να
ανακύψουν, τον τρόπο εντοπισµού τους και τις διαδικασίες και τα µέτρα που πρέπει να εφαρµόζονται για την αποτροπή εκδήλωσής
τους ή τη διαχείρισή τους, προκειµένου να προστατευθούν τα συµφέροντα των πελατών και της Εταιρίας
2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως συµφερόντων
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Σύγκρουση συµφερόντων µπορεί να ανακύψει ως προς οποιαδήποτε παρεχόµενη από την ΑΕΠΕΥ επενδυτική ή παρεπόµενη
υπηρεσία. Για το σκοπό του εντοπισµού τυχόν αναφυόµενων συγκρούσεων συµφερόντων, οι οποίες ενδέχεται να δηµιουργήσουν
ουσιαστικό κίνδυνο ζηµίας των πελατών της ΑΕΠΕΥ κατά την παροχή σ’ αυτούς επενδυτικών ή παρεπόµενων υπηρεσιών, η ΑΕΠΕΥ
έχει θεσπίσει διαδικασίες, προκειµένου να εξακριβώνει αν η ίδια ή Αρµόδιο Πρόσωπο ή πρόσωπο συνδεόµενο άµεσα ή έµµεσα µε
εκείνη µε σχέση ελέγχου βρίσκεται, είτε σχετικά µε την έκβαση της υπηρεσίας είτε από οποιαδήποτε άλλη άποψη, σε µία από τις
ακόλουθες καταστάσεις, που παρατίθενται ενδεικτικά:
Τα Αρµόδια Πρόσωπα που συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε αυτή µε σχέση ελέγχου είναι πιθανόν να αποκοµίσουν οικονοµικό όφελος,
συµπεριλαµβανοµένης της περιπτώσεως στην οποία αποφεύγουν οικονοµική ζηµία, ή συγκριτικό πλεονέκτηµα ως προς την παροχή
της υπηρεσίας εις βάρος του Πελάτη π.χ. i) αν τα Αρµόδια Πρόσωπα και τα πρόσωπα που συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε της εταιρία
µε σχέση ελέγχου, ενδέχεται να χρησιµοποιήσουν την επενδυτική έρευνα ή ανάλυση που διεξάγεται από το αντίστοιχο τµήµα της
ΑΕΠΕΥ, προτού ακόµη αυτή δηµοσιοποιηθεί ή ii) αν υπάρχει κίνδυνος υπάλληλοι της ΑΕΠΕΥ, κατά την παροχή επενδυτικών
συµβουλών ή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, προτείνουν συναλλαγές ή προβαίνουν σε πράξεις επί χρηµατοπιστωτικών
µέσων, έτσι ώστε να εξυπηρετούν συµφέροντα των ιδίων ή της ΑΕΠΕΥ.
3. Γενικά µέτρα και διαδικασίες για την πρόληψη και αντιµετώπιση καταστάσεων συγκρούσεως συµφερόντων
Για την πρόληψη και αντιµετώπιση καταστάσεων συγκρούσεως συµφερόντων, οι οποίες δύνανται να ανακύψουν στο πλαίσιο της
παροχής επενδυτικών ή παρεποµένων υπηρεσιών, η ΑΕΠΕΥ λαµβάνει τα απαραίτητα οργανωτικά και διοικητικά µέτρα – λαµβάνοντας
υπόψη το µέγεθος της ΑΕΠΕΥ, τον τύπο της σύγκρουσης, την κλίµακα και πολυπλοκότητα των επιχειρηµατικών της δραστηριοτήτων –
προκειµένου τα Αρµόδια Πρόσωπα που συµµετέχουν σε διάφορες επιχειρηµατικές δραστηριότητες, οι οποίες ενέχουν συνιστούν ή
ενδέχεται να προκαλέσουν σύγκρουση συµφερόντων, να ασκούν τις δραστηριότητες αυτές ανεπηρέαστα σε σχέση µε τις εργασίες των
υπολοίπων τµηµάτων της ΑΕΠΕΥ.
Τέτοια µέτρα είναι, ενδεικτικώς, τα εξής:
α) Πρόβλεψη και εφαρµογή αποτελεσµατικών διαδικασιών για την αποφυγή ή τον έλεγχο της ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των
Αρµοδίων Προσώπων που συµµετέχουν στην παροχή υπηρεσιών στους πελάτες της ΑΕΠΕΥ, όταν η ανταλλαγή αυτών των
πληροφοριών ενδέχεται να είναι επιζήµια για τα συµφέροντα πελατών. Προς την κατεύθυνση αυτή, η ΑΕΠΕΥ έχει υιοθετήσει
διαδικασίες όπως τη στεγανοποίηση τµηµάτων («σινικά τείχη»), ώστε να µην επικοινωνούν µεταξύ τους, επιπλέον έχει κυκλοφορήσει
εγκύκλιο προς όλα τα Αρµόδια Πρόσωπα, µε την οποία απαιτεί από ένα έκαστο εξ αυτών, τη γνωστοποίηση των συναλλαγών του κατά
είδος, ποσότητα, συνολική αξία συναλλαγής χρηµατοπιστωτικού µέσου, τόπο διαπραγµάτευσης, ΑΕΠΕΥ, που εκτέλεσε την εντολή τους
κ.λπ. στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συµµόρφωσης της ΑΕΠΕΥ το αργότερο έως και την εποµένη κάθε συναλλαγής ενός εκάστου
Αρµοδίου Προσώπου.
β) Εντοπισµός περιπτώσεων ταυτόχρονης ή διαδοχικής συµµετοχής ενός Αρµόδιου Προσώπου στην παροχή διαφορετικών
επενδυτικών ή παρεπόµενων υπηρεσιών σε πελάτες της ΑΕΠΕΥ, όταν µια τέτοια συµµετοχή ενδέχεται να αποβεί επιζήµια για τα
συµφέροντα των Πελατών. Θέσπιση διαδικασιών ελέγχου και υπόδειξη κανόνων συµπεριφοράς προς πρόληψη και αντιµετώπιση
συγκρούσεως συµφερόντων.
γ) Άσκηση χωριστής εποπτείας επί των Αρµοδίων Προσώπων, τα οποία στο πλαίσιο των καθηκόντων τους ενδέχεται να παρέχουν
υπηρεσίες σε πελάτες που έχουν ή εκπροσωπούν συµφέροντα αντικρουόµενα µεταξύ τους ή συγκρουόµενα µε εκείνα της ΑΕΠΕΥ.
δ) Θέσπιση κανόνων για τη διενέργεια προσωπικών συναλλαγών των Αρµοδίων Προσώπων σε χρηµατοπιστωτικά µέσα και έλεγχος
των συναλλαγών αυτών, καθώς και της τήρησης αυτών των κανόνων από τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συµµόρφωσης της ΑΕΠΕΥ,
συµπεριλαµβανοµένου του ελέγχου των συναλλαγών που τυχόν διενεργούν τα Αρµόδια Πρόσωπα σε σχέση µε τις συναλλαγές που
διενεργούν επί των ιδίων χρηµατοπιστωτικών µέσων άλλοι πελάτες της ΑΕΠΕΥ – συµπεριλαµβανοµένων των προσώπων που
εξυπηρετούν τα Αρµόδια Πρόσωπα.
ε) Εντοπισµός περιπτώσεων στις οποίες πρόσωπο ασκεί ανάρµοστη επιρροή σε Αρµόδιο Πρόσωπο ως προς την παροχή επενδυτικών
ή παρεπόµενων υπηρεσιών στον Πελάτη και θέσπιση µέτρων για την πρόληψη και την αντιµετώπιση της άσκησης.
στ) αποφυγή της σύνδεσης µεταξύ της αµοιβής αρµόδιων προσώπων που ασκούν κατά κύριο λόγο µια δραστηριότητα, αφενός και,
αφετέρου, της αµοιβής διαφορετικών αρµόδιων προσώπων που ασκούν κατά κύριο λόγο άλλη δραστηριότητα ή των εσόδων που
δηµιουργούν αυτά τα διαφορετικά πρόσωπα, όταν ενδέχεται να προκληθεί σύγκρουση συµφερόντων σε σχέση µε τις δραστηριότητες
αυτές·
Εάν οι οργανωτικές και διοικητικές ρυθµίσεις που έχουν καθοριστεί από την ΑΕΠΕΥ για την πρόληψη ή τη διαχείριση µιας ενδεχόµενης
σύγκρουσης συµφερόντων δεν επαρκούν ώστε να διασφαλίσουν, µε εύλογη βεβαιότητα, την αποφυγή κινδύνου βλάβης των
συµφερόντων του πελάτη, τότε η ΑΕΠΕΥ, ως µέτρο έσχατης ανάγκης, θα γνωστοποιεί την εν λόγω περίπτωση σύγκρουσης. Η
γνωστοποίηση περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των συγκρούσεων συµφερόντων που ανακύπτουν κατά την παροχή
επενδυτικών και/ή παρεπόµενων υπηρεσιών, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση του πελάτη στον οποίο πραγµατοποιείται η αποκάλυψη. Η
περιγραφή εξηγεί τη γενική φύση και τις πηγές των συγκρούσεων συµφερόντων, καθώς και τους κινδύνους για τον πελάτη που
προκύπτουν ως αποτέλεσµα των συγκρούσεων συµφερόντων και τα βήµατα που αναλαµβάνονται για τον περιορισµό αυτών των
κινδύνων, µε επαρκείς λεπτοµέρειες ώστε να επιτραπεί στον εν λόγω πελάτη να λάβει εµπεριστατωµένη απόφαση για την επενδυτική ή
παρεπόµενη υπηρεσία στο πλαίσιο της οποίας ανακύπτουν οι συγκρούσεις συµφερόντων.
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4. Τήρηση εχεµύθειας – Συµµόρφωση του προσωπικού της ΑΕΠΕΥ
Το προσωπικό της ΑΕΠΕΥ το οποίο έχει πρόσβαση σε προνοµιακές πληροφορίες κατά την έννοια του άρθρου 7 του Κανονισµού
596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Κανονισµός για την κατάχρηση αγοράς) ή το οποίο αποκτά άλλες
εµπιστευτικές πληροφορίες, π.χ. σχετιζόµενες µε πελάτες ή µε συναλλαγές πελατών, χειρίζεται τις πληροφορίες αυτές σύµφωνα µε το
νόµο και τηρεί το απόρρητο των σχετικών πληροφοριών, όπου αυτό επιτάσσεται από το νόµο, δεσµευόµενο από την επαγγελµατική
εχεµύθεια. Το προσωπικό της ΑΕΠΕΥ υπόκειται σε συνεχή καθοδήγηση και εκπαίδευση ως προς την Πολιτική της ΑΕΠΕΥ και
αξιολογείται ως προς τη συµµόρφωσή του προς αυτή.
5. Προσωπικές συναλλαγές
Ως προς τον εντοπισµό και τη διευθέτηση των συγκρούσεων συµφερόντων µεταξύ των Αρµοδίων Προσώπων και των Πελατών της
ΑΕΠΕΥ, στο πλαίσιο των προσωπικών συναλλαγών των πρώτων, η ΑΕΠΕΥ λαµβάνει ενδεικτικώς τα εξής µέτρα:
5.1. Η ΑΕΠΕΥ θεσπίζει και εφαρµόζει κατάλληλες διαδικασίες για να εµποδίζεται κάθε Αρµόδιο Πρόσωπο, το οποίο ασκεί
δραστηριότητες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε σύγκρουση συµφερόντων ή το οποίο, λόγω της δραστηριότητας που ασκεί έχει
πρόσβαση σε προνοµιακές πληροφορίες κατά την έννοια του άρθρου 7 του Κανονισµού 596/2014 ή σε άλλες εµπιστευτικές
πληροφορίες σχετιζόµενες µε πελάτες ή µε συναλλαγές πελατών, να προβεί σε προσωπική συναλλαγή, της οποίας η διενέργεια
απαγορεύεται από τις διατάξεις της νοµοθεσίας ή συνιστά κατάχρηση ή αθέµιτη γνωστοποίηση εµπιστευτικών πληροφοριών.
5.2. Η ΑΕΠΕΥ λαµβάνει µέτρα και θεσπίζει πρόσφορες διαδικασίες ώστε τα Αρµόδια πρόσωπα να εµποδίζονται να συµβουλεύουν ή
να βοηθούν, εντός ή και εκτός του πλαισίου της εργασίας τους ή της συµβάσεως παροχής των υπηρεσιών τους στην ΑΕΠΕΥ,
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ως προς (α) την εκτέλεση συναλλαγής σε χρηµατοπιστωτικά µέσα, για τα οποία έχει διενεργηθεί έρευνα
της ΑΕΠΕΥ, προτού δοθεί στους παραλήπτες της έρευνας η δυνατότητα να ενεργήσουν βάσει αυτής, και (β) τη διενέργεια συναλλαγής
επί χρηµατοπιστωτικών µέσων, ή οποία θα συνιστούσε αθέµιτη χρήση των πληροφοριών που αφορούν εκκρεµείς εντολές των πελατών
της ΑΕΠΕΥ.
5.3. Η ΑΕΠΕΥ λαµβάνει µέτρα και θεσπίζει πρόσφορες διαδικασίες, ώστε να εµποδίζει κάθε Αρµόδιο Πρόσωπο να γνωστοποιεί, εντός
ή εκτός του πλαισίου της εργασίας του ή της σύµβασης παροχής υπηρεσιών προς την ΑΕΠΕΥ, σε άλλο πρόσωπο κάθε πληροφορία ή
να διατυπώνει γνώµη, εφόσον το Αρµόδιο Πρόσωπο γνωρίζει ή όφειλε να γνωρίζει ότι µετά τη γνωστοποίηση των πληροφοριών αυτών
το άλλο πρόσωπο ενδέχεται: (α) να διενεργήσει συναλλαγή σε χρηµατοπιστωτικά µέσα η οποία, εάν ήταν προσωπική συναλλαγή του
Αρµοδίου Προσώπου, θα συνιστούσε κατάρτιση συναλλαγής επί χρηµατοπιστωτικών µέσων, ως προς τα οποία έχει διενεργηθεί
έρευνα στον τοµέα των επενδύσεων, προτού δοθεί στους παραλήπτες της έρευνας ή δυνατότητα να ενεργήσουν βάσει αυτής ή (β) να
συµβουλεύσει ή να βοηθήσει άλλο πρόσωπο να προβεί σε τέτοιου είδους συναλλαγή.
5.4. Η ΑΕΠΕΥ λαµβάνει πρόσφορα µέτρα, προκειµένου να διασφαλίσει ότι:
(α) κάθε Αρµόδιο Πρόσωπο γνωρίζει τους περιορισµούς που αφορούν τις προσωπικές συναλλαγές, καθώς και τα µέτρα που έχουν
θεσπιστεί από την ΑΕΠΕΥ σε σχέση µε τις προσωπικές συναλλαγές και την πολιτική γνωστοποιήσεως αυτών στην ΑΕΠΕΥ,
(β) η ΑΕΠΕΥ ενηµερώνεται αµέσως για οποιαδήποτε προσωπική συναλλαγή Αρµοδίου Προσώπου, είτε µε κοινοποίηση της
συναλλαγής αυτής είτε µε την εφαρµογή άλλων διαδικασιών που επιτρέπουν τον εντοπισµό αυτών των συναλλαγών.
6. Παροχή πρόσθετων πληροφοριών
Ο Πελάτης δικαιούται να ζητήσει από την ΑΕΠΕΥ πρόσθετες πληροφορίες σε σχέση µε τις διοικητικές και οργανωτικές διαδικασίες που
έχει υιοθετήσει η ΑΕΠΕΥ για την πρόληψη και επίλυση των συγκρούσεων συµφερόντων. Σχετικώς, ο Πελάτης θα απευθύνεται στον
Υπεύθυνο Κανονιστικής Συµµόρφωσης της ΑΕΠΕΥ.
Η ΑΕΠΕΥ πληροφορεί σχετικώς τον Πελάτη, δυνάµενη να αρνηθεί τη χορήγηση εµπιστευτικών, κατ’ εύλογη κρίση της, πληροφοριών,
π.χ. εφόσον η χορήγησή τους, κατ’ εύλογη κρίση της ΑΕΠΕΥ, θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο εµπιστευτικές επαγγελµατικές και
επιχειρηµατικής φύσεως πληροφορίες ως προς την ΑΕΠΕΥ.
7. Εφαρµογή της πολιτικής - επανεξέταση
Η ΑΕΠΕΥ ελέγχει την εφαρµογή της Πολιτικής και εξετάζει περιοδικά την αποτελεσµατικότητά της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον
Εσωτερικό Κανονισµό της. Η ΑΕΠΕΥ παρακολουθεί και εξετάζει περιοδικά και οπωσδήποτε άπαξ ετησίως την αποτελεσµατικότητα των
ρυθµίσεων της Πολιτικής που έχει θεσπίσει, προβαίνοντας σε αλλαγές όπου και όταν αυτό είναι απαραίτητο.
8. Τήρηση αρχείου συγκρούσεως συµφερόντων
8.1. Η ΑΕΠΕΥ τηρεί αρχείο το οποίο ενηµερώνει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα για κάθε επενδυτική ή παρεπόµενη υπηρεσία ή
δραστηριότητα που ασκήθηκε από την ΑΕΠΕΥ ή για λογαριασµό της και (α) ως προς την οποία έχει προκύψει σύγκρουση
συµφερόντων, που συνεπάγεται ουσιώδη κίνδυνο ζηµίας των συµφερόντων ενός ή περισσότερων Πελατών ή (β) στην περίπτωση
συνεχιζόµενης υπηρεσίας ή δραστηριότητας, ως προς την οποία ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση συµφερόντων.
8.2. Η ΑΕΠΕΥ τηρεί αρχείο των προσωπικών συναλλαγών των Αρµοδίων Προσώπων, οι οποίες της κοινοποιούνται ή εντοπίζονται
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από αυτή, περιλαµβανοµένης κάθε έγκρισης που παρέχεται από εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα για τη διενέργεια προσωπικής
συναλλαγής ή απαγόρευσής της.
8.3. Σε περίπτωση συµβάσεως εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing), η ΑΕΠΕΥ διασφαλίζει ότι ο πάροχος της υπηρεσίας τηρεί αρχείο
προσωπικών συναλλαγών των Αρµοδίων Προσώπων και παρέχει τις σχετικές πληροφορίες στην ΑΕΠΕΥ, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση,
αφότου εκείνη τις ζητήσει.
9. ∆υνατότητα άρνησης παροχής υπηρεσιών
Όταν πιστεύουµε ότι δεν µπορούµε να αποφύγουµε την σύγκρουση συµφερόντων κατά παροχή µίας υπηρεσίας, µπορούµε να
αρνηθούµε σε κάποιον πελάτη µας την παροχή της συγκεκριµένης υπηρεσίας προκειµένου να προστατέψουµε µε τον καλύτερο τρόπο
τα συµφέροντά του.
10. Αντιπαροχές
Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρµόζει Πολιτική Αντιπαροχών, σύµφωνα µε την οποία η Εταιρία δεν καταβάλλει ή εισπράττει
οποιοδήποτε αµοιβή, προµήθεια ή µη χρηµατικό όφελος σε σχέση µε την παροχή επενδυτικής υπηρεσίας ή παρεπόµενης υπηρεσία,
προς ή από οιοδήποτε µέρος πλην του Πελάτη ή ενός προσώπου για λογαριασµό του Πελάτη, εκτός από τις περιπτώσεις που η
πληρωµή ή το όφελος:
i)
ii)

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 των Πελατών της
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΤΟΠΟΥΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
Η ΑΕΠΕΥ εκθέτει στο παρόν έντυπο τις ρυθµίσεις που έχει θεσπίσει και εφαρµόζει, προκειµένου να διασφαλίσει ότι οι εντολές των
πελατών της επί χρηµατοπιστωτικών µέσων, είτε αυτά διαπραγµατεύονται εντός είτε εκτός τόπων διαπραγµάτευσης εκτελούνται µε
τρόπο τέτοιο ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα για τα συµφέροντα των πελατών της ("Βέλτιστη Εκτέλεση").
1. Νοµοθετικό Πλαίσιο
Στο πλαίσιο του Nόµου 4514/2018, η ΑΕΠΕΥ οφείλει να λαµβάνει επαρκή µέτρα ώστε να επιτυγχάνει για τους Πελάτες της, ιδιώτες και
επαγγελµατίες, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα κατά την παροχή σε αυτούς των επενδυτικών υπηρεσιών: α) της λήψης και διαβίβασης
εντολών προς εκτέλεση από τρίτους β) της εκτέλεσης εντολών τους από την ίδια την ΑΕΠΕΥ, και γ) της διαχείρισης χαρτοφυλακίου
καθώς και εν γένει κατά τον χειρισµό «εντολών» προς κατάρτιση συναλλαγών για λογαριασµό των Πελατών της. Η παρούσα πολιτική
έχει θεσπισθεί µε στόχο να επιτρέψει την, κατά το δυνατό, βέλτιστη εκτέλεσή των εντολών αλλά και τον έλεγχο / αναθεώρησή της σε
συνδυασµό και µε τις ρυθµίσεις του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της Εταιρίας.

-

2. Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης
2.1. Η περιγραφόµενη κατωτέρω πολιτική εκτέλεσης των εντολών που εφαρµόζει η ΑΕΠΕΥ, ισχύει: :
Κατά την εκτέλεση εντολών, διαβίβαση ή αποστολή εντολών Πελατών σε άλλες οντότητες προς εκτέλεση, στο πλαίσιο της παροχής των
επενδυτικών υπηρεσιών εκτέλεσης εντολών για λογαριασµό πελατών, λήψης και διαβίβασης εντολών καθώς και εκτέλεσης ή
αποστολής σε άλλες οντότητες προς εκτέλεση εντολών στο πλαίσιο της υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου πελατών
Στα χρηµατοπιστωτικά µέσα που αυτά διαπραγµατεύονται εντός ή εκτός ρυθµιζόµενων αγορών ή µέσω Πολυµερών Μηχανισµών
∆ιαπραγµάτευσης (ΠΜ∆) ή Μηχανισµών Οργανωµένης ∆ιαπραγµάτευσης (ΜΟ∆)
Στους Επαγγελµατίες και Ιδιώτες Πελάτες ή στους Επιλέξιµους Αντισυµβαλλόµενους, εφόσον οι τελευταίοι αντιµετωπίζονται (σύµφωνα
µε τη σχετικά εφαρµοστέα νοµοθεσία και την Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών της Εταιρίας) ως Πελάτες, των οποίων οι σχέσεις µε
την Εταιρία διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 24, 25, 27 και 28 του ν.4514/2018.
3. Περιεχόµενο της επιδίωξης της ΑΕΠΕΥ για την επίτευξη της βέλτιστης εκτέλεσης των εντολών του Πελάτη
3.1. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων, στις οποίες οι Πελάτες δίδουν συγκεκριµένες οδηγίες στην ΑΕΠΕΥ σε σχέση µε τον χειρισµό
των εντολών τους (βλ. παρακάτω υπό 6), η ΑΕΠΕΥ επιδεικνύει κάθε δυνατή επιµέλεια και λαµβάνει επαρκή µέτρα ώστε να επιτυγχάνει
για τους Πελάτες της, ιδιώτες και επαγγελµατίες, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα κατά την εκτέλεση των εντολών τους λαµβάνοντας
υπόψη
α) την τιµή της συναλλαγής, µε στόχο την επίτευξη της καλύτερης δυνατής τιµής,
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β) το κόστος της συναλλαγής, µε στόχο τον κατά το δυνατόν περιορισµό του κόστους, χωρίς όµως τούτο να αποβαίνει εις βάρος της
ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών,
γ) την ταχύτητα εκτέλεσης της εντολής, µε στόχο την κατά το δυνατόν ταχύτερη εκτέλεση αυτής,
δ) την πιθανότητα αα) εκτέλεσης της εντολής µε κατάρτιση συναλλαγής και ββ) προσήκοντος διακανονισµού της εκτελεσθείσας
εντολής, µε στόχο τη διασφάλιση τόσο της εκτέλεσης της εντολής, όσο και τον ασφαλή διακανονισµό της συναλλαγής.
Την επίτευξη των ως άνω στόχων επηρεάζουν επίσης, και συνεπώς λαµβάνονται υπόψη, ο όγκος της προς κατάρτιση συναλλαγής και
το είδος αυτής. ∆ύνανται, επίσης, να την επηρεάζουν, κατά περίπτωση, και άλλες παράµετροι, τις οποίες η ΑΕΠΕΥ θα λαµβάνει
υπόψη προς επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος κατά την εκτέλεση της εντολής.
3.2. Η ΑΕΠΕΥ υπογραµµίζει στον Πελάτη ότι, ως επί το πλείστον, δεν είναι δυνατή η παράλληλη και ταυτόχρονη εξυπηρέτηση ισότιµα
όλων των ανωτέρω στόχων, καθόσον, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς, απαιτείται ιεράρχησή τους, η οποία σηµαίνει αναγνώριση
προτεραιότητας σε ένα στόχο έναντι άλλου ή άλλων. Κατά συνέπεια, σε σχέση µε τους εκτεθέντες στόχους εκτέλεσης, η ΑΕΠΕΥ δίδει,
κατά περίπτωση, µεγαλύτερη σηµασία στην επίτευξη ορισµένων εξ αυτών έναντι άλλων, προς επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσµατος
για τους Πελάτες, σταθµίζοντας αυτούς και βάσει των κριτηρίων της παραγράφου 3.4.
3.3. Ο Πελάτης δύναται να δώσει ειδικές οδηγίες ως προς την ιεράρχηση των ανωτέρω στόχων, καθώς και να προσδιορίσει έµµεσα
κριτήρια ιεράρχησής τους, π.χ. βάσει των χαρακτηριστικών της εντολής που δίδει (stop loss, market ή limit order κτλ.), λαµβανοµένων
υπόψη και των κανόνων της ρυθµιζόµενης αγοράς ή Πολυµερούς Μηχανισµού ∆ιαπραγµάτευσης ή Μηχανισµού Οργανωµένης
∆ιαπραγµάτευσης, όπου εκτελούνται οι εντολές, σε σχέση µε το είδος και το χειρισµό από το Σύστηµα Συναλλαγών των εντολών που
εισάγονται σ’ αυτό προς εκτέλεση.
3.4. Η ΑΕΠΕΥ, προκειµένου να σταθµίσει τη σχετική βαρύτητα που αποδίδει στους παράγοντες που εκτέθηκαν υπό 3.1. ως προς την
εκπλήρωση των αντίστοιχων στόχων, λαµβάνει υπόψη και τα εξής κριτήρια (παραµέτρους):
α) Τα χαρακτηριστικά των χρηµατοπιστωτικών µέσων που αποτελούν το αντικείµενο της εντολής (σύνθετα ή µή, υψηλής ή
περιορισµένης ρευστότητας κτλ.),
β) Τα χαρακτηριστικά του Πελάτη, περιλαµβανοµένης της κατηγοριοποίησής του ως ιδιώτη ή επαγγελµατία,
γ) Τα χαρακτηριστικά της εντολής του Πελάτη, σε σχέση πάντοτε µε την επιλογή που προσφέρουν τα Συστήµατα διαπραγµάτευσης και
οι κανόνες της αγοράς, στην οποία εισάγεται η εντολή προς εκτέλεση,
δ) Τα χαρακτηριστικά των «τόπων εκτέλεσης» στους οποίους η εντολή εισάγεται προς εκτέλεση, δηλαδή των ρυθµιζόµενων αγορών,
ΠΜ∆, ΜΟ∆ ή άλλων δυνατοτήτων εκτέλεσης που µπορεί να προσφέρονται κατά περίπτωση και αναλόγως του είδους και του
αντικειµένου της εντολής.
3.5. Για τις µετοχές και λοιπά χρηµατοπιστωτικά µέσα, που είναι αντικείµενα διαπραγµάτευσης σε Τόπους ∆ιαπραγµάτευσης και για τα
οποία υπάρχει ρευστότητα στην αγορά και δηµόσιες τιµές, η ΑΕΠΕΥ θεωρεί σηµαντικότερους παράγοντες την τιµή και το κόστος
εκτέλεσης της εντολής (και εν γένει το συνολικό τίµηµα που καταβάλει ο πελάτης), λαµβάνοντας υπόψη ότι στους εν λόγω Τόπους
∆ιαπραγµάτευσης, κατά κανόνα και µε βάση το ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, επιτυγχάνονται, σε ικανοποιητικές
συνθήκες ταχύτητας και ασφάλειας, η κατάρτιση συναλλαγών και ο επιτυχής διακανονισµός, µε βάση τις παρεχόµενες δηµόσια τιµές.
4. Τόποι Εκτέλεσης των εντολών – Επιλογή του Τόπου Εκτέλεσης και παράγοντες επιλογής
4.1. Αναφορικά µε εντολές σε χρηµατοπιστωτικά µέσα που είναι εισηγµένα στις ρυθµιζόµενες αγορές και ΠΜ∆ του ΧΑ, η ΑΕΠΕΥ
εκτελεί η ίδια τις εντολές των πελατών της απευθείας στους εν λόγω τόπους διαπραγµάτευσης ως Μέλος αυτών,.
4.2. Η ΑΕΠΕΥ έχει επιλέξει τους συγκεκριµένους Τόπους Εκτέλεσης λόγω της δραστηριοποίησής της σε χρηµατοπιστωτικά µέσα που
αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στην ελληνική αγορά, δεδοµένου η συστηµατική πραγµατοποίηση συναλλαγών επί των εν
λόγω χρηµατοπιστωτικών µέσων είναι δυνατή κατά κύριο λόγο στους εν λόγω Τόπους Εκτέλεσης. Επιπροσθέτως, η ΑΕΠΕΥ ως µέλος
των τόπων διαπραγµάτευσης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, έχει τη δυνατότητα πραγµατοποίησης των σχετικών συναλλαγών, χωρίς
την παρεµβολή τρίτων οντοτήτων, διασφαλίζοντας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες ως προς την τη τιµή, το κόστος, την ταχύτητα και
πιθανότητα εκτέλεσης, καθώς και κάθε άλλου σχετικού παράγοντα, προς το σκοπό της επίτευξης του καλύτερου δυνατού
αποτελέσµατος για τον πελάτη σε σχέση µε τα συγκεκριµένα χρηµατοπιστωτικά µέσα. Με τον ίδιο τρόπο διασφαλίζεται και η
διενέργεια των ελέγχων για την επαλήθευση της συστηµατικής επίτευξης της βέλτιστης εκτέλεσης.
4.3 Η ΑΕΠΕΥ διατηρεί το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει και άλλους Τόπους Εκτέλεσης πλην του Χ.Α., εφόσον ευλόγως προσδοκά ότι
τούτο θα συµβάλει στην καλύτερη εκτέλεση της εντολής. Σχετικώς η ΑΕΠΕΥ δύναται να δέχεται και ειδικές οδηγίες του Πελάτη, χωρίς
όµως να δεσµεύεται από αυτές, αν δεν έχει αυτή τη δυνατότητα ή αν η τήρηση των οδηγιών αυτών συνδέεται µε υψηλό κόστος.
4.4 Εκτός αν άλλως γνωστοποιηθεί ρητώς στους Πελάτες, οπότε και θα τροποποιηθεί σχετικώς η παρούσα πολιτική, η ΑΕΠΕΥ δεν
εκτελεί εντολές εκτός Τόπων ∆ιαπραγµάτευσης µε αντικείµενο χρηµατοπιστωτικά µέσα εισηγµένα στις αγορές του ΧΑ.
4.5 Αναφορικά µε χρηµατοπιστωτικά µέσα που δεν είναι εισηγµένα σε τόπο διαπραγµάτευσης του ΧΑ, η ΑΕΠΕΥ µπορεί να προσθέτει
ή να αφαιρεί οποιοδήποτε Τόπο Εκτέλεσης µε γνώµονα την βέλτιστη εκτέλεση των εντολών, τροποποιώντας το παρόν. Σε κάθε
περίπτωση όµως, η ΑΕΠΕΥ δεν αναλαµβάνει την υποχρέωση να συµµετέχει σε περισσότερες ρυθµιζόµενες αγορές ΠΜ∆ ή ΜΟ∆, όπου
τυχόν µπορεί να αποτελέσουν αντικείµενο διαπραγµάτευσης τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που αποτελούν αντικείµενο της εντολής. Σε
περίπτωση που η ίδια η ΑΕΠΕΥ θα συµµετάσχει στο µέλλον σε άλλη πλην του ΧΑ ρυθµιζόµενη αγορά, ΠΜ∆ ή ΜΟ∆ θα γνωστοποιήσει
σχετικά στον Πελάτη την αναθεωρηµένη πολιτική της.
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4.6 Κατά την εκτέλεση εντολών πελατών ή τη λήψη απόφασης για κατάρτιση συναλλαγών για λογαριασµό πελατών σε
εξωχρηµατιστηριακά προϊόντα συµπεριλαµβανοµένων ειδικών προϊόντων, η ΑΕΠΕΥ ελέγχει τον δίκαιο χαρακτήρα της τιµής που
προτείνεται στον πελάτη, συγκεντρώνοντας δεδοµένα της αγοράς που χρησιµοποιούνται στον υπολογισµό της τιµής του εν λόγω
προϊόντος και, όπου είναι δυνατόν, συγκρίνοντας µε παρεµφερή ή συγκρίσιµα προϊόντα.
5. Κανόνες και µέθοδοι εκτέλεσης των εντολών
5.1. Η ΑΕΠΕΥ, κατά την εκτέλεση εντολών για λογαριασµό πελατών, εφαρµόζει διαδικασίες και µηχανισµούς που διασφαλίζουν την
έγκαιρη, δίκαιη και ταχεία εκτέλεση των εντολών πελατών σε σχέση µε τις εντολές άλλων πελατών ή τις θέσεις διαπραγµάτευσης της
ίδιας της Α.Ε.Π.Ε.Υ. και επιτρέπουν την εκτέλεση συγκρίσιµων κατά τα λοιπά εντολών πελατών.
5.2 Η ΑΕΠΕΥ καταγράφει άµεσα και µε ακρίβεια τις εντολές των πελατών της που λαµβάνει και αποδέχεται και τις εκτελεί βάσει της
αρχής της χρονικής προτεραιότητας, ως προς τις εντολές µε τα ίδια χαρακτηριστικά, που είναι συγκρίσιµες µεταξύ τους, εκτός και αν τα
χαρακτηριστικά συγκεκριµένης εντολής (π.χ. ο τόπος στον οποίο πρόκειται να εκτελεσθεί) ή οι συνθήκες της αγοράς δεν επιτρέπουν
τούτο ή αν τα συµφέροντα του πελάτη απαιτούν διαφορετικό χειρισµό. Η ΑΕΠΕΥ ενηµερώνει εντός του αντικειµενικώς ευλόγως
απαιτουµένου χρόνου τον Πελάτη για κάθε ουσιώδες πρόβληµα που προκύπτει κατά την εκτέλεση της εντολής του, εφόσον αυτό µπορεί
να επηρεάσει την καλή εκτέλεσή της, αµέσως µόλις λάβει γνώση του προβλήµατος αυτού.
5.3 Εάν ευθύνεται για την εποπτεία ή την οργάνωση του διακανονισµού µιας εκτελεσθείσας εντολής, η ΑΕΠΕΥ λαµβάνει κάθε εύλογο
µέτρο για να διασφαλίσει ότι τα χρηµατοπιστωτικά µέσα ή κεφάλαια πελατών που λαµβάνονται για το διακανονισµό της εκτελεσθείσας
εντολής παραδίδονται αµέσως και σωστά στο λογαριασµό του κατάλληλου πελάτη. Η ΑΕΠΕΥ επίσης δεν κάνει κατάχρηση των
πληροφοριών που αφορούν εκκρεµείς εντολές πελατών και λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα προκειµένου να αποφευχθεί η κατάχρηση
των πληροφοριών αυτών από οποιοδήποτε από τα αρµόδια πρόσωπά της.
5.4. Η ΑΕΠΕΥ, εκτός και αν λάβει διαφορετικές συγκεκριµένες οδηγίες από τον Πελάτη ως προς την εκτέλεση των εντολών του και την
ιεράρχηση των στόχων που εκτέθηκαν υπό 3.1., οι οποίοι συνθέτουν το βέλτιστο αποτέλεσµα κατά την εκτέλεση των εντολών του,
γνωρίζει στον Πελάτη ότι τους ανωτέρω στόχους ιεραρχεί ως εξής:
α) την τιµή της συναλλαγής, µε στόχο την επίτευξη της καλύτερης δυνατής τιµής,
β) το κόστος της συναλλαγής, µε στόχο τον κατά το δυνατόν περιορισµό του κόστους, χωρίς όµως τούτο να αποβαίνει εις βάρος της
ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών,
γ) την ταχύτητα εκτέλεσης της εντολής, µε στόχο την κατά το δυνατόν ταχύτερη εκτέλεση αυτής,
δ) την πιθανότητα αα) εκτέλεσης της εντολής µε κατάρτιση συναλλαγής και ββ) προσήκοντος διακανονισµού της εκτελεσθείσας
εντολής, µε στόχο τη διασφάλιση τόσο της εκτέλεσης της εντολής, όσο και τον ασφαλή διακανονισµό της συναλλαγής
δ) Ασφάλεια στην εκκαθάριση και διακανονισµός των συναλλαγών.
5.5. Σε κάθε περίπτωση, η ΑΕΠΕΥ θα προσδιορίζει τη σχετική σηµασία των παραγόντων εκτέλεσης αξιοποιώντας την κρίση και την
εµπειρία της, σύµφωνα µε τα συναλλακτικά ήθη και λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς, το είδος και τη φύση της εντολής και
το συµφέρον των Πελατών, καθώς και τα κριτήρια (παραµέτρους) που εκτίθενται υπό 3.4
5.6. Ειδικά για τους ιδιώτες πελάτες, η ΑΕΠΕΥ προσδιορίζει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα ως προς την εκτέλεση της εντολής τους
βάσει του συνολικού τιµήµατος της συναλλαγής που πρόκειται να καταρτισθεί σε εκτέλεση της εντολής του Πελάτη. Ως συνολικό τίµηµα
νοείται το ποσό που αντιπροσωπεύει την τιµή του χρηµατοπιστωτικού µέσου και τις κάθε είδους χρεώσεις που σχετίζονται µε την
εκτέλεση, οι οποίες περιλαµβάνουν όλα τα έξοδα που βαρύνουν τον Πελάτη και τα οποία συνδέονται άµεσα µε την εκτέλεση της
εντολής, περιλαµβανοµένων των τελών του τόπου εκτέλεσης, των τελών εκκαθάρισης και διακανονισµού και όλων των λοιπών αµοιβών
που καταβάλλονται σε τρίτους οι οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση της εντολής. Όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός
ανταγωνιστικοί τόποι για την εκτέλεση µιας εντολής (και µόνο τότε), στην αξιολόγηση του συνολικού τιµήµατος λαµβάνονται υπόψη και
οι προµήθειες που εισπράττει ΑΕΠΕΥ, µαζί µε τα κόστη που βαρύνουν τον πελάτη για την εκτέλεση της εντολής σε καθέναν από τους
επιλέξιµους τόπους εκτέλεσης. Αυτό ωστόσο δεν υποχρεώνει την ΑΕΠΕΥ να συγκρίνει τα αποτελεσµάτων που θα επιτυγχάνονταν για
τον πελάτη βάσει της παρούσας πολιτικής και των δικών της προµηθειών και αµοιβών µε τα αποτελέσµατα που θα µπορούσαν να
επιτευχθούν τον πελάτη από οιαδήποτε άλλη επιχείρηση βάσει διαφορετικής πολιτικής εκτέλεσης ή διαφορετικής διάρθρωσης
προµηθειών ή αµοιβών. Σε κάθε περίπτωση, η ΑΕΠΕΥ δεν λαµβάνει καµία αµοιβή, έκπτωση ή µη χρηµατικό όφελος για να κατευθύνει
εντολές πελατών σε έναν συγκεκριµένο τόπο διαπραγµάτευσης ή εκτέλεσης.
5.7Σε περίπτωση εντολής πελάτη µε όριο που αφορά µετοχές εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη αγορά ή σε άλλο Τόπο ∆ιαπραγµάτευσης, η
οποία δεν εκτελείται αµέσως µε τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς η ΑΕΠΕΥ, σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν έχει δώσει άλλες
οδηγίες για την εκτέλεση της εντολής του, ανακοινώνει αµέσως δηµόσια την εντολή αυτή του Πελάτη µε τρόπο προσιτό στους άλλους
συµµετέχοντες στην αγορά είτε υποβάλλοντας την εντολή προς εκτέλεση κατά προτεραιότητα σύµφωνα µε τη παρούσα πολιτική σε
ρυθµιζόµενη αγορά ή ΠΜ∆ είτε αποστέλλοντας την εν λόγω εντολή προς δηµοσιοποίηση σε εγκεκριµένο πάροχο υπηρεσιών αναφοράς
δεδοµένων. Ο Πελάτης εφόσον επιθυµεί, δύναται να συναινέσει γενικώς στη µη δηµοσιοποίηση των εντολών του µε όριο. Η ΑΕΠΕΥ
απαλλάσσεται από την υποχρέωση δηµοσιοποίησης οριακών εντολών για εντολές µεγάλου µεγέθους σε σχέση µε το κανονικό µέγεθος
της αγοράς, εφόσον υπάρξει σχετική απόφαση της αρµόδιας εποπτικής αρχής σύµφωνα µε τα εκάστοτε οριζόµενα σε αυτή.
6. Συγκεκριµένες Οδηγίες του Πελάτη
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6.1. Όταν ο Πελάτης δίδει συγκεκριµένες οδηγίες σε σχέση µε την εκτέλεση της εντολής του ή µέρους αυτής, η ΑΕΠΕΥ θα εκτελεί την
εντολή ακολουθώντας τις συγκεκριµένες οδηγίες του Πελάτη. Είναι αυτονόητο ότι η ύπαρξη συγκεκριµένων οδηγιών του Πελάτη
δύναται – αναλόγως του περιεχοµένου τους – να αναιρέσουν εν όλω ή εν µέρει την εφαρµογή της πολιτικής εκτέλεσης της ΑΕΠΕΥ,
προς επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσµατος ως προς την εκτέλεση της εντολής.
6.2. Στο βαθµό που οι οδηγίες του Πελάτη αφορούν µόνον ένα µέρος της εντολής, η ΑΕΠΕΥ εφαρµόζει την πολιτική εκτέλεσης εντολών
της για το µέρος εκείνο της εντολής που δεν καλύπτεται από τις οδηγίες του Πελάτη, εφόσον τούτο είναι δυνατό και συµβατό µε τις
οδηγίες. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της εντολής του Πελάτη σύµφωνα µε τις οδηγίες που
εκείνος έχει δώσει στην ΑΕΠΕΥ, η τελευταία θα ενηµερώνει χωρίς υπαίτια βραδύτητα τον Πελάτη ως προς την αδυναµία εκτέλεσης της
εντολής του σύµφωνα µε τις οδηγίες του και θα ζητήσει τη λήψη νέων οδηγιών εκ µέρους του σε σχέση µε την εκτέλεση της εντολής,
δικαιούµενη να ενεργήσει κατά το τεκµαιρόµενο συµφέρον του Πελάτη.
7. Λήψη και ∆ιαβίβαση Εντολών και διαβίβαση εντολών στο πλαίσιο διαχείρισης χαρτοφυλακίου
7.1. Η ΑΕΠΕΥ λαµβάνει επαρκή µέτρα προκειµένου να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα για τους πελάτες της, λαµβάνοντας
υπόψη τους παράγοντες που αναφέρονται παραπάνω σύµφωνα µε την προαναφερόµενη ιεράρχηση.
7.2 Σε περίπτωση διαβίβασης εντολών στο πλαίσιο διαχείρισης χαρτοφυλακίου και σε περίπτωση εντολών που λαµβάνει η ΑΕΠΕΥ
από τον Πελάτη για κατάρτιση συναλλαγών επί χρηµατοπιστωτικών µέσων που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε Τόπους
∆ιαπραγµάτευσης στους οποίους δεν συµµετέχει η ΑΕΠΕΥ, η εντολή θα διαβιβασθεί προς εκτέλεση σε άλλη ΕΠΕΥ ή Πιστωτικό Ίδρυµα
(στο εξής: η «Εκτελούσα Επιχείρηση») προς κατάρτιση συναλλαγής για λογαριασµό του Πελάτη. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα
εξής:
α) Η ΑΕΠΕΥ δικαιούται να αρνηθεί την παροχή της ως άνω υπηρεσίας ως προς συγκεκριµένα χρηµατοπιστωτικά µέσα. Κατά κανόνα,
η ΑΕΠΕΥ δέχεται εντολές προς κατάρτιση συναλλαγών µέσω Εκτελούσας Επιχείρησης ως προς Εκτελούσες Επιχειρήσεις µε τις οποίες
διατηρεί σχέση συνεργασίας και για χρηµατοπιστωτικά µέσα στα οποία παρέχει πρόσβαση έκαστη εξ αυτών των επιχειρήσεων
β) Ο Πελάτης δύναται να δώσει συγκεκριµένες οδηγίες ως προς την ΕΠΕΥ που θα εκτελέσει την εντολή καταρτίζοντας τη συναλλαγή ή
ως προς άλλα χαρακτηριστικά της εντολής. Για να είναι δεσµευτικές αυτές οι οδηγίες προς την ΑΕΠΕΥ, πρέπει αυτή να τις αποδεχθεί
ρητώς. Η αποδοχή των οδηγιών αυτών εξαρτάται και από το περιεχόµενο της συνεργασίας της ΑΕΠΕΥ µε την Εκτελούσα Επιχείρηση
και τη δυνατότητα ή προθυµία της τελευταίας να συνεργασθεί µε την ΑΕΠΕΥ.
γ) Ελλείψει τέτοιων οδηγιών, η ΑΕΠΕΥ διαβιβάζει την εντολή που λαµβάνει από τον Πελάτη προς εκτέλεση σε Εκτελούσα Επιχείρηση
της επιλογής της.
δ) Η συναλλαγή εκτελείται από την Εκτελούσα Επιχείρηση στο όνοµα της ΑΕΠΕΥ για λογαριασµό πελατών της, εκτός αν ο Πελάτης
έχει ανοίξει λογαριασµό στην Εκτελούσα Επιχείρηση στο δικό του όνοµα.
ε) Η ΑΕΠΕΥ διαβιβάζει µε κάθε επιµέλεια στις Εκτελούσες Επιχειρήσεις τις εντολές του Πελάτη προς κατάρτιση των συναλλαγών επί
των χρηµατοπιστωτικών µέσων που αυτός παραγγέλλει. ∆ιαβιβάζει επίσης στις Εκτελούσες Επιχειρήσεις τις τυχόν ειδικές οδηγίες του
Πελάτη. Οι εντολές αυτές εκτελούνται σύµφωνα µε τους κανόνες για την πολιτική εκτέλεσης των εντολών που θεσπίζει η κάθε
Εκτελούσα Επιχείρηση, οι οποίοι τίθενται στη διάθεση του Πελάτη. Η ΑΕΠΕΥ δεν ευθύνεται έναντι του Πελάτη για τις ενέργειες των
Εκτελουσών Επιχειρήσεων προς εκτέλεση των εντολών αυτών. Αν ο Πελάτης υποστεί ζηµία λόγω κακής εκτέλεσης των εντολών του
από την Εκτελούσα Επιχείρηση, η ΑΕΠΕΥ θα του παρέχει κάθε δυνατή συνδροµή για την ικανοποίηση τυχόν αξιώσεών του, εφόσον
αυτή η συνδροµή είναι απαραίτητη.
στ) Εκτός αν ο Πελάτης έχει ανοίξει λογαριασµό στην Εκτελούσα Επιχείρηση στο δικό του όνοµα, την εκκαθάριση/διακανονισµό των
συναλλαγών αυτών διενεργούν µία από τις επιχειρήσεις που θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως στον πελάτη στο όνοµα της ΑΕΠΕΥ, σε
συλλογικό λογαριασµό πελατών της (omnibus account) (στο εξής: ο «Εκκαθαρίζων Θεµατοφύλακας»). Κατά συνέπεια, η
διεκπεραίωση των σχετικών µε τις συναλλαγές αυτές χρηµατικών υποχρεώσεων ή υποχρεώσεων παράδοσης χρηµατοπιστωτικών
µέσων γίνεται από τον Εκκαθαρίζοντα Θεµατοφύλακα.
7.3. Επί του παρόντος η ΑΕΠΕΥ διατηρεί συνεργασίες µε τις ακόλουθες επιχειρήσεις στις οποίες διαβιβάζει εντολές προς εκτέλεση και
οι οποίες παρέχουν πρόσβαση στους παρακάτω τόπους εκτέλεσης:

Εκτελούσα Επιχείρηση

Αγορά

Χρηµατοπιστωτικό Μέσο

ADM

Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών σε όλες
τις Οργανωµένες Αγορές , ΠΜ∆ και OTC, Ευρώπης,
Αµερικής, Αυστραλίας και Καναδά και Ασίας
Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών σε όλες
τις Οργανωµένες Αγορές , ΠΜ∆ και OTC, Ευρώπης,
Αµερικής, Αυστραλίας και Καναδά και Ασίας

Μετοχές
Παράγωγα
Oµόλογα ή άλλες µορφές τιτλοποιηµένου χρέους
Μετοχές

AKJ

8
Σύµβαση MiFID_II_V_01

BNP PARIBAS SUISSE
S.A.
BANCA IMI S.p.A

GUY BUTLER
LIMITED
EUROBANK EFG

MIRABAUD

VTB CAPITAL PLC
NATIONAL BANK OF
GREECE
J P MORGAN
ALPHA BANK
(GREECE)
R J O’BRIEN

Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών σε όλες
τις Οργανωµένες Αγορές και ΠΜ∆ Ευρώπης,
Αµερικής, Αυστραλίας και Καναδά.
Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών σε όλες
τις
Οργανωµένες Αγορές , ΠΜ∆ και OTC, Ευρώπης,
Αµερικής, Αυστραλίας και Καναδά και Ασίας
Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών σε όλες
τις
Οργανωµένες Αγορές , ΠΜ∆ και OTC, Ευρώπης,
Αµερικής, Αυστραλίας και Καναδά και Ασίας.
Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών σε όλες
τις
Οργανωµένες Αγορές , ΠΜ∆ και OTC, Ευρώπης,
Αµερικής, Αυστραλίας και Καναδά και Ασίας
Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών σε όλες
τις Οργανωµένες Αγορές , ΠΜ∆ και OTC, Ευρώπης,
Αµερικής, Αυστραλίας και Καναδά και Ασίας

Μετοχές
Παράγωγα
Oµόλογα ή άλλες µορφές τιτλοποιηµένου χρέους
Oµόλογα ή άλλες µορφές τιτλοποιηµένου χρέους

Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών σε όλες
τις Οργανωµένες Αγορές , ΠΜ∆ και OTC, Ευρώπης,
Αµερικής, Αυστραλίας και Καναδά και Ασίας
Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών σε όλες
τις Οργανωµένες Αγορές , ΠΜ∆ και OTC, Ευρώπης,
Αµερικής, Αυστραλίας και Καναδά και Ασίας
Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών σε όλες
τις Οργανωµένες Αγορές , ΠΜ∆ και OTC, Ευρώπης,
Αµερικής, Αυστραλίας και Καναδά και Ασίας
Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών σε όλες
τις Οργανωµένες Αγορές , ΠΜ∆ και OTC, Ευρώπης,
Αµερικής, Αυστραλίας και Καναδά και Ασίας
Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών σε όλες
τις Οργανωµένες Αγορές , ΠΜ∆ και OTC, Ευρώπης,
Αµερικής, Αυστραλίας και Καναδά και Ασίας

Oµόλογα ή άλλες µορφές τιτλοποιηµένου χρέους

Oµόλογα ή άλλες µορφές τιτλοποιηµένου χρέους

Oµόλογα ή άλλες µορφές τιτλοποιηµένου χρέους

Μετοχές
Παράγωγα
Oµόλογα ή άλλες µορφές τιτλοποιηµένου χρέους

Oµόλογα ή άλλες µορφές τιτλοποιηµένου χρέους
Oµόλογα ή άλλες µορφές τιτλοποιηµένου χρέους
Oµόλογα ή άλλες µορφές τιτλοποιηµένου χρέους
Oµόλογα ή άλλες µορφές τιτλοποιηµένου χρέους

ΤΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Οι χρησιµοποιούµενοι από την Εταιρία Τόποι Εκτέλεσης είναι οι ακόλουθες οργανωµένες αγορές:
- Αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών
- Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών
- Εναλλακτική Αγορά (Ε.ΝΑ)
Την εκκαθάριση / διακανονισµό των συναλλαγών διενεργούν οι κατωτέρω επιχειρήσεις:
ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
EUROCORP ΑΕΠΕΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
EUROBANK ERGASIAS
BNP PARIBAS
Η φύλαξη των αποκτηθέντων χρηµατοπιστωτικών µέσων γίνεται από τις ακόλουθες επιχειρήσεις:
ΦΥΛΑΤΤΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
EUROCORP ΑΕΠΕΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
EUROBANK ERGASIAS
BNP PARIBAS
8. Οµαδοποίηση και επιµερισµός των εντολών
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8.1. Η ΑΕΠΕΥ δύναται να οµαδοποιεί εντολές πελατών της µε τα ίδια χαρακτηριστικά τόσο όταν καταρτίζει η ίδια τις συναλλαγές εις
εκτέλεση των εντολών, όσο και όταν τις διαβιβάζει προς εκτέλεση, οπότε και διαβιβάζει στην Εκτελούσα Επιχείρηση τις εντολές
οµαδοποιηµένες, προς κατάρτιση από την τελευταία ενιαίων συναλλαγές για λογαριασµό περισσοτέρων πελατών της ΑΕΠΕΥ.
8.2 Η ΑΕΠΕΥ οµαδοποιεί εντολή πελάτη µε εντολή άλλου πελάτη ή συναλλαγή για ίδιο λογαριασµό µόνο εάν δεν είναι πιθανό η
οµαδοποίηση των εντολών ή των συναλλαγών να αποβεί συνολικά σε βάρος οποιουδήποτε από τους πελάτες των οποίων η εντολή θα
οµαδοποιηθεί.
8.2. Ο επιµερισµός των χρηµατοπιστωτικών µέσων που αποκτήθηκαν ή διατέθηκαν για λογαριασµό περισσοτέρων πελατών στο
πλαίσιο της ενιαίας οµαδοποιηµένης συναλλαγής γίνεται στη µέση ενιαία τιµή που επιτεύχθηκε µε όλες τις επιµέρους συναλλαγές ως
προς τα επιµέρους χρηµατοπιστωτικά µέσα, συναγοµένης της ενιαίας τιµής για κάθε µονάδα του χρηµατοπιστωτικού µέσου, έτσι ώστε
να επιτυγχάνεται ακριβοδίκαιος επιµερισµός των οµαδοποιηµένων εντολών και συναλλαγών.
8.3. Η οµαδοποίηση των εντολών συντελεί στη µείωση του κόστους του πελάτη και διασφαλίζει, κατ’ αρχήν, υψηλότερο επίπεδο
δικαιοσύνης και ισότητος στους πελάτες της ΑΕΠΕΥ. ∆εν αποκλείεται όµως να συµπέσει, η οµαδοποίηση να αποβεί εις βάρος του
πελάτη ως προς συγκεκριµένη εντολή του. Τούτο µπορεί π.χ. να συµβεί αν εντολή πωλήσεως πελάτη συντρέχει µε µεγάλες σε όγκο
εντολές πωλήσεως άλλων πελατών.
8.4. Εφόσον το προϊόν των σχετικών συναλλαγών δεν επαρκεί για την κάλυψη των εντολών όλων των πελατών, που είχαν
οµαδοποιηθεί, το προϊόν των συναλλαγών κατανέµεται αναλογικά µεταξύ των περισσοτέρων πελατών, βάσει του αιτηθέντος από κάθε
πελάτη όγκου.
9. Επανεξέταση της Πολιτικής Εκτέλεσης
9.1. Η ΑΕΠΕΥ παρακολουθεί σε τακτική βάση την αποτελεσµατικότητα της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης εντολών που έχει θεσπίσει,
και παρακολουθεί κυρίως την ποιότητα εκτέλεσης των οντοτήτων που προσδιορίζονται στην παρούσα πολιτική και διορθώνει, κατά
περίπτωση, τυχόν αδυναµίες.
9.2. Η ΑΕΠΕΥ επανεξετάζει τουλάχιστον σε ετήσια βάση την πολιτική και τις ρυθµίσεις της. Η επανεξέταση αυτή πραγµατοποιείται
επίσης κάθε φορά που επέρχεται ουσιώδης µεταβολή που επηρεάζει την ικανότητα της ΑΕΠΕΥ να συνεχίσει να επιτυγχάνει το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα σε συνεχή βάση για τους πελάτες της. Η ΑΕΠΕΥ αξιολογεί εάν έχει επέλθει τυχόν ουσιαστική µεταβολή
και εξετάζει το ενδεχόµενο αλλαγής των τόπων ή οντοτήτων εκτέλεσης στις οποίες βασίζονται σε µεγάλο βαθµό για να τηρούν την
πρωταρχική απαίτηση βέλτιστης εκτέλεσης. Η ουσιαστική µεταβολή είναι σηµαντικό γεγονός το οποίο θα µπορούσε να επηρεάσει τις
παραµέτρους της βέλτιστης εκτέλεσης, όπως για παράδειγµα το κόστος, η τιµή, η ταχύτητα, η πιθανότητα εκτέλεσης και διακανονισµού,
το µέγεθος, η φύση ή οποιοσδήποτε άλλος παράγοντας που σχετίζεται µε την εκτέλεση της εντολής. Η ΑΕΠΕΥ µπορεί επίσης να
εξετάσει το ενδεχόµενο αλλαγής της σχετικής σηµασίας των παραγόντων βέλτιστης εκτέλεσης στην τήρηση της πρωταρχικής
απαίτησης βέλτιστης εκτέλεσης.
9.3. Η ΑΕΠΕΥ θα ειδοποιεί τους Πελάτες της για οποιεσδήποτε ουσιώδεις µεταβολές της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών µε
την τοποθέτηση αναθεωρηµένης έκδοσης της Πολιτικής Εκτέλεσης στο διαδικτυακό τόπο της ΑΕΠΕΥ ή και µε απλή επιστολή που θα
αποστέλλει στον Πελάτη, κατά τα καθοριζόµενα στη µεταξύ τους Σύµβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.
10. Ισχύς των αρχών πολιτικής βέλτιστης εκτέλεσης εντολών της ΑΕΠΕΥ
Οι πελάτες της ΑΕΠΕΥ καλούνται να µελετήσουν προσεκτικά το περιεχόµενο της παρούσας, το οποίο καθίσταται αντικείµενο της
µεταξύ τους συµβατικής σχέσης και δεσµεύει τα µέρη. Εφόσον ο Πελάτης δώσει στην ΑΕΠΕΥ εντολή προς εκτέλεση είτε στο πλαίσιο
της επενδυτικής υπηρεσίας της εκτέλεσης εντολών είτε στο πλαίσιο της επενδυτικής υπηρεσίας λήψης και διαβίβασης εντολών, αφότου
έχει λάβει την παρούσα, ή σε κάθε περίπτωση διαβίβασης εντολών στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, τεκµαίρεται ότι έχει
αποδεχθεί πως το περιεχόµενο της παρούσας έχει καταστεί αντικείµενο της µεταξύ τους συµβατικής σχέσης. Αν ο Πελάτης διαφωνεί µε
τους όρους του παρόντος και δεν τους αποδέχεται, δικαιούται να καταγγείλει τη συµβατική του σχέση µε την ΑΕΠΕΥ, κατά τα
οριζόµενα στη µεταξύ τους Σύµβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, εντός µηνός από της παραλαβής της παρούσας. Στην
περίπτωση αυτή δικαιούται να επικαλεσθεί τυχόν ευνοϊκότερους γι’ αυτόν προϊσχύσαντες όρους που διείπον την µεταξύ αυτού και της
συµβατική σχέση, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
11. ∆ηµοσιοποίηση στοιχείων - Παροχή πρόσθετων πληροφοριών
Με βάση την ισχύουσα νοµοθεσία, η ΑΕΠΕΥ δηµοσιοποιεί σε ετήσια βάση, στο διαδικτυακό της τόπο, για κάθε κατηγορία
χρηµατοπιστωτικών µέσων, τους πέντε πρώτους τόπους εκτέλεσης από άποψη όγκου συναλλαγών, στους οποίους εκτέλεσαν εντολές
πελατών κατά το προηγούµενο έτος ή και τις πέντε πρώτες Εκτελούσες Επιχειρήσεις από άποψη όγκου συναλλαγών, στις οποίες
διαβίβασε ή απέστειλε προς εκτέλεση εντολές πελατών, καθώς και στοιχεία για την ποιότητα εκτέλεσης, κατά τις προδιαγραφές του
Κανονισµού 2017/576 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα, σύµφωνα µε το άρθρο 27 παρ. 8 του Νόµου, να
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ζητήσουν από την ΑΕΠΕΥ στοιχεία σχετικά µε την εφαρµογή της πολιτικής βέλτιστης εκτέλεσης εντολών της ΑΕΠΕΥ στις εντολές τους.
Η ΑΕΠΕΥ είναι στη διάθεση του Πελάτη για την παροχή σ’ αυτόν κάθε πρόσθετης πληροφορίας ή διευκρίνισης ως προς την Πολιτική
Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών. Σχετικώς ο Πελάτης δύναται να απευθυνθεί στον υπεύθυνο Κανονιστικής Συµµόρφωσης της ΑΕΠΕΥ.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Η επένδυση σε χρηµατοπιστωτικά µέσα εγκυµονεί κινδύνους. Παρά το γεγονός ότι η κλιµάκωση των κινδύνων αυτών διαφέρει,
εξαρτώµενη από ποικίλες παραµέτρους που θα παρατεθούν µε συντοµία στη συνέχεια, η διενέργεια επένδυσης σε χρηµατοπιστωτικά
µέσα συνεπάγεται πάντοτε έκθεση σε κινδύνους που δεν µπορούν να καλυφθούν πλήρως. Οι κίνδυνοι αυτοί συνίστανται, γενικώς, στη
µείωση της αξίας της επενδύσεως ή, ακόµη, και στην απώλεια του επενδυοµένου ποσού. Υπό περιστάσεις, µάλιστα, µπορεί να
δηµιουργηθεί υποχρέωση καταβολής από τον Πελάτη και επιπλέον ποσών από αυτά που αυτός επένδυσε, προς κάλυψη ζηµίας που
µπορεί να γεννηθεί.
Στη συνέχεια, υπό ΙΙ. παρατίθενται οι γενικοί επενδυτικοί κίνδυνοι. Υπό ΙΙΙ. εξειδικεύονται, ανά κατηγορία χρηµατοπιστωτικών µέσων, οι
βασικοί κίνδυνοι που εγκυµονεί κάθε κατηγορία απ’ αυτά. Παρατίθενται οι κίνδυνοι που συνδέονται µε χρηµατοπιστωτικά µέσα ως
προς τα οποία είναι δυνατή η κατάρτιση συναλλαγών µέσω της ΑΕΠΕΥ. Τέλος, υπό IV., παρατίθενται οι επενδυτικοί κίνδυνοι που
συνδέονται µε τις κατ’ ιδίαν επενδυτικές και παρεπόµενες υπηρεσίες. Και στο σηµείο αυτό παρατίθενται οι κίνδυνοι που συνδέονται µε
τις επενδυτικές και παρεπόµενες υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες της η ΑΕΠΕΥ.
Εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή του Πελάτη στην ανάγκη να µελετήσει προσεκτικά το παρόν και να λάβει πολύ σηµαντικά υπόψη του
το περιεχόµενό του όταν λαµβάνει τις επενδυτικές του αποφάσεις, να αποφεύγει δε κάθε επένδυση και συναλλαγή, ως προς τις οποίες
θεωρεί ότι δεν διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις ή την απαραίτητη εµπειρία.
ΙΙ. Γενικοί επενδυτικοί κίνδυνοι
Οι κίνδυνοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως γενικοί γιατί είναι σύµφυτοι του τρόπου λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και, εν γένει, του
χρηµατοοικονοµικού συστήµατος, αναφύονται δε υπό περιστάσεις που δεν µπορεί κανείς να προβλέψει ή να αποκλείσει. Συνδέονται
µε τη λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος εν γένει, των πιστωτικών ιδρυµάτων, των ΕΠΕΥ και των εκδοτών, που εκδίδουν
χρηµατοπιστωτικά µέσα, τα οποία αποτελούν αντικείµενο της επένδυσης, συνιστούν δε παραµέτρους που επηρεάζουν ένα ή
περισσότερα από αυτά τα µεγέθη, η µεταβολή των οποίων επηρεάζει την αξία µιας επένδυσης. ∆ιεθνείς οργανισµοί, οι κεντρικές
τράπεζες και πολλοί άλλοι φορείς καταβάλλουν σηµαντικές και συστηµατικές προσπάθειες για τη θωράκιση του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος και των αγορών και την προστασία τους από την επέλευση τέτοιων κινδύνων. Πλην όµως, παρά τις προσπάθειες αυτές,
δεν αποκλείεται η επέλευσή τους, η οποία µπορεί να έχει τόσο γενικό, όσο και ειδικό χαρακτήρα, συνδεόµενη δηλαδή µε συγκεκριµένα
χρηµατοπιστωτικά µέσα ή µε ορισµένους χρηµατοπιστωτικούς φορείς. Η παράθεση των κινδύνων που ακολουθεί είναι ενδεικτική και
γίνεται για να διευκολύνει την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και των γενικότερων παραγόντων, που
επηρεάζουν την αξία και τιµή µιας επένδυσης.
1. Συστηµικός κίνδυνος (systemic risk)
Η αδυναµία ενός χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος να εκπληρώσει ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του δύναται να προκαλέσει την αδυναµία
άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (συµπεριλαµβανοµένων των ΕΠΕΥ) ή επιχειρήσεων να εκπληρώσουν τις δικές τους
υποχρεώσεις, όταν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσµες. ∆ηµιουργείται έτσι κίνδυνος αλυσιδωτών αντιδράσεων (domino effect) λόγω
µετάδοσης της αφερεγγυότητας, ιδίως στο πλαίσιο λειτουργίας των συστηµάτων πληρωµών και εκκαθάρισης συναλλαγών επί τίτλων,
σε σειρά χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Η δραστηριοποίηση οποιασδήποτε ΕΠΕΥ στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα την εκθέτει,
εποµένως, στον συστηµικό κίνδυνο, ο οποίος, αν επέλθει, µπορεί να αντανακλά και στους πελάτες της.
2. Πολιτικός κίνδυνος (political risk)
Οι διεθνείς εξελίξεις σε πολιτικό, διπλωµατικό και στρατιωτικό επίπεδο επηρεάζουν την πορεία των χρηµαταγορών και κεφαλαιαγορών.
Πολιτικές εξελίξεις σε ορισµένη χώρα µπορούν (π.χ. πολιτική ανωµαλία, εκλογή κυβέρνησης και ειδικότερες κυβερνητικές επιλογές σε
νευραλγικούς τοµείς της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής), εποµένως, να επηρεάσουν την τιµή των χρηµατοπιστωτικών µέσων που
αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στη χώρα αυτή ή των επιχειρήσεων που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται εκεί.
3. Κίνδυνος πληθωρισµού (inflation risk)
Η πορεία του Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή επηρεάζει την πραγµατική αξία του επενδυόµενου κεφαλαίου και των προσδοκωµένων
αποδόσεων.
4. Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Μεταβολές στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες επηρεάζουν την αξία µιας επένδυσης που γίνεται σε νόµισµα διαφορετικό από το βασικό
νόµισµα του επενδυτή, αλλά και τις υποχρεώσεις ή απαιτήσεις των επιχειρήσεων.
5. Κίνδυνος επιτοκίου (interest rate risk)
Η εξέλιξη των επιτοκίων ενδέχεται να επιδράσει στην τιµή διαπραγµάτευσης ορισµένων χρηµατοπιστωτικών µέσων, όπως τα οµόλογα
και τα παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα που έχουν υποκείµενη αξία επηρεαζόµενη από τις µεταβολές αυτές (π.χ. σε Συµβόλαια
Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Οµόλογα).
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6. Πιστωτικός κίνδυνος (credit risk)
Συνίσταται στην πιθανότητα επέλευσης ζηµίας συνεπεία αδυναµίας εκπλήρωσης συµβατικών υποχρεώσεων συµβαλλοµένου. Η
επίδραση του πιστωτικού κινδύνου είναι πολλαπλή: Μπορεί να αφορά εκδότη – και κατά συνέπεια τα χρηµατοπιστωτικά του µέσα –
πιστωτικό ίδρυµα ή ΕΠΕΥ – και, κατά συνέπεια, να πλήξει τη φερεγγυότητά του – κλπ.
7. Κίνδυνος αγοράς (market risk)
Συνίσταται στον κίνδυνο µείωσης της αξίας ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου λόγω µεταβολών στην αγορά. Κατ’ επέκταση, αποτελεί τον
κίνδυνο των οικονοµικών δραστηριοτήτων που συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε την εκάστοτε αγορά. Οι τέσσερις συνηθέστεροι
παράγοντες κινδύνου της αγοράς είναι οι εξής:
- Κίνδυνος µετοχών, ήτοι ο κίνδυνος να µεταβληθούν οι τιµές των µετοχών συνεπεία διαφόρων παραγόντων, γεγονός που µπορεί να
επηρεάζει την εκπλήρωση υποχρεώσεων των χρηµατοπιστωτικών φορέων.
- Κίνδυνος επιτοκίου, (βλ. ανωτέρω υπό 5).
- Συναλλαγµατικός κίνδυνος, δηλαδή ο κίνδυνος µεταβολής των συναλλαγµατικών ισοτιµιών (βλ. ανωτέρω υπό 4.)
- Κίνδυνος εµπορευµάτων, που αφορά τον κίνδυνο µεταβολής των τιµών των εµπορευµάτων, όπως των µετάλλων ή του σίτου.
Η µεταβολή δεικτών µετοχών ή άλλων δεικτών αποτελεί επίσης παράγοντα που λαµβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση του κινδύνου
αγοράς.
8. Κίνδυνος ρευστότητας (liquidity risk)
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος και προκαλείται από τυχόν έλλειψη ρευστότητας στην αγορά ως προς ένα
ή και περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα. Η µη εκδήλωση ζήτησης και προσφοράς πλήττει την εµπορευσιµότητα των
χρηµατοπιστωτικών µέσων και τα καθιστά ευάλωτα σε φαινόµενα κερδοσκοπίας και χειραγώγησης, επηρεάζοντας αρνητικά την
πιθανότητα επίτευξης «δίκαιας τιµής». Ο κίνδυνος ρευστότητας συναντάται κυρίως σε αναδυόµενες αγορές ή αγορές όπου
διενεργούνται συναλλαγές µικρού όγκου («ρηχές αγορές»).
9. Λειτουργικός κίνδυνος (operational risk)
Γεννάται λόγω εφαρµογής ανεπαρκών ή αποτυχηµένων εσωτερικών διαδικασιών, προσωπικού και πληροφορικών ή επικοινωνιακών
συστηµάτων, καθώς και λόγω εξωτερικών παραγόντων, όπως φυσικές καταστροφές ή τροµοκρατικές επιθέσεις, που θέτουν εκτός
λειτουργίας τα συστήµατα διακανονισµού των συναλλαγών ή µειώνουν την αξία των περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν
αντικείµενα της συναλλαγής (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης των τεχνικών συστηµάτων µιας ρυθµιζόµενης αγοράς ή µιας ΕΠΕΥ, κίνδυνος
ακατάλληλης διοίκησης µίας εταιρίας µε τίτλους εισηγµένους σε χρηµατιστήριο κλπ). Στον λειτουργικό κίνδυνο εντάσσεται και ο
νοµικός κίνδυνος.
10. Κανονιστικός και νοµικός κίνδυνος (Regulatory and legal risk)
Ο εν λόγω κίνδυνος πηγάζει:
α) Από µεταβολές στο νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις αγορές, τις συναλλαγές σε αυτές τις αγορές, τη φορολόγηση των
επενδύσεων που διενεργούνται σε µία συγκεκριµένη αγορά. Οι µεταβολές αυτές δύνανται να επηρεάσουν πολλαπλώς τις επενδύσεις.
β) Από αδυναµία εκτέλεσης συµβάσεων λόγω νοµικών προβληµάτων κλπ. Τούτο µπορεί να συµβεί επί εσφαλµένης νοµικής
εκτιµήσεως, αλλά και επί αβεβαιότητος δικαίου, που προκύπτει ιδίως λόγω ασαφών, αόριστων και γενικών νοµοθετικών διατάξεων.
Έτσι, µπορεί να κριθούν συµβάσεις ή άλλες συµφωνίες ανίσχυρες, αντίθετα προς την αρχική εκτίµηση των επιχειρήσεων, µε
δυσµενέστατες οικονοµικές επιπτώσεις στους συµβαλλοµένους.
11. Κίνδυνος συστηµάτων διαπραγµάτευσης
Το Σύστηµα ∆ιαπραγµάτευσης µέσω του οποίου γίνεται η διαπραγµάτευση στους Τόπους ∆ιαπραγµάτευσης υπόκειται στον κίνδυνο
της προσωρινής βλάβης ή διακοπής λειτουργίας. Έτσι, όταν καθίσταται ανέφικτη η διαπραγµάτευση για ικανό χρονικό διάστηµα,
ενδέχεται να προκληθεί διαταραχή στην οµαλή λειτουργία της αγοράς και βλάβη στα συµφέροντα των επενδυτών, ιδίως στην
περίπτωση που κάποιος επενδυτής προσδοκά να κλείσει ανοικτή του θέση.
12. Κίνδυνος διακανονισµού (settlement risk)
Συνιστά ειδική µορφή πιστωτικού κινδύνου και προκύπτει λόγω µη προσήκουσας εκπλήρωσης υποχρεώσεων των αντισυµβαλλοµένων
που συµµετέχουν σε συστήµατα πληρωµών και διακανονισµού συναλλαγών επί χρηµατοπιστωτικών µέσων, π.χ. όταν το ένα εκ των
συναλλασσόµενων µερών δεν παραδίδει τους τίτλους που έχει πωλήσει και οφείλει να παραδώσει ή, επί αγοράς, όταν δεν καταβάλλει
το οφειλόµενο τίµηµα των τίτλων.
13. Κίνδυνος συγκέντρωσης (concentration risk)
Είναι ο κίνδυνος που αναλαµβάνει επενδυτής που επενδύει όλα τα χρηµατικά του διαθέσιµα σε ένα µόνον χρηµατοπιστωτικό µέσο.
Βρίσκεται στον αντίποδα της διαφοροποίησης του κινδύνου, όταν ο επενδυτής τοποθετεί τα διαθέσιµά του σε περισσότερα
χρηµατοπιστωτικά µέσα και δη διαφορετικών χαρακτηριστικών, που έχουν και στοιχεία παραπληρωµατικότητας.
ΙΙΙ. Κίνδυνοι ανά κατηγορία χρηµατοπιστωτικών µέσων
Η ΑΕΠΕΥ παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες που οδηγούν σε συναλλαγές επί των ακόλουθων χρηµατοπιστωτικών µέσων, τα οποία
ενέχουν τους εξής βασικούς κινδύνους :
1. Μετοχές
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Α. Έννοια µετοχής
Συνοπτικότατα, παρατίθενται τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των µετοχών. Υπογραµµίζεται όµως ότι τα χαρακτηριστικά αυτά
ποικίλουν αναλόγως του δικαίου που διέπει την εκδότρια εταιρία, χωρίς να αποκλείονται αποκλίσεις από τα εκτιθέµενα. Επί εταιριών
που διέπονται από αλλοδαπό δίκαιο, επιβάλλεται, εποµένως, ειδική διερεύνηση. Μία µετοχή αποτελεί κλάσµα του µετοχικού κεφαλαίου
µιας ανώνυµης εταιρίας. Η µετοχή, ως αξιόγραφο, ενσωµατώνει τα δικαιώµατα του µετόχου που πηγάζουν από τη συµµετοχή του στην
ανώνυµη εταιρία. Τα δικαιώµατα αυτά, συνήθως, αντιστοιχούν στον αριθµό των µετοχών που κατέχει ο µέτοχος. Ενδεικτικά δικαιώµατα
που προκύπτουν από την κατοχή µετοχών είναι το δικαίωµα µερίσµατος από τα διανεµόµενα κέρδη της εταιρίας (εφόσον διανέµονται),
καθώς και αντίστοιχο ποσοστό από την περιουσία της εταιρίας, σε περίπτωση λύσης αυτής. Οι µετοχές µπορούν να είναι κοινές,
προνοµιούχες, ονοµαστικές ή ανώνυµες, µετά ψήφου ή χωρίς ψήφο, διαπραγµατεύσιµες σε χρηµατιστήριο ή µη διαπραγµατεύσιµες. Η
κοινή µετοχή είναι ο συνηθέστερος τύπος µετοχής και περιλαµβάνει όλα τα βασικά δικαιώµατα ενός µετόχου, όπως δικαίωµα
συµµετοχής στα κέρδη, στην έκδοση νέων µετοχών, στο προϊόν της εκκαθάρισης, καθώς και δικαίωµα ψήφου στη Γενική Συνέλευση
της εταιρείας και συµµετοχής στη διαχείρισή της. Η προνοµιούχος µετοχή προσφέρει πλεονέκτηµα (προνόµιο) έναντι των κοινών
µετοχών, συνιστάµενο στην προνοµιακή είσπραξη µερίσµατος ή και στο προνοµιακό δικαίωµα στο προϊόν της εκκαθάρισης σε
περίπτωση λύσης της επιχείρησης, αλλά συνήθως στερείται του δικαιώµατος ψήφου και συµµετοχής στη διοίκηση της εταιρίας.
Αναλόγως της πορείας και των αποτελεσµάτων της εταιρίας, οι µέτοχοι µπορεί να απολάβουν µέρισµα από τα τυχόν κέρδη της εταιρίας
και να καρπούνται τα οφέλη από τυχόν αύξηση της εσωτερικής αξίας της µετοχής της εν λόγω εταιρίας. Τα ανωτέρω όµως είναι
γεγονότα αβέβαια.
Β. Κίνδυνοι
Η επένδυση σε µετοχές ενδέχεται να περιλαµβάνει τους κινδύνους που παρατίθενται στη συνέχεια ενδεικτικώς:
α. Κίνδυνος µεταβλητότητας: Η τιµή µίας µετοχής που αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε ρυθµιζόµενες αγορές, ΠΜ∆ και
ΜΟ∆, υπόκειται σε απρόβλεπτες διακυµάνσεις, οι οποίες µάλιστα δεν είναι απαραίτητο να συνδέονται αιτιωδώς µε την οικονοµική
πορεία της εκδότριας εταιρίας. ∆ηµιουργείται έτσι κίνδυνος απώλειας µέρους ή και – υπό περιστάσεις – του συνόλου του κεφαλαίου
που έχει επενδυθεί. Υπογραµµίζεται ότι ποτέ δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί η ανοδική ή καθοδική πορεία µίας µετοχής ούτε η
διάρκεια µιας τέτοιας πορείας. Υπογραµµίζεται ιδιαιτέρως ότι η πορεία της χρηµατιστηριακής αξίας µιας µετοχής είναι συνάρτηση
πολλών παραγόντων και δεν εξαρτάται µόνον από τα οικονοµικά στοιχεία της εταιρίας, όπως π.χ. αυτά απεικονίζονται βάσει των
αρχών της θεµελιώδους ανάλυσης.
β. Κίνδυνος της εκδότριας εταιρίας: Οι µετοχές, ως κλάσµατα του κεφαλαίου της εκδότριας εταιρίας, επηρεάζονται από την πορεία
και τις προοπτικές της εκδότριας εταιρίας, της οποίας τυχόν ζηµίες ή κέρδη δεν είναι εύκολο να προβλεφθούν. Ο µέγιστος κίνδυνος
υφίσταται σε περίπτωση πτώχευσης της εκδίδουσας τις µετοχές εταιρίας, οπότε και ο επενδυτής θα απολέσει το σύνολο της επένδυσής
του.
γ. Κίνδυνος µερισµάτων: Η καταβολή µερίσµατος εξαρτάται από την ύπαρξη κερδών της εκδίδουσας τις µετοχές εταιρίας και την
πολιτική διανοµής µερισµάτων που εφαρµόζει αυτή βάσει και των σχετικών αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της.
Εποµένως, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι η επένδυση σε µετοχές θα συνοδεύεται από την είσπραξη µερισµάτων.
δ. Λοιποί κίνδυνοι: Η χρηµατιστηριακή πορεία µιας µετοχής εξαρτάται και από πολλούς εξωγενείς παράγοντες, όπως
µακροοικονοµικές εξελίξεις, πολιτικοί παράγοντες, κατάσταση των χρηµατιστηριακών αγορών κλπ. Επίσης, εξαρτάται και από
παράγοντες όπως η εµπορευσιµότητα της µετοχής, η ρευστότητα της αγοράς, αλλά και εξελίξεις µε αντικείµενο την ίδια τη µετοχή, όπως
επιθετική εξαγορά, πιθανότητα διαγραφής της µετοχής από τη χρηµατιστηριακή αγορά κλπ. Τονίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση
επένδυσης σε µετοχές πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και οι γενικοί επενδυτικοί κίνδυνοι που αναλύονται ανωτέρω υπό ΙΙ.
Γ. Γενική επισήµανση - σύσταση
Συνιστάται στον Πελάτη όπως αυτός, πριν από τη διενέργεια οιασδήποτε συναλλαγής επί µετοχής α) µελετήσει την ετήσια οικονοµική
έκθεση ή, κατά περίπτωση, και τις εξαµηνιαίες οικονοµικές εκθέσεις και τριµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις που δηµοσιεύει η
εκδότρια εταιρία προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών της για περιοδική πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού και β) αναζητήσει τυχόν
δηµοσιεύσεις / ανακοινώσεις σηµαντικών γεγονότων, στις οποίες έχει προβεί η εκδότρια εταιρία προς έκτακτη ενηµέρωση του
επενδυτικού κοινού, κυρίως µέσω του διαδικτυακού τόπου του χρηµατιστηρίου στο οποίο οι µετοχές είναι εισηγµένες προς
διαπραγµάτευση ή και στον διαδικτυακό τόπο της ίδιας της εκδότριας εταιρίας.
2. Οµόλογα / Οµολογίες
Α. Έννοια - χαρακτηριστικά
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Το οµόλογο (οµολογία) είναι αξιόγραφο που ενσωµατώνει υπόσχεση χρηµατικής ή άλλης παροχής του εκδότη προς τον εξ αυτού
δικαιούχο, κυρίως τον κοµιστή του. Η υποχρέωση αυτή συνίσταται συνήθως στην πληρωµή του κεφαλαίου κατά τη λήξη και του τόκου
στις περιόδους που ορίζονται στους όρους της έκδοσης.
Τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε οµολόγου είναι
α) η ονοµαστική του αξία, η οποία δεν ταυτίζεται απαραιτήτως µε την τιµή διαπραγµάτευσης, αλλά είναι το ποσό που υποχρεούται να
καταβάλλει ο εκδότης κατά τη λήξη του οµολόγου,
β) το επιτόκιο/κουπόνι και
γ) η περίοδος λήξεως αυτού.
Οµόλογα µπορούν να εκδίδονται είτε από κρατικούς φορείς (οµόλογα δηµοσίου) είτε από εταιρίες (εταιρικά οµόλογα). Κατ’ αυτή την
έννοια τα οµόλογα αποτελούν µορφή κρατικού ή εταιρικού δανεισµού.
Β. Είδη
Τα οµόλογα εκδίδονται υπό ποικίλες µορφές:
α) Ως οµόλογα άνευ εξασφαλίσεως: Οι οµολογιούχοι έχουν απαίτηση κατά του εκδότη όπως και οι λοιποί πιστωτές του, επί του
συνόλου του ενεργητικού του.
β) Ως οµόλογα που συνδέονται µε ασφάλεια που παρέχεται υπέρ των οµολογιούχων: Η απαίτηση των οµολογιούχων ασφαλίζεται στην
περίπτωση αυτή i) µε εµπράγµατη ασφάλεια υπέρ αυτών, που παρέχεται επί συγκεκριµένων στοιχείων του ενεργητικού του εκδότη, ii)
µε εγγυήσεις τρίτων, iii) µε εκχώρηση απαιτήσεων κλπ. Περαιτέρω, οι οµολογιούχοι µπορεί να απολαµβάνουν επιπρόσθετης
προστασίας συνεπεία ειδικών συµφωνιών µε τον εκδότη ή λόγω προνοµιακής τους τοποθέτησης έναντι λοιπών οµολογιούχων ή
πιστωτών.
γ) Οµόλογα/οµολογίες µειωµένης εξασφάλισης: Σε περίπτωση πτώχευσης του εκδότη ο οµολογιούχος ικανοποιείται ύστερα από όλους
τους άλλους πιστωτές του εκδότη – αν υπάρχει, εννοείται, ακόµη περιουσία –, όπως ειδικότερα ορίζεται στο οµολογιακό δάνειο.
δ) Μετατρέψιµες ή ανταλλάξιµες οµολογίες, που εµπεριέχουν δικαιώµατα µετατροπής σε µετοχές ή άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα ή
ανταλλαγής µε άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα.
Γ. Επιτόκιο
Οι εκδότες αναλαµβάνουν την υποχρέωση να καταβάλλουν επιτόκιο που µπορεί να είναι α) σταθερό, β) κυµαινόµενο επιτόκιο,
προσδιοριζόµενο βάσει ενός γενικώς διαδεδοµένου δείκτη επιτοκίου (π.χ. EURIBOR, FIBOR, LIBOR κλπ).
Ειδική προσοχή επιβάλλεται για τα λεγόµενα σύνθετα οµόλογα, εκείνα δηλαδή, των οποίων το επιτόκιο προσδιορίζεται βάσει δεικτών
συνισταµένων από παράγωγα συµβόλαια. Οι δείκτες αυτοί, που προσδιορίζουν το επιτόκιο βάσει παραγώγων χρηµατοπιστωτικών
µέσων, ενσωµατώνονται κατ’ αυτόν τον τρόπο στην όλη δοµή του οµολόγου. Τα οµόλογα αυτά εντάσσονται στην κατηγορία των
πολύπλοκων χρηµατοπιστωτικών µέσων και η επένδυση σ’ αυτά απαιτεί εξαιρετικά µεγάλη προσοχή και εξειδίκευση. Υπογραµµίζεται
µάλιστα ότι η αγοραία αξία των οµολόγων αυτών επηρεάζεται ουσιωδώς από τους ενσωµατωµένους σ’ αυτά δείκτες παράγωγων
χρηµατοπιστωτικών µέσων, που διαµορφώνουν το επιτόκιο. ∆εν ενδείκνυνται, εποµένως, σε µη εξειδικευµένους επενδυτές.
Το επιτόκιο καταβάλλεται συνήθως σε προκαθορισµένα χρονικά σηµεία (µηνιαίως, εξαµηνιαίως, τριµηνιαίως, ετησίως ή και κατά τη
λήξη του οµολογιακού δανείου). Εκδίδονται επίσης και οµόλογα χωρίς τοκοµερίδιο (κουπόνι). Στα οµόλογα αυτά ο τόκος
ενσωµατώνεται στην αξία του οµολόγου. Οι επενδυτές δεν εισπράττουν, δηλαδή, τόκο κατά τη διάρκεια του οµολόγου αλλά αποκτούν
το οµόλογο µε έκπτωση ως προς την ονοµαστική του αξία, η οποία έκπτωση αναλογεί στον τόκο.
∆. Κίνδυνοι
Η επένδυση σε οµόλογα εγκυµονεί κινδύνους όπως:
α. Κίνδυνος πτώχευσης (Insolvency risk): Ο εκδότης των οµολόγων (οµολογιών) µπορεί να καταστεί προσωρινά ή µόνιµα πτωχός, µε
αποτέλεσµα να µην δύναται να καταβάλλει στους δανειστές του τον τόκο ή, ακόµα, και το κεφάλαιο που αντιστοιχεί στα οµόλογα.
Ειδικώς στα οµόλογα µειωµένης εξασφάλισης θα πρέπει ο επενδυτής να ερευνά την κατάταξη του οµολόγου, στο οποίο εξετάζει το
ενδεχόµενο επένδυσης, σε σχέση µε άλλα οµόλογα του εκδότη, καθώς, όπως εκτέθηκε, σε περίπτωση πτώχευσης του εκδότη ο
επενδυτής διατρέχει τον κίνδυνο να απολέσει όλη του την επένδυση.
β. Κίνδυνος επιτοκίου (Interest rate risk): βλ. και ανωτέρω υπό ΙΙ.5. Όσο µεγαλύτερη είναι η διάρκεια ενός οµολογιακού δανείου, τόσο
ευπαθέστερο είναι και το οµολογιακό δάνειο έναντι τυχόν ανόδου των επιτοκίων στην αγορά, ιδίως σε περίπτωση που έχει χαµηλό
επιτόκιο. Υπογραµµίζεται ότι µεταβολές στο επιτόκιο µπορεί να επιδράσουν σηµαντικά στην αγοραία τιµή του οµολόγου. Π.χ. σε
περίπτωση ανόδου των επιτοκίων, πέφτουν στις αγορές οι τιµές οµολόγων προηγουµένων εκδόσεων µε χαµηλότερο επιτόκιο.
γ. Πιστωτικός Κίνδυνος (Credit risk): βλ. ανωτέρω και υπό ΙΙ.6. Η αξία του οµολόγου φθίνει σε περίπτωση που µειωθεί η πιστοληπτική
αξιολόγηση του εκδότη.
δ. Κίνδυνος Πρώιµης Εξόφλησης: Είναι πιθανόν, εκδότες οµολόγων να προβλέπουν στο πρόγραµµα του οµολογιακού δανείου τη
δυνατότητα πρώιµης εξόφλησης σε περίπτωση πτώσης των επιτοκίων, οπότε υφίσταται µεταβολή του προσδοκώµενου κέρδους από τα
οµόλογα.
ε. Κίνδυνος ρευστότητας αγοράς: Ο κίνδυνος αυτός είναι σηµαντικός σε περίπτωση που ο επενδυτής επιθυµεί να ρευστοποιήσει το
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οµόλογο πριν από τη λήξη του. Στην περίπτωση αυτή, ελλείψει εµπορευσιµότητας, µπορεί να επιτύχει τιµή χαµηλότερη (υπό
περιστάσεις κατά πολύ) της ονοµαστικής αξίας του οµολόγου.
Τονίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση επένδυσης σε οµόλογα/οµολογίες πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και οι γενικοί επενδυτικοί κίνδυνοι
που αναλύονται ανωτέρω υπό ΙΙ.
Ε. Γενική επισήµανση - σύσταση
Συνιστάται στον Πελάτη όπως αυτός, πριν από τη διενέργεια οιασδήποτε συναλλαγής επί οµολόγου α) µελετήσει την ετήσια οικονοµική
έκθεση ή, κατά περίπτωση, και τις εξαµηνιαίες οικονοµικές εκθέσεις και τριµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις που δηµοσιεύει ο εκδότης
προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του για περιοδική πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού, καθώς και το τυχόν υπάρχον
ενηµερωτικό δελτίο που έχει εκδοθεί ως προς το οµόλογο στο οποίο ο Πελάτης πρόκειται να διενεργήσει την επένδυση και β)
αναζητήσει τυχόν δηµοσιεύσεις / ανακοινώσεις σηµαντικών γεγονότων, στις οποίες έχει προβεί ο εκδότης προς έκτακτη ενηµέρωση του
επενδυτικού κοινού, κυρίως µέσω του διαδικτυακού τόπου του χρηµατιστηρίου στο οποίο οι µετοχές είναι εισηγµένες προς
διαπραγµάτευση ή και στον διαδικτυακό τόπο του ίδιου του εκδότη. Επί σύνθετων οµολόγων ως προς τα οποία προβλέπεται η έκδοση
Βασικού Εντύπου Πληροφοριών βάσει του Κανονισµού 1286/2014, συνιστάται στον Πελάτη να µελετήσει το εν λόγω έντυπο που θα
θέσει υπόψη του η ΑΕΠΕΥ και να λάβει υπόψη ιδίως την αναγραφόµενη σε αυτό διαβάθµιση κινδύνου.
3. Χρηµατοπιστωτικά µέσα που υπάγονται στο καθεστώς εξυγίανσης, που καταλαµβάνεται από το πεδίο εφαρµογής της
Οδηγίας BRRD
Ειδικώς ως προς τις µετοχές πιστωτικών ιδρυµάτων και, εν γένει, επιχειρήσεων του χρηµατοοικονοµικού χώρου που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του εσωτερικού άρθρου 1 παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015, εφόσον αυτά τεθούν σε καθεστώς ειδικής
εκκαθάρισης ή εξυγίανσης, ο κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται ο επενδυτής – µέτοχος µπορεί να συνίσταται και σε διαφοροποιηµένες
µορφές αποξένωσης από τις µετοχές του και, συναφώς, απώλειας της αξίας της επένδυσής του, ιδίως σε περίπτωση εφαρµογής ως
µέσου εξυγίανσης της αναδιάρθρωσης παθητικού (bail-in) ή της αποµείωσης ή µετατροπής κεφαλαιακών µέσων (εσωτερικά άρθρα 43,
47 και 59 άρθρου 2 ν. 4335/2015). Ειδικότερα, η αρχή εξυγίανσης δύναται, ως µέσο εξυγίανσης, µεταξύ άλλων, να α) ακυρώνει
υφιστάµενες µετοχές ή άλλους τίτλους ιδιοκτησίας, να αποµειώνει, µέχρι και µηδενισµού, την ονοµαστική τους αξία, ή να µεταβιβάζει τις
µετοχές και τα άλλα κεφαλαιακά µέσα σε πιστωτές που έχουν υποστεί αναδιάρθρωση παθητικού, β) να αποµειώνει, και σε σηµαντικό
βαθµό, το ποσοστό συµµετοχής (dilution) των υφιστάµενων µετόχων και κατόχων άλλων τίτλων ιδιοκτησίας µέσω της µετατροπής σε
µετοχές ή άλλους τίτλους ιδιοκτησίας, και γ) γενικώς να εφαρµόζει διάφορες παραλλαγές µεθόδων απώλειας ή αποµείωσης της αξίας
των µετοχών. Τονίζεται ότι η εφαρµογή των µέτρων εξυγίανσης γίνεται µε απόφαση της αρµόδιας αρχής εξυγίανσης, εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόµου, χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε προηγούµενη προειδοποίηση στους επενδυτές, καθώς και ότι
τα µέτρα εξυγίανσης µπορεί να προσλάβουν ποικίλες µορφές, όπως θα κρίνει κατά περίπτωση η αρµόδια αρχή, σύµφωνα και µε όσα
προβλέπονται στο νόµο (βλ. Κεφάλαια Ι΄, IA΄, ΙΒ΄ και ΙΓ΄ του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 και, ενδεικτικώς, εσωτερικά άρθρα 43, 44, 4650, 59, 60, 63, 66 και 72 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015).
Ειδικώς ως προς τις οµολογίες, τα οµόλογα και, εν γένει, τους διαφόρων µορφών χρεωστικούς τίτλους που έχουν εκδοθεί από
πιστωτικά ιδρύµατα και, εν γένει, επιχειρήσεις του χρηµατοοικονοµικού χώρου που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του εσωτερικού
άρθρου 1 παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015, καθώς και από συνδεδεµένες µε τα παραπάνω νοµικά πρόσωπα επιχειρήσεις µε την
εγγύηση του πιστωτικού ιδρύµατος ή της επιχείρησης του χρηµατοοικονοµικού χώρου, εφόσον τα πιστωτικά ιδρύµατα ή οι
επιχειρήσεις του χρηµατοοικονοµικού χώρου τεθούν σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης ή εξυγίανσης, ο κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται ο
επενδυτής συνίσταται, µεταξύ άλλων, και στην αποµείωση, µέχρι και µηδενισµού, του αρχικού ποσού ή του οφειλόµενου ανεξόφλητου
υπολοίπου της απαίτησης από τους χρεωστικούς τίτλους έναντι του πιστωτικού ιδρύµατος ή της συνδεδεµένης µε αυτό επιχείρησης,
στη µετατροπή των χρεωστικών τίτλων σε κοινές µετοχές ή άλλους τίτλους ιδιοκτησίας του εν λόγω ιδρύµατος ή της συνδεδεµένης µε
αυτό επιχείρησης, στην ακύρωση των χρεωστικών µέσων που έχουν εκδοθεί από το πιστωτικό ίδρυµα ή συνδεµένη µε αυτό
επιχείρηση, στην τροποποίηση της λήξης των χρεωστικών µέσων, στην τροποποίηση του ύψους των πληρωτέων τόκων ή της
ηµεροµηνίας κατά την οποία οι τόκοι αυτοί καθίστανται πληρωτέοι, περιλαµβανοµένης της προσωρινής αναστολής τους, και σε
διάφορες άλλες παρεµφερείς µορφές αποµείωσης, εξαιρουµένων σε όλες τις περιπτώσεις των απαιτήσεων από χρεωστικούς τίτλους
υπέρ των οποίων έχει παρασχεθεί ασφάλεια σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του εσωτερικού άρθρου 44 του
άρθρου 2 του ν. 4335/2015. Τονίζεται ότι η εφαρµογή των µέτρων εξυγίανσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόµου, γίνεται
µε απόφαση της αρµόδιας αρχής εξυγίανσης χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε προηγούµενη προειδοποίηση στους επενδυτές, καθώς και
ότι τα µέτρα εξυγίανσης µπορεί να προσλάβουν ποικίλες µορφές, όπως θα κρίνει κατά περίπτωση η αρµόδια αρχή, σύµφωνα και µε
όσα προβλέπονται στο νόµο (βλ. Κεφάλαια Ι΄, IA΄, ΙΒ΄ και ΙΓ΄ του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 και, ενδεικτικώς, εσωτερικά άρθρα 43, 44,
46-50, 59, 60, 63, 66 και 72 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015).
4. Παράγωγα (derivatives)
Α. Εισαγωγή
Τα παράγωγα αποτελούν σύνθετα και πολύπλοκα χρηµατοπιστωτικά µέσα, το περιεχόµενο των οποίων ποικίλλει αναλόγως των
«υποκειµένων µέσων» (underlying instruments), εκείνων δηλαδή των χρηµατοπιστωτικών µέσων ή προϊόντων, συνάρτηση και σύνθεση
των οποίων αποτελούν τα παράγωγα. Σε ένα παράγωγο µπορούν να περιέχονται ευρύ φάσµα υποκείµενων µέσων, σε ποικίλες
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παραλλαγές και συνδυασµούς. Τούτο έχει ως συνέπεια την ύπαρξη και δυνατότητα δηµιουργίας απροσδιορίστου αριθµού τύπων
παραγώγων. Τα παράγωγα διαµορφώνονται, συνήθως, υπό µορφή συµβολαίων µεταξύ των µερών, µε τα οποία συµφωνείται η
εκπλήρωση των αµοιβαίως αναλαµβανοµένων υποχρεώσεων σε ένα ή περισσότερα µελλοντικά χρονικά σηµεία. Η αξία τους
διαµορφώνεται βάσει της αξίας των υποκειµένων µέσων, που µπορεί να είναι µετοχές, αξιόγραφα, συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια,
εµπορεύµατα και χρηµατοοικονοµικοί δείκτες και οποιοσδήποτε συνδυασµός αυτών. Οι βασικότεροι τύποι παραγώγων είναι τα
συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης ή προθεσµιακά συµβόλαια (futures), τα συµβόλαια δικαιώµατος προαίρεσης (options) και τα
συµβόλαια ανταλλαγής (swaps). Ακολουθεί σύντοµη περιγραφή των ως άνω βασικών τύπων παραγώγων.
B. Βασικοί τύποι παραγώγων
α. Συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης / προθεσµιακά συµβόλαια (futures):
Αποτελούν τυποποιηµένα συµβόλαια για την αγορά ή πώληση ορισµένης ποσότητας και ποιότητας ενός υποκείµενου µέσου
(underlying instrument) σε µια µελλοντική ηµεροµηνία και σε συµφωνηµένη τιµή, που καθορίζονται κατά τη σύναψη του συµβολαίου.
Βάσει αυτών ο ένας συµβαλλόµενος αναλαµβάνει την υποχρέωση να πωλήσει στον άλλο συγκεκριµένη ποσότητα ενός
χρηµατοπιστωτικού µέσου (π.χ. µιας µετοχής) ή και ενός νοµίσµατος ή εµπορεύµατος σε µια συγκεκριµένη µελλοντική ηµεροµηνία σε
προκαθορισµένη τιµή. Αντίστοιχη υποχρέωση αναλαµβάνει ο αγοραστής. Εποµένως, η ηµεροµηνία κατάρτισης της συναλλαγής από
την ηµεροµηνία εκπλήρωσης της υποχρέωσης (π.χ. παράδοσης των χρηµατοπιστωτικών µέσων και καταβολής της αξίας τους)
διαφέρουν. Συχνά τα συµβόλαια προβλέπουν ότι στην ηµεροµηνία λήξης δεν γίνεται παράδοση χρηµατοπιστωτικών µέσων και
καταβολή του συνολικού τους τιµήµατος, παρά µόνον καταβολή της διαφοράς της τιµής σε σχέση µε τον χρόνο κατάρτισης του
συµβολαίου. Οι τιµές των προθεσµιακών συµβολαίων καθορίζονται, συνήθως, µε βάση την τιµή αξίας δύο ηµερών (spot rate), αυτής
της κατάρτισης του συµβολαίου και αυτής της ηµεροµηνίας λήξεως. Στην τιµή αυτή προστίθεται ή αφαιρείται ένα ποσό (premium ή
discount) ανάλογα µε την πρόβλεψη της εξέλιξης της µελλοντικής τιµής στην αγορά.
Υποκείµενα περιουσιακά στοιχεία µπορεί να είναι, µεταξύ άλλων, οι µετοχές, οι τιµές συναλλάγµατος, τα επιτόκια, τα οµόλογα και οι
δείκτες χρηµατιστηρίων. Και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη υποχρεούνται να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους από το συµβόλαιο κατά
την ηµεροµηνία διακανονισµού.
β. Συµβόλαια δικαιώµατος προαίρεσης / option
Με τα εν λόγω παράγωγα παρέχεται στο ένα συµβαλλόµενο µέρος το δικαίωµα να αγοράσει ή να πωλήσει ένα συγκεκριµένο
υποκείµενο µέσο σε προκαθορισµένη τιµή σε προσδιορισµένη µελλοντική ηµεροµηνία. Στο δικαίωµα αυτό του ενός συµβαλλοµένου
µέρους αντιστοιχεί υποχρέωση του άλλου (του αντισυµβαλλοµένου του) να καταρτίσει τη συµφωνηθείσα συναλλαγή αν το πρώτο
ασκήσει το δικαίωµά του. Τα υποκείµενα µέσα µπορεί να είναι νοµίσµατα, επιτόκια, χρηµατιστηριακοί δείκτες, µετοχές, χρεόγραφα και
τίτλοι της χρηµαταγοράς.
Σε αντίθεση µε τα futures ο αγοραστής του option έχει την επιλογή, αλλά όχι την υποχρέωση να προβεί µελλοντικώς στη συγκεκριµένη
συναλλαγή. Αγοράζει έναντι συγκεκριµένου τιµήµατος το δικαίωµα να προβεί µελλοντικώς σε συγκεκριµένη συναλλαγή. Αντιθέτως, ο
αντισυµβαλλόµενός του, ο πωλητής (διαθέτης) του option έχει την υποχρέωση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν
από το συµβόλαιο, αν το έτερο µέρος (ο αγοραστής του option) ασκήσει το δικαίωµά του.
Η αξία ενός δικαιώµατος προαίρεσης µπορεί να καθοριστεί βάσει περισσοτέρων τεχνικών που αναπτύσσονται από εξειδικευµένους
σχεδιαστές προϊόντων και αναλυτές. Μέσω των εν λόγω µεθόδων µπορεί, επίσης, να καθοριστεί ο τρόπος κατά τον οποίο δύναται να
επηρεαστεί η αξία του δικαιώµατος προαίρεσης από τυχόν µεταβολή των ειδικότερων συνθηκών που συσχετίζονται µε το δικαίωµα
αυτό.
Συνεπώς, είναι δυνατόν να κατανοηθούν και να αντιµετωπιστούν οι κίνδυνοι που
συνδέονται µε την επένδυση σε δικαιώµατα προαίρεσης και την κατοχή τέτοιων δικαιωµάτων προαίρεσης µε έναν βαθµό ακρίβειας.
γ. Συµβόλαια ανταλλαγής (swaps)
Το συµβόλαιο ανταλλαγής περιλαµβάνει την αγορά ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου σε τιµή spot (αξίας δύο ηµερών) και την
ταυτόχρονη συµφωνία για την πώληση αυτού σε µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία στο µέλλον µε προθεσµιακή τιµή.
Στο swap έχουµε δύο σκέλη: α) µία πράξη αξίας άµεσης (spot), συνήθως δύο ηµερών (short leg) και β) µία προθεσµιακή πράξη (long
leg) που αντιστρέφει την πρώτη πράξη. Συνήθως, συµφωνείται η ανταλλαγή χρηµατικών ροών. Το εν λόγω παράγωγο χρησιµοποιείται
συχνά για την κάλυψη του κινδύνου που προκύπτει από τη µεταβλητότητα των τιµών, τα επιτόκια ή για την πιθανολόγηση επί των
αλλαγών στις υποκείµενες τιµές.
Γ. Κίνδυνοι
Τα παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα παρουσιάζουν ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι δε συναλλαγές επ’αυτών ενέχουν αυξηµένο
κίνδυνο µειώσεως ή απώλειας του αρχικώς επενδυοµένου κεφαλαίου ή και πολλαπλασίου αυτού.
Ως εκ τούτου οι συναλλαγές επί παραγώγων χρηµατοπιστωτικών µέσων είναι κατάλληλες µόνον για ορισµένες κατηγορίες επενδυτών,
οι οποίοι διαθέτουν ανάλογη εµπειρία και αντιλαµβάνονται την λειτουργία των µέσων αυτών καθώς και το περιεχόµενο των
αναλαµβανόµενων κάθε φορά κινδύνων. Στη συνέχεια περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι που συνδέονται µε τις συναλλαγές σε
παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα.
α. Κίνδυνοι συνδεόµενοι µε το επενδυτικό προϊόν (Product risk)
i) Συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης – Προθεσµιακά συµβόλαια (futures): Μόχλευση
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Οι συναλλαγές σε Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ενέχουν υψηλό βαθµό κινδύνου, απόρροια του φαινοµένου της µόχλευσης
(leverage, gearing): Το χαρακτηριστικό τους δηλαδή είναι ότι µε αυτά επιχειρείται όπως, µε την επένδυση
ενός συγκεκριµένου ποσού, επιτευχθούν αποτελέσµατα τα οποία, στην αγορά αξιών, θα επιτυγχάνονταν µε πολλαπλάσια ποσά.
∆εδοµένου δηλαδή του ότι το ποσό της ασφάλειας (περιθώριο ασφάλισης) που απαιτείται να καταβληθεί από τον Πελάτη για να
συµµετάσχει αυτός σε συµβόλαιο µελλοντικής εκπλήρωσης (future) ανοίγοντας µία «θέση» είναι µικρό σε σχέση µε την συνολική αξία
του συµβολαίου, µία µικρή σε µέγεθος µεταβολή της αξίας του συµβολαίου θα έχει µία αναλογικά πολύ µεγαλύτερη επίδραση στο
κεφάλαιο που έχει επενδυθεί (υπό µορφή ασφαλείας) ή και θα απαιτηθεί να επενδυθεί και άλλο κεφάλαιο για την διατήρηση της
θέσεως.
Ειδικότερα, σε περίπτωση δυσµενούς µεταβολής της αξίας του συµβολαίου ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλλει πρόσθετο ποσό,
που απαιτείται για τον ηµερήσιο διακανονισµό, και να συµπληρώσει την απαιτούµενη ασφάλεια (περιθώριο ασφάλισης), για να µην
κλείσει η θέση του Πελάτη και χάσει αυτός όλο το επενδυθέν ποσό. Περαιτέρω, είναι δυνατό να ορισθεί από τον Κεντρικό
Αντισυµβαλλόµενο (π.χ. το τµήµα Εκκαθάρισης και ∆ιακανονισµού των συναλλαγών στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. ‘ΕΤΕΣΕΠ’) ή
τον εκάστοτε εκκαθαριστή/ διακανονιστή της αγοράς παραγώγων µεγαλύτερη ασφάλεια (υψηλότερο περιθώριο ασφάλισης) ως
προϋπόθεση για να διατηρούνται ανοικτές θέσεις. Στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλλει το επιπλέον ποσό για
να µην κλείσει η θέση του και χάσει όλο το επενδυθέν ποσό. Εάν ο Πελάτης δεν εκπληρώσει εµπροθέσµως τις υποχρεώσεις αυτές,
κλείνει η θέση του και ευθύνεται για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του από την εκκαθάριση των συναλλαγών που έχει
διενεργήσει επί παραγώγων. Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να χάσει όχι µόνον το επενδυθέν ποσό – και να χάσει κατ’ αυτόν τον τρόπο και
την προσδοκία του κέρδους, αν στο µέλλον αντιστραφούν τα πράγµατα στην αγορά και στο τέλος του συµβολαίου µελλοντικής
εκπλήρωσης η θέση που έχει πάρει είναι κερδοφόρα γι’ αυτόν – αλλά και ότι µπορεί να υποχρεωθεί να πληρώσει και επιπλέον ποσά
για να καλύψει τη ζηµία του. Εντολές του Πελάτη που αποσκοπούν στον περιορισµό πιθανών ζηµιών, όπως η «εντολή ορίου» («stoplimit» order) ή η «εντολή ορίου ζηµιών» («stop-loss» order), είναι δυνατόν να αποδειχθούν αναποτελεσµατικές εξαιτίας συνθηκών της
αγοράς οι οποίες δεν θα επιτρέπουν την
εκτέλεση τους. Στρατηγικές συνδυασµένων θέσεων (π.χ «straddle», ή «strangle») ενδέχεται να εµπεριέχουν τον ίδιο κίνδυνο µε τις
απλές θέσεις «αγοράς» ή «πώλησης».
ii) ∆ικαιώµατα προαιρέσεως: ∆ιαφοροποίηση κινδύνων
Οι συναλλαγές σε ∆ικαιώµατα Προαιρέσεως ενέχουν υψηλό βαθµό κινδύνου, ο οποίος είναι σε κάθε περίπτωση συνάρτηση του είδους
των δικαιωµάτων. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η διάκριση µεταξύ «δικαιωµάτων κλήσης» («call») και «δικαιωµάτων απόδοσης» («put»)
καθώς και η διάκριση µεταξύ δικαιωµάτων «αµερικανικού τύπου», των οποίων η άσκηση επιτρέπεται οποτεδήποτε εντός της
καθορισµένης προθεσµίας και δικαιωµάτων «ευρωπαϊκού τύπου», των οποίων η άσκηση επιτρέπεται µόνον κατά την ηµεροµηνία
λήξης της ορισµένης προθεσµίας. Για την εκτίµηση της κερδοφορίας ορισµένης θέσης θα πρέπει να συνυπολογίζονται όχι µόνον τα
πάσης φύσεως τέλη και προµήθειες που βαρύνουν τις σχετικές συναλλαγές, αλλά και το τίµηµα των δικαιωµάτων που έχει καταβληθεί
στον πωλητή.
Ο αγοραστής του ∆ικαιώµατος έχει τη δυνατότητα να ασκήσει το ∆ικαίωµα ή να το αφήσει να εκπνεύσει. Σε περίπτωση που τα
∆ικαιώµατα Προαιρέσεως ασκηθούν, εκκαθαρίζονται είτε χρηµατικά είτε µε την φυσική παράδοση (επί δικαιωµάτων απόδοσης) /
παραλαβή (επί δικαιωµάτων κλήσης) της υποκείµενης αξίας των δικαιωµάτων. Εάν η υποκείµενη αξία είναι Συµβόλαιο Μελλοντικής
Εκπλήρωσης, ο αγοραστής θα αποκτήσει, αν ασκήσει το δικαίωµα, θέση σε Συµβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης µε όλες τις
συνακόλουθες υποχρεώσεις για την καταβολή ή συµπλήρωση του περιθωρίου ασφάλισης και τον ηµερήσιο ή τελικό διακανονισµό της
θέσης αυτής, οπότε ισχύουν τα ανωτέρω υπό α. i. εκτεθέντα. Σε περίπτωση εκπνοής του δικαιώµατος προαίρεσης χωρίς αυτό να
ασκηθεί, ο Πελάτης υφίσταται την ολική απώλεια του επενδεδυµένου κεφαλαίου, το οποίο αποτελείται από το τίµηµα του δικαιώµατος,
τα πάσης φύσεως τέλη και τις προµήθειες.
Ο πωλητής δικαιώµατος προαιρέσεως είναι εκτεθειµένος σε πολύ µεγαλύτερο κίνδυνο από τον αγοραστή. Ενώ το Τίµηµα που
καταβάλλεται στον πωλητή του ∆ικαιώµατος είναι ορισµένο, το µέγεθος της ζηµίας που µπορεί ο πωλητής να υποστεί είναι πολύ
µεγαλύτερο αυτού του ποσού. Ειδικότερα, σε περίπτωση δυσµενούς µεταβολής της αξίας του ∆ικαιώµατος ο πωλητής υποχρεούται να
συµπληρώσει το απαιτούµενο περιθώριο ασφάλισης. Περαιτέρω, σε περίπτωση που ορισθεί από τον κεντρικό αντισυµβαλλόµενο (π.χ.
την ΕΤΕΣΕΠ) ή τον εκάστοτε εκκαθαριστή και διακανονιστή της αγοράς παραγώγων υψηλότερο περιθώριο ασφάλισης, ο πωλητής
υποχρεούται να καταβάλλει το επιπλέον ποσό. Εάν ο πωλητής δεν εκπληρώσει εµπροθέσµως τις υποχρεώσεις αυτές, η Εταιρία ή ο
Κεντρικός Αντισυµβαλλόµενος ή ο Εκκαθαριστής/ ∆ιακανονιστής κλείνουν τη θέση του Πελάτη / πωλητή, ο οποίος ευθύνεται για την
εκπλήρωση όλων των τυχόν πρόσθετων υποχρεώσεων του από την εκκαθάριση των συναλλαγών αυτών. Περαιτέρω, ο πωλητής είναι
εκτεθειµένος στον κίνδυνο άσκησης του δικαιώµατος από τον αγοραστή. Ο κίνδυνος ζηµίας του πωλητή µπορεί να είναι απεριόριστος,
αν δεν έχει διενεργήσει πράξεις για την αντιστάθµιση και κάλυψή του.
β. Συνθήκες της αγοράς παραγώγων (market risks)
Οι οικονοµικές συνθήκες της αγοράς παραγώγων (π.χ. ύπαρξη ή έλλειψη ρευστότητας) και οι κανόνες λειτουργίας της αγοράς αυτής
(π.χ. δικλείδες ασφαλείας της οµαλής λειτουργίας: προσωρινή διακοπή συνεδριάσεων, αναστολή διαπραγµάτευσης παραγώγου,
διαγραφή παραγώγου) ενδέχεται να δυσχεραίνουν ή να καθιστούν αδύνατη την διενέργεια αποτελεσµατικών συναλλαγών επί
παραγώγων αυξάνοντας τον κίνδυνο απώλειας του επενδεδυµένου κεφαλαίου.
γ. Απόκλιση της αγοράς παραγώγων από την αγορά υποκείµενων αξιών
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Οι τιµές παραγώγων χρηµατοπιστωτικών µέσων δεν αντιστοιχούν αναγκαία στις τιµές των υποκειµένων αξιών. Η απόκλιση µπορεί να
οφείλεται στις συνθήκες (π.χ. ζήτηση) ή στους κανόνες λειτουργίας (π.χ. όριο τιµών) της αγοράς των παραγώγων ή της αγοράς των
υποκειµένων αξιών.
δ. Κίνδυνος ατελούς αντιστάθµισης του κινδύνου
Ο κίνδυνος αυτός συντρέχει όταν ο Πελάτης µε την διενέργεια συναλλαγών σε παράγωγα στοχεύει στην αντιστάθµιση του κινδύνου
από συναλλαγές στην υποκείµενη αξία, η θέση όµως στα παράγωγα συσχετίζεται ατελώς µε τις θέσεις στην υποκείµενη αξία (π.χ. σε
περίπτωση Συµβολαίου Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE ο Πελάτης δεν έχει θέσεις σε όλες τις µετοχές που συνθέτουν τον FTSE
και µε την αναλογία συµµετοχής τους σε αυτόν).
ε. ∆έσµευση µετρητών ή κινητών αξιών (cash or property deposit risk)
Η δέσµευση µετρητών ή κινητών αξιών ενδέχεται να ενέχει πιστωτικό κίνδυνο σε περίπτωση που ο θεµατοφύλακας δεν εκπληρώσει
πλήρως τις υποχρεώσεις του είτε µόλις αυτές καταστούν ληξιπρόθεσµες είτε µεταγενέστερα.
στ. ∆ικαστικός κίνδυνος (legal risk) συµπεριλαµβανοµένου του κινδύνου από τροποποίηση διατάξεων
Πέραν όσων εκτέθηκαν ανωτέρω υπό ΙΙ. 10., υπογραµµίζεται ότι η εκπλήρωση απαιτήσεων και η ικανοποίηση δικαιωµάτων του Πελάτη
επί συµβάσεων σε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα εξαρτάται και από τους κανόνες δικαίου που ισχύουν στο Σύστηµα Πληρωµών
και Εκκαθάρισης/ ∆ιακανονισµού Συναλλαγών της αγοράς όπου διενεργούνται οι συναλλαγές επί παραγώγων και από τους οποίους
κανόνες εξαρτώνται απαιτήσεις και δικαιώµατα του u928 Πελάτη, κυρίως σε περίπτωση αφερεγγυότητας µέλους των παραπάνω
συστηµάτων. Επισηµαίνεται ότι η αλλοδαπή νοµοθεσία, ιδίως κρατών που δεν είναι µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διέπει
συναλλαγές επί παραγώγων, µπορεί να προσφέρει ασθενέστερη προστασία στον Πελάτη από αυτήν που προσφέρει το ελληνικό
δίκαιο και το δίκαιο των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περαιτέρω, τυχόν τροποποίηση κανόνων που διέπουν τις
υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών σε αγορά παραγώγων χρηµατοπιστωτικών µέσων (π.χ. προϋποθέσεις διενέργειας
συναλλαγών, όροι και διαδικασία εκκαθάρισης και διακανονισµού των συναλλαγών, αύξηση περιθωρίου ασφαλείας) είναι δυνατόν να
επηρεάσει τα συµφέροντα του Πελάτη. Οι ανωτέρω παράγοντες είναι πιθανό να εκθέσουν το επενδυόµενο κεφάλαιο του Πελάτη σε
πρόσθετους κινδύνους.
ζ. Συναλλαγµατικός κίνδυνος (currency risk)
Πέραν όσων εκτέθηκαν ανωτέρω υπό ΙΙ. 4., υπογραµµίζεται ότι το κέρδος ή η ζηµία που προέρχεται από συναλλαγές σε παράγωγα
χρηµατοπιστωτικά µέσα αποτιµώµενα σε συνάλλαγµα (ανεξαρτήτως του αν αυτά αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στην
εγχώρια ή σε αλλοδαπή αγορά) θα επηρεάζεται από τις µεταβολές στις ισοτιµίες όταν υπάρχει ανάγκη µετατροπής της αξίας του
παραγώγου από ένα νόµισµα σε κάποιο άλλο και ειδικότερα στο νόµισµα στο οποίο αποτιµάται η περιουσία του Πελάτη.
η. Κίνδυνος κόστους ανεύρεσης ή και αντικατάστασης χρηµατοπιστωτικών µέσων (replacement cost risk)
Ο κίνδυνος αυτός συντρέχει στην περίπτωση που ο αντισυµβαλλόµενος του Πελάτη δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις
ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης θα είναι υποχρεωµένος να ανοίξει νέα θέση στην τιµή που θα έχει
διαµορφωθεί στην σχετική αγορά (replacement value), στην οποία τιµή θα προστεθεί ποσό εξαρτώµενο από το χρόνο που αποµένει
µέχρι την λήξη του παραγώγου (add-on).
θ. Γενικοί κίνδυνοι
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να συνεκτιµώνται και οι ανωτέρω υπό ΙΙ. Εκτεθέντες γενικοί κίνδυνοι.
5. Αµοιβαία Κεφάλαια
Α. Εισαγωγή
Το αµοιβαίο κεφάλαιο είναι οµάδα περιουσίας, αποτελούµενη από χρηµατοπιστωτικά µέσα, τα οποία ποικίλουν αναλόγως του τύπου
του αµοιβαίου κεφαλαίου. Η οικονοµική σηµασία του αµοιβαίου κεφαλαίου βασίζεται στην αρχή της κατανοµής των κινδύνων, κατά
τρόπο που να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος που συνεπάγεται κάθε φορά η επένδυση, εξαρτάται κάθε φορά από τον τύπο του αµοιβαίου
κεφαλαίου και επιβάλλεται από το νόµο τυχόν διαφοροποίηση ως προς τη σύνθεση του ενεργητικού του. Το αµοιβαίο κεφάλαιο
διαιρείται σε µερίδια για τα οποία µπορεί να εκδίδεται τίτλος. Οι επενδυτές των αµοιβαίων κεφαλαίων καλούνται µεριδιούχοι. Κάθε
µεριδιούχος µε τη συµµετοχή του στο αµοιβαίο κεφάλαιο αποκτά εµπράγµατο δικαίωµα στα κατ’ ιδίαν στοιχεία του ενεργητικού του
αµοιβαίου κεφαλαίου («εξ αδιαιρέτου δικαίωµα») και ειδικά δικαιώµατα που γεννώνται από τη συµµετοχή του στο αµοιβαίο κεφάλαιο
και κατά περίπτωση παρέχει ο εφαρµοστέος νόµος ή η σύµβαση απόκτησης µεριδίων (π.χ. δικαίωµα πληροφόρησης, δικαίωµα
συµµετοχής στο προϊόν εκκαθάρισης του αµοιβαίου κεφαλαίου κλπ.). Τα µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων µπορεί να αποτελούν
αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά. Η επένδυση σε αµοιβαία κεφάλαια γενικά έχει µακροπρόθεσµο ορίζοντα, διότι
αν κάποιος µείνει για µικρό χρονικό διάστηµα στο αµοιβαίο κεφάλαιο είναι πιθανό λόγω των προµηθειών διάθεσης και εξαγοράς να
λάβει ποσό µικρότερο από αυτό της αρχικής του επένδυσης, ανεξαρτήτως της πορείας των αγορών.
Β. Κίνδυνοι
Η επένδυση σε αµοιβαία κεφάλαια ενδέχεται να περιλαµβάνει τους κινδύνους που παρατίθενται στη συνέχεια ενδεικτικώς:
α. Κίνδυνος απώλειας κεφαλαίου
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Η αξία µεριδίου του αµοιβαίου κεφαλαίου εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από την αξία των χρηµατοπιστωτικών µέσων που
συνθέτουν το ενεργητικό του αµοιβαίου κεφαλαίου. Περαιτέρω, όταν είναι εισηγµένο σε οργανωµένη αγορά η χρηµατιστηριακή του
τιµή µπορεί να µην αντικατοπτρίζει την πραγµατική του αξία. ∆ηµιουργείται έτσι κίνδυνος απώλειας µέρους ή και - υπό περιστάσεις του συνόλου του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί.
β. Κίνδυνος αγοράς
Υπάρχουν περιπτώσεις που η διαπραγµάτευση των µεριδίων στην οργανωµένη αγορά µπορεί να ανασταλεί ή να διακοπεί (π.χ. λόγω
έντονων διακυµάνσεων της τιµής για λόγους προστασίας του επενδυτικού κοινού και της εύρυθµης λειτουργίας της αγοράς, λόγω
γεγονότων ανωτέρας βίας κλπ., λόγω των οριζοµένων στους κανόνες λειτουργίας της οικείας αγοράς). Επίσης είναι δυνατόν, υπό
προϋποθέσεις, να διαγραφεί το σύνολο των µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων κατόπιν απόφασης του διαχειριστή της οικείας αγοράς ή
της εποπτεύουσας αρχής της αγοράς ή του αµοιβαίου κεφαλαίου.
γ. Κίνδυνος ρευστότητας
Είναι δυνατόν να ανασταλεί µε απόφαση του διαχειριστή του αµοιβαίου κεφαλαίου η εξαγορά µεριδίων για συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα, µε αποτέλεσµα να καθίσταται αδύνατη η ρευστοποίηση των µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων την εν λόγω περίοδο.
δ. Λοιποί Κίνδυνοι
Η αξία των µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, όπως ενδεικτικώς από τυχόν αδυναµία οµαλού
διακανονισµού συναλλαγών επί χρηµατοπιστωτικών µέσων, τυχόν αδυναµία εκδότη χρηµατοπιστωτικών µέσων που
περιλαµβάνονται στο ενεργητικό του αµοιβαίου κεφαλαίου να εκπληρώσει οικονοµικές του υποχρεώσεις (π.χ. πληρωµή µερίσµατος),
τυχόν αδυναµία ρευστοποίησης στοιχείων του ενεργητικού ιδίως σε περιπτώσεις περιορισµένης διασποράς, τυχόν αφερεγγυότητα του
θεµατοφύλακα του αµοιβαίου κεφαλαίου, οπότε η αξία του ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου µειώνεται. Τονίζεται ότι, σε κάθε
περίπτωση επένδυσης σε αµοιβαία κεφάλαια πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και οι λοιποί κίνδυνοι που αναλύονται κατωτέρω.
Συνιστάται στον Πελάτη όπως αυτός, πριν από τη διενέργεια οιασδήποτε συναλλαγής επί αµοιβαίων κεφαλαίων: α) µελετήσει το
ενηµερωτικό δελτίο που εκδίδει ο διαχειριστής του, β) εξετάσει το νοµικό καθεστώς που τα διέπει, ιδίως ως προς τις υποχρεώσεις
διασποράς του ενεργητικού και γ) αναζητήσει τυχόν δηµοσιεύσεις / ανακοινώσεις σηµαντικών γεγονότων, στις οποίες έχει προβεί η
εκδότρια εταιρία, κυρίως µέσω του διαδικτυακού τόπου της οργανωµένης αγοράς στην οποία τα µερίδια έχουν τυχόν εισαχθεί προς
διαπραγµάτευση.
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΕΠΕΥ
Η ΑΕΠΕΥ έχει θεσπίσει πρόσφορες διαδικασίες για το διαχωρισµό των χρηµατοπιστωτικών µέσων και κεφαλαίων των πελατών της
από τα περιουσιακά στοιχεία της ίδιας, καθώς και για τη διάκριση των περιουσιακών στοιχείων των πελατών της µεταξύ τους, έτσι
ώστε να µην χρησιµοποιούνται από την ΑΕΠΕΥ ή τρίτα µη δικαιούµενα πρόσωπα τα κεφάλαια και χρηµατοπιστωτικά µέσα των
πελατών της. Ειδικότερα:
1. Η ΑΕΠΕΥ καταθέτει τα κεφάλαια των πελατών της σε άτοκους τραπεζικούς λογαριασµούς πιστωτικών ιδρυµάτων που έχουν άδεια
λειτουργίας σύµφωνα µε την οδηγία 2013/36/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, επ’ ονόµατι της ιδίας µε σαφή
υπόµνηση στο πιστωτικό ίδρυµα του γεγονότος ότι πρόκειται για κεφάλαια πελατών της. Η ΑΕΠΕΥ µπορεί επίσης να τοποθετεί τα
κεφάλαια των πελατών της σε ένα ή περισσότερους λογαριασµούς στους ακόλουθους οργανισµούς;
Κεντρική τράπεζα
Τράπεζα που έχει άδεια λειτουργίας σε Τρίτη χώρα
Αναγνωρισµένο αµοιβαίο κεφάλαιο διαχείρισης διαθεσίµων, µε ρητή συγκατάθεση του Πελάτη δεδοµένου ότι τα κεφάλαια
που τοποθετούνται σε αναγνωρισµένο αµοιβαίο κεφάλαιο διαχείρισης διαθεσίµων δεν θα κατέχονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις για τη
διασφάλιση των κεφαλαίων των πελατών οι οποίες ορίζονται στην απόφαση 1/808/7.2.2018 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Περαιτέρω, βάσει των εσωτερικών της ρυθµίσεων παρακολουθεί σε συνεχή βάση την αντιστοιχία των συνολικών κεφαλαίων που είναι
καταχωρηµένα στα βιβλία της ως ανήκοντα σε πελάτες, µε το άθροισµα των κεφαλαίων πελατών που τηρούνται στους ως άνω
τραπεζικούς λογαριασµούς πελατείας, ώστε να διασφαλίζεται η αποτροπή της χρησιµοποίηση κεφαλαίων πελατών από την ΑΕΠΕΥ
για ίδιο λογαριασµό.
Επιπλέον, η ΑΕΠΕΥ εφαρµόζει ρυθµίσεις βάσει των οποίων διασφαλίζει ότι είναι ανά πάσα στιγµή σε θέση να εξατοµικεύει τους
δικαιούχους των ποσών που βρίσκονται κατατεθειµένα στον κάθε τραπεζικό λογαριασµό πελατείας και το ποσό/ποσοστό που
αναλογεί στον κάθε πελάτη, ώστε να είναι σε θέση να συµβάλει στην προστασία των δικαιωµάτων των πελατών της σε περίπτωση
αφερεγγυότητας του πιστωτικού ιδρύµατος, χορηγώντας τα απαραίτητα στοιχεία στις αρµόδιες αρχές και στα αρµόδια όργανα, ιδίως
στο Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ως προς τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα. Προς το σκοπό αυτό, η ΑΕΠΕΥ
εφαρµόζει την αρχή “pro rata”, βάσει της οποίας επιµερίζει στους πελάτες της τα χρηµατικά υπόλοιπα του κάθε λογαριασµού πελατείας
που τηρεί σε πιστωτικό ίδρυµα, βάσει της αναλογίας του πιστωτικού υπολοίπου του κάθε πελάτη επί του συνόλου των κεφαλαίων
πελατών που φυλάσσει η ΑΕΠΕΥ.
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Η ΑΕΠΕΥ επιδεικνύει την απαιτούµενη ικανότητα, φροντίδα και επιµέλεια κατά την επιλογή, το διορισµό και τον περιοδικό έλεγχο του
πιστωτικού ιδρύµατος, της τράπεζας ή του αµοιβαίου κεφαλαίου διαχείρισης διαθεσίµων όπου τοποθετούνται τα κεφάλαια και των
ρυθµίσεων για την κατοχή των εν λόγω κεφαλαίων και λαµβάνει υπόψη την ανάγκη για διαφοροποίηση των εν λόγω κεφαλαίων, ως
µέρος της απαιτούµενης επιµέλειάς τους.
Η ΑΕΠΕΥ λαµβάνει ιδίως υπόψη την εµπειρογνωµοσύνη και τη φήµη στην αγορά των εν λόγω ιδρυµάτων και αµοιβαίων κεφαλαίων
διαχείρισης διαθεσίµων προκειµένου να διασφαλίσουν την προστασία των δικαιωµάτων των πελατών τους, καθώς και τυχόν νοµικές
και κανονιστικές απαιτήσεις ή πρακτικές της αγοράς που συνδέονται µε την κατοχή κεφαλαίων πελατών και θα µπορούσαν να
επηρεάσουν αρνητικά τα δικαιώµατα των πελατών.
2.
Η ΑΕΠΕΥ φυλάττει τα χρηµατοπιστωτικά µέσα των πελατών της ως εξής:
α)
Εφόσον είναι µετοχές ή εταιρικά οµόλογα σε άυλη µορφή, καταχωρηµένα στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων του Κεντρικού
Αποθετηρίου Αξιών, σε λογαριασµούς άυλων τίτλων σε µερίδα επ’ ονόµατι του Πελάτη µε χειριστή την ΑΕΠΕΥ.
β)
Εφόσον είναι άλλου είδους τίτλοι που φυλάσσονται από τρίτο πρόσωπο/θεµατοφύλακα, σε άυλη ή υλική µορφή,
καταχωρηµένοι σε επενδυτικούς λογαριασµούς της ΑΕΠΕΥ που τηρούνται από τον εν λόγω θεµατοφύλακα, η ΑΕΠΕΥ θα διασφαλίζει
ότι:
i) Ο θεµατοφύλακας είναι Κεντρικό Μητρώο ή άλλο εξουσιοδοτηµένο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, Σύστηµα Τήρησης Λογαριασµών
Τίτλων σε Λογιστική Μορφή, Πιστωτικό Ίδρυµα ή ΕΠΕΥ (στο εξής: «Θεµατοφύλακας»), που δικαιούνται να παρέχουν την υπηρεσία
φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης τίτλων και
ii) Έχει γίνει σαφής και ρητή υπόµνηση στον εν λόγω Θεµατοφύλακα ότι στους ως άνω επενδυτικούς λογαριασµούς της ΑΕΠΕΥ είναι
καταχωρηµένοι τίτλοι για λογαριασµό πελατείας της.
Η ΑΕΠΕΥ δύναται να τηρεί τους τίτλους αυτούς σε συλλογικούς λογαριασµούς επενδυτών (omnibus accounts) για λογαριασµό
περισσοτέρων πελατών της, εξειδικεύοντας η ίδια στα βιβλία της τα αντιστοιχούντα στον κάθε πελάτη της χρηµατοπιστωτικά µέσα.
3. Τα φυλασσόµενα Χρηµατοπιστωτικά Μέσα, εφόσον είναι ενσώµατα, θα φυλάσσονται:
(α) είτε στην ίδια την ΑΕΠΕΥ στο όνοµα του πελάτη
(β) είτε σε Πιστωτικό Ίδρυµα, Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή και άλλη Επιχείρηση που δικαιούται να ενεργεί ως
θεµατοφύλακας χρηµατοπιστωτικών µέσων, στο όνοµα του πελάτη ή στο όνοµα της ΑΕΠΕΥ για λογαριασµό του Πελάτη.
4 Επιλογή υποθεµατοφύλακα από τον Πελάτη
Η χρήση από την ΑΕΠΕΥ Θεµατοφυλάκων της απολύτου επιλογής του Πελάτη, ως υποθεµατοφυλάκων για τα περιουσιακά στοιχεία
(χρήµατα και χρηµατοπιστωτικά µέσα) του Πελάτη στο πλαίσιο και για τις ανάγκες της παρούσας Ειδικής Σύµβασης, κατόπιν
προηγούµενης σχετικής έγγραφης αίτησης του Πελάτη προς την ΑΕΠΕΥ, θα τελεί σε κάθε περίπτωση υπό τους ακόλουθους όρους:
Ο Πελάτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη ως προς την επιλογή κάθε τέτοιου υποθεµατοφύλακα, για την οποία η ΑΕΠΕΥ ουδεµία
ευθύνη θα φέρει.
Η µεταφορά των περιουσιακών στοιχείων από την ΑΕΠΕΥ προς τον υποθεµατοφύλακα και αντιστρόφως θα γίνεται στο µέτρο που κάθε
φορά επιτρέπεται και µε βάση τους τυχόν περιορισµούς στην κίνηση κεφαλαίων ή/και χρηµατοπιστωτικών µέσων που εκάστοτε
προβλέπονται από το σχετικά εφαρµοστέο νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
Η µεταφορά των περιουσιακών στοιχείων από την ΑΕΠΕΥ στον υποθεµατοφύλακα θα γίνεται εντός προθεσµίας ….. ηµερών από τη
λήψη από την ΑΕΠΕΥ της προαναφερθείσας έγγραφης αίτησης του Πελάτη περί χρήσης του συγκεκριµένου υποθεµατοφύλακα και
µεταφοράς των περιουσιακών στοιχείων του Πελάτη σε αυτόν. Ο Πελάτης αναλαµβάνει την υποχρέωση να συνεργάζεται µε την ΑΕΠΕΥ
και να προβαίνει σε κάθε απαιτούµενη ενέργεια, χωρίς ή κατ’ αίτηση της ΑΕΠΕΥ, για την πραγµατοποίηση κάθε µεταφοράς
περιουσιακών στοιχείων του Πελάτη από την ΑΕΠΕΥ προς τον υποθεµατοφύλακα και αντίστροφα. Η ΑΕΠΕΥ δε φέρει καµία ευθύνη
έναντι του Πελάτη για τυχόν µεταφορά περιουσιακών στοιχείων του Πελάτη από την ΑΕΠΕΥ προς τον υποθεµατοφύλακα καθ’
υπέρβαση της ανωτέρω προθεσµίας καθώς και για οποιαδήποτε εκ της καθυστερηµένης αυτής µεταφοράς προκύψασας ζηµίας του
Πελάτη, εφόσον η καθυστέρηση αυτή δεν οφείλεται σε δόλο ή βαριά αµέλεια της ΑΕΠΕΥ. Επίσης, η ΑΕΠΕΥ δε φέρει καµία ευθύνη ούτε
αναλαµβάνει καµία υποχρέωση ή δέσµευση έναντι του Πελάτη ως προς το χρόνο, εντός του οποίου θα πραγµατοποιηθεί οποιαδήποτε
µεταφορά περιουσιακών στοιχείων του Πελάτη από τον υποθεµατοφύλακα προς την ΑΕΠΕΥ.
Η τήρηση από τον υποθεµατοφύλακα των περιουσιακών στοιχείων του Πελάτη µπορεί να γίνεται, όπου επιτρέπεται και ανάλογα µε την
πρακτική που ακολουθεί ο υποθεµατοφύλακας και κατ’ επιλογήν του υποθεµατοφύλακα / της ΑΕΠΕΥ, σε συλλογικούς λογαριασµούς
επενδυτών (omnibus accounts) για λογαριασµό περισσοτέρων πελατών, µε εξειδίκευση από τον υποθεµατοφύλακα στα βιβλία του των
αντιστοιχούντων στους πελάτες τους περιουσιακών στοιχείων. Σε αυτή την περίπτωση, τα περιουσιακά στοιχεία του Πελάτη είναι
καταχωρηµένα στον υποθεµατοφύλακα σε επενδυτικό λογαριασµό στο όνοµα της ΑΕΠΕΥ ή τυχόν τρίτου µεσολαβούντος
υποθεµατοφύλακα, µε σαφή υπόµνηση ότι πρόκειται για χρηµατοπιστωτικά µέσα πελατών. Τόσο η ΑΕΠΕΥ όσο και τρίτος µεσολαβών
υποθεµατοφύλακας δεν αναλαµβάνουν εγγυητική ευθύνη ότι, παρά τα µέτρα που λαµβάνουν σύµφωνα µε το ισχύον κανονιστικό
πλαίσιο, δεν θα υπάρξουν περιπτώσεις όπου δεν θα είναι δυνατό να προσδιορίζονται ειδικά τα χρηµατοπιστωτικά µέσα του Πελάτη, τα
οποία κατέχει τρίτος, από τα χρηµατοπιστωτικά µέσα του τρίτου ή της ίδιας της ΑΕΠΕΥ.
Εφόσον η φύλαξη των τυχόν πιστωτικών υπολοίπων των χρηµατικών λογαριασµών του Πελάτη, κατ’ αίτησή του, γίνεται από
υποθεµατοφύλακα της επιλογής του, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, τότε κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του όρου 3.6 της ενότητας V
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Β.3 της παρούσας, µη εφαρµοζοµένων εν προκειµένω, τα πιστωτικά υπόλοιπα των χρηµατικών λογαριασµών του Πελάτη θα
θεωρείται ότι είναι εξολοκλήρου κατατεθειµένα στον εν λόγω υποθεµατοφύλακα, χωρίς επιµερισµό αυτών στους τραπεζικούς
λογαριασµούς της ΑΕΠΕΥ σε όλα τα συνεργαζόµενα µε αυτή πιστωτικά ιδρύµατα στην Ελλάδα.
Πλέον των δυνάµει της παρούσας οφειλοµένων από τον Πελάτη προς την ΑΕΠΕΥ χρεώσεων (προµηθειών, εξόδων, κ.λπ.), ο Πελάτης
θα επιβαρύνεται και µε τα τυχόν από τον υποθεµατοφύλακα χρεωνόµενα συναφή µε την υποθεµατοφυλακή ποσά για αµοιβή, έξοδα και
εν γένει χρεώσεις.
Η ΑΕΠΕΥ δεν ευθύνεται έναντι του Πελάτη επί πληµµελούς εκπληρώσεως ή και, εν γένει, µη εκπληρώσεως των υποχρεώσεων –
περιλαµβανοµένης της περιπτώσεως αφερεγγυότητας – κάθε υποθεµατοφύλακα, στον οποίο περιέρχονται περιουσιακά στοιχεία του
Πελάτη.
5. Προκειµένου περί θεµατοφύλακα που λειτουργεί σε τρίτο, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτος και διέπεται από το δίκαιο τρίτου
κράτους, η ΑΕΠΕΥ θα καταθέτει σ’ αυτόν χρηµατοπιστωτικά µέσα πελατών της µόνον εφόσον η φύλαξη χρηµατοπιστωτικών µέσων για
λογαριασµό άλλου προσώπου υπόκειται σε ειδικές ρυθµίσεις και εποπτεία στο τρίτο κράτος και εφόσον ο εν λόγω τρίτος υπόκειται σε
ειδικές ρυθµίσεις και εποπτεία στο κράτος αυτό. Εφιστάται η προσοχή ότι, στην περίπτωση αυτή, τα δικαιώµατα του Πελάτη ως προς
τα χρηµατοπιστωτικά µέσα ή τα κεφάλαιά του που τηρούνται σε θεµατοφύλακα διεπόµενο από το δίκαιο τρίτου κράτους ενδέχεται να
υπολείπονται σε σχέση µε τα δικαιώµατα που απορρέουν για τον Πελάτη έναντι θεµατοφύλακα που εδρεύει και δραστηριοποιείται σε
κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6. Η ΑΕΠΕΥ δύναται να καταθέτει χρηµατοπιστωτικά µέσα που κατέχονται για λογαριασµό πελατών σε τρίτο εγκατεστηµένο σε τρίτη
χώρα η οποία δεν ρυθµίζει κανονιστικά την κατοχή και φύλαξη χρηµατοπιστωτικών µέσων για λογαριασµό άλλου προσώπου µόνο
εφόσον πληρούται µια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- η φύση των χρηµατοπιστωτικών µέσων ή των επενδυτικών υπηρεσιών που συνδέονται µε αυτά απαιτεί την κατάθεσή τους σε
τρίτο εγκατεστηµένο σε αυτή την τρίτη χώρα,
- όταν τα χρηµατοπιστωτικά µέσα κατέχονται για λογαριασµό επαγγελµατία Πελάτη, ο Πελάτης έχει ζητήσει γραπτώς από την
επιχείρηση να τα καταθέσει σε τρίτο σε αυτή την τρίτη χώρα.
7. Η ΑΕΠΕΥ δεν αναλαµβάνει, πάντως, ευθύνη έναντι των πελατών της i) επί πληµµελούς εκπληρώσεως ή και, εν γένει, µη
εκπληρώσεως των υποχρεώσεων Θεµατοφύλακα ούτε ii) για τη φερεγγυότητα και εν γένει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
Θεµατοφύλακα (συµπεριλαµβανοµένων κάθε µορφής Κεντρικών Μητρώων, Κεντρικών Αποθετηρίων Αξιών, Συστηµάτων Εκκαθάρισης
και ∆ιακανονισµού Συναλλαγών), στον οποίο περιέρχονται περιουσιακά στοιχεία πελατών της, ευθυνόµενη µόνον για πταίσµα της ως
προς την επιλογή του Θεµατοφύλακα. Τεκµαίρεται πάντως ότι η λειτουργία Κεντρικών Μητρώων, Κεντρικών Αποθετηρίων Αξιών,
Φορέων/Συστηµάτων Εκκαθάρισης και ∆ιακανονισµού Συναλλαγών, ΕΠΕΥ και Πιστωτικών Ιδρυµάτων σε κράτος µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλο κράτους που προβλέπει σύστηµα εποπτείας ανταποκρινόµενο στις διεθνείς προδιαγραφές, αποκλείει
την ύπαρξη πταίσµατος της ΑΕΠΕΥ, εκτός και αν αυτή γνώριζε ειδικώς ότι ο Θεµατοφύλακας επρόκειτο να περιέλθει σε οριστική
αδυναµία πληρωµών και κατάσταση αφερεγγυότητας. Επίσης, η ΑΕΠΕΥ δεν ευθύνεται για πταίσµα των οργάνων και βοηθών
εκπλήρωσης αυτών των Θεµατοφυλάκων.
8. Σε όλες τις περιπτώσεις φύλαξης τίτλων και κεφαλαίων για λογαριασµό πελατών της η ΑΕΠΕΥ
α) τηρεί τα απαραίτητα αρχεία και λογαριασµούς, έτσι ώστε
αα) να είναι σε θέση, ανά πάσα στιγµή και χωρίς καθυστέρηση να διαχωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει για λογαριασµό
ενός πελάτη από τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει για λογαριασµό οποιουδήποτε άλλου πελάτη, καθώς και από τα δικά της
περιουσιακά στοιχεία,
ββ) να διασφαλίζει την ακρίβεια των εγγραφών στους λογαριασµούς και, ιδίως, την ακρίβεια και αντιστοιχία των καταχωρήσεων της
ιδίας και του περιεχοµένου τους µε τις καταχωρήσεις και το περιεχόµενο αυτών στους λογαριασµούς είτε των πελατών της µε χειριστή
την ίδια είτε, κατά περίπτωση, των καταχωρήσεων σε (συλλογικό) λογαριασµό επ’ ονόµατι της ιδίας για λογαριασµό πελατείας της σε
Θεµατοφύλακα, καθώς και ότι µπορούν να χρησιµοποιούνται ως διαδροµή ελέγχου,
β) εξετάζει σε τακτά διαστήµατα τη συµφωνία των λογαριασµών και αρχείων που τηρεί η ίδια µε τους λογαριασµούς και αρχεία
Θεµατοφυλάκων όπου είναι καταχωρηµένοι οι τίτλοι των πελατών της είτε σε λογαριασµούς επ’ ονόµατι των πελατών της µε χειρίστρια
την ίδια είτε σε λογαριασµούς επ’ ονόµατι της ιδίας για λογαριασµό των πελατών της,
γ) λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα ώστε να διασφαλίζει ότι τα χρηµατοπιστωτικά µέσα του πελάτη που έχουν κατατεθεί σε τρίτο,
δύνανται να διαχωριστούν από τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που ανήκουν στην ΑΕΠΕΥ και από τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που
ανήκουν στον εν λόγω τρίτο µε τη χρήση λογαριασµών µε διαφορετικές ονοµασίες στα βιβλία του τρίτου ή µε άλλα ισοδύναµα µέτρα µε
τα οποία επιτυγχάνεται το ίδιο επίπεδο προστασίας,
δ) λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα ώστε να διασφαλίζει ότι τα κεφάλαια των πελατών που έχουν κατατεθεί σε κεντρική τράπεζα,
πιστωτικό ίδρυµα ή τράπεζα που έχει άδεια λειτουργίας σε τρίτη χώρα ή σε αναγνωρισµένα αµοιβαία κεφάλαια διαχείρισης
διαθεσίµων κατέχονται σε λογαριασµό ή λογαριασµούς χωριστούς από τυχόν άλλους λογαριασµούς που χρησιµοποιούνται για την
κατοχή κεφαλαίων που ανήκουν στην ΑΕΠΕΥ
ε) έχει θεσπίσει κατάλληλες οργανωτικές ρυθµίσεις για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο απώλειας ή µείωσης των περιουσιακών
στοιχείων πελατών ή των δικαιωµάτων τους σε σχέση µε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, λόγω κατάχρησης αυτών των περιουσιακών
στοιχείων, απάτης, κακής διοικητικής διαχείρισης, µη προσήκουσας τήρησης αρχείων ή αµέλειας.
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8. Σε κάθε περίπτωση, βάσει του άρθρου 16 παρ. 12 του Νόµου 4514/2018, δανειστές της ΑΕΠΕΥ απαγορεύεται να κατάσχουν ή να
δεσµεύσουν περιουσιακά στοιχεία πελατών της ενδεικτικά, υπό µορφή χρηµάτων κατατεθειµένων σε τραπεζικούς λογαριασµούς
πελατών που τηρούνται στο όνοµα της ΑΕΠΕΥ ή χρηµατοπιστωτικών µέσων, εφόσον δικαιούχοι, σύµφωνα µε τα τηρούµενα στην
ΑΕΠΕΥ βιβλία και κάθε άλλο έγγραφο αποδεικτικό µέσο, είναι οι παραπάνω πελάτες. Στα χρηµατοπιστωτικά µέσα που δεν είναι
δεκτικά κατάσχεσης και δέσµευσης κατά τα ανωτέρω περιλαµβάνονται, εκτός από τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που ανήκουν στους
πελάτες της ΑΕΠΕΥ σύµφωνα µε τους κανόνες του εµπράγµατου δικαίου, και εκείνα που κατέχει, άµεσα ή έµµεσα στο όνοµά της και
για λογαριασµό του πελάτη, η ΑΕΠΕΥ και των οποίων πραγµατικός δικαιούχος, σύµφωνα µε τα τηρούµενα σε αυτήν βιβλία και
στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο αποδεικτικό µέσο, είναι πελάτης της, ανεξάρτητα από το αν τα χρηµατοπιστωτικά µέσα είναι
καταχωρισµένα στο µητρώο του θεµατοφύλακα ή άλλου φορέα συστήµατος καταχώρησης τίτλων στο όνοµα του δικαιούχου πελάτη.
9. Η ΑΕΠΕΥ δικαιούται να συµψηφίζει απαιτήσεις της χρηµατικές και σε χρηµατοπιστωτικά µέσα κατά του Πελάτη µε αντίθετες
οµοειδείς απαιτήσεις του Πελάτη κατ’ αυτής.
10. Η ΑΕΠΕΥ δεν θα διαθέτει, επιβαρύνει, διαχειρίζεται, συνάπτει συµφωνίες για συναλλαγές χρηµατοδότησης τίτλων ή χρησιµοποιεί
µε άλλο τρόπο τα φυλασσόµενα για λογαριασµό των Πελατών της χρηµατοπιστωτικά µέσα, για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό
άλλου πελάτη της ΑΕΠΕΥ παρά µόνο εφόσον συνάψει ειδική προς τούτο συµφωνία µε τον Πελάτη στον οποίο ανήκουν τα
χρηµατοπιστωτικά µέσα, οπότε και η χρησιµοποίηση λαµβάνει χώρα µόνο σε συµφωνία µε τους συγκεκριµένους όρους στους οποίους
συγκατατίθεται ο Πελάτης. Σε κάθε περίπτωση, η ΑΕΠΕΥ δεν επιτρέπει την εξουσιοδοτηµένης χρήσης χρηµατοπιστωτικών µέσων
πελατών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό οποιουδήποτε άλλου προσώπου. Η ΑΕΠΕΥ καταχωρεί στα αρχεία της λεπτοµερώς
κάθε κίνηση χρηµατοπιστωτικών µέσων των πελατών της, ιδίως δε κινήσεις που γίνονται στο πλαίσιο συµφωνιών χρησιµοποίησης
τίτλων µε σκοπό τον δανεισµό τους, µε αναγραφή του αριθµό των τίτλων που χρησιµοποιούνται και των χαρακτηριστικών τους, καθώς
και του χρονικού σηµείου στο οποίο γίνονται οι κινήσεις, έτσι ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση όλων των σχετικών πράξεων και
κινήσεων και να διασφαλίζονται τα συµφέροντα των πελατών της, αλλά και η κατανοµή τυχόν ζηµιών, σύµφωνα και µε το περιεχόµενο
της σχετικής συµφωνίας µαζί τους. Σε περίπτωση χρηµατοπιστωτικών µέσων Πελατών που κατέχονται σε συλλογικό λογαριασµό
πελατείας της ΑΕΠΕΥ που τηρείται από τρίτο, η ΑΕΠΕΥ εφαρµόζει συστήµατα και ελέγχους ώστε να διασφαλίζεται πως η
χρησιµοποίηση χρηµατοπιστωτικών µέσων περιορίζεται σε όσα ανήκουν σε πελάτες που έχουν δώσει την προηγούµενη ρητή
συγκατάθεσή τους καθώς και ότι χρησιµοποιούνται µε τους συγκεκριµένους όρους που έχει συµφωνήσεις ο εν λόγω πελάτης.
11. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν συνάπτει συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας µε µεταβίβαση τίτλου µε ιδιώτες πελάτες µε σκοπό
την κάλυψη παρουσών ή µελλοντικών, υφιστάµενων, εξαρτώµενων από αβέβαια περιστατικά ή αναµενόµενων υποχρεώσεων πελατών
12. Όταν χρησιµοποιούνται συµφωνίες παροχής ασφάλειας µε µεταβίβαση τίτλου, η ΑΕΠΕΥ λαµβάνει υπόψη κατά την εξέταση, και την
τεκµηρίωση, της καταλληλότητας της χρήσης των συµφωνιών παροχής ασφάλειας µε µεταβίβαση τίτλου, όλους τους παρακάτω
παράγοντες:
α) κατά πόσον υπάρχει µόνο µια πολύ αδύναµη σχέση µεταξύ της υποχρέωσης του πελάτη προς την ΑΕΠΕΥ και της χρήσης των
συµφωνιών παροχής ασφάλειας µε µεταβίβαση τίτλου, συµπεριλαµβανοµένου του κατά πόσον η πιθανότητα ευθύνης του πελάτη προς
την ΑΕΠΕΥ είναι µικρή ή αµελητέα,
β) κατά πόσον το ύψος των κεφαλαίων ή των χρηµατοπιστωτικών µέσων του πελάτη που υπόκειται σε διµερείς συµφωνίες παροχής
ασφάλειας µε µεταβίβαση τίτλου υπερβαίνει κατά πολύ την υποχρέωση του πελάτη, ή είναι ακόµη και απεριόριστο αν ο πελάτης έχει
οποιαδήποτε υποχρέωση προς την ΑΕΠΕΥ και
γ) κατά πόσον τα χρηµατοπιστωτικά µέσα ή κεφάλαια όλων των πελατών υπόκεινται σε συµφωνίες παροχής ασφάλειας µε µεταβίβαση
τίτλου, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ποια υποχρέωση έχει κάθε πελάτης προς την ΑΕΠΕΥ.
Σε κάθε περίπτωση όταν χρησιµοποιούνται συµφωνίες παροχής ασφάλειας µε µεταβίβαση τίτλου, η ΑΕΠΕΥ επισηµαίνει σε
επαγγελµατίες πελάτες και επιλέξιµους αντισυµβαλλοµένους τους κινδύνους που απορρέουν και το αποτέλεσµα οποιασδήποτε
συµφωνίας παροχής ασφάλειας µε µεταβίβαση τίτλου για τα χρηµατοπιστωτικά µέσα και τα κεφάλαια του πελάτη.
Β. Εκθέσεις ορκωτών ελεγκτών
Τουλάχιστον άπαξ του έτους οι ορκωτοί ελεγκτές της ΑΕΠΕΥ ελέγχουν την τήρηση των παραπάνω κανόνων, καθώς και αυτών που
περιλαµβάνονται στη νοµοθεσία και ιδίως στο άρθρο 16 παράγραφος 8,9 και 10 του Ν. 4514/2018 και στις σχετικές διατάξεις των
κατ’εξουσιοδότηση του Νόµου εκδιδοµένων αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και στον Εσωτερικό Κανονισµό
Λειτουργίας της ΑΕΠΕΥ ως προς την καταλληλότητά τους για τη διασφάλιση των φυλαττοµένων από την ΑΕΠΕΥ περιουσιακών
στοιχείων των πελατών της.
Γ. Σύστηµα Αποζηµίωσης Πελατών και Ασφαλιστική Κάλυψη
1. Σε περίπτωση διαπιστωµένης οριστικής ή µη ανατρέψιµης αδυναµίας της Εταιρίας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που
απορρέουν από την παροχή των επενδυτικών της υπηρεσιών, ο πελάτης µπορεί να αξιώσει αποζηµίωση από το Συνεγγυητικό
Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του ν. 2533/1997. Η αποζηµίωση του
πελάτη για το σύνολο των απαιτήσεών του κατά της Εταιρίας που απορρέουν από πράξεις ή από παραλείψεις της να πράξει όπως
όφειλε δεν υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ.
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2. Ειδική ∆ιαδικασία Αποζηµίωσης σύµφωνα µε το ν. 2533/1997 Ο νόµος 2533/1997, ο οποίος καθορίζει τη λειτουργία του
Συνεγγυητικού, περιγράφει όλες τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ο επενδυτής και όλες τις διαδικασίες και τις προθεσµίες που
πρέπει να ακολουθήσει για να ασκήσει το δικαίωµά του έναντι του Συνεγγυητικού. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση απαίτησης
αποζηµίωσης επενδυτή έναντι του Παρόχου Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ), του οποίου είναι πελάτης, ο επενδυτής µπορεί να λάβει
οποιοδήποτε δικαίωµα αποζηµίωσης µόνο εάν είναι αδύνατο να ικανοποιήσει την απαίτησή του από τον Πάροχο Επενδυτικών
Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ), κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης των στοιχείων του ενεργητικού της.
3. ∆ωρεάν Υπηρεσίες του Συνεγγυητικού στους Επενδυτές Είναι αξιοσηµείωτο ότι το σύνολο της προστασίας που παρέχει ο Ν.
2533/1997 είναι απολύτως δωρεάν στους επενδυτές που δεν υποχρεούνται σε οποιαδήποτε µορφή εισφοράς, εγγραφής ή αµοιβής
προς το Συνεγγυητικό.
4. Παροχή Πληροφοριών για τους Επενδυτές Οι επενδυτές µπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες από τις εταιρείες που
είναι πελάτες ή να επισκεφθούν την ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Συνεγγυητικού, http://www.syneggiitiko.gr/, από όπου µπορούν να
λάβουν πολλές χρήσιµες πληροφορίες. Σηµειώνεται ότι αυτές οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο φυλλάδιο του Συνεγγυητικού
παρέχονται για να προσφέρουν γενικές οδηγίες και πληροφορίες στους επενδυτές. Οποιαδήποτε υπάρχουσα απαίτηση επενδυτή
έναντι του Συνεγγυητικού εξετάζεται ξεχωριστά από την Επιτροπή Αποζηµιώσεων µε βάση τις υπάρχουσες πραγµατικές υποθέσεις και
την υπαγωγή τους στις διατάξεις του νόµου και δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το παρεχόµενο φυλλάδιο.
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ
Τα κόστη, οι προµήθειες, τα έξοδα, τα τέλη και οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις σχετικά µε την παροχή επενδυτικών και παρεπόµενων
υπηρεσιών και την εκτέλεση συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα είναι σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα τιµολογιακή πολιτική
της ΑΕΠΕΥ και τις σχετικές κανονιστικές/φορολογικές διατάξεις. Οι προµήθειες ή/και τέλη συνήθως χρεώνονται ανά συναλλαγή.
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι προµήθειες ή/και τα τέλη ενδέχεται να χρεώνονται περιοδικά µε βάση την αξία του χαρτοφυλακίου του
πελάτη. Η τιµολογιακή πολιτική της ΑΕΠΕΥ είναι διαθέσιµη στον πελάτη, προς ενηµέρωσή του, πριν την παροχή επενδυτικών και
παρεπόµενων υπηρεσιών και είναι αναρτηµένη στην αντίστοιχη ενότητα της ιστοσελίδας της εταιρίας (www.eurocorp.gr), όπως
εκάστοτε ισχύει. Επιπλέον, στα πλαίσια παροχής των επενδυτικών ή παρεπόµενων υπηρεσιών ενδέχεται να προκύψουν χρεώσεις,
συµπεριλαµβανοµένων φόρων, ως αποτέλεσµα συναλλαγών επί των χρηµατοπιστωτικών µέσων καθώς και της παροχής της
συµφωνούµενης επενδυτικής υπηρεσίας, οι οποίες χρεώσεις, δεν επιβάλλονται από την ΑΕΠΕΥ, ούτε καταβάλλονται από αυτήν. Οι
προµήθειες, αµοιβές και τα λοιπά έξοδα που χρεώνονται στον Πελάτη για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από τις εταιρίες του
Οµίλου EUROCORP αναλύονται παρακάτω. Η ανάλυση γίνεται ανά εταιρία και ανά επενδυτική υπηρεσία.
Ενηµέρωση του Πελάτη για κόστος και χρεώσεις:
Η ΑΕΠΕΥ 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 ΑΕΠΕΥ 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 ΑΕΠΕΥ
δύναται να στηρίζει την ενηµέρωσή της σε εύλογες εκτιµήσεις.
Περιεχόµενο ενηµέρωσης
Στον πελάτη παρέχεται ως ενηµέρωση:
α) Το συνολικό κόστος και επιβαρύνσεων που χρεώνονται από την ΑΕΠΕΥ 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 ΑΕΠΕΥ 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 την ΑΕΠΕΥ 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.
Εκ των προτέρων πληροφόρηση για το κόστος των χρηµατοπιστωτικών µέσων παρέχεται στον πελάτη σχετικά µε τα συνολικά κόστη
και επιβαρύνσεις που αφορούν το χρηµατοπιστωτικό µέσο και την παρεχόµενη επενδυτική ή παρεπόµενη υπηρεσία στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
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α) όταν η ΑΕΠΕΥ προτείνει ή διαθέτει χρηµατοπιστωτικά µέσα σε πελάτες κατά MiFID ΙΙ,
β) όταν η ΑΕΠΕΥ 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) όσον αφορά τα
σχετικά χρηµατοπιστωτικά µέσα, σύµφωνα µε την οικεία Ευρωπαϊκή νοµοθεσία.
Ετήσια περιοδική πληροφόρηση:
Η ΑΕΠΕΥ 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 ΑΕΠΕΥ 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.
2. Αντιπαροχές
Στο πλαίσιο της παροχής επενδυτικών και παρεπόµενων υπηρεσιών πλην της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, η ΑΕΠΕΥ µπορεί να
καταβάλλει ή να εισπράττει αµοιβές ή προµήθειες, να παρέχει ή να λάβει µη χρηµατικά οφέλη σε/από τρίτο. Τα προαναφερθέντα τέλη,
προµήθειες ή µη χρηµατικά οφέλη θεωρούνται αντιπαροχές και είναι διαφορετικά από τις συνήθεις αµοιβές που καταβάλλονται από
τον Πελάτη. Η είσπραξη ή καταβολή αυτών των αµοιβών, προµηθειών ή µη-χρηµατικών οφελών διευκολύνει ή είναι απαραίτητη ή
στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της υπηρεσίας που προσφέρεται στον Πελάτη. Οι αµοιβές, προµήθειες ή τα µη-χρηµατικά αυτά
οφέλη έχουν σχεδιαστεί ώστε να µην οδηγούν σε σύγκρουση συµφερόντων κατά την άσκηση των καθηκόντων της ΑΕΠΕΥ, η οποία
ενεργεί κατά τρόπο έντιµο, δίκαιο κι επαγγελµατικό, σύµφωνα µε την υποχρέωσή της να ενεργεί προς όφελος του πελάτη. Ενδεικτικά, η
ΑΕΠΕΥ µπορεί να καταβάλλει ή να εισπράττει αντιπαροχές από τρίτους ώστε να:
- µεσολαβεί για τη διαβίβαση των εντολών πελατών της σε τρίτους
- παρέχει στους πελάτες της έντυπες αναφορές αντί αυτές να προσφέρονται στους πελάτες από την εταιρεία (τρίτο) που παρέχει το
προϊόν, προκειµένου να επιτευχθεί ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους της συναλλαγής
- παρέχει στους πελάτες της επιπλέον αναφορές συγκριτικά µε αυτές που απαιτούνται από τη νοµοθεσία
- παρέχει στους πελάτες της πληροφορίες σχετικά µε τα χαρτοφυλάκιά τους, σε ad hoc βάση.
Στην περίπτωση της διαχείρισης χαρτοφυλακίου η ΑΕΠΕΥ δεν αποδέχεται ούτε παρακρατεί η ίδια αµοιβές, προµήθειες ή άλλα
χρηµατικά ή µη χρηµατικά οφέλη που τυχόν καταβάλλονται ή παρέχονται στην ΑΕΠΕΥ από τρίτο ή από πρόσωπο που ενεργεί για
λογαριασµό τρίτου σε σχέση µε τις υπηρεσίες που παρέχονται από την ΑΕΠΕΥ στον Πελάτη. Οποιεσδήποτε αµοιβές, προµήθειες ή
άλλα χρηµατικά οφέλη που τυχόν καταβάλλονται ή παρέχονται στην ΑΕΠΕΥ από τρίτο ή από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασµό
τρίτου σε σχέση µε τις υπηρεσίες που παρέχονται από την ΑΕΠΕΥ στον Πελάτη, η ΑΕΠΕΥ τα µεταφέρει και µεταβιβάζει εξ ολοκλήρου
στον Πελάτη το συντοµότερο δυνατό µετά την παραλαβή. Από τα ανωτέρω (υπό α’) εξαιρούνται ήσσονος σηµασίας µη χρηµατικά
οφέλη, τα οποία µπορούν να ενισχύσουν την ποιότητα της υπηρεσίας που παρέχεται στον Πελάτη και είναι εύλογα και αναλογικά και
τέτοιας κλίµακας και φύσης, ώστε να µην µπορεί να κριθεί ότι εµποδίζουν τη συµµόρφωση της ΑΕΠΕΥ µε την υποχρέωσή της να
υπηρετεί µε τον καλύτερο τρόπο τα συµφέροντα του Πελάτη. Η ΑΕΠΕΥ γνωστοποιεί σαφώς και µε γενικό τρόπο εκ των προτέρων στον
Πελάτη τέτοια ήσσονος σηµασίας µη χρηµατικά οφέλη που τυχόν λαµβάνει. Η ΑΕΠΕΥ έχει αναπτύξει και τηρεί πολιτική αντιπαροχών.
Κατόπιν αιτήµατος του πελάτη η Τράπεζα παρέχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε τις εισπραττόµενες/ καταβαλλόµενες
αντιπαροχές.
Α. EUROCORP ΑΕΠΕΥ
1.Υπηρεσία Λήψης και ∆ιαβίβασης Εντολών επί µετοχών και οµολόγων
Η οφειλόµενη από τον Πελάτη προµήθεια και αµοιβή, για τις παρεχόµενες σ’ αυτόν από την ΑΕΠΕΥ υπηρεσίες βάσει της σύµβασης
Λήψης και ∆ιαβίβασης εντολών πράξεων επί µετοχών – εξαρτώµενη από το είδος των συναλλαγών, των χρηµατοπιστωτικών µέσων
που αποτελούν αντικείµενο των συναλλαγών, την αγορά στην οποία καταρτίζονται οι συναλλαγές και την τυχόν παρεµβολή
εκκαθαριστή ή θεµατοφύλακα για την εκκαθάρισή τους – ορίζεται
(α) σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το ...............(...) τοις εκατό επί της αξίας της εκάστοτε καταρτιζόµενης συναλλαγής(αξία πινακιδίου)
ανερχόµενη κατ’ ελάχιστον σε ……………...€ (Ευρώ) για την κατάρτιση συναλλαγών επί µετοχών που αποτελούν αντικείµενο
διαπραγµάτευσης σε Αγορά Αξιών του Χ.Α.,
(β) σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το ...............(...) τοις εκατό επί της αξίας της εκάστοτε καταρτιζόµενης συναλλαγής(αξία πινακιδίου)
ανερχόµενη κατ’ ελάχιστον σε ……………...€ (Ευρώ) για την κατάρτιση συναλλαγών επί µετοχών που δεν αποτελούν αντικείµενο
διαπραγµάτευσης σε Αγορά Αξιών του Χ.Α., (ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)
(γ) σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το ...............(...) τοις εκατό επί της Ονοµαστικής αξίας των οµολόγων της εκάστοτε καταρτιζόµενης
συναλλαγής ανερχόµενη κατ’ ελάχιστον σε ……………...€ (Ευρώ) για την κατάρτιση συναλλαγών επί οµολόγων / οµολογιών που
αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε Αγορά Αξιών του Χ.Α.,
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(δ) σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το ...............(...) τοις εκατό επί της Ονοµαστικής αξίας των οµολόγων της εκάστοτε καταρτιζόµενης
συναλλαγής ανερχόµενη κατ’ ελάχιστον σε ……………...€ (Ευρώ) για την κατάρτιση συναλλαγών επί οµολόγων και, εν γένει,
χρηµατοπιστωτικών µέσων πλην µετοχών, που δεν αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε Αγορά Αξιών του Χ.Α. (ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ).
∆υνατή είναι χρέωση άλλων προµηθειών, εφόσον αυτές περιλαµβάνονται σε Ειδικούς Πίνακες Προµηθειών που έχει αποδεχθεί ο
Πελάτης.
Η χρεούµενη προµήθεια και αµοιβή αποτυπώνεται στο Πινακίδιο.
2. Υπηρεσία λήψης και διαβίβασης εντολών επί παραγώγων χρηµατοπιστωτικών µέσων
Η οφειλόµενη από τον Πελάτη προµήθεια και αµοιβή, για τις παρεχόµενες σ’ αυτόν από την ΑΕΠΕΥ υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης
εντολών επί παραγώγων χρηµατοπιστωτικών µέσων, ορίζεται
(α) Σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το .......................(%) τοις εκατό επί της αξίας της εκάστοτε καταρτιζόµενης συναλλαγής ανερχόµενη
κατ΄ελάχιστο σε ....................€ (Ευρώ)
(β) Για την κατάρτιση συναλλαγών σε συµβόλαια προθεσµιακής εκτέλεσης επί των χρηµατοοικονοµικών δεικτών το ποσό των
.......................€
(γ) Για την κατάρτιση συναλλαγών σε δικαιώµατα προαίρεσης στο Εξωτερικό το ποσό των.....................................€ περιλαµβανοµένης
της καταβλητέας στις Εκτελούσες ή και Εκκαθαρίζουσες Επιχειρήσεις, στις οποίες θα διαβιβάζονται οι εντολές του προς εκτέλεση,
προµήθειας-αµοιβής, όπως αυτή θα συµφωνείται ειδικότερα µε εκείνες.
∆υνατή είναι χρέωση άλλων προµηθειών, εφόσον αυτές περιλαµβάνονται σε Ειδικούς Πίνακες Προµηθειών που έχει αποδεχθεί ο
Πελάτης.
Η χρεούµενη προµήθεια και αµοιβή αποτυπώνεται στο Πινακίδιο Συναλλαγής.
3. Υπηρεσία Θεµατοφυλακής – Φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης χρηµατοπιστωτικών µέσων για λογαριασµό πελατών
Η ΑΕΠΕΥ δικαιούται για την παροχή των υπηρεσιών της, που προβλέπονται από την παρούσα παράγραφο, τις αµοιβές και
προµήθειες που προβλέπονται στο Παράρτηµα ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ – ΥΠΟΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τµήµα της παρούσας, οι οποίες καταβάλλονται από τον Πελάτη. Όλα τα έξοδα και οι δαπάνες, συµπεριλαµβανοµένων των πάσης
φύσεως τελών, φόρων, δικαστικών εξόδων, τόκων υπερηµερίας κλπ., που αφορούν κάθε είδους συναλλαγή του Πελάτη επί των
Χρηµατοπιστωτικών Μέσων, βαρύνουν τον Πελάτη και εισπράττονται από την ΑΕΠΕΥ µε χρέωση, των ανάλογων λογαριασµών –
υπολογαριασµών του Πελάτη.
Εάν η υπηρεσία θεµατοφυλακής ή υποθεµατοφυλακής που παρέχεται σε σχέση µε χρηµατοπιστωτικό µέσο προϋποθέτει την καταβολή
ή παραλαβή κεφαλαίων σε ξένο νόµισµα, ή αφορά ποσό εκφρασµένο σε ξένο νόµισµα, ο Πελάτης επιβαρύνεται µε το τυχόν κόστος
µετατροπής του συναλλάγµατος.
Εάν ο Πελάτης δεν καταβάλει προσηκόντως στην ΑΕΠΕΥ κάθε ποσό που οφείλει σ’ αυτή δυνάµει των περί θεµατοφυλακής διατάξεις
της παρούσας, συµπεριλαµβανοµένων και τυχόν εξόδων στα οποία υπέπεσε η ΑΕΠΕΥ για λογαριασµό του Πελάτη, τότε η ΑΕΠΕΥ
δικαιούται σωρευτικά :
α) να εισπράττει το ποσό της οφειλής του Πελάτη από τον Χρηµατικό Επενδυτικό Λογαριασµό του Πελάτη, ο οποίος και την
εξουσιοδοτεί ανέκκλητα να χρεώνει, χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση του, τον εν λόγω λογαριασµό κατά την κρίση της, µε ποσό ίσο
προς την οφειλή της,
β) να παρακρατά οποιαδήποτε στιγµή κατά την κρίση της και να συµψηφίζει προς οποιαδήποτε οφειλή του Πελάτη από την παρούσα ,
έστω και µη ληξιπρόθεσµη, οποιαδήποτε παρούσα ή µελλοντική ανταπαίτηση έχει ο Πελάτης κατά της ΑΕΠΕΥ, ακόµα και µη
ληξιπρόθεσµη, σε οποιοδήποτε νόµισµα ή συνάλλαγµα.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ - ΥΠΟΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
Έξοδα Θεµατοφυλακής
Όνοµα/Επώνυµο ..................................................................

Κωδικός...............

BNP PARIBAS
Φύλαξη Χρηµατοπιστωτικών Μέσων και Χρηµάτων

0,08% ανά έτος

Εκκαθάριση Οµολόγων (Ευρώπη & Η.Π.Α)

€ 14
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Εκκαθάριση Μετοχών (Ευρώπη & Η.Π.Α)

€ 10

Συναλλαγή σε µερίδια Αµοιβαίων

€ 20

Μεταφορά Χρηµάτων

€ 10

Μεταφορά Τίτλων

€ 10 ανά ISIN

Φορολογική Απαίτηση

€ 300

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Φύλαξη Χρηµατοπιστωτικών Μέσων και Χρηµάτων

0,06% ανά έτος

Εκκαθάριση Οµολόγων & Μετοχών (Ευρώπη & Η.Π.Α)

€ 10

Συναλλαγή σε µερίδια Αµοιβαίων

€ 20

Μεταφορά Χρηµάτων σε άλλη Ελληνική Τράπεζα

€3

Μεταφορά Τίτλων

€ 10 ανά ISIN

EUROBANK ERGASIAS
Φύλαξη Χρηµατοπιστωτικών Μέσων και Χρηµάτων

0,07% ανά έτος

Εκκαθάριση Οµολόγων & Μετοχών (Ευρώπη & Η.Π.Α)

€ 20

Μεταφορά Χρηµάτων σε άλλη Ελληνική Τράπεζα

€3

Μεταφορά Τίτλων

€ 10 ανά ISIN

Παρακαλώ όπως σηµειώσετε τον Θεµατοφύλακα που επιθυµείτε στο αντίστοιχο πεδίο
Ο Πελάτης

ΜΕΡΟΣ ΕΒ∆ΟΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Α. Η ΑΕΠΕΥ, σύµφωνα µε το κανονιστικό πλαίσιο της MiFID ΙΙ, προβαίνει στην κατηγοριοποίηση των πελατών της σε συγκεκριµένες
κατηγορίες. Η κατηγοριοποίηση των πελατών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα κριτήρια που ορίζονται από την υφιστάµενη
νοµοθεσία, τις παρεχόµενες υπηρεσίες/ χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και τις διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε τον πελάτη. Η
νοµοθεσία ορίζει τρεις κατηγορίες πελατών: τον «Ιδιώτη Πελάτη», τον «Επαγγελµατία Πελάτη» και τον «Επιλέξιµο Αντισυµβαλλόµενο».
Η ΑΕΠΕΥ, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, αντιµετωπίζει την κάθε κατηγορία πελατών διαφορετικά όσον αφορά στο επίπεδο της
παρεχόµενης προστασίας και πληροφόρησης. Πιο συγκεκριµένα, ο Ιδιώτης Πελάτης απολαµβάνει το υψηλότερο επίπεδο προστασίας
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και πληροφόρησης συγκριτικά µε τον Επαγγελµατία Πελάτη ή τον Επιλέξιµο Αντισυµβαλλόµενο, οι οποίοι σε ορισµένες περιπτώσεις
λαµβάνουν περιορισµένο επίπεδο προστασίας και πληροφόρησης, δεδοµένου ότι θεωρούνται πιο έµπειροι και µε περισσότερες
γνώσεις στον επενδυτικό τοµέα (παρακαλούµε ανατρέξτε κατωτέρω στην Ενότητα Β «∆ιαφορές στην Προστασία Πελατών» του
παρόντος Μέρους). Η ΑΕΠΕΥ πραγµατοποιεί την κατηγοριοποίηση των πελατών της βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της.
Για το λόγο αυτό οι πελάτες έχουν την υποχρέωση και παροτρύνονται να γνωστοποιούν όσο δυνατόν πληρέστερα στοιχεία τους, τα
οποία θα συµβάλλουν στην ορθή κατηγοριοποίησή τους καθώς και τυχόν µεταβολές των στοιχείων τους. Η ΑΕΠΕΥ δηλώνει ότι δεν
φέρει καµία ευθύνη για τυχόν εσφαλµένη κατηγοριοποίηση πελάτη που οφείλεται σε ανεπαρκή και/ή µη ειλικρινή παροχή στοιχείων
από τον ίδιο.
1. Ιδιώτες Πελάτες
Ιδιώτες Πελάτες θεωρούνται οι πελάτες οι οποίοι δεν πληρούν τα κριτήρια εκείνα, ώστε να αντιµετωπιστούν ως Επαγγελµατίες Πελάτες
ή να µπορούν να αντιµετωπισθούν ως Επιλέξιµοι Αντισυµβαλλόµενοι.
2. Επαγγελµατίες Πελάτες
Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, Επαγγελµατίες Πελάτες θεωρούνται:
(α) Οι κατωτέρω οντότητες που υποχρεούνται να λάβουν άδεια λειτουργίας ή να υπαχθούν σε εποπτικούς κανόνες για να ασκήσουν
δραστηριότητες στις χρηµατοοικονοµικές αγορές ανεξάρτητα εάν έχουν λάβει άδεια από ένα κράτος µέλος κατ’ εφαρµογή Ευρωπαϊκής
Οδηγίας ή εάν έχουν λάβει άδεια ή υπόκεινται σε εποπτικούς κανόνες κράτους µέλους χωρίς αναφορά σε τέτοια Οδηγία ή εάν έχουν
λάβει άδεια ή υπόκεινται σε εποπτικούς κανόνες τρίτης χώρας:
- Πιστωτικά Ιδρύµατα
- Επιχειρήσεις Επενδύσεων
- Άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που έχουν λάβει άδεια ή υπόκεινται σε ρυθµίσεις
- Ασφαλιστικές επιχειρήσεις
- Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων και εταιρείες διαχείρισής τους
- Συνταξιοδοτικά ταµεία και εταιρείες διαχείρισής τους
- ∆ιαπραγµατευτές σε χρηµατιστήρια εµπορευµάτων και συναφών παραγώγων
- Τοπικές επιχειρήσεις
- Άλλοι θεσµικοί επενδυτές
(β) Μεγάλες επιχειρήσεις που πληρούν τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα κριτήρια µεγέθους, σε βάση επιµέρους εταιρείας:
- Σύνολο ισολογισµού τουλάχιστον: 20.000.000 ευρώ
- Καθαρός κύκλος εργασιών τουλάχιστον: 40.000.000 ευρώ
- Ίδια κεφάλαια τουλάχιστον: 2.000.000 ευρώ
(γ) Εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, δηµόσιοι φορείς που διαχειρίζονται το δηµόσιο χρέος σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο,
Κεντρικές Τράπεζες, διεθνείς και υπερεθνικοί οργανισµοί όπως η Παγκόσµια Τράπεζα, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλοι παρόµοιοι διεθνείς οργανισµοί.
(δ) Άλλοι θεσµικοί επενδυτές, των οποίων η κύρια δραστηριότητα είναι η επένδυση σε χρηµατοπιστωτικά µέσα, συµπεριλαµβανοµένων
οντοτήτων που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την τιτλοποίηση στοιχείων ενεργητικού ή άλλες χρηµατοδοτικές συναλλαγές.
3. Επιλέξιµοι Αντισυµβαλλόµενοι
Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, οι τύποι οντοτήτων που µπορούν να θεωρηθούν Επιλέξιµοι Αντισυµβαλλόµενοι είναι οι ακόλουθοι:
(α) Ανώνυµες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
(β) Πιστωτικά ιδρύµατα
(γ) Ασφαλιστικές επιχειρήσεις
(δ) Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και εταιρείες διαχείρισής τους
(ε) Συνταξιοδοτικά ταµεία και εταιρείες διαχείρισής τους
(στ) Άλλοι οργανισµοί του χρηµατοπιστωτικού τοµέα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από κράτος µέλος ή υπόκεινται σε ρυθµίσεις
δικαίου της Ένωσης ή εθνικού δικαίου κράτους µέλους
(ζ) Εθνικές κυβερνήσεις και οι αντίστοιχες υπηρεσίες τους τους, συµπεριλαµβανοµένων των δηµοσίων φορέων που διαχειρίζονται το
δηµόσιο χρέος σε εθνικό επίπεδο
(η) Κεντρικές τράπεζες
(θ) Υπερεθνικοί οργανισµοί
Οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης εξαιρούνται από τους επιλέξιµους αντισυµβαλλόµενους, αλλά επιτρέπεται να ζητήσουν να
αντιµετωπίζονται ως επαγγελµατίες πελάτες.
Ως Επιλέξιµοι Αντισυµβαλλόµενοι πελάτες θεωρούνται εκείνοι οι οποίοι, κατά τεκµήριο, εκτός από την απαιτούµενη εµπειρία και
γνώση, διαθέτουν τέτοια οικονοµική κατάσταση η οποία τους επιτρέπει να αντεπεξέρχονται οικονοµικά στους κινδύνους που
αναλαµβάνουν στα πλαίσια της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Οι πελάτες αυτής της κατηγορίας χρήζουν µικρότερης προστασίας
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συγκριτικά µε τους Επαγγελµατίες και τους Ιδιώτες πελάτες. Η ΑΕΠΕΥ λαµβάνει από τον δυνητικό αντισυµβαλλόµενο ρητή
επιβεβαίωση ότι δέχεται να αντιµετωπιστεί ως επιλέξιµος αντισυµβαλλόµενος. Η επιβεβαίωση αυτή λαµβάνεται είτε µε µορφή γενικής
συµφωνίας είτε για κάθε µεµονωµένη συναλλαγή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά τις υποχρεώσεις της Τράπεζας προς τους
Επιλέξιµους Αντισυµβαλλοµένους παρακαλούµε ανατρέξτε κατωτέρω στην Ενότητα Β «∆ιαφορές στην Προστασία Πελατών» του
παρόντος Μέρους.
Β. ∆ιαφορές στην Προστασία Πελατών
1. Η ΑΕΠΕΥ οφείλει να ενεργεί µε εντιµότητα, αµεροληψία και επαγγελµατισµό κατά την παροχή επενδυτικών ή, κατά περίπτωση,
παρεπόµενων υπηρεσιών σε πελάτες, ώστε να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο τρόπο τα συµφέροντά τους, οφείλει δε να λαµβάνει όλα τα
κατάλληλα µέτρα για τον εντοπισµό και την πρόληψη ή τη διαχείριση των συγκρούσεων συµφερόντων µεταξύ αυτής της ιδίας και των
πελατών της ή µεταξύ δύο πελατών της κατά την παροχή οποιασδήποτε επενδυτικής και παρεπόµενης υπηρεσίας ή συνδυασµού
αυτών των υπηρεσιών, περιλαµβανοµένων αυτών που οφείλονται στη λήψη αντιπαροχών από τρίτους ή στα συστήµατα αποδοχών της
επιχείρησης επενδύσεων ή παροχής κινήτρων. Στους πελάτες ή τους δυνητικούς πελάτες παρέχεται εγκαίρως κατάλληλη πληροφόρηση
σχετικά µε την ΑΕΠΕΥ και τις υπηρεσίες της, τα χρηµατοπιστωτικά µέσα καθώς και την κατηγορία του πελάτη ή του δυνητικού πελάτη
(ιδιώτης ή επαγγελµατίας ή επιλέξιµος αντισυµβαλλόµενος). Προβλέπεται ωστόσο διαφορετικό επίπεδο προστασίας για τον πελάτη µε
βάση την κατηγοριοποίησή του. Όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη ενότητα, ο Ιδιώτης Πελάτης λαµβάνει το υψηλότερο επίπεδο
προστασίας και πληροφόρησης συγκριτικά µε τον Επαγγελµατία Πελάτη και τον Επιλέξιµο Αντισυµβαλλόµενο. Περιληπτικά, η
πρόσθετη προστασία και πληροφόρηση που παρέχεται στους Ιδιώτες Πελάτες είναι η εξής:
(α) Στον Ιδιώτη Πελάτη παρέχεται περισσότερη πληροφόρηση σχετικά µε τα κόστη, προµήθειες, και τις συναφείς επιβαρύνσεις των
υπηρεσιών και, κατά περίπτωση, το κόστος του χρηµατοπιστωτικού µέσου που συνιστάται ή διαφηµίζεται, ο τρόπος µε τον οποίο
µπορεί ο πελάτης να το πληρώσει καθώς και όλες οι πληρωµές προς τρίτους.
(β) Με βάση τη νοµοθεσία, στην περίπτωση που η ΑΕΠΕΥ παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες άλλες από επενδυτικές συµβουλές ή
διαχείριση χαρτοφυλακίου, ζητάει από τον Ιδιώτη Πελάτη να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τη γνώση και την πείρα του στον
συγκεκριµένο τύπο προσφερόµενου επενδυτικού προϊόντος ή υπηρεσίας ώστε να µπορεί το µέλος να εκτιµήσει κατά πόσο η
σχεδιαζόµενη επενδυτική υπηρεσία ή προϊόν είναι συµβατά µε τη γνώση και εµπειρία του πελάτη. Σε περίπτωση που η ΑΕΠΕΥ κρίνει,
βάσει των πληροφοριών που θα έχει λάβει, ότι το προϊόν ή η υπηρεσία δεν είναι συµβατή µε τη γνώση και εµπειρία του Ιδιώτη Πελάτη,
θα προειδοποιήσει τον πελάτη ανάλογα. Σηµειώνεται ότι η ΑΕΠΕΥ δεν είναι υποχρεωµένη να προβεί στην πιο πάνω αξιολόγηση σε
ορισµένες περιπτώσεις που ορίζονται από τη νοµοθεσία (παρακαλούµε ανατρέξτε κατωτέρω στην Ενότητα Α «Αξιολόγηση
Συµβατότητας» του 8ου Μέρους). Αντιθέτως, η ΑΕΠΕΥ θα έχει το δικαίωµα βάσει MIFID ΙΙ να θεωρήσει ότι ένας Επαγγελµατίας
Πελάτης διαθέτει την αναγκαία πείρα και τις απαιτούµενες γνώσεις για να κατανοήσει τους κινδύνους που συνδέονται µε τις
επενδυτικές υπηρεσίες ή συναλλαγές ή τα είδη συναλλαγών ή προϊόντων, για τα οποία ο πελάτης έχει κατηγοριοποιηθεί ως
Επαγγελµατίας Πελάτης. Κατά συνέπεια, και σε αντίθεση µε την περίπτωση του Ιδιώτη Πελάτη, η ΑΕΠΕΥ δεν χρειάζεται γενικά να
λάβει επιπρόσθετη πληροφόρηση από τον πελάτη για σκοπούς αξιολόγησης της συµβατότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για
τα οποία/τις οποίες ο πελάτης έχει κατηγοριοποιηθεί ως Επαγγελµατίας Πελάτης.
(γ) Κατά την εκτέλεση εντολών, οι Επιχειρήσεις Επενδύσεων και τα Πιστωτικά Ιδρύµατα που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες πρέπει
να λαµβάνουν επαρκή µέτρα ώστε να επιτυγχάνουν την ούτως καλούµενη «βέλτιστη εκτέλεση», δηλαδή να επιτυγχάνουν το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσµα για τους πελάτες τους. Όταν η ΑΕΠΕΥ εκτελεί εντολή για λογαριασµό Ιδιώτη Πελάτη, το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσµα προσδιορίζεται σε σχέση µε το συνολικό τίµηµα, το οποίο αντιπροσωπεύει την τιµή του χρηµατοπιστωτικού µέσου και τα
κόστη που συνδέονται µε την εκτέλεση, τα οποία περιλαµβάνουν όλα τα έξοδα που βαρύνουν τον πελάτη και συνδέονται άµεσα µε την
εκτέλεση της εντολής, όπως ιδίως τα τέλη που εισπράττει ο τόπος εκτέλεσης, τα τέλη εκκαθάρισης και διακανονισµού και όλες τις
λοιπές αµοιβές που καταβάλλονται στους τρίτους που συµµετέχουν στην εκτέλεση της εντολής. Όταν η ΑΕΠΕΥ παρέχει βέλτιστη
εκτέλεση σε Επαγγελµατίες Πελάτες δεν είναι υποχρεωµένη να θεωρεί τα συνολικά κόστη της συναλλαγής ως τον πιο σηµαντικό
παράγοντα για την επίτευξη της βέλτιστης για αυτούς εκτέλεσης.
(δ) Η ΑΕΠΕΥ, όταν παρέχει επενδυτικές συµβουλές ή προβαίνει σε διαχείριση χαρτοφυλακίου, οφείλει να αντλεί από τους πελάτες τις
πληροφορίες εκείνες που είναι απαραίτητες προκειµένου να σχηµατίσει εύλογα την πεποίθηση, λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τη φύση
και την έκταση της παρεχόµενης υπηρεσίας, ότι η συγκεκριµένη συναλλαγή που θα συστηθεί στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας
επενδυτικών συµβουλών ή θα διενεργηθεί στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου πληροί τα ακόλουθα
κριτήρια:
i) είναι σύµφωνη µε τους επενδυτικούς στόχους του πελάτη, συµπεριλαµβανοµένου του ορίου ανοχής κινδύνου του πελάτη,
ii) είναι τέτοια, ώστε να συµβαδίζει µε την οικονοµική κατάσταση του πελάτη και ο πελάτης να µπορεί να φέρει το βάρος κάθε σχετικού
επενδυτικού κινδύνου που είναι συνεπής µε τους επενδυτικούς του στόχους, συµπεριλαµβανοµένου του ορίου ανοχής ζηµιών του
πελάτη και
iii) είναι τέτοια ώστε ο πελάτης να διαθέτει την αναγκαία πείρα και τις απαιτούµενες γνώσεις για να κατανοήσει τους κινδύνους που
συνεπάγεται η συναλλαγή ή η διαχείριση του χαρτοφυλακίου του.
Όταν η ΑΕΠΕΥ παρέχει επενδυτική υπηρεσία σε Επαγγελµατία Πελάτη θα δικαιούται να θεωρήσει ότι ο πελάτης διαθέτει το
απαιτούµενο επίπεδο πείρας και γνώσεων για τους σκοπούς της παραγράφου (iii) πιο πάνω αναφορικά µε τα προϊόντα, τις
συναλλαγές και τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει ενταχθεί στην κατηγορία αυτή. Επιπρόσθετα, σε κάποιες περιπτώσεις, θα δικαιούται
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να θεωρήσει ότι ο Επαγγελµατίας Πελάτης είναι ικανός από οικονοµική άποψη να αναλάβει κάθε σχετικό επενδυτικό κίνδυνο που είναι
συνεπής µε τους επενδυτικούς του στόχους.
(ε) Η ΑΕΠΕΥ οφείλει, όταν παρέχει επενδυτικές συµβουλές, να υποβάλλει έκθεση στον ιδιώτη πελάτη, η οποία περιλαµβάνει
περιγραφή της παρεχόµενης συµβουλής και του τρόπου µε τον οποίο η παρεχόµενη πρόταση είναι κατάλληλη για τον ιδιώτη 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. Στην
έκθεση καταλληλότητας, η ΑΕΠΕΥ περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε το εάν ενδέχεται οι προτεινόµενες υπηρεσίες ή τα µέσα να
απαιτούν από τον ιδιώτη πελάτη να αναζητήσει µια περιοδική επανεξέταση των ρυθµίσεών τους. Στην περίπτωση που η ΑΕΠΕΥ
παρέχει την υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή έχει ενηµερώσει τον πελάτη ότι θα πραγµατοποιεί περιοδική αξιολόγηση της
καταλληλότητας, η περιοδική έκθεση περιέχει επικαιροποιηµένη δήλωση σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο η επένδυση
ανταποκρίνεται στις προτιµήσεις, τους στόχους και άλλα χαρακτηριστικά του ιδιώτη πελάτη.
(στ) Η ΑΕΠΕΥ πρέπει να ενηµερώνει τους Ιδιώτες Πελάτες σχετικά µε κάθε ουσιώδη δυσχέρεια που µπορεί να επηρεάσει την καλή
εκτέλεση της/ων εντολής/ών τους, αµέσως µόλις λάβει γνώση της δυσχέρειας αυτής.
(ζ) Όταν η ΑΕΠΕΥ διατηρεί λογαριασµό ιδιώτη πελάτη, ο οποίος περιλαµβάνει θέσεις σε µοχλευµένα χρηµατοπιστωτικά µέσα ή
συναλλαγές που συνεπάγονται ενδεχόµενη υποχρέωση, ενηµερώνει τον πελάτη όταν η αρχική αξία κάθε µέσου υποτιµάται κατά 10%
και εφεξής σε πολλαπλάσια του 10%,
(η) Οι Ιδιώτες Πελάτες ενδέχεται να δικαιούνται αποζηµίωση από το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών
(παρακαλούµε ανατρέξτε στην Ενότητα Γ του 5ου Μέρους).
Ο Επαγγελµατίας Πελάτης λαµβάνει το ίδιο επίπεδο προστασίας και πληροφόρησης µε τον Ιδιώτη ως προς τα εξής:
(α) Η ΑΕΠΕΥ διασφαλίζει ότι όλες οι πληροφορίες, περιλαµβανοµένων των διαφηµιστικών ανακοινώσεων, που απευθύνει σε, ή
διαδίδει µε τρόπο που καθιστά πιθανή τη λήψη τους από υφιστάµενους ή δυνητικούς ιδιώτες ή επαγγελµατίες πελάτες, πληροί τις
απαιτήσεις για ακριβή, σαφή και µη παραπλανητική πληροφόρηση.
(β) Κατά την παροχή επενδυτικών συµβουλών ή της υπηρεσίας διαχείριση χαρτοφυλακίου, η ΑΕΠΕΥ οφείλει να συµµορφώνεται µε την
υποχρέωση αξιολόγησης της καταλληλότητας της υπηρεσίας ή του χρηµατοπιστωτικού µέσου για τον πελάτη (Ιδιώτη, Επαγγελµατία)
προκειµένου να αξιολογήσει ότι η συναλλαγή που συνιστάται ή διενεργείται στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσίας διαχείρισης
χαρτοφυλακίου πληροί τους επενδυτικούς στόχους του εν λόγω πελάτη,
(γ) Η ΑΕΠΕΥ παρέχει στον πελάτη (Ιδιώτη και Επαγγελµατία):
•
•
•
•

πληροφορίες ως προς την εκτέλεση εντολών εκτός του πλαισίου διαχείρισης χαρτοφυλακίου
περιοδικές καταστάσεις στο πλαίσιο διαχείρισης χαρτοφυλακίου
περιοδικές καταστάσεις µε τα χρηµατοπιστωτικά µέσα και τα κεφάλαια του πελάτη που φυλάσσονται από την ΑΕΠΕΥ
ετήσια εκ των υστέρων πληροφόρηση για όλα τα κόστη και επιβαρύνσεις που σχετίζονται µε το χρηµατοπιστωτικό µέσο και
την επενδυτική ή παρεπόµενη υπηρεσία σε περίπτωση που έχουν προτείνει ή διαθέσει το χρηµατοπιστωτικό µέσο ή έχουν
παράσχει στον πελάτη το βασικό έγγραφο πληροφοριών ή το έγγραφο βασικών πληροφοριών για επενδυτές (ΕΒΠ) όσον
αφορά το χρηµατοπιστωτικό µέσο και διατηρούν ή διατηρούσαν µια σταθερή σχέση µε τον πελάτη στη διάρκεια του έτους.

(δ) Όταν η ΑΕΠΕΥ προσφέρει επενδυτικές συµβουλές σε ανεξάρτητη, αλλά και σε µη ανεξάρτητη βάση, οφείλει εγκαίρως να παρέχει
στον πελάτη (Ιδιώτη και Επαγγελµατία) πληροφόρηση µε τρόπο σαφή και συνοπτικό για τα εξής:
- πριν από την παροχή των υπηρεσιών της, η ΑΕΠΕΥ ενηµερώνει τον πελάτη, σε σταθερό µέσο, εάν η συµβουλή θα είναι ανεξάρτητη ή
µη ανεξάρτητη βάση.
- γιατί οι επενδυτικές συµβουλές χαρακτηρίζονται ως ανεξάρτητες και µη ανεξάρτητες, αλλά και το είδος και τη φύση των περιορισµών
που ισχύουν, συµπεριλαµβανοµένης, στην περίπτωση παροχής επενδυτικών συµβουλών σε ανεξάρτητη βάση, της απαγόρευσης
λήψης και παρακράτησης αντιπαροχών.
- το εύρος των χρηµατοπιστωτικών µέσων που ενδέχεται να προταθούν, συµπεριλαµβανοµένης της σχέσης της επιχείρησης µε τους
εκδότες και τους παρόχους των µέσων.
- το είδος των χρηµατοπιστωτικών µέσων που εξετάζονται, το εύρος των χρηµατοπιστωτικών µέσων και τους παρόχους ανά είδος
µέσου σύµφωνα µε το πεδίο της υπηρεσίας και κατά την παροχή ανεξάρτητης υπηρεσίας.
- τον τρόπο µε τον οποίο η παρεχόµενη υπηρεσία πληροί τις προϋποθέσεις για την παροχή επενδυτικών συµβουλών σε ανεξάρτητη
βάση.
- τους παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής που εφαρµόζονται από την ΑΕΠΕΥ για την πρόταση
χρηµατοπιστωτικών µέσων, όπως για παράδειγµα τους κινδύνους, το κόστος και την πολυπλοκότητα των χρηµατοπιστωτικών µέσων.
- όταν το εύρος των χρηµατοπιστωτικών µέσων που αξιολογούνται από την ΑΕΠΕΥ στην περίπτωση παροχής επενδυτικών συµβουλών
σε ανεξάρτητη βάση περιλαµβάνει τα χρηµατοπιστωτικά µέσα της ίδιας της ή µέσα που εκδίδουν ή παρέχουν οντότητες που διατηρούν
στενούς δεσµούς ή οποιουδήποτε άλλου είδους νοµική ή οικονοµική σχέση µε την Τράπεζα, αλλά και
άλλους εκδότες ή παρόχους που δεν συνδέονται ή σχετίζονται, η ΑΕΠΕΥ διακρίνει, για κάθε είδος χρηµατοπιστωτικού µέσου, το εύρος
των χρηµατοπιστωτικών µέσων που εκδίδουν ή παρέχουν οντότητες που δεν διατηρούν οποιοδήποτε δεσµό µε την ΑΕΠΕΥ.
(ε) Η ΑΕΠΕΥ οφείλει κατά την εκτέλεση των εντολών να συµµορφώνεται µε την υποχρέωση βέλτιστης εκτέλεσης. Η ΑΕΠΕΥ οφείλει να
παρέχει στους πελάτες (Ιδιώτες και Επαγγελµατίες) µέσω σταθερού µέσου ή µέσω του διαδικτυακού της τόπου, πριν από την παροχή29
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της υπηρεσίας πληροφορίες σχετικά µε την πολιτική εκτέλεσης εντολών που ακολουθεί. Οι εν λόγω πληροφορίες επεξηγούν σαφώς, µε
επαρκείς λεπτοµέρειες και µε τρόπο εύκολα κατανοητό από τους πελάτες, τον τρόπο µε τον οποίο η ΑΕΠΕΥ θα εκτελέσει τις εντολές για
λογαριασµό του πελάτη. Επιπλέον, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων βέλτιστης εκτέλεσης, η ΑΕΠΕΥ οφείλει να συνοψίζει και να
δηµοσιοποιεί σε ετήσια βάση, για κάθε κατηγορία χρηµατοπιστωτικών µέσων, τους πέντε πρώτους τόπους εκτέλεσης από άποψη
όγκου συναλλαγών, στους οποίους εκτέλεσε εντολές πελατών κατά το προηγούµενο έτος, καθώς και στοιχεία για την ποιότητα
εκτέλεσης.
(στ) Όταν η ΑΕΠΕΥ παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου ενηµερώνει τον πελάτη (Ιδιώτη και Επαγγελµατία) όταν η συνολική
αξία του χαρτοφυλακίου, όπως εκτιµάται στην αρχή κάθε περιόδου αναφοράς, υποτιµάται κατά 10% και εφεξής σε πολλαπλάσια του
10%, το αργότερο στη λήξη της εργάσιµης µέρας κατά την οποία σηµειώθηκε η υπέρβαση του ορίου ή, εάν η υπέρβαση του ορίου
σηµειώθηκε σε µη εργάσιµη ηµέρα, στο κλείσιµο της επόµενης εργάσιµης ηµέρας.
(ζ) Η ΑΕΠΕΥ δε θα χρησιµοποιεί για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό άλλου πελάτη της χρηµατοπιστωτικά µέσα που κατέχει για
λογαριασµό Πελάτη, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση του πελάτη για τη χρησιµοποίηση των µέσων µε δεδοµένους όρους.
(η) Όταν η ΑΕΠΕΥ παρέχει οποιαδήποτε επενδυτική υπηρεσία ή την παρεπόµενη υπηρεσία σε ιδιώτη ή επαγγελµατία πελάτη πρέπει
να συνάπτει, σε χαρτί ή άλλο σταθερό µέσο, γραπτή βασική συµφωνία µε τον πελάτη, η οποία να καθορίζει τα ουσιώδη δικαιώµατα
και υποχρεώσεις της επιχείρησης και του πελάτη.
Η γραπτή συµφωνία καθορίζει τα ουσιώδη δικαιώµατα και υποχρεώσεις των µερών και περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
i) περιγραφή των υπηρεσιών και, κατά περίπτωση, τη φύση και την έκταση των επενδυτικών συµβούλων που παρέχονται·
ii) στην περίπτωση υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, τα είδη των χρηµατοπιστωτικών µέσων που µπορούν να αγορασθούν και
να πωληθούν και τα είδη των συναλλαγών που µπορούν να πραγµατοποιηθούν για λογαριασµό του πελάτη, αλλά και µέσα και
συναλλαγές που απαγορεύονται· και
iii) περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών οποιασδήποτε από τις παρεχόµενες υπηρεσίες συµπεριλαµβανοµένου, κατά περίπτωση,
του ρόλου της ΑΕΠΕΥ όσον αφορά εταιρικές πράξεις που σχετίζονται µε µέσα των πελατών και τους όρους υπό τους οποίους
συναλλαγές χρηµατοδότησης τίτλων που περιλαµβάνουν τίτλους πελατών θα δηµιουργήσουν απόδοση για τον πελάτη.
Η ΑΕΠΕΥ κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε επαγγελµατίες πελάτες έχει το δικαίωµα να συµφωνήσει σε περιορισµένη
εφαρµογή των λεπτοµερών απαιτήσεων πληροφόρησης σε σχέση µε όλα τα κόστη και τις συναφείς επιβαρύνσεις. Η ΑΕΠΕΥ δεν
επιτρέπεται να συµφωνεί σε τέτοιου είδους περιορισµούς κατά την παροχή υπηρεσιών επενδυτικών συµβουλών ή διαχείρισης
χαρτοφυλακίου ή στην περίπτωση όπου τα χρηµατοπιστωτικά µέσα ενσωµατώνουν παράγωγα, ανεξαρτήτως της παρεχόµενης
επενδυτικής υπηρεσίας.
Η ΑΕΠΕΥ στις συναλλαγές της µε τους επιλέξιµους αντισυµβαλλόµενους, οφείλει να ενεργεί µε εντιµότητα, δικαιοσύνη και
επαγγελµατισµό και να επικοινωνεί µε τρόπο που είναι ακριβής, σαφής και µη παραπλανητικός, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση του
επιλέξιµου αντισυµβαλλόµενου και τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες. Επιπλέον, οφείλει να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για
τον εντοπισµό και την πρόληψη ή τη διαχείριση των συγκρούσεων συµφερόντων µεταξύ αυτών των ιδίων, και των πελατών τους, ή
µεταξύ δύο πελατών τους, κατά την παροχή οποιασδήποτε επενδυτικής και παρεπόµενης υπηρεσίας ή συνδυασµού αυτών των
υπηρεσιών, περιλαµβανοµένων αυτών που οφείλονται στη λήψη αντιπαροχών από τρίτους ή στα συστήµατα αποδοχών της
επιχείρησης επενδύσεων ή παροχής κινήτρων.
Οι επαγγελµατίες πελάτες οφείλουν να γνωστοποιούν στην ΑΕΠΕΥ κάθε µεταβολή που µπορεί να επηρεάσει την ταξινόµησή τους. Αν η
ΑΕΠΕΥ διαπιστώσει ότι ένας πελάτης δεν πληροί πλέον τους όρους βάσει των οποίων αντιµετωπίστηκε ως επαγγελµατίας πελάτης, η
ΑΕΠΕΥ λαµβάνει κατάλληλα µέτρα.
Στην περίπτωση που η ΑΕΠΕΥ παρέχει σε Επιλέξιµο Αντισυµβαλλόµενο τις επενδυτικές υπηρεσίες της λήψης και διαβίβασης εντολών
πελατών, της εκτέλεσης εντολών για λογαριασµό πελατών, ή/ και οποιαδήποτε παρεπόµενη υπηρεσία άµεσα σχετιζόµενη µε
συναλλαγές στο πλαίσιο τέτοιων υπηρεσιών / δραστηριοτήτων:
•
•
•
•
•
•

Παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την ΑΕΠΕΥ, τις υπηρεσίες που προσφέρει, τους κινδύνους που συνδέονται µε τα
χρηµατοπιστωτικά µέσα και υπηρεσίες
Παρέχει περιοδικές καταστάσεις µε τα χρηµατοπιστωτικά µέσα και τα κεφάλαια του πελάτη που φυλάσσονται από την
ΑΕΠΕΥ, ενώ διατηρεί το δικαίωµα να συµφωνεί σε περιορισµένη εφαρµογή των λεπτοµερών απαιτήσεων που προβλέπονται
σχετικά µε:
την επιβεβαίωση εκτέλεσης της συναλλαγής
την πληροφόρηση για το κόστος και τις συναφείς επιβαρύνσεις - εκτός εάν, ανεξαρτήτως της παρεχόµενης επενδυτικής
υπηρεσίας, τα σχετικά χρηµατοπιστωτικά µέσα ενσωµατώνουν παράγωγα και ο επιλέξιµος αντισυµβαλλόµενος προτίθεται να
τα προσφέρει στους πελάτες του
τις υποχρεώσεις πληροφόρησης για τη φύλαξη χρηµατοπιστωτικών µέσων ή κεφαλαίων πελατών
τις υποχρεώσεις σύναψης σύµβασης
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Η ΑΕΠΕΥ δεν είναι υποχρεωµένη όταν παρέχει σε Επιλέξιµο Αντισυµβαλλόµενο τις επενδυτικές υπηρεσίες της λήψης και διαβίβασης
εντολών πελατών, της εκτέλεσης εντολών για λογαριασµό πελατών, ή/ και οποιαδήποτε παρεπόµενη υπηρεσία άµεσα σχετιζόµενη µε
συναλλαγές στο πλαίσιο τέτοιων υπηρεσιών / δραστηριοτήτων να:
•
•
•
•

διενεργεί έλεγχο συµβατότητας για το παρεχόµενο προϊόν ή υπηρεσία, καθώς οι Επιλέξιµοι Αντισυµβαλλόµενοι θεωρείται ότι
κατέχουν την απαιτούµενη εξειδίκευση έτσι ώστε να κατανοούν τους επενδυτικούς κινδύνους που συνδέονται µε τα προϊόντα
ή τις υπηρεσίες που επιθυµούν να λάβουν
εκτελεί εντολές για λογαριασµό Επιλέξιµων Αντισυµβαλλόµενων σύµφωνα µε τις αρχές Βέλτιστης Εκτέλεσης της ΑΕΠΕΥ και
να παρέχει στον πελάτη έκθεση βέλτιστης εκτέλεσης
γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά µε οποιαδήποτε αµοιβή ή προµήθεια που καταβάλλει ή εισπράττει η ΑΕΠΕΥ
παρέχει γνωστοποιήσεις για συναλλαγές που συνεπάγονται ενδεχόµενη υποχρέωση.

Όσον αφορά στις υπόλοιπες επενδυτικές υπηρεσίες, εκτός της λήψης και διαβίβασης, εκτέλεσης εντολών για λογαριασµό πελατών,
και/ή παρεπόµενων υπηρεσιών που συνδέονται άµεσα µε τις παραπάνω συναλλαγές, θα αντιµετωπίζονται ως επαγγελµατίες, εκτός και
αν ζητηθεί εκ µέρους τους να αντιµετωπίζονται ως ιδιώτες. Η αποδοχή η µη του αιτήµατος του επιλέξιµου αντισυµβαλλόµενου για
αλλαγή της κατηγοριοποίησης του είναι στη διακριτική ευχέρεια της ΑΕΠΕΥ.
Η κατηγοριοποίηση ως επιλέξιµου αντισυµβαλλοµένου δεν θίγει το δικαίωµα των οντοτήτων αυτών να ζητήσουν να αντιµετωπιστούν,
είτε γενικά είτε για συγκεκριµένες συναλλαγές, ως πελάτες των οποίων οι σχέσεις µε την ΑΕΠΕΥ υπόκεινται στις διατάξεις των άρθρων
24, 25, 27 και 28 του Ν. 4514/2018. Το σχετικό αίτηµα θα πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως και θα αναφέρει εάν η αντιµετώπιση ως
ιδιώτη ή επαγγελµατία πελάτη αναφέρεται σε µια ή περισσότερες επενδυτικές υπηρεσίες ή συναλλαγές, ή ένα ή περισσότερα είδη
συναλλαγής ή προϊόντος. Εφόσον δεν ζητήσει ρητά να αντιµετωπιστεί ως ιδιώτης πελάτης, η ΑΕΠΕΥ θα αντιµετωπίζει αυτό τον
επιλέξιµο αντισυµβαλλόµενο ως επαγγελµατία πελάτη.
Γ. Αλλαγή κατηγοριοποίησης. Η ΑΕΠΕΥ γνωστοποιεί στους πελάτες ότι έχουν δικαίωµα να ζητήσουν την κατάταξή τους σε άλλη
κατηγορία και κάθε περιορισµό που µια διαφορετική κατηγορία συνεπάγεται όσον αφορά το επίπεδο προστασίας τους.
Η ΑΕΠΕΥ δύναται είτε µε δική της πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήµατος του ενδιαφερόµενου πελάτη να αντιµετωπίζει ως επαγγελµατία
ή ιδιώτη έναν πελάτη που διαφορετικά θα εντασσόταν στην κατηγορία του επιλέξιµου αντισυµβαλλόµενου και ως ιδιώτη έναν πελάτη
που θεωρείται επαγγελµατίας σύµφωνα µε τον όρο Α2 ανωτέρω.
1. Αλλαγή κατηγοριοποίησης ενός επαγγελµατία πελάτη στην κατηγορία του ιδιώτη πελάτη.
Η ΑΕΠΕΥ, πριν την παροχή υπηρεσιών στον επαγγελµατία πελάτη, οφείλει να τον ενηµερώσει ότι θεωρείται, µε βάση τις πληροφορίες
που διαθέτει η ΑΕΠΕΥ, επαγγελµατίας πελάτης και ότι έτσι θα αντιµετωπιστεί, εκτός αν η ΑΕΠΕΥ και ο πελάτης συµφωνήσουν
διαφορετικά. Η ΑΕΠΕΥ πρέπει επίσης να ενηµερώσει τον πελάτη ότι µπορεί να ζητήσει τη µεταβολή των όρων της σύµβασης για να
τύχει υψηλότερης προστασίας. Ο πελάτης που θεωρείται επαγγελµατίας πρέπει να ζητήσει ο ίδιος υψηλότερο επίπεδο προστασίας αν
θεωρεί ότι δεν είναι σε θέση να εκτιµήσει ή να διαχειριστεί σωστά τους κινδύνους που αναλαµβάνει. Το υψηλότερο επίπεδο
προστασίας θα παρέχεται όταν ο πελάτης που θεωρείται επαγγελµατίας συνάπτει γραπτή συµφωνία µε την ΑΕΠΕΥ ότι δεν πρέπει να
αντιµετωπίζεται ως επαγγελµατίας για τους σκοπούς της εφαρµογής των κανόνων δεοντολογίας της ΑΕΠΕΥ. Η εν λόγω συµφωνία
διευκρινίζει αν αυτό ισχύει για µία ή περισσότερες συγκεκριµένες υπηρεσίες ή συναλλαγές ή για ένα ή περισσότερα είδη προϊόντων ή
συναλλαγών.
2. Αλλαγή κατηγοριοποίησης ενός επιλέξιµου αντισυµβαλλόµενου στην κατηγορία του ιδιώτη πελάτη.
Όπως και στην περίπτωση του επαγγελµατία πελάτη, ο επιλέξιµος αντισυµβαλλόµενος πρέπει να ζητήσει ο ίδιος υψηλότερο επίπεδο
προστασίας αν θεωρεί ότι δεν είναι σε θέση να εκτιµήσει ή να διαχειριστεί σωστά τους κινδύνους που αναλαµβάνει. Το υψηλότερο
επίπεδο προστασίας θα παρέχεται όταν ο πελάτης που θεωρείται επιλέξιµος αντισυµβαλλόµενος συνάπτει γραπτή συµφωνία µε την
ΑΕΠΕΥ ότι δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται ως επιλέξιµος αντισυµβαλλόµενος για τους σκοπούς της εφαρµογής των κανόνων
δεοντολογίας της ΑΕΠΕΥ. Η εν λόγω συµφωνία διευκρινίζει αν αυτό ισχύει για µία ή περισσότερες συγκεκριµένες υπηρεσίες ή
συναλλαγές ή για ένα ή περισσότερα είδη προϊόντων ή συναλλαγών.
3. Αλλαγή κατηγοριοποίησης ενός ιδιώτη πελάτη στην κατηγορία του επαγγελµατία πελάτη.
Οι ιδιώτες πελάτες, περιλαµβανοµένων των δηµόσιων φορέων, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, των δήµων και των µεµονωµένων
ιδιωτών επενδυτών, δύναται να παραιτηθούν από µέρος της προστασίας που τους παρέχουν οι κανόνες δεοντολογίας της ΑΕΠΕΥ.
Επιτρέπεται λοιπόν στην ΑΕΠΕΥ να αντιµετωπίζει οποιονδήποτε από τους ανωτέρω πελάτες ως επαγγελµατία, εφόσον τηρούνται
συγκεκριµένα κριτήρια και διαδικασίες (βλ. κατωτέρω). Οι εν λόγω πελάτες δεν θεωρείται ωστόσο ότι έχουν γνώση της αγοράς και
πείρα συγκρίσιµη µε εκείνη των επαγγελµατιών πελατών.
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Η παραίτηση από την εν λόγω προστασία των κανόνων δεοντολογίας θεωρείται ότι ισχύει µόνο η ΑΕΠΕΥ πεισθεί σε εύλογο βαθµό,
ύστερα από αξιολόγηση της εξειδίκευσης, της εµπειρίας και των γνώσεων του πελάτη, ότι, λαµβανοµένης υπόψη της φύσης των
σχεδιαζόµενων συναλλαγών ή υπηρεσιών, ο πελάτης είναι ικανός να λάβει µόνος του επενδυτικές αποφάσεις και να κατανοήσει τους
κινδύνους που αυτές ενέχουν.
1) Κριτήρια
Κατά την αξιολόγηση ιδιώτη πελάτη από την ΑΕΠΕΥ θα πρέπει αποδειχθεί ότι πληρούνται δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα κριτήρια:
-

ο πελάτης πραγµατοποίησε κατά µέσο όρο 10 συναλλαγές επαρκούς όγκου ανά τρίµηνο στη σχετική αγορά στη διάρκεια των
τελευταίων τεσσάρων τριµήνων,
η αξία του χαρτοφυλακίου χρηµατοπιστωτικών µέσων του πελάτη, οριζόµενου ως καταθέσεις µετρητών συν
χρηµατοπιστωτικά µέσα, υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ,
ο πελάτης κατέχει ή κατείχε επί ένα έτος τουλάχιστον επαγγελµατική θέση στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα, η οποία απαιτεί
γνώση των σχεδιαζόµενων συναλλαγών ή υπηρεσιών.

2) ∆ιαδικασία
Οι εν λόγω πελάτες µπορούν να παραιτηθούν από την προστασία των κανόνων δεοντολογίας µε την ακόλουθη διαδικασία:
-

οι πελάτες γνωστοποιούν γραπτώς στην ΑΕΠΕΥ την επιθυµία τους να αντιµετωπιστούν ως πελάτες επαγγελµατίες, είτε
γενικά, είτε για µια συγκεκριµένη επενδυτική υπηρεσία ή συναλλαγή, είτε για ένα είδος συναλλαγών ή προϊόντων,
η ΑΕΠΕΥ τους αποστέλλει γραπτή προειδοποίηση στην οποία διευκρινίζει σαφώς τις προστασίες και τα δικαιώµατα
αποζηµίωσης που ενδέχεται να απολέσουν,
οι πελάτες δηλώνουν γραπτώς σε έγγραφο χωριστό από τη σύµβαση, ότι έχουν επίγνωση των συνεπειών που έχει η
απώλεια αυτών των προστασιών.
Προτού αποφασίσει να δεχθεί την παραίτηση από την προστασία αυτή, η ΑΕΠΕΥ λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο για να βεβαιωθεί ότι ο
πελάτης που επιθυµεί να αντιµετωπιστεί ως επαγγελµατίας πελάτης πληροί τα ως άνω κριτήρια.
ΜΕΡΟΣ ΟΓ∆ΟΟ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
Α. Έλεγχος συµβατότητας
1. Η παρούσα Πολιτική Αξιολόγησης Συµβατότητας (εφεξής η «Πολιτική») καταρτίζεται προς συµµόρφωση της Εταιρίας µε τις
ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις που αφορούν στον έλεγχο της καταλληλότητας των πελατών της (εφεξής «Πελάτες»), βάσει του
ν.4514/2018, ο οποίος ενσωµάτωσε την Οδηγία 2014/65/ΕΕ (MiFID II), και του Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµού (ΕΕ) 2017/565. Οι
διατάξεις της παρούσας Πολιτικής εφαρµόζονται στην Εταιρία, όταν αυτή παρέχει στους Πελάτες επενδυτικές υπηρεσίες πλην της
παροχής επενδυτικών συµβουλών και της διαχείρισης χαρτοφυλακίου.Για την αξιολόγηση της συµβατότητας των παρεχόµενων
υπηρεσιών, η Εταιρία θα λαµβάνει από τον πελάτη, µε τη συµπλήρωση σχετικού ερωτηµατολογίου, πληροφορίες σχετικά µε:
α. Τα είδη των επενδυτικών υπηρεσιών, των συναλλαγών και χρηµατοπιστωτικών µέσων µε τα οποία είναι εξοικειωµένος,
β. Τη φύση τον όγκο και τη συχνότητα των συναλλαγών του σε χρηµατοπιστωτικά µέσα και τη χρονική περίοδο κατά την οποία
πραγµατοποιήθηκαν,
γ. Το µορφωτικό επίπεδο και το επάγγελµα ή συναφές προηγούµενο επάγγελµα του πελάτη ή δυνητικού πελάτη.
Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν παρέχει την αιτούµενη πληροφόρηση, όπου αυτή απαιτείται, προς την Εταιρία ή η Εταιρία βάσει της
παρεχόµενης πληροφόρησης θεωρεί ότι το συγκεκριµένο επενδυτικό προϊόν ή υπηρεσία δεν είναι συµβατό µε τον συγκεκριµένο
πελάτη, θα τον προειδοποιεί σχετικά. Ειδικά σε ότι αφορά τους επαγγελµατίες πελάτες, η Εταιρία θεωρεί ότι διαθέτουν την αναγκαία
πείρα και γνώση ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν τους κινδύνους που ενέχουν οι συγκεκριµένες επενδυτικές υπηρεσίες ή
συναλλαγές, ή τα είδη συναλλαγών ή προϊόντων για τα οποία ο πελάτης έχει ενταχθεί στην κατηγορία του επαγγελµατία πελάτη. Η
Εταιρία δικαιούται να βασίζεται στην πληροφόρηση που της παρέχουν οι πελάτες της, εκτός εάν γνωρίζει ή όφειλε να γνωρίζει βάσει
των περιστάσεων ότι η πληροφόρηση αυτή είναι καταφανώς παρωχηµένη, ανακριβής ή ελλιπής.
2. Εξαίρεση. Από την παραπάνω υπό 1 υποχρέωση αξιολόγησης της συµβατότητας της παρεχόµενης από την Εταιρία υπηρεσίας,
εξαιρείται, σύµφωνα µε το άρθρο 25 παρ. 4 του Νόµου, η περίπτωση στην οποία η Εταιρία παρέχει σε πελάτη της αποκλειστικά την
υπηρεσία της εκτέλεσης εντολών ή της λήψης και διαβίβασης εντολών µε ή χωρίς παρεπόµενες υπηρεσίες, εφόσον πληρούνται
σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Οι σχετικές εντολές των πελατών αφορούν 1) µετοχές, εισηγµένες για διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά ή σε ισοδύναµη
αγορά τρίτης χώρας ή σε ΠΜ∆, εφόσον πρόκειται για µετοχές εταιρειών, µε την εξαίρεση των µετοχών οργανισµών συλλογικών32
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επενδύσεων που δεν είναι ΟΣΕΚΑ και µετοχών, οι οποίες ενσωµατώνουν παράγωγα, 2) οµολογίες ή άλλες µορφές τιτλοποιηµένου
χρέους, εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά ή σε ισοδύναµη αγορά τρίτης χώρας ή σε ΠΜ∆, µε την εξαίρεση
εκείνων που ενσωµατώνουν παράγωγα ή έχουν δοµές που καθιστούν την κατανόηση του συναφούς κινδύνου δύσκολη για τον πελάτη,
3) µέσα χρηµαταγοράς, µε την εξαίρεση εκείνων που ενσωµατώνουν παράγωγα ή έχουν δοµές που καθιστούν την κατανόηση του
συναφούς κινδύνου δύσκολη για τον πελάτη, 4) µετοχές ή µερίδια ΟΣΕΚΑ, µε την εξαίρεση των δοµηµένων ΟΣΕΚΑ που αναφέρονται
στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του Κανονισµού (ΕΕ) 583/2010 (176/10.7.2010), 5) δοµηµένες καταθέσεις, µε την
εξαίρεση εκείνων που έχουν δοµές που καθιστούν δύσκολη για τον πελάτη την κατανόηση του κινδύνου ως προς την απόδοση ή το
κόστος της εξόδου από το προϊόν πριν από τη λήξη του, 6) άλλα µη πολύπλοκα χρηµατοπιστωτικά µέσα. Οι εντολές, εποµένως, που
αφορούν σε συναλλαγές επί παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων δεν καλύπτονται από την ανωτέρω εξαίρεση, όπως επίσης δεν
καλύπτονται από την εξαίρεση οι εντολές που εισάγονται προς εκτέλεση σε ΠΜ∆ ή σε µη ρυθµιζόµενη αγορά, ανεξαρτήτως του
χρηµατοπιστωτικού µέσου.
β. Οι σχετικές υπηρεσίες της Εταιρίας παρέχονται κατόπιν πρωτοβουλίας του πελάτη.
γ. Ο πελάτης ή δυνητικός πελάτης έχει ενηµερωθεί σαφώς ότι κατά την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας η Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν υποχρεούται
να αξιολογήσει την καταλληλότητα του προσφερόµενου χρηµατοπιστωτικού µέσου ή της παρεχόµενης υπηρεσίας και ότι εποµένως ο
ίδιος δεν καλύπτεται από την αντίστοιχη προστασία που παρέχουν οι σχετικοί κανόνες επαγγελµατικής συµπεριφοράς. Η
προειδοποίηση αυτή µπορεί να παρέχεται σε τυποποιηµένη µορφή.
δ. Η ΑΕΠΕΥ συµµορφώνεται προς τα απαιτούµενα του αρθ. 23 του Νόµου 4514/2018 περί αποφυγής και διαχείρισης συγκρούσεων
συµφερόντων. Εφόσον συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η εταιρία δεν υποχρεούται να αξιολογήσει τη συµβατότητα του
χρηµατοπιστωτικού µέσου που προσφέρεται ή της υπηρεσίας που παρέχεται και, εποµένως, ο πελάτης δεν καλύπτεται από την
αντίστοιχη προστασία των σχετικών κανόνων επαγγελµατικής συµπεριφοράς. Για τους σκοπούς ενηµέρωσης του πελάτη, η Εταιρία
θα του παρέχει προειδοποίηση σε τυποποιηµένη µορφή.
Στην περίπτωση διενέργειας ελέχγου συµβατότητας, όταν πρόκειται για οµάδα δύο ή περισσότερων φυσικών προσώπων ή στην
περίπτωση που ένα ή περισσότερα πρόσωπα εκπροσωπούνται από άλλο φυσικό πρόσωπο, ο έλεγχος συµβατότητας διενεργείται στο
πρόσωπο του εκπροσώπου που εξουσιοδοτείται να διενεργεί τις συναλλαγές.
Β. Έλεγχος καταλληλότητας
1. Εφόσον η Εταιρία παρέχει στον πελάτη της, την υπηρεσία της παροχής επενδυτικών συµβουλών ή την υπηρεσία της διαχείρισης
χαρτοφυλακίων, κατά την παροχή των υπηρεσιών αυτών θα λαµβάνει από τους πελάτες πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες
προκειµένου να κατανοήσει τα βασικά δεδοµένα τους και να σχηµατίσει εύλογα την πεποίθηση, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση και την
έκταση της παρεχόµενης επενδυτικής υπηρεσίας, ότι η συγκεκριµένη συναλλαγή που προτείνει στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών
συµβουλών ή διαχείρισης χαρτοφυλακίων πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
α. Είναι σύµφωνη µε τους επενδυτικούς στόχους του συγκεκριµένου πελάτη, συµπεριλαµβανοµένου του ορίου ανοχής κινδύνου του
πελάτη,
β. Ο πελάτης έχει την οικονοµική δυνατότητα να αναλάβει το βάρος των σχετικών επενδυτικών κινδύνων, σύµφωνα µε τους
επενδυτικούς του στόχους,
γ. Ο πελάτης διαθέτει την αναγκαία πείρα και τις απαιτούµενες γνώσεις, ώστε να είναι σε θέση να κατανοεί τους κινδύνους που ενέχει
η προτεινόµενη συναλλαγή ή η διαχείριση του χαρτοφυλακίου του.
2. Η ανωτέρω πληροφόρηση θα περιλαµβάνει στοιχεία σχετικά µε:
α. Το χρονικό διάστηµα για το οποίο ο πελάτης επιθυµεί να διατηρήσει την επένδυση,
β. Τις προτιµήσεις του όσον αφορά την ανάληψη κινδύνου,
γ. Το επενδυτικό του προφίλ και
δ. Τους σκοπούς της επένδυσης Η πληροφόρηση σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση του πελάτη θα περιλαµβάνει στοιχεία σχετικά
µε:
α. Την προέλευση και το ύψος των τακτικών του εισοδηµάτων,
β. Τα περιουσιακά του στοιχεία, περιλαµβανοµένων των ρευστών διαθεσίµων, των επενδύσεων και των ακινήτων του και
γ. Τις τακτικές χρηµατοοικονοµικές του υποχρεώσεις.
3. Ειδικά σε ότι αφορά τους επαγγελµατίες πελάτες η Εταιρία θεωρεί ότι διαθέτουν το απαιτούµενο επίπεδο πείρας και γνώσης, για τα
προϊόντα, τις συναλλαγές και τις υπηρεσίες για τις οποίες έχουν ενταχθεί στην κατηγορία του επαγγελµατία πελάτη.
Σε περίπτωση που η Εταιρία δεν λαµβάνει τις ανωτέρω πληροφορίες από τον πελάτη της, δεν πρόκειται να προβαίνει στην παροχή
επενδυτικών συµβουλών ή διαχείρισης χαρτοφυλακίου προς αυτόν. Η λήψη των σχετικών πληροφοριών θα γίνεται µε συµπλήρωση
σχετικού ερωτηµατολογίου καταλληλότητας που θα αποστέλλει η Εταιρία στον πελάτη, εφόσον συµφωνηθεί η παροχή επενδυτικών
συµβουλών ή και διαχείρισης χαρτοφυλακίου.
Σε περίπτωση οµάδας πελάτων ή στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα πρόσωπα εκπροσωπούνται από άλλο φυσικό πρόσωπο, ο
έλεγχος της γνώσης και εµπειρίας διενεργείται στο πρόσωπο του πρώτου της οµάδας πελατών ή του εκπροσώπου που

33
Σύµβαση MiFID_II_V_01

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 η 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 υποκείµενου πελάτη.
ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ
Η ΑΕΠΕΥ, στοχεύοντας στην πλήρη συµµόρφωση µε τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις και παράλληλα στην παροχή ποιοτικών
υπηρεσιών προς τους πελάτες της, έχει καθιερώσει και ακολουθεί αποτελεσµατικές και διαφανείς πολιτικές και διαδικασίες για την
αντιµετώπιση των παραπόνων που λαµβάνονται τόσο από τους υφιστάµενους όσο και τους δυνητικούς πελάτες, οι οποίες εγκρίνονται
από το ∆Σ της ΑΕΠΕΥ. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει το παράπονό του χωρίς χρέωση, τηλεφωνικώς ή εγγράφως, µέσω
ταχυδροµείου, φαξ, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή µέσω ιδίας επαφής µε το προσωπικό της Τράπεζας, µε ταυτόχρονη έγγραφη
καταγραφή του παραπόνου στην τελευταία περίπτωση. Το προσωπικό της ΑΕΠΕΥ θα ανταποκριθεί στον πελάτη µε το ίδιο µέσο
επικοινωνίας που χρησιµοποίησε ο πελάτης για να υποβάλει το παράπονό του. Ειδικότερα, στην περίπτωση που ο πελάτης υπέβαλε
εγγράφως το παράπονό του, τότε το αρµόδιο προσωπικό της ΑΕΠΕΥ δεσµεύεται να απαντήσει γραπτώς. Τµήµα της ΑΕΠΕΥ, στο
οποίο συµµετέχει και ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συµµόρφωσης της ΑΕΠΕΥ, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στον
Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της, είναι αρµόδιο να εξετάζει τυχόν παράπονα του Πελάτη, όπως και όλων των πελατών της
ΑΕΠΕΥ, σε σχέση µε την παροχή από την ΑΕΠΕΥ υπηρεσιών στον Πελάτη.
Υπεύθυνος για την παραλαβή παραπόνων πελατών είναι η κα Μαρία Χριστίνα Αλεξανδράκη.
Τηλ.:210 7263552, στην έδρα της εταιρίας.
Στα γραφεία της ΑΕΠΕΥ θα γνωστοποιούνται τα στοιχεία των προσώπων που απαρτίζουν το Τµήµα Εξέτασης Παραπόνων της ΑΕΠΕΥ
και θα παρέχεται κάθε διευκρίνιση σχετικώς. Το πρόσωπο αυτό θα απαντά επί των προβαλλοµένων παραπόνων και εν γένει
αιτιάσεων προφορικώς ή εγγράφως εντός εύλογου χρόνου, µε σαφήνεια, σε απλή και ευνόητη γλώσσα.
Ο Πελάτης, αφού δεν ικανοποιηθεί από την λύση που θα δοθεί από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. της ΑΕΠΕΥ, ο οποίος θα πρέπει να
αποφασίσει οριστικά επί της εισήγησης του Υπεύθυνου για την παραλαβή παραπόνων πελατών εντός 5 ηµερών από τη υποβολής του
πορίσµατος του Υπευθύνου και πάντως όχι πέραν των 10 ηµερών από της υποβολής της καταγγελίας του Πελάτη, δύναται να
απευθύνεται :
α) Στον Μεσολαβητή Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών (hobis.gr), οδός Μασσαλίας 1 10680 Αθήνα, τηλ. 10440, 210 –
3376700 ή
β) Στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.sinigoroskatanaloti.gr), Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, Τηλ.: 210 6460284 / 6460458.
Επίσης, ο Πελάτης δύναται να ασκήσει αστική αγωγή.
Η Κανονιστική Συµµόρφωση αναλύει τα δεδοµένα για τις καταγγελίες και το χειρισµό τους προκειµένου να εντοπίζονται και να
αντιµετωπίζονται τυχόν κινδύνους και άλλα ζητήµατα.
Η ΑΕΠΕΥ παρέχει πληροφορίες στις αρµόδιες αρχές καθώς και στο Μεσολαβητή Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών σχετικά µε
τις καταγγελίες και το χειρισµό τους.
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΚΑΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
1. Ενηµέρωση πελατών µετά την εκτέλεση των εντολών. Μετά την εκτέλεση της εντολής η Εταιρία:
1.1. Παρέχει αµέσως στον πελάτη και σε σταθερό µέσο τις ουσιώδεις πληροφορίες που αφορούν την εκτέλεση της εντολής του
(τεµάχια αγοράς ή πώλησης, τιµή).
1.2. Αποστέλλει στον ιδιώτη και στον επαγγελµατία πελάτη (ή και στον επιλέξιµο αντισυµβαλλόµενο εφόσον συµφωνηθεί), σε
σταθερό µέσο, ειδοποίηση για την επιβεβαίωση εκτέλεσης της εντολής του, το ταχύτερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση το αργότερο34
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την πρώτη εργάσιµη ηµέρα από την εκτέλεση της εντολής ή το αργότερο την πρώτη εργάσιµη µέρα µετά τη λήψη της επιβεβαίωσης
που της αποστέλλει τρίτος, εάν η Εταιρία λαµβάνει επιβεβαίωση από τρίτο. Η Εταιρία δεν αποστέλλει ειδοποίηση για την επιβεβαίωση
εκτέλεσης εντολής εάν πρόκειται να αποσταλεί άµεσα στον ιδιώτη πελάτη από άλλο πρόσωπο επιβεβαίωση που περιέχει τις ίδιες
πληροφορίες.
1.3. Η ΑΕΠΕΥ παρέχει στον πελάτη της, κατόπιν σχετικού αιτήµατος, πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση της εντολής του.
Η ειδοποίηση για την επιβεβαίωση εκτέλεσης της εντολής που αναφέρεται στον όρο 1.2 περιλαµβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
α. την επωνυµία της Εταιρίας,
β. το ονοµατεπώνυµο, την επωνυµία ή άλλο προσδιορισµό του πελάτη,
γ. την ηµέρα διαπραγµάτευσης,
δ. το χρόνο διαπραγµάτευσης,
ε. το είδος της εντολής,
στ. τον προσδιορισµό του τόπου διαπραγµάτευσης,
ζ. τον προσδιορισµό του χρηµατοπιστωτικού µέσου,
η. την ένδειξη αγορά ή πώληση,
θ. τη φύση της εντολής, σε περίπτωση που δεν είναι εντολή αγοράς ή πώλησης,
ι. την ποσότητα
ια. την τιµή ανά µονάδα,
ιβ. το συνολικό τίµηµα,
ιγ. το συνολικό ποσό των προµηθειών και εξόδων που χρεώθηκαν και κατόπιν αιτήσεως του πελάτη, την αναλυτική καταγραφή τους,
συµπεριλαµβανοµένου, κατά περίπτωση, του ποσού οποιασδήποτε προσαύξησης ή αποµείωσης που επιβλήθηκε σε περίπτωση που η
συναλλαγή εκτελέστηκε από µια επιχείρηση επενδύσεων για ίδιο λογαριασµό, και η επιχείρηση επενδύσεων υπέχει έναντι του πελάτη
υποχρέωση βέλτιστης εκτέλεσης,
ιδ. τη συναλλαγµατική ισοτιµία που χρησιµοποιήθηκε σε περίπτωση που η συναλλαγή περιλαµβάνει µετατροπή νοµίσµατος,
ιε) τις ευθύνες του πελάτη, αναφορικά µε τον διακανονισµό της συναλλαγής, συµπεριλαµβανόµενης της προθεσµίας πληρωµής ή
παράδοσης, καθώς και τα κατάλληλα στοιχεία λογαριασµού, εάν τα εν λόγω στοιχεία και ευθύνες δεν γνωστοποιήθηκαν
προηγουµένως στον πελάτη
ιστ. εάν ο αντισυµβαλλόµενος του πελάτη ήταν η ίδια η ΑΕΠΕΥ ή οποιοδήποτε πρόσωπο στον όµιλο της ΑΕΠΕΥ, ή άλλος πελάτης της
Εταιρίας, το γεγονός ότι αυτό συνέβη, εκτός εάν η εντολή εκτελέσθηκε µέσω συστήµατος διαπραγµάτευσης που διευκολύνει την
ανώνυµη διαπραγµάτευση.
Για τους σκοπούς της περίπτωσης ια), εάν η εντολή εκτελείται τµηµατικά, η Εταιρία µπορεί να επιλέξει να παρέχει στον πελάτη
πληροφορίες είτε για την τιµή που εφαρµόσθηκε σε κάθε επιµέρους τµήµας της εκτέλεσης είτε για τη µέση τιµή. Στην περίπτωση που
η Εταιρία γνωστοποιήσει τη µέση τιµή, η Εταιρία παρέχει στον πελάτη, µετά από αίτηµά του, πληροφορίες ως προς την τιµή που
εφαρµόσθηκε σε κάθε επιµέρους τµήµα.
2. Ενηµέρωση στο πλαίσιο διαχείρισης χαρτοφυλακίων
Η Εταιρία, στο πλαίσιο διαχείρισης χαρτοφυλακίων, παρέχει, µέσω έγχαρτου ή άλλου σταθερού µέσου, σε κάθε πελάτη, περιοδικές
καταστάσεις ανά τρίµηνο ως προς τις δραστηριότητες της διαχείρισης χαρτοφυλακίων που πραγµατοποιήθηκαν για λογαριασµό του,
εκτός εάν οι καταστάσεις αυτές παρέχονται από άλλο πρόσωπο. Στην περίπτωση που έχει συµφωνηθεί µεταξύ της Εταιρίας και του
πελάτη, διαχείριση χαρτοφυλακίου του, η οποία εµπεριέχει µόχλευση, η περιοδική κατάσταση του πελάτη θα του αποστέλλεται
τουλάχιστον ανά µήνα.
Ο πελάτης δικαιούται να ζητήσει να λαµβάνει πληροφορίες σε µεµονωµένη βάση για κάθε εκτελεσθείσα συναλλαγή. Η ΑΕΠΕΥ
παρέχει τότε σε σταθερό µέσο στον πελάτη, αµέσως µετά την εκτέλεση µιας συναλλαγής από τον διαχειριστή χαρτοφυλακίου, τις
βασικές πληροφορίες για τη σχετική συναλλαγή. Η ΑΕΠΕΥ αποστέλλει στον πελάτη ειδοποίηση που επιβεβαιώνει τη συναλλαγή και
περιλαµβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται ως άνω στον όρο 1.3 το αργότερο την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την εκτέλεση της
συναλλαγής ή, εάν η ΑΕΠΕΥ λαµβάνει την επιβεβαίωση από τρίτο, το αργότερο την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά τη λήψη της
επιβεβαίωσης που αποστέλλει ο τρίτος. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται εάν η επιβεβαίωση περιέχει τις ίδιες πληροφορίες µε µια
επιβεβαίωση που πρέπει να σταλεί αµέσως στον πελάτη από άλλο πρόσωπο. Αν ο πελάτης ζητήσει άµεση ενηµέρωση, κατά τα
αµέσως ανωτέρω, η Εταιρία θα του αποστέλλει την ανωτέρω περιγραφόµενη περιοδική κατάσταση ως προς το χαρτοφυλάκιο του
τουλάχιστον ανά δωδεκάµηνο, εκτός εάν διενεργούνται συναλλαγές σε κινητές αξίες που παρέχουν δικαίωµα αγοράς ή πώλησης
παρόµοιων κινητών αξιών ή επιδεχόµενη διακανονισµού µε ρευστά διαθέσιµα προσδιοριζόµενο κατ’ αναφορά προς κινητές αξίες,
νοµίσµατα, επιτόκια ή αποδόσεις, εµπορεύµατα ή άλλους δείκτες ή µεγέθηή στις περιπτώσεις 4 έως 11 των χρηµατοπιστωτικών µέσων
του Παραρτήµατος Ι, Τµήµα Γ του Ν. 4514/2018, οπότε η ενηµέρωση θα γίνεται ανά τρίµηνο.
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Η ανωτέρω περιοδική κατάσταση του πελάτη θα παρέχει εύλογη και ισορροπηµένη εικόνα των δραστηριοτήτων που διενεργήθηκαν και
της απόδοσης του χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς και περιλαµβάνει, κατά περίπτωση, τις ακόλουθες
πληροφορίες:
α) την επωνυµία της ΑΕΠΕΥ,
β) το όνοµα ή άλλο χαρακτηρισµό του λογαριασµού του πελάτη,
γ) κατάσταση του περιεχοµένου και της αποτίµησης του χαρτοφυλακίου, καθώς και λεπτοµέρειες για κάθε διακρατούµενο
χρηµατοπιστωτικό µέσο, την αξία του στην αγορά ή την εύλογη αξία του εάν η αξία του στην αγορά δεν είναι διαθέσιµη και το υπόλοιπο
µετρητών στην αρχή και στο τέλος της περιόδου αναφοράς, καθώς και την απόδοση του χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια της περιόδου
αυτής,
δ) το συνολικό ποσό των αµοιβών και τελών που χρεώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς, αναφέροντας χωριστά τουλάχιστον το
σύνολο των αµοιβών διαχείρισης και το σύνολο των εξόδων που συνδέονται µε την εκτέλεση, περιλαµβανοµένης, κατά περίπτωση,
δήλωσης ότι κατόπιν αιτήµατος θα παρασχεθεί λεπτοµερέστερη ανάλυση των στοιχείων αυτών,
ε) σύγκριση της απόδοσης κατά την περίοδο που καλύπτει η κατάσταση µε τον δείκτη επενδυτικής απόδοσης αναφοράς που (τυχόν)
συµφωνήθηκε µεταξύ της ΑΕΠΕΥ και του πελάτη,
στ) το συνολικό ποσό των συνδεόµενων µε το χαρτοφυλάκιο του πελάτη µερισµάτων, τόκων και άλλων πληρωµών που λήφθηκαν κατά
την περίοδο που καλύπτει η κατάσταση,
ζ) πληροφορίες σχετικά µε άλλες εταιρικές πράξεις που παρέχουν δικαιώµατα σχετιζόµενα µε χρηµατοπιστωτικά µέσα που
διακρατούνται στο χαρτοφυλάκιο,
η) για κάθε συναλλαγή που εκτελέσθηκε κατά την περίοδο που καλύπτει η κατάσταση, τις πληροφορίες που αναφέρονται ως άνω στο
όρο 1.3 στοιχεία γ) έως ιβ), κατά περίπτωση, εκτός εάν ο πελάτης επιλέγει να λαµβάνει πληροφορίες σε µεµονωµένη βάση για κάθε
εκτελεσθείσα συναλλαγή, οπότε εφαρµόζεται η προηγούµενη παράγραφος.
Πριν από την παροχή της υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου, ο Πελάτης έχει ενηµερωθεί για τα κατωτέρω, τα οποία και έχει
κατανοήσει:
α) πληροφορίες όσον αφορά τη µέθοδο και τη συχνότητα αποτίµησης των χρηµατοπιστωτικών µέσων στο χαρτοφυλάκιο του Πελάτη,
β) κατά περίπτωση, λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε την ανάθεση της διαχείρισης του συνόλου ή µέρους των χρηµατοπιστωτικών
µέσων ή κεφαλαίων που περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του Πελάτη,
γ) προσδιορισµός των ενδεχόµενων δεικτών αναφοράς µε τους οποίους θα συγκριθούν οι επιδόσεις του χαρτοφυλακίου του Πελάτη,
δ) είδη χρηµατοπιστωτικών µέσων που µπορούν να περιληφθούν στο χαρτοφυλάκιο του πελάτη και είδη συναλλαγών που µπορούν
να διενεργηθούν σε αυτά τα µέσα, περιλαµβανόµενων των ενδεχόµενων σχετικών περιορισµών,
ε) διαχειριστικοί στόχοι, επίπεδο κινδύνου που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά την άσκηση διακριτικής ευχέρειας και κάθε ειδικός
περιορισµός στη διακριτική αυτή ευχέρεια.
3. Ενηµέρωση σχετικά µε τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών
Η Εταιρία αποστέλλει τουλάχιστον σε τριµηνιαία βάση σε κάθε πελάτητου οποίου κατέχει χρηµατοπιστωτικά µέσα ή κεφάλαια,
κατάσταση αυτών των µέσων και κεφαλαίων, εκτός εάν ο πελάτης έχει ήδη ενηµερωθεί από άλλη περιοδική κατάσταση. Κατόπιν
αιτήµατος του πελάτη, οι επιχειρήσεις παρέχουν την εν λόγω κατάσταση συχνότερα σε εµπορικό κόστος. Η κατάσταση περιουσιακών
στοιχείων του πελάτη περιλαµβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
α. 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 κατάσταση.
β. Το βαθµό στον οποίο τα χρηµατοπιστωτικά µέσα ή κεφάλαια του πελάτη αποτέλεσαν αντικείµενο συναλλαγής χρηµατοδότησης
τίτλων.
γ. Κάθε όφελος για τον πελάτη, ως αποτέλεσµα συµµετοχής του σε οποιαδήποτε συναλλαγή χρηµατοδότησης τίτλων, καθώς και τη
βάση επί της οποίας έχει υπολογισθεί το όφελος αυτό,
δ. Σαφή ένδειξη των περιουσιακών στοιχείων ή κεφαλαίων που υπόκεινται στους κανόνες της οδηγίας 2014/65/EΕ και τα εκτελεστικά
της µέτρα, και των περιουσιακών στοιχείων ή κεφαλαίων που δεν υπόκεινται, όπως εκείνα που υπόκεινται στη Συµφωνία Παροχής
Ασφάλειας µε Μεταβίβαση Τίτλου.
ε) Σαφή ένδειξη των περιουσιακών στοιχείων που επηρεάζονται από ιδιαιτερότητες στο καθεστώς κυριότητάς τους, για παράδειγµα
λόγω εµπράγµατης ασφάλεια.
στ) Την αγοραία ή, όταν δεν είναι διαθέσιµη, την εκτιµώµενη αξία των χρηµατοπιστωτικών µέσων που περιλαµβάνονται στην
κατάσταση, µε σαφή ένδειξη του γεγονότος ότι η έλλειψη αγοραίας τιµής είναι πιθανό να είναι ενδεικτική έλλειψης ρευστότητας. Η
εκτιµώµενη αξία υπολογίζεται από την επιχείρηση µε τη µέγιστη δυνατή επιµέλεια.
Η εν λόγω περιοδική κατάσταση δεν παρέχεται στην περίπτωση που η ΑΕΠΕΥ παρέχει στους πελάτες της πρόσβαση σε ένα
επιγραµµικό σύστηµα, το οποίο θεωρείται σταθερό µέσο και στο οποίο οι πελάτες µπορούν εύκολα να αποκτήσουν πρόσβαση σε
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επικαιροποιηµένες καταστάσεις των χρηµατοπιστωτικών µέσων ή κεφαλαίων τους και η ΑΕΠΕΥ διαθέτει αποδείξεις ότι ο πελάτης είχε
πρόσβαση στην εν λόγω κατάσταση τουλάχιστον µία φορά κατά τη διάρκεια του σχετικού τριµήνου.
Β. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1. Γλώσσα επικοινωνίας
Επίσηµη γλώσσα επικοινωνίας µε την Εταιρία είναι ελληνική, εκτός κι εάν συµφωνηθεί διαφορετικά µε τον εκάστοτε πελάτη.
2.Τρόποι επικοινωνίας
Όλες οι πληροφορίες που οφείλει να παρέχει η Εταιρία, σύµφωνα µε το ισχύον καθεστώς, θα παρέχονται:
α. Γραπτώς, συµπεριλαµβανοµένου του τηλεοµοιοτυπικού µηνύµατος (Fax) και του µηνύµατος σε ηλεκτρονική µορφή (e mail).
β. Ταχυδροµικώς, αποστέλλοντας ταχυδροµική επιστολή στην δηλωθείσα διεύθυνση επικοινωνίας.
γ. Προφορικώς και µέσω τηλεφώνου στους τηλεφωνικούς αριθµούς που γνωστοποιεί η Εταιρία στον πελάτη για το σκοπό αυτό. Η
Εταιρία, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία δύναται να µαγνητοφωνεί τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις µε τον πελάτη.
δ. Σε ό,τι αφορά την άµεση ενηµέρωση του πελάτη σχετικά µε τις ουσιώδεις πληροφορίες εκτέλεσης της εντολής του, αυτή δύναται να
πραγµατοποιηθεί, εφόσον συµφωνηθεί σχετικά µε τον πελάτη, µέσω SMS. Ειδικά τις πληροφορίες των άρθρων 6 έως 10 και της
παραγράφου 2 του άρθρου 23 της απόφασης 1/452/1.11.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρία µπορεί να παρέχει στους
πελάτες της µέσω του διαδικτυακού της τόπου (www.eurocorp.gr), καθώς οι πληροφορίες αυτές δεν απευθύνονται προσωπικά σε
συγκεκριµένο πελάτη.
3.Εντολές
Οι εντολές του πελάτη προς την Εταιρία δίδονται είτε γραπτώς, ως εγγράφου νοουµένου και του τηλεοµοιοτυπικού µηνύµατος (FAX),
είτε προφορικώς, και µέσω τηλεφώνου. Η Εταιρία δεσµεύεται µόνον από εντολές του πελάτη που δίδονται σε εργάσιµες ηµέρες και
ώρες. Η Εταιρία, τηρώντας τις ισχύουσες διατάξεις της νοµοθεσίας, προβαίνει σε µαγνητοφώνηση των τηλεφωνικών συνοµιλιών και
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προς απόδειξη του περιεχοµένου των εντολών και γενικά των συµφωνιών µε τον πελάτη, σύµφωνα µε την
πολιτική που περιγράφεται στο 11ο Μέρος του παρόντος.

ΜΕΡΟΣ ΕΝ∆ΕΚΑΤΟ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Εισαγωγή
Η παρούσα Πολιτική Καταγραφή Τηλεφωνικών Συνοµιλίων και ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (εφεξής η «Πολιτική») καταρτίζεται προς
συµµόρφωση της Εταιρίας µε στόχο την εξυπηρέτηση των συναλλαγών και τη συµµόρφωση µε το θεσµικό πλαίσιο, όπου η Εταιρία
χρησιµοποιεί τεχνολογικά µέσα καταγραφής τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και ηλεκτρονικών επικοινωνιών που αφορούν εντολές
πελατών και συνεργατών, όπως επίσης και ανταλλαγή δεδοµένων µε πελάτες, για την κατάρτιση συναλλαγών επί χρηµατοπιστωτικών
µέσων, βάσει του ν.4514/2018, ο οποίος ενσωµάτωσε την Οδηγία 2014/65/ΕΕ (MiFID II), και του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισµού (ΕΕ)
2017/565.
Πεδίο Εφαρµογής
Η Εταιρία, λαµβάνοντας όλα τα διαθέσιµα µέτρα ασφαλείας, καταγράφει τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις ή τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες
που σχετίζονται µε διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασµό και µε τη λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση των εντολών πελατών. Οι εν
λόγω συνοµιλίες ή επικοινωνίες καταγράφονται ακόµα και αν δεν καταλήγουν στην εκτέλεση των εν λόγω συναλλαγών ή στην παροχή
υπηρεσιών κατ’ εκτέλεση εντολών πελατών. Επίσης, στην υποχρέωση καταγραφής υπόκεινται και οι εσωτερικές κλήσεις που αφορούν
εντολές πελατών. Οι εν λόγω επικοινωνίες καταγράφονται µέσω τεχνικού εξοπλισµού που παρέχει η Εταιρία σε υπάλληλο ή εξωτερικό
συνεργάτη, ή µέσω τεχνικού εξοπλισµού του οποίου η χρήση από υπάλληλο ή εξωτερικό συνεργάτη έχει εγκριθεί ή επιτραπεί από την
Εταιρία.
Η Εταιρία δεν παρέχει την υπηρεσία της λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης εντολής πελάτη µέσω τηλεφώνου αν δεν έχει ενηµερώσει εκ
των προτέρων τον πελάτη ότι η τηλεφωνική συνδιάλεξη θα καταγραφεί.
Σε εφαρµογή των ανωτέρω, οι πελάτες που δίνουν τηλεφωνικές εντολές για την κατάρτιση συναλλαγών επί χρηµατιστηριακών µέσων,
έχουν ενηµερωθεί κατά την έναρξη της τηλεφωνικής συνοµιλίας ότι η τηλεφωνική συνοµιλία καταγράφεται για λόγους προστασίας των
συναλλαγών. Αντίγραφο της καταγραφής των συνοµιλιών και επικοινωνίας µε τον πελάτη είναι διαθέσιµο κατόπιν αιτήµατός του, για
περίοδο πέντε ετών και, σε περίπτωση αιτήµατος από την αρµόδια αρχή, τα σχετικά αρχεία είναι διαθέσιµα για περίοδο έως και επτά
έτη. Οι πληροφορίες ότι καταγράφονται οι συνοµιλίες θα παρουσιάζονται στην/στις ίδια/ες γλώσσα/ες που χρησιµοποιείται/ούνται
κατά την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών στους πελάτες. Για τους σκοπούς παρακολούθησης της συµµόρφωσης µε τις
απαιτήσεις, καταγραφής τηλεφωνικών συνοµιλιών και ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τήρησης αρχείων σύµφωνα µε τις κείµενες37
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διατάξεις, η Εταιρία παρακολουθεί περιοδικά τα αρχεία των συναλλαγών και εντολών πελατών που υπόκεινται στις εν λόγω
απαιτήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών συνοµιλιών. Η εν λόγω παρακολούθηση διενεργείται µε βάση τους κινδύνους και
είναι αναλογική. Τα αρχεία των καταγεγραµµένων συναλλαγών φυλάσσονται σε σταθερό µέσο, το οποίο επιτρέπει την αναπαραγωγή
ή αντιγραφή τους, διατηρούνται σε µορφή που δεν επιτρέπει την τροποποίηση ή διαγραφή του πρωτότυπου αρχείου και φυλάσσονται
σε µέσο που επιτρέπει να είναι εύκολα προσβάσιµα και διαθέσιµα στους πελάτες κατόπιν αιτήµατός τους. Η Εταιρία οφείλει να
διασφαλίζει την ποιότητα, ακρίβεια και πληρότητα των αρχείων όλων των τηλεφωνικών καταγραφών και ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Επισηµαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η λήψη εντολών πελατών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα στα κινητά τηλέφωνα των υπαλλήλων της
Εταιρίας. Η Εταιρία λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο για να εµποδίζει υπάλληλο ή εξωτερικό συνεργάτη της να πραγµατοποιεί τηλεφωνικές
συνδιαλέξεις και να αποστέλλει ή να λαµβάνει ηλεκτρονικά µηνύµατα µε ιδιωτικό τεχνικό εξοπλισµό, µέσω του οποίου η Εταιρία δεν
µπορεί να καταγράψει ή να αντιγράψει τις συνδιαλέξεις ή τις επικοινωνίες αυτές.
Στην περίπτωση που θα εγκριθούν για χρήση από την Εταιρία εταιρικές ή ιδιόκτητες συσκευές υπαλλήλων, η Εταιρία θα τηρεί και
επικαιροποιεί τακτικά αρχείο των υπαλλήλων αυτών.
Η Εταιρία ενδέχεται να αποδέχεται εντολές από τους πελάτες µε άλλους τρόπους επικοινωνίας πλην του τηλεφώνου, δια της φυσικής
παρουσίας στα κεντρικά γραφεία της ή σε υποκατάστηµα της ή µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας που διαθέτει, εφόσον πληρούνται
οι όροι και οι προϋποθέσεις που κατά περίπτωση θέτει.
Σε περίπτωση προσωπικών συναντήσεων µε πελάτες, τα αρµόδια στελέχη της Εταιρίας θα πρέπει να τηρούν σχετικά πρακτικά ή
σηµειώσεις σε σταθερό µέσο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας. Οι πληροφορίες που θα καταγράφονται
περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα εξής:
α) ηµεροµηνία και ώρα των συνεδριάσεων,
β) τοποθεσία των συνεδριάσεων,
γ) ταυτότητα των συµµετεχόντων,
δ) συντονιστής των συνεδριάσεων, και
ε) σχετικές πληροφορίες που αφορούν την εντολή του πελάτη, συµπεριλαµβανοµένης της τιµής, του όγκου, του είδους της εντολής και
πότε διαβιβάζεται ή εκτελείται.
Η Εταιρία µεριµνά για την εκπαίδευση και κατάρτιση των υπαλλήλων του σχετικά µε τις ως άνω απαιτήσεις καταγραφής των
τηλεφωνικών συνοµιλιών και ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η Εταιρία εποπτεύει και ελέγχει τις πολιτικές και διαδικασίες καταγραφής
τηλεφωνικών συνοµιλιών και ηλεκτρονικών επικοινωνιών και αξιολογεί περιοδικά την αποτελεσµατικότητά τους.
Εφόσον µετά την αξιολόγηση κρίνεται απαραίτητο να υιοθετηθούν εναλλακτικά ή πρόσθετα µέτρα, τα ανωτέρω εναλλακτικά ή
πρόσθετα µέτρα εφαρµόζονται τουλάχιστον όταν ένα νέο µέσο επικοινωνίας γίνεται αποδεκτό για χρήση από την Εταιρία.
ΜΕΡΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΤΟ
ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
Εισαγωγή
Σε εφαρµογή του ν.4514/18 µε τον οποίο ενσωµατώθηκε η Οδηγία 2014/65/ΕΕ (MiFID II) στο ελληνικό δίκαιο, καθώς και των σχετικών
εκδοθέντων Εκτελεστικών Κανονισµών και Ρυθµιστικών Τεχνικών Προτύπων, η Εταιρία εφαρµόζει την παρούσα Πολιτική Τήρησης
Αρχείων (εφεξής η «Πολιτική»), µε σκοπό να διασφαλίσει την επίτευξη της ορθής τήρησης και φύλαξης των αρχείων της καθ’ όλη τη
διάρκεια της σχέσης µε τους Πελάτης της.
1. Πεδίο Εφαρµογής
Η παρούσα πολιτική έχει διαµορφωθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Ν. 4514/2018 και τον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισµό 2017/565.
Τα αρχεία που περιέχουν τα αντίστοιχα δικαιώµατα και υποχρεώσεις της Εταιρίας και του Πελάτη, βάσει συµφωνίας παροχής
υπηρεσιών ή τους όρους υπό τους οποίους το Πιστωτικό Ίδρυµα παρέχει υπηρεσίες στον Πελάτη, διατηρούνται τουλάχιστον καθ’ όλη
τη διάρκεια της σχέσης µε τον Πελάτη.
2. Τρόπος Φύλαξης Αρχείων
Τα αρχεία διατηρούνται σε µέσο που επιτρέπει την αποθήκευση των πληροφοριών µε τρόπο προσβάσιµο για µελλοντική εξέταση από
την αρµόδια αρχή, σε µορφή και µε τρόπο ώστε:
• η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να έχει ευχερή πρόσβαση στα αρχεία αυτά και να µπορούν να αναπαράγουν βάσει αυτών τα βασικά
στάδια της επεξεργασίας κάθε συναλλαγής,
• να είναι δυνατό να διαπιστωθούν εύκολα τυχόν διορθώσεις ή άλλες τροποποιήσεις, καθώς και το περιεχόµενο των αρχείων πριν από
τις εν λόγω διορθώσεις ή τροποποιήσεις,
• να µην είναι δυνατό να υποστούν τα αρχεία άλλου είδους παραποίηση ή τροποποίηση.
• να επιτρέπουν την τεχνολογία της πληροφορίας ή οποιαδήποτε άλλη αποτελεσµατική εκµετάλλευση όταν η ανάλυση δεν είναι εύκολη
λόγω του όγκου και της φύσης αυτών, και
• η Εταιρία να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις τήρησης αρχείων ανεξαρτήτως της τεχνολογίας που χρησιµοποιείται.
3. Κατάλογος τηρούµενων αρχείων
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Η Εταιρία τηρεί, µεταξύ άλλων, αρχεία αναφορικά µε:
• Πληροφορίες που παρέχονται στους πελάτες σχετικά µε την Εταιρία και την προστασία των περιουσιακών στοιχείων των πελατών.
• Την ταυτότητα και την κατηγοριοποίηση κάθε Πελάτη.
• Τις συµβάσεις πελατών και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που καταρτίζεται κατόπιν συµφωνίας µεταξύ του Πελάτη και της Εταιρίας που
αναφέρουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των µερών.
• Τις πληροφορίες σχετικά µε τον έλεγχο συµβατότητας των πελατών και συγκεκριµένα:
– το αποτέλεσµα τη αξιολόγησης,
– τυχόν προειδοποίηση που δίνεται στον Πελάτη σε περίπτωση που το επενδυτικό προϊόν ή υπηρεσία αξιολογήθηκε ως µη συµβατό µε
τη γνώση και την εµπειρία του Πελάτη, εάν παρά την προειδοποίηση ο Πελάτης αιτήθηκε τη διενέργεια της συναλλαγής
– τυχόν προειδοποίηση που δίνεται στον Πελάτη σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν παρείχε επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε τη
γνώση και εµπειρία του, εάν παρά την προειδοποίηση ο Πελάτης αιτήθηκε τη διενέργεια της συναλλαγής.
• Πληροφορίες σχετικά µε τον έλεγχο της καταλληλότητας. Τις εντολές πελατών και αποφάσεις διαπραγµάτευσης.
• Τις συναλλαγές σε χρηµατοπιστωτικά µέσα που διενεργήθηκαν για ίδιο λογαριασµό και για λογαριασµό πελατών.
• Τον χειρισµό των εντολών πελατών.
• Την οµαδοποίηση και τον επιµερισµό εντολών.
• Την οµαδοποίηση και τον επιµερισµό των συναλλαγών πελατών και για ίδιο λογαριασµό.
• Πληροφορίες σχετικά µε οριακή εντολή Πελάτη.
• Τις εντολές που δίνει στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων και τις εντολές πελατών που λαµβάνει στο πλαίσιο λήψης και
διαβίβασης εντολών και τους ελέγχους καταλληλότητας που έχουν διεξαχθεί.
• Την εκτέλεση εντολών πελατών και τη διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασµό.
• Τη διαβίβαση εντολών που λαµβάνονται από την Εταιρία
Την ενηµέρωση –κατόπιν αιτήµατος του Πελάτη– σχετικά µε τις οντότητες στις οποίες διαβιβάζονται ή αποστέλλονται οι εντολές προς
εκτέλεση.
• Αντίγραφο των περιοδικών ενηµερώσεων πελατών µε το οποίο θα πιστοποιείται το περιεχόµενο και η αποστολή τους.
• Τα χρηµατοπιστωτικά µέσα πελατών που κατέχει η Εταιρία .
• Τα χρηµατοπιστωτικά µέσα πελατών επί των οποίων η Εταιρία µπορεί να συνάπτει συµφωνίες για συναλλαγές χρηµατοδότησης
τίτλων, ή τα οποία µπορεί να χρησιµοποιεί µε άλλο τρόπο.
• Τα κεφάλαια πελατών.
• Την πληροφόρηση των πελατών/επικοινωνία µε τους πελάτες.
• Κάθε καταγγελία σχετικά µε την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες και τα µέτρα που λήφθηκαν.
• Τις πληροφορίες σχετικά µε την Εταιρία και τις υπηρεσίες του, τα χρηµατοπιστωτικά µέσα και την προστασία των περιουσιακών
στοιχείων των πελατών.
• Τις διαδικασίες και τις γραπτές εκθέσεις των Μονάδων Κανονιστικής Συµµόρφωσης, ∆ιαχείρισης Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου.
• Τις επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες που προκαλούν επιζήµιες συγκρούσεις συµφερόντων.
• Τυχόν γνωστοποιήσεις σε πελάτες που αφορούν περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων.
• Τις καταγγελίες πελατών και τη λήψη σχετικών µέτρων για την αντιµετώπιση της καταγγελίας.
• Τις προσωπικές συναλλαγές.
• Τις πληροφορίες που γνωστοποιούνται στους πελάτες σχετικά µε αντιπαροχές.
• Την παροχή επενδυτικών συµβουλών σε µη ανεξάρτητη βάση και συγκριµένα: – χρόνος και ηµεροµηνία παροχής επενδυτικής
συµβουλής, – χρηµατοπιστωτικό µέσο, – έλεγχο καταλληλότητας που παρείχε η Εταιρεία στον Πελάτη και τυχόν προειδοποίηση που
δίνεται στον Πελάτη σε περίπτωση που η παρεχόµενη επενδυτική υπηρεσία ή προϊόν δεν είναι κατάλληλα για τον Πελάτη.
• Το περιεχόµενο και τον χρόνο των οδηγιών που λαµβάνονται από πελάτες σε σχέση µε αναδοχή ή τοποθέτηση χρηµατοπιστωτικών
µέσων.
• Τις αποφάσεις κατανοµής χρηµατοπιστωτικών µέσων που λαµβάνονται για κάθε δραστηριότητα όπου αιτιολογείται και καταγράφεται
σαφώς ο τρόπος κατανοµής των χρηµατοπιστωτικών µέσων ανά πελάτη επενδυτή.
• Το κόστος και τις συναφείς επιβαρύνσεις.
• Τυχόν διαφηµιστικές ανακοινώσεις.
• Τυχόν ενηµέρωση που αποστέλλεται σε Πελάτη µετά από σχετικό αίτηµά του.
4. Τήρηση αρχείων εντολών πελατών και αποφάσεων διαπραγµάτευσης
Η Εταιρία καταχωρίζει αµέσως σε αρχείο, για κάθε αρχική εντολή την οποία λαµβάνει από Πελάτη και για κάθε αρχική απόφαση
διαπραγµάτευσης στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου, τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία, στο βαθµό
που αυτά αφορούν τη σχετική εντολή ή απόφαση διαπραγµάτευσης:
• όνοµα και χαρακτηριστικό του Πελάτη
• όνοµα και χαρακτηριστικό οποιουδήποτε αρµόδιου προσώπου που ενεργεί για λογαριασµό του Πελάτη
• χαρακτηριστικό για την αναγνώριση του συναλλασσοµένου (αναγνωριστικό συναλλασσοµένου) ο οποίος είναι υπεύθυνος για την
επενδυτική απόφαση µέσα στην Εταιρία
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• χαρακτηριστικό για την αναγνώριση του αλγορίθµου (αναγνωριστικό αλγορίθµου) ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επενδυτική
απόφαση εντός της Εταιρίας
• ένδειξη της συναλλαγής (αγορά ή πώληση)
• στοιχείο αναγνώρισης µέσου (µοναδικός κωδικός ή ονοµασία του µέσου)
• τιµή µονάδας και ένδειξη τιµής
• τιµή
• πολλαπλασιαστής τιµής
• νόµισµα 1
• νόµισµα 2
• αρχική ποσότητα και ένδειξη ποσότητας
• περίοδος ισχύς
• είδος της εντολής
• κάθε άλλη λεπτοµέρεια, όρο και ειδική οδηγία του Πελάτη που προσδιορίζει τον τρόπο εκτέλεσης της εντολής
• ηµεροµηνία και ακριβή ώρα λήψης της εντολής από την Εταιρίαή της απόφασής της να προβεί σε διαπραγµάτευση.
5. Τήρηση αρχείων συναλλαγών και επεξεργασίας εντολών
Αµέσως µετά την εκτέλεση εντολής Πελάτη ή, στην περίπτωση που η Εταιρία διαβιβάζει εντολές σε άλλο πρόσωπο προς εκτέλεση,
µόλις λάβει την επιβεβαίωση της εκτέλεσης της εντολής, η Εταιρία καταχωρίζει και τηρεί στη διάθεση της αρµόδιας αρχής τα
απαιτούµενα πληροφοριακά στοιχεία σχετικά µε τη συναλλαγή, όπως αυτά προβλέπονται στο Παράρτηµα IV του Κατ’ εξουσιοδότηση
Κανονισµού (ΕΕ) 2017/565.

Η προσεκτική µελέτη του παρόντος παραρτήµατος είναι µεγάλης σηµασίας για την ορθή εξυπηρέτηση, προστασία και
προαγωγή των συµφερόντων του Πελάτη.
Βεβαιώνω ότι έχω µελετήσει µε προσοχή τα ανωτέρω στοιχεία που περιλαµβάνονται στα επτά µέρη του Παρόντος Παραρτήµατος 2 της
Σύµβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, και ειδικότερα:
Μέρος 1ο: Γενικές πληροφορίες ως προς την ΑΕΠΕΥ και τις παρεχόµενες από αυτήν υπηρεσίες
Μέρος 2ο: Συνοπτική Παρουσίαση Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συµφερόντων
Μέρος 3ο: Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών
Μέρος 4ο: Χρηµατοπιστωτικά µέσα και κίνδυνοι
Μέρος 5ο: Μέτρα Προστασίας & Φύλαξης Περιουσιακών Στοιχείων Πελατών
Μέρος 6ο : Ανάλυση Προµηθειών Αµοιβών και Λοιπών Εξόδων
Μέρος 7ο : Κατηγοριοποίηση πελατών
Μερος 8ο : Έλεγχος συµβατότητας και καταλληλόλητας
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Μερος 9ο : Εξέταση καταγγελιών
Μερος 10ο : Ενηµέρωση Πελατών και Επικοινωνίας
Μερος 11ο : Καταγραφή τηλεφωνικών συνοµιλιών και ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Μερος 12ο : Τήρηση Αρχείων
και δηλώνω ότι αποδέχοµαι το περιεχόµενό του.
Ηµεροµηνία

____________________

Υπογραφή Πελάτη ________________________
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