
 
 

Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών (KIDs) 

 

 

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, οι 

ακόλουθες έννοιες έχουν το εξής περιεχόμενο: 

Ως «Συσκευασμένο επενδυτικό προϊόν για ιδιώτες επενδυτές & επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε 

ασφάλιση» (“Packaged Retail & Insurance-based Investment Product, PRIIP”) νοείται μία επένδυση στην 

οποία, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή της, το ποσό που καταβάλλεται στον ιδιώτη επενδυτή υπόκειται 

σε διακυμάνσεις επειδή είναι εκτεθειμένο στις τιμές αναφοράς ή στις επιδόσεις ενός ή περισσοτέρων 

περιουσιακών στοιχείων που δεν αγοράζονται απευθείας από τον ιδιώτη επενδυτή. Ειδικότερα όταν 

αναφέρεται επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση, νοείται ένα ασφαλιστικό προϊόν που 

προσφέρει ληκτότητα ή αξία εξαγοράς οι οποίες είναι συνολικά ή εν μέρει εκτεθειμένη, άμεσα ή έμμεσα, 

σε διακυμάνσεις της αγοράς. 

Οι έννοιες του «κατασκευαστή» ή του «παραγωγού» ενός PRIIP νοείται η οντότητα που παράγει ένα 

PRIIP καθώς και κάθε οντότητα που δύναται να τροποποιήσει ένα υπάρχων PRIIP συμπεριλαμβανομένης, 

μεταξύ άλλων, της τροποποίησης των οικείων χαρακτηριστικών κινδύνου, απόδοσης ή του κόστους που 

συνδέεται με συγκεκριμένη επένδυση σε PRIIP. 

Ο παραγωγός του PRIIP καταρτίζει για το προϊόν το Έγγραφο Βασικό Πληροφοριών, «ΕΒΠ» (Key 

Information Document, KID) και το αναρτά στο site tου. To KID συνιστά προσυμβατική ενημέρωση και 

παρέχει βασικές πληροφορίες για το προϊόν με τρόπο ακριβή, δίκαιο, σαφή και μη παραπλανητικό και 

συνάδει με τυχόν δεσμευτικά συμβατικά έγγραφα, με τα αντίστοιχα μέρη των εγγράφων προσφοράς και 

με τους όρους και προϋποθέσεις του PRIIP. 

Σε περιπτώσεις όπου ένα PRIIP πωλείται ή συστήνεται μέσω της EUROCORP, το «ΕΒΠ» (KID) διατίθεται 

ως σύνδεσμος (link) παρακάτω: 

 

ISHARES 

https://www.ishares.com/us/products/etf-product-list#!type=ishares&tab=overview&view=list 

LYXOR 

https://www.lyxoretf.co.uk/en/instit/resources/documents/kiid 

SPDRS 

https://lu.spdrs.com//search/searchResults.seam?newReq=true&keyword=SPDR%C2%AE%20S&P%C2%

AE%20Euro%20Dividend%20Aristocrats%20UCITS%20ETF%20(Dist)%20[IE] 

Proshares 

https://www.proshares.com/funds/#sort=Name&direction=asc&tab=literature 

ETNs Xbtprovider  



 
 

https://xbtprovider.com/assets/documents/eth/kid_xbt_eth_en_2019.pdf 

Amundi  ETF 

https://www.amundietf.fr/professional/Search-content/Search?f_search=etf&searchText=etf 

UBS  ETF 

https://www.ubs.com/lu/en/asset_management/etfs/etf- 

private/etf_products/etf_product_overview.html  

L & G ETF 

http://www.lgimetfkiids.com/home/country/luxembourg 

BNP ETF 

https://www.easy.bnpparibas.fr/professional-professional/fundsearch/?search=ETF&showcases=ETF 

INVESCO ETF 

https://etf.invesco.com/lu/institutional/en/library/kiids 

WISDOMTREE 

https://www.wisdomtree.eu/fr-lu/resource-library/fact-sheets-and-reports 

FIDELITY  

https://www.fidelity.com/etfs/different-types-of-etfs 

Deutsche Bank AG  

https://etf.dws.com/en-gb/audience-selection/?returnUrl=%2fen-gb%2ffund-finder%2f 

J.P. Morgan   

https://am.jpmorgan.com/us/en/asset-management/gim/adv/products/fund-explorer/etf 

VANGUARD    

https://www.vanguardfrance.fr/portal/site/kiids/fr/en/documents 

PIMCO     

http://www.pimcoetfs.com/Funds/Pages/default.aspx?WT.svl=nav 

 



 
 

Futures & Options 

http://www.eurexchange.com/exchange-en/resources/regulations/eu-regulations/priips-kids 

http://www.athexgroup.gr/el/web/guest/kids 

https://www.euronext.com/key-information-document/class-level 

http://www.meff.es/ing/Financial-Derivatives/Financial-Derivatives-KIDS 

https://www.theice.com/futures-europe/documents/kid 

http://www.cmegroup.com/market-regulation/european-regulation/priips-futures-products.html 

http://www.cmegroup.com/market-regulation/european-regulation/priips-options-products.html 

DCI  

https://www.eurobank.gr/-/media/eurobank/footer/mifid/kanonismos-priip-dual-currency/dual-

currency-deposit-usdeur-2m-200.pdf  

https://www.piraeusbank.gr/el/Private-Banking/documents/eggrafa-basikwn-pliroforiwn 

Υπενθυμίζουμε ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση, πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε 

συναλλαγής σας σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω προϊόντα, να έχετε διαβάσει και κατανοήσει το 

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών του προϊόντος στο οποίο επιθυμείτε να επενδύσετε. 

Σε περίπτωση που δεν κατανοείτε επαρκώς τους κινδύνους που ενέχει η επένδυση στα 

χρηματοπιστωτικά μέσα ή/και τα χαρακτηριστικά του κάθε ενός από αυτά, παρακαλούμε επικοινωνήστε 

άμεσα με την εταιρεία μας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης wealth.management@eurocorp.gr 

παραθέτοντας τα ερωτήματα σας. 

Η εταιρεία μας θεωρεί ότι σε περίπτωση που, μετά και την παρούσα ανάρτηση- ενημέρωση, διαβιβάσετε 

εντολή επί των ανωτέρω χρηματοπιστωτικών μέσων, έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους 

κινδύνους που περιγράφονται στο Ε.Β.Π. του προϊόντος στο οποίο επενδύετε – αποκτάτε θέση. 

 

 


