
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Γενικές Περιγραφές Αγοράς Στόχου 

Χρηματοπιστωτικών Μέσων 
 



  

 

 

 
 
 
 
Επίπεδο Γνώσεως και Εµπειρίας επενδυτή  
 
Ως επενδυτής χωρίς καµία έως βασική γνώση και εµπειρία ορίζεται ο επενδυτής µε τα εξής χαρακτηριστικά:  

• Έχει βασική γνώση των σχετικών χρηµατοπιστωτικών µέσων (ένας επενδυτής µε βασική γνώση µπορεί να πάρει 
επενδυτική απόφαση βασιζόµενος στα κανονιστικώς ρυθµιζόµενα και εγκεκριµένα έγγραφα ή µε την βοήθεια βασικών 
πληροφοριών που παρέχονται από τον διανοµέα του χρηµατοπιστωτικού µέσου).  

• ∆εν έχει εµπειρία σε συναλλαγές σε χρηµατοπιστωτικά µέσα, ήτοι επενδύει για πρώτη φορά.  
 
Ως επενδυτής µε µέση γνώση και εµπειρία ορίζεται ο επενδυτής µε ένα ή περισσότερα από τα εξής χαρακτηριστικά:  

• Έχει µέση γνώση των σχετικών χρηµατοπιστωτικών µέσων (ένας επενδυτής µε µέση γνώση µπορεί να πάρει επενδυτική 
απόφαση βασιζόµενος στα κανονιστικώς ρυθµιζόµενα και εγκεκριµένα έγγραφα λαµβάνοντας υπ όψιν την γνώση και τις 
πληροφορίες των συγκεκριµένων κινδύνων που αναδεικνύονται µέσα από τα έγγραφα αυτά µόνο).  

• Έχει µικρή εµπειρία έως 2 έτη µε συναλλαγές σε χρηµατοπιστωτικά µέσα. 
 
Ως επενδυτής µε καλή γνώση και εµπειρία ορίζεται ο επενδυτής µε ένα ή περισσότερα από τα εξής χαρακτηριστικά:  

• Έχει καλή γνώση των σχετικών χρηµατοπιστωτικών µέσων και των επενδυτικών συναλλαγών.  

• Έχει καλή εµπειρία από 2 έως 5 έτη σε συναλλαγές σε χρηµατοπιστωτικά µέσα, µεταξύ άλλων, µπορεί να συνδυάζεται 
µε εµπειρία που προκύπτει από υπηρεσίες παροχής επενδυτικής συµβουλής.  
 
Ως επενδυτής µε ιδιαίτερα καλή γνώση και εµπειρία ορίζεται ο επενδυτής µε ένα ή περισσότερα από τα εξής 

χαρακτηριστικά:  

• Έχει ιδιαίτερα καλή γνώση των σχετικών χρηµατοπιστωτικών µέσων και των επενδυτικών συναλλαγών .  

• Έχει ιδιαίτερα καλή εµπειρία άνω των 5 ετών σε συναλλαγές σε χρηµατοπιστωτικά µέσα,  η οποία, µεταξύ άλλων, µπορεί 
να συνδυάζεται µε εµπειρία που προκύπτει από υπηρεσίες παροχής επενδυτικής συµβουλής. 
 
 
 
 
 
Ο ∆είκτης Κινδύνου και Αποδόσεως (SRRI - Synthetic Risk & Reward Indicator) µετρά το επίπεδο κινδύνου που 

συνδέεται µε την επένδυση στο χρηµατοπιστωτικό µέσο. Ο δείκτης χρησιµοποιεί µια κλίµακα από 1-7, µε το 1 να εκφράζει 
τον χαµηλότερο κίνδυνο. Η χαµηλότερη κλίµακα (1) δεν αντιστοιχεί σε µηδενικό κίνδυνο ή εγγυηµένου κεφαλαίου 

επενδύσεις. Ο χαµηλός κίνδυνος συνδέεται µε χαµηλότερη µεταβλητότητα και συνήθως µικρότερες αποδόσεις αλλά σε 

καµία περίπτωση η χαµηλότερη κατηγορία κινδύνου δεν ισοδυναµεί µε µηδενικό κίνδυνο, ενώ όσο υψηλότερη είναι η 
κατηγορία κινδύνου, τόσο µεγαλύτερη είναι η µεταβλητότητα του χρηµατοπιστωτικού µέσου και η πιθανή απόδοση αυτού. 
Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται σε ιστορικά δεδοµένα και αυτά ενδέχεται να µην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το 
µελλοντικό προφίλ κινδύνου του χρηµατοπιστωτικού µέσου. Η κατηγορία κινδύνου που παρουσιάζεται δεν είναι 
εγγυηµένη και ενδέχεται να αλλάξει στο µέλλον.  
Ο ∆είκτης Κινδύνου και Αποδόσεως στα οµόλογα µετρά το επίπεδο κινδύνου που συνδέεται µε την επένδυση σε αυτά. Ο 

δείκτης χρησιµοποιεί µια κλίµακα από 1-7, µε το 1 να εκφράζει τον χαµηλότερο κίνδυνο οµολόγων υψηλότερης 

πιστοληπτικής διαβαθµίσεως (ΑΑΑ). 

 

 

 

Ο Συνοπτικός ∆είκτης Κινδύνου (SRI - Summary Risk Indicator) µετρά το επίπεδο κινδύνου που συνδέεται µε την 

επένδυση σε συσκευασµένο επενδυτικό προϊόν ή σε επενδυτικό προϊόν που βασίζεται σε ασφάλιση (PRIIPs - Packaged 
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Retail and Insurance-based Investment Products). Οι κυριότεροι κίνδυνοι που σχετίζονται µε επενδύσεις σε PRIIPs είναι 

ο κίνδυνος της αγοράς, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Προκειµένου οι ιδιώτες επενδυτές να 

κατανοήσουν πλήρως αυτούς τους κινδύνους, πληροφορίες σχετικά µε αυτούς συγκεντρώνονται στο µέτρο του δυνατού 

και να παρουσιάζονται µε αριθµητικά στοιχεία ως ενιαίος συνοπτικός δείκτης κινδύνου µε επαρκείς αναλυτικές εξηγήσεις. 

Ο δείκτης χρησιµοποιεί µια κλίµακα από 1-7, µε το 1 να εκφράζει τον χαµηλότερο κίνδυνο και είναι ένας οδηγός για το 

επίπεδο κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σύγκριση µε άλλα προϊόντα. Ο δείκτης βασίζεται στην παραδοχή ότι ο πελάτης 

θα διακρατήσει το προϊόν για x µήνες. Εάν ο πελάτης ρευστοποιήσει σε πρώιµο στάδιο, ο πραγµατικός κίνδυνος µπορεί 

να είναι µεγαλύτερος, και άρα ο πελάτης να εισπράξει λιγότερα. Ο χαµηλός κίνδυνος συνδέεται µε χαµηλότερη 

µεταβλητότητα και συνήθως µικρότερες αποδόσεις αλλά σε καµία περίπτωση η χαµηλότερη κατηγορία κινδύνου δεν 

ισοδυναµεί µε µηδενικό κίνδυνο, ενώ όσο υψηλότερη είναι η κατηγορία κινδύνου, τόσο µεγαλύτερη είναι η µεταβλητότητα 

του προϊόντος και η πιθανή απόδοση αυτού. Η κατηγορία κινδύνου που αποδίδεται σε ένα προϊόν δεν είναι εγγυηµένη 

και ενδέχεται να αλλάξει στο µέλλον. 

  



  

 

 

 

 

OΜΟΛΟΓΑ 

Προϊόντα που 
περιλαµβάνονται 

Οµόλογα απλά (µη πολύπλοκα) όπως 
Κυβερνητικά, Εταιρικά,Υπερεθνικών 
Οργανισµών κλπ. Ή άλλοι Χρεωστικοί 
ή Παραστατικοί Τίτλοι επενδυτικής 
βαθµίδας (*) (µεταξύ ΑΑΑ/Aaa και ΒΒΒ-
/ Baa3). 

Οµόλογα µεσαίας πολυπλοκότητας όπως 
Κυβερνητικά, Εταιρικά, Υπερεθνικών 
Οργανισµών κλπ. Ή άλλοι Χρεωστικοί ή 
Παραστατικοί Τίτλοι µη επενδυτικής 
βαθµίδας (*) (Βa1/ΒΒ+ και χαµηλότερα). 

Οµόλογα υψηλής 
πολυπλοκότητας όπως 
Κυβερνητικά, Εταιρικά, 
Υπερεθνικών Οργανισµών 
κλπ. ή άλλοι Χρεωστικοί ή 
Παραστατικοί Τίτλοι (Ιδιωτική 
Τοποθέτηση, Υβριδικοί 
Τίτλοι, Τίτλοι Μειωµένης 
Εξασφάλισης, Καλυµµένες 
Οµολογίες, Μετατρέψιµα 
Οµόλογα, Τιτλοποιηµένα 
κλπ). 

Είδος Πελατων  
Ιδιώτες, Επαγγελµατίες Πελάτες 
Επιλέξιµοι Αντισυµβαλλόµενοι 

Ιδιώτες, Επαγγελµατίες Πελάτες 
Επιλέξιµοι Αντισυµβαλλόµενοι 

Επαγγελµατίες Πελάτες 
Επιλέξιµοι 
Αντισυµβαλλόµενοι 

Γνώσεις & Εµπειρία 
Βασική γνώση και εµπειρία σε 
επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες 

Μέση γνώση και εµπειρία σε επενδυτικά 
προϊόντα και υπηρεσίες  

Καλή γνώση και εµπειρία σε 
επενδυτικά προϊόντα και 
υπηρεσίες 

Χρηµατοοικονοµική 
Κατάσταση - Έµφαση 
στη ανοχή ζηµιών 

Χαµηλή ανοχή στις ζηµιές   Μεσαία ανοχή στις ζηµιές   Υψηλή ανοχή στις ζηµιές   

Ανοχή στο Κίνδυνο 
Χαµηλή ανοχή στον κίνδυνο (SRI= 1 
έως 2) 

Μέση ανοχή στον κίνδυνο (SRI =από 3 
έως 5) 

Υψηλή ανοχή στον κίνδυνο 
(SRI = από 6 έως 7) 

Στόχοι και ανάγκες 
των πελατών 

Συνδυασµός εισοδήµατος και αύξησης 
κεφαλαίου 

Συνδυασµός εισοδήµατος και αύξησης 
κεφαλαίου 

Συνδυασµός εισοδήµατος και 
αύξησης κεφαλαίου 

Χρονικός Ορίζοντας 
Βραχυπρόθεσµος  
Μεσοπρόθεσµος 
Μακροπρόθεσµος 

Βραχυπρόθεσµος  
Μεσοπρόθεσµος 
Μακροπρόθεσµος 

Βραχυπρόθεσµος  
Μεσοπρόθεσµος 
Μακροπρόθεσµος 

Ρευστότητα: 
∆υνατότητα αποεπένδυσης ανάλογα  
των συνθηκών της αγοράς 

∆υνατότητα αποεπένδυσης ανάλογα  
των συνθηκών της αγοράς 

∆υνατότητα αποεπένδυσης 
ανάλογα  
των συνθηκών της αγοράς 

Αφορά σε υπηρεσία 
Λήψη-∆ιαβίβαση-Εκτέλεση Εντολών, 
Επενδυτική Συµβουλή, ∆ιαχείριση 
Χαρτοφυλακίου 

Λήψη-∆ιαβίβαση-Εκτέλεση Εντολών, 
Επενδυτική Συµβουλή, ∆ιαχείριση 
Χαρτοφυλακίου 

Λήψη-∆ιαβίβαση-Εκτέλεση 
Εντολών, Επενδυτική 
Συµβουλή, ∆ιαχείριση 
Χαρτοφυλακίου 

  

Προσδιορισµός Αγοράς – Στόχου 



  

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΟΜΗΜΕΝΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 

Προϊόντα που 
περιλαµβάνονται 

Οµόλογα υψηλής πολυπλοκότητας µε 
εγγύηση καταβολής 100% του αρχικού 
επενδυµένου κεφαλαίου κατά τη λήξη 
µε εκδότες Χρηµατοπιστωτικούς 
Οργανισµούς κλπ., και µε απόδοση 
συνδεδεµένη µε την πορεία µετοχικής, 
συναλλαγµατικής ή άλλης υποκείµενης 
αξίας. 

Οµόλογα υψηλής πολυπλοκότητας χωρίς εγγύηση καταβολής του αρχικού 
επενδυµένου κεφαλαίου κατά τη λήξη µε εκδότες Χρηµατοπιστωτικούς 
Οργανισµούς κλπ., και µε απόδοση ή και τελική καταβολή του κεφαλαίου 
κατά τη λήξη συνδεδεµένη µε την πορεία µετοχικής, συναλλαγµατικής ή 
άλλης υποκείµενης αξίας. 

Είδος Πελατων  
Ιδιώτες, Επαγγελµατίες Πελάτες 
Επιλέξιµοι Αντισυµβαλλόµενοι 

Επαγγελµατίες Πελάτες, Επιλέξιµοι Αντισυµβαλλόµενοι 

Γνώσεις & Εµπειρία 
Καλή γνώση και εµπειρία σε 
επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες 

Ιδιαίτερα καλή γνώση και εµπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες 

Χρηµατοοικονοµική 
Κατάσταση - Έµφαση 
στη ανοχή ζηµιών 

Μεσαία ανοχή στις ζηµιές   Υψηλή ανοχή στις ζηµιές   

Ανοχή στο Κίνδυνο 
Μέση ανοχή στον κίνδυνο (SRI =από 3 
έως 5) 

Υψηλή ανοχή στον κίνδυνο (SRI = από 6 έως 7) 

Στόχοι και ανάγκες 
των πελατών 

Συνδυασµός εισοδήµατος και αύξησης 
κεφαλαίου 

Συνδυασµός εισοδήµατος και αύξησης κεφαλαίου 

Χρονικός Ορίζοντας 
Βραχυπρόθεσµος  
Μεσοπρόθεσµος 
Μακροπρόθεσµος 

Βραχυπρόθεσµος  
Μεσοπρόθεσµος 
Μακροπρόθεσµος 

Ρευστότητα: 
∆υνατότητα αποεπένδυσης ανάλογα  
των συνθηκών της αγοράς 

∆υνατότητα αποεπένδυσης ανάλογα  
των συνθηκών της αγοράς 

Αφορά σε υπηρεσία 
Λήψη-∆ιαβίβαση-Εκτέλεση Εντολών, 
Επενδυτική Συµβουλή, ∆ιαχείριση 
Χαρτοφυλακίου 

Λήψη-∆ιαβίβαση-Εκτέλεση Εντολών, Επενδυτική Συµβουλή, ∆ιαχείριση 
Χαρτοφυλακίου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



  

 

 

∆οµηµένες Καταθέσεις & Dual Currency Deposits 

Προϊόντα που 
περιλαµβάνονται 

Σύνθετες Καταθέσεις (∆οµηµένες) µε 
καταβολή 100% του επενδυµένου 
κεφαλαίου κατά τη διάρκεια και κατά τη 
λήξη του προϊόντος, συνδεδεµένη µε 
την πορεία µετοχικής, συναλλαγµατικής 
ή άλλης υποκείµενης αξίας. 

Επενδύσεις διπλού νοµίσµατος (Dual Currency Deposit) µε εγγυηµένη 
απόδοση στο νόµισµα του επενδυµένου κεφαλαίου και πιθανότητα 
µετατροπής του αρχικού κεφαλαίου σε εναλλακτικό νόµισµα κατά τη λήξη 
υπό όρους. 

Είδος Πελατων  
Ιδιώτες, Επαγγελµατίες Πελάτες 
Επιλέξιµοι Αντισυµβαλλόµενοι 

Ιδιώτες, Επαγγελµατίες Πελάτες Επιλέξιµοι Αντισυµβαλλόµενοι 

Γνώσεις & Εµπειρία 
Μέση γνώση και εµπειρία σε 
επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες 

Καλή γνώση και εµπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες ειδικά σε 
αγορές συναλλάγµατος. 

Χρηµατοοικονοµική 
Κατάσταση - Έµφαση 
στη ανοχή ζηµιών 

Χαµηλή ανοχή στις ζηµιές   Μεσαία ανοχή στις ζηµιές   

Ανοχή στο Κίνδυνο 
Μέση ανοχή στον κίνδυνο (SRI =από 3 
έως 5) 

Υψηλή ανοχή στον κίνδυνο (SRI = από  6 έως 7) 

Στόχοι και ανάγκες 
των πελατών 

Υπεραπόδοση Κεφαλαίου 
Αντιστάθµιση Κινδύνου 

Υπεραπόδοση Κεφαλαίου, Αντιστάθµιση Κινδύνου 

Χρονικός Ορίζοντας 
Βραχυπρόθεσµος  
Μεσοπρόθεσµος 
Μακροπρόθεσµος 

Βραχυπρόθεσµος  
Μεσοπρόθεσµος 
Μακροπρόθεσµος 

Ρευστότητα: 
∆υνατότητα αποεπένδυσης ανάλογα  
των συνθηκών της αγοράς 

∆υνατότητα αποεπένδυσης ανάλογα  
των συνθηκών της αγοράς 

Αφορά σε υπηρεσία 
Λήψη-∆ιαβίβαση-Εκτέλεση Εντολών, 
Επενδυτική Συµβουλή, ∆ιαχείριση 
Χαρτοφυλακίου 

Λήψη-∆ιαβίβαση-Εκτέλεση Εντολών, Επενδυτική Συµβουλή, ∆ιαχείριση 
Χαρτοφυλακίου 

  



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

Εξωχρηµατιστηριακά Παράγωγα Προϊόντα (Προθεσµιακές Συµβάσεις, ∆ικαιώµατα Προαίρεσης και Συναλλαγές Ανταλλαγής) - Χαµηλής ή 
Μέσης πολυπλοκότητας 

Προϊόντα που 
περιλαµβάνονται 

Απλά Εξωχρηµατιστηριακά Παράγωγα 
Προϊόντα (Προθεσµιακές Πράξεις) επί 
Συναλλάγµατος (Forward, Flexible 
Forward) µε φυσικό ή χρηµατικό (NDF) 
διακανονισµό ή Συµφωνίες Ανταλλαγής 
επί Συναλλάγµατος (FX Swap). 

Εξωχρηµατιστηριακά ∆ικαιώµατα Προαίρεσης (OTC) επί Συναλλάγµατος / 
Επιτοκίων / Εµπορευµάτων (FX Option, Rates Option , Commodity Option) 
ή Συµφωνίες Ανταλλαγής επί Επιτοκίων/Εµπορευµάτων (Rate Swap, 
Commodity Swap). 

Είδος Πελατων  
Ιδιώτες, Επαγγελµατίες Πελάτες, 
Επιλέξιµοι Αντισυµβαλλόµενοι 

Ιδιώτες, Επαγγελµατίες Πελάτες, Επιλέξιµοι Αντισυµβαλλόµενοι 

Γνώσεις & Εµπειρία 
Καλή γνώση και εµπειρία σε 
επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες  

Ιδιαίτερα καλή γνώση και εµπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες  

Χρηµατοοικονοµική 
Κατάσταση - Έµφαση 
στη ανοχή ζηµιών 

Πολύ Υψηλή ανοχή στις ζηµιές (Πλέον 
του επενδεδυµένου Κεφαλαίου)   

Πολύ Υψηλή ανοχή στις ζηµιές (Πλέον του επενδεδυµένου Κεφαλαίου)   

Ανοχή στο Κίνδυνο 
Υψηλή ανοχή στον κίνδυνο (SRI = από 
6 έως 7) 

Υψηλή ανοχή στον κίνδυνο (SRI =από 6 έως 7) 

Στόχοι και ανάγκες 
των πελατών 

Υπεραπόδοση Κεφαλαίου 
Αντιστάθµιση Κινδύνου 

Υπεραπόδοση Κεφαλαίου Αντιστάθµιση Κινδύνου 

Χρονικός Ορίζοντας 
Βραχυπρόθεσµος  
Μεσοπρόθεσµος 
Μακροπρόθεσµος 

Βραχυπρόθεσµος  
Μεσοπρόθεσµος 
Μακροπρόθεσµος 

Ρευστότητα: 
∆υνατότητα αποεπένδυσης ανάλογα  
των συνθηκών της αγοράς 

∆υνατότητα αποεπένδυσης ανάλογα  
των συνθηκών της αγοράς 

Αφορά σε υπηρεσία 
Λήψη-∆ιαβίβαση-Εκτέλεση Εντολών, 
Επενδυτική Συµβουλή, ∆ιαχείριση 
Χαρτοφυλακίου 

Λήψη-∆ιαβίβαση-Εκτέλεση Εντολών, Επενδυτική Συµβουλή, ∆ιαχείριση 
Χαρτοφυλακίου 

  



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

Εξωχρηµατιστηριακά Παράγωγα Προϊόντα (∆ικαιώµατα Προαίρεσης και Συµβάσεις Ανταλλαγής) - Υψηλής Πολυπλοκότητας 

Προϊόντα που 
περιλαµβάνονται 

Απλά Εξωχρηµατιστηριακά Παράγωγα 
Προϊόντα (Προθεσµιακές Πράξεις) επί 
Συναλλάγµατος (Forward, Flexible 
Forward) µε φυσικό ή χρηµατικό (NDF) 
διακανονισµό ή Συµφωνίες Ανταλλαγής 
επί Συναλλάγµατος (FX Swap). 

Εξωχρηµατιστηριακά ∆ικαιώµατα Προαίρεσης (OTC) επί Συναλλάγµατος / 
Επιτοκίων / Εµπορευµάτων (FX Option, Rates Option , Commodity Option) 
ή Συµφωνίες Ανταλλαγής επί Επιτοκίων/Εµπορευµάτων (Rate Swap, 
Commodity Swap). 

Είδος Πελατων  
Ιδιώτες, Επαγγελµατίες Πελάτες, 
Επιλέξιµοι Αντισυµβαλλόµενοι 

Ιδιώτες, Επαγγελµατίες Πελάτες, Επιλέξιµοι Αντισυµβαλλόµενοι 

Γνώσεις & Εµπειρία 
Καλή γνώση και εµπειρία σε 
επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες  

Ιδιαίτερα καλή γνώση και εµπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες  

Χρηµατοοικονοµική 
Κατάσταση - Έµφαση 
στη ανοχή ζηµιών 

Πολύ Υψηλή ανοχή στις ζηµιές (Πλέον 
του επενδεδυµένου Κεφαλαίου)   

Πολύ Υψηλή ανοχή στις ζηµιές (Πλέον του επενδεδυµένου Κεφαλαίου)   

Ανοχή στο Κίνδυνο 
Υψηλή ανοχή στον κίνδυνο (SRI = από 
6 έως 7) 

Υψηλή ανοχή στον κίνδυνο (SRI = από 6 έως 7) 

Στόχοι και ανάγκες 
των πελατών 

Υπεραπόδοση Κεφαλαίου 
Αντιστάθµιση Κινδύνου 

Υπεραπόδοση Κεφαλαίου, Αντιστάθµιση Κινδύνου 

Χρονικός Ορίζοντας 
Βραχυπρόθεσµος  
Μεσοπρόθεσµος 
Μακροπρόθεσµος 

Βραχυπρόθεσµος  
Μεσοπρόθεσµος 
Μακροπρόθεσµος 

Ρευστότητα: 
∆υνατότητα αποεπένδυσης ανάλογα  
των συνθηκών της αγοράς 

∆υνατότητα αποεπένδυσης ανάλογα  
των συνθηκών της αγοράς 

Αφορά σε υπηρεσία 
Λήψη-∆ιαβίβαση-Εκτέλεση Εντολών, 
Επενδυτική Συµβουλή, ∆ιαχείριση 
Χαρτοφυλακίου 

Λήψη-∆ιαβίβαση-Εκτέλεση Εντολών, Επενδυτική Συµβουλή, ∆ιαχείριση 
Χαρτοφυλακίου 

  



  

 

 

 

 
 
 
 
 

  

ΟΣΕΚΑ 

Προϊόντα που 
περιλαµβάνονται 

ΟΣΕΚΑ µε ένδειξη Συνθετικού ∆είκτη 
κινδύνου/απόδοσης (SRRI 1-2)  

ΟΣΕΚΑ µε ένδειξη Συνθετικού ∆είκτη 
κινδύνου/απόδοσης (SRRI 3-5)  

ΟΣΕΚΑ µε ένδειξη Συνθετικού 
∆είκτη κινδύνου/απόδοσης 
(SRRI 6-7) 

Είδος Πελατων  
Ιδιώτες, Επαγγελµατίες Πελάτες, 
Επιλέξιµοι Αντισυµβαλλόµενοι 

Ιδιώτες, Επαγγελµατίες Πελάτες, 
Επιλέξιµοι Αντισυµβαλλόµενοι 

Ιδιώτες, Επαγγελµατίες 
Πελάτες, Επιλέξιµοι 
Αντισυµβαλλόµενοι 

Γνώσεις & Εµπειρία 
Κατ΄ελάχιστο Βασική γνώση και 
εµπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και 
υπηρεσίες  

Κατ΄ελάχιστο µέση γνώση και εµπειρία 
σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες  

Κατ΄ελάχιστο καλή γνώση και 
εµπειρία σε επενδυτικά 
προϊόντα και υπηρεσίες  

Χρηµατοοικονοµική 
Κατάσταση - Έµφαση 
στη ανοχή ζηµιών 

Κατ΄ελάχιστο δυνατότητα να αναλάβει 
µικρή οικονοµική ζηµία επί του 
επενδυµένου κεφαλαίου 

Κατ'ελάχιστο δυνατότητα να αναλάβει 
µεσαία οικονοµική ζηµία επί του 
επενδυµένου κεφαλαίου 

Κατ'ελάχιστο δυνατότητα να 
αναλάβει µεγάλη οικονοµική 
ζηµία επί του επενδυµένου 
κεφαλαίου 

Ανοχή στο Κίνδυνο 
Μικρή ανοχή στον κίνδυνο (SRI = 1 
εως ή 2) 

Μεσαία ανοχή στον κίνδυνο (SRI = 
από 3 ‘εως 5 

Υψηλή ανοχή στον κίνδυνο 
(SRI = από 3 ‘εως 5) 

Στόχοι και ανάγκες 
των πελατών 

∆ηµιουργία σταθερού εισοδήµατος 
∆ηµιουργία περιστασιακού 
εισοδήµατος 

∆ηµιουργία σταθερού εισοδήµατος 
∆ηµιουργία περιστασιακού 
εισοδήµατος 

Υπεραπόδοση Κεφαλαίου 

Χρονικός Ορίζοντας 
Βραχυπρόθεσµος  
Μεσοπρόθεσµος 
Μακροπρόθεσµος 

Βραχυπρόθεσµος  
Μεσοπρόθεσµος 
Μακροπρόθεσµος 

Βραχυπρόθεσµος  
Μεσοπρόθεσµος 
Μακροπρόθεσµος 

Ρευστότητα: 
∆υνατότητα αποεπένδυσης ανάλογα  
των συνθηκών της αγοράς 

∆υνατότητα αποεπένδυσης ανάλογα  
των συνθηκών της αγοράς 

∆υνατότητα αποεπένδυσης 
ανάλογα  
των συνθηκών της αγοράς 

Αφορά σε υπηρεσία 
Λήψη-∆ιαβίβαση-Εκτέλεση Εντολών, 
Επενδυτική Συµβουλή, ∆ιαχείριση 
Χαρτοφυλακίου 

Λήψη-∆ιαβίβαση-Εκτέλεση Εντολών, 
Επενδυτική Συµβουλή, ∆ιαχείριση 
Χαρτοφυλακίου 

Λήψη-∆ιαβίβαση-Εκτέλεση 
Εντολών, Επενδυτική 
Συµβουλή, ∆ιαχείριση 
Χαρτοφυλακίου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Μετοχές και ∆ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια 

Προϊόντα που 
περιλαµβάνονται 

Μετοχές που διαπραγµατεύονται σε 
Ρυθµιζόµενες Αγορές 

Μη πολύπλοκα ∆ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια σε Ρυθµιζόµενες 
Αγορές 

Είδος Πελατων  
Ιδιώτες, Επαγγελµατίες Πελάτες, 
Επιλέξιµοι Αντισυµβαλλόµενοι 

Ιδιώτες, Επαγγελµατίες Πελάτες, Επιλέξιµοι Αντισυµβαλλόµενοι 

Γνώσεις & Εµπειρία 
Κατ΄ελάχιστο Βασική γνώση και 
εµπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και 
υπηρεσίες  

Κατ΄ελάχιστο Βασική γνώση και εµπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και 
υπηρεσίες  

Χρηµατοοικονοµική 
Κατάσταση - Έµφαση 
στη ανοχή ζηµιών 

Κατ΄ελάχιστο δυνατότητα να αναλάβει 
οικονοµική ζηµία επί του επενδυµένου 
κεφαλαίου ή και πέραν του 
επενδυµένου κεφαλαίου (σε 
συνδυασµό µε παροχή υπηρεσίας 
πίστωσης). 

Κατ΄ελάχιστο δυνατότητα να αναλάβει οικονοµική ζηµία επί του 
επενδυµένου κεφαλαίου  

Ανοχή στο Κίνδυνο 
Κατ' ελάχιστο Μεσαία ανοχή στον 
κίνδυνο (SRI = από 3 ‘εως 5 ) 

Κατ' ελάχιστο Μεσαία ανοχή στον κίνδυνο (SRI = από 3 ‘εως 5) 

Στόχοι και ανάγκες 
των πελατών 

Συνδυασµός εισοδήµατος και αύξησης 
κεφαλαίου 
 

Συνδυασµός εισοδήµατος και αύξησης κεφαλαίου 

Χρονικός Ορίζοντας 
Βραχυπρόθεσµος  
Μεσοπρόθεσµος 
Μακροπρόθεσµος 

Βραχυπρόθεσµος  
Μεσοπρόθεσµος 
Μακροπρόθεσµος 

Ρευστότητα: 
∆υνατότητα αποεπένδυσης ανάλογα  
των συνθηκών της αγοράς 

∆υνατότητα αποεπένδυσης ανάλογα  
των συνθηκών της αγοράς 

Αφορά σε υπηρεσία 
Λήψη-∆ιαβίβαση-Εκτέλεση Εντολών, 
Επενδυτική Συµβουλή, ∆ιαχείριση 
Χαρτοφυλακίου 

Λήψη-∆ιαβίβαση-Εκτέλεση Εντολών, Επενδυτική Συµβουλή, ∆ιαχείριση 
Χαρτοφυλακίου 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

 

 

 
 

∆ιαπραγµατεύσιµα Παράγωγα Προϊόντα 

Προϊόντα που 
περιλαµβάνονται 

Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και Συµβόλαια ∆ικαιωµάτων Προαίρεσης επί µετοχών, οµολόγων, νοµισµάτων 
ή εµπορευµάτων ή δεικτών, διαπραγµατεύσιµα σε Χρηµατιστήρια Παραγώγων / Εµπορευµάτων. 

Είδος Πελατων  Ιδιώτες, Επαγγελµατίες Πελάτες, Επιλέξιµοι Αντισυµβαλλόµενοι 

Γνώσεις & Εµπειρία Κατ΄ελάχιστο µέση γνώση και εµπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες  

Χρηµατοοικονοµική 
Κατάσταση - Έµφαση 
στη ανοχή ζηµιών 

Κατ'ελάχιστο δυνατότητα να αναλάβει µεγάλη οικονοµική ζηµία επί του επενδυµένου κεφαλαίου 

Ανοχή στο Κίνδυνο Υψηλή ανοχή στον κίνδυνο (SRI = 6 ή 7) 

Στόχοι και ανάγκες 
των πελατών 

Υπεραπόδοση Κεφαλαίου Αντιστάθµιση Κινδύνου 

Χρονικός Ορίζοντας 
Βραχυπρόθεσµος  
Μεσοπρόθεσµος 
Μακροπρόθεσµος 

Ρευστότητα: 
∆υνατότητα αποεπένδυσης ανάλογα  
των συνθηκών της αγοράς 

Αφορά σε υπηρεσία Λήψη-∆ιαβίβαση-Εκτέλεση Εντολών, Επενδυτική Συµβουλή, ∆ιαχείριση Χαρτοφυλακίου 

  



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

Πολύπλοκα ∆ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια 

Προϊόντα που 
περιλαµβάνονται 

Πολύπλοκα ∆ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια σε Ρυθµιζόµενες Αγορές 

Είδος Πελατων  Ιδιώτες, Επαγγελµατίες Πελάτες, Επιλέξιµοι Αντισυµβαλλόµενοι 

Γνώσεις & Εµπειρία Κατ΄ελάχιστο Καλή γνώση και εµπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες  

Χρηµατοοικονοµική 
Κατάσταση - Έµφαση 
στη ανοχή ζηµιών 

Κατ'ελάχιστο δυνατότητα να αναλάβει µεγάλη οικονοµική ζηµία επί του επενδυµένου κεφαλαίου 

Ανοχή στο Κίνδυνο Υψηλή ανοχή στον κίνδυνο (SRI = 6 ή 7) 

Στόχοι και ανάγκες 
των πελατών 

Υπεραπόδοση Κεφαλαίου Αντιστάθµιση Κινδύνου 

Χρονικός Ορίζοντας 
Βραχυπρόθεσµος  
Μεσοπρόθεσµος 
Μακροπρόθεσµος 

Ρευστότητα: 
∆υνατότητα αποεπένδυσης ανάλογα  
των συνθηκών της αγοράς 

Αφορά σε υπηρεσία Λήψη-∆ιαβίβαση-Εκτέλεση Εντολών, Επενδυτική Συµβουλή, ∆ιαχείριση Χαρτοφυλακίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Σύµφωνα µε το Νόµο 4514/2018 και τις εξουσιοδοτικές αποφάσεις, απαιτείται ο προσδιορισµός της αγοράς στόχου για 

κάθε χρηµατοπιστωτικό µέσο που κατασκευάζουν ή διαθέτουν οι εταιρείες που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, ώστε να 

είναι σε θέση να γνωρίζουν οι πελάτες τους εάν τα χρηµατοπιστωτικά µέσα στα οποία επιθυµούν να επενδύσουν είναι 

συµβατά, ή όχι, µε τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά και τους στόχους τους. Η EUROCORP ΑΕΠΕΥ ανάλογα µε την 

επενδυτική υπηρεσία βάσει της οποίας αποκτώνται τα επενδυτικά προϊόντα και µε βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες 

που έχει στη διάθεσή της για τους πελάτες της στο πλαίσιο αυτής, ενδέχεται να µην είναι σε θέση να αξιολογήσει εάν το 

εκάστοτε επενδυτικό προϊόν είναι κατάλληλο για τον εκάστοτε πελάτη σε σχέση µε τους επενδυτικούς του στόχους, τις 

ανάγκες του, την οικονοµική του κατάσταση και την ανοχή του στους κινδύνους και, ως εκ τούτου, εάν αυτός εντάσσεται 

στην αγορά στόχο του εκάστοτε επενδυτικού προϊόντος. Στο πλαίσιο αυτό, η EUROCORP ΑΕΠΕΥ σας ενηµερώνει ότι, 

στην περίπτωση παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας λήψης – διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών, ενδέχεται να µην διαθέτει 

το σύνολο των απαιτούµενων πληροφοριών για τους πελάτες της υπηρεσίας αυτής αλλά η ενηµέρωσή της να περιορίζεται, 

κατά κύριο λόγο, στη γνώση και εµπειρία τους. Εποµένως, στις περιπτώσεις αυτές, καθώς η EUROCORP ΑΕΠΕΥ δε 

δύναται να προσδιορίσει την αγορά – στόχο για τους πελάτες αυτούς και ούτε να τους εντάξει στην αντίστοιχη κατηγορία, 

η υποχρέωσή της καλύπτεται µε την γνωστοποίηση της αγοράς στόχου για κάθε κατηγορία προϊόντος. Οι περιγραφές της 

αγοράς στόχου που παρατίθενται ανωτέρω αφορούν σε επίπεδο κατηγορίας χρηµατοπιστωτικών µέσων, δεν είναι 

εξαντλητικές και ενδέχεται να διαφοροποιηθούν σε περίπτωση που δοθούν διαφορετικές ή περισσότερο εξειδικευµένες 

περιγραφές της αγοράς - στόχου από τον Κατασκευαστή των χρηµατοπιστωτικών µέσων ή σε κάθε περίπτωση 

εξειδικευθούν περαιτέρω από την εταιρεία. Στο πλαίσιο αυτό, εφόσον διενεργήσετε αυτοβούλως συναλλαγές µέσω της 

EUROCORP ΑΕΠΕΥ, στο πλαίσιο της παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας λήψης – διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών, 

θεωρούµε ότι αναλαµβάνετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη αναφορικά µε τη συµβατότητα των χρηµατοπιστωτικών 

µέσων στα οποία θα επιλέξετε να συναλλαχθείτε, ως προς τους επενδυτικούς σας στόχους, τις ανάγκες σας, την οικονοµική 

σας κατάσταση και την ανοχή σας στους κινδύνους , λαµβάνοντας υπόψη την ως άνω αντιστοίχιση της  αγοράς – στόχου 

και χρηµατοπιστωτικών µέσων, καθώς και τους κινδύνους που ενέχει κάθε χρηµατοπιστωτικό µέσο, των οποίων έχετε λάβει 

γνώση και αποδεχθεί. 


