
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΣ-ΣΤΟΧΟΥ (TARGET MARKET) 

1. Γενικά 

Η Παγκρήτια Τράπεζα Α.Ε. συμμορφούμενη με τις απαιτήσεις διακυβέρνησης προϊόντων (product 
governance) που αναφέρονται στην Οδηγία 2014/65/EU (Markets in financial instruments directive 
– MiFID II), όπως ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με τον ν. 4514/2018 και λαμβάνοντας υπόψη 
την πολυπλοκότητα των χρηματοπιστωτικών μέσων και των  επενδυτικών προϊόντων που προσφέρει 
στους πελάτες της, υλοποίησε ένα πλαίσιο γενικής περιγραφής των χαρακτηριστικών των 
επενδυτικών προϊόντων και της δυνητικής αγοράς-στόχου στην οποία αυτά απευθύνονται. 

Η διάθεση επενδυτικών προϊόντων από την Τράπεζα, δεν συνιστά ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι 
αποτελεί παροχή οποιασδήποτε μορφής επενδυτικής συμβουλής, κάθε δε επικοινωνία της 
Τράπεζας με τους πελάτες της κατά την παροχή σε αυτούς των επενδυτικών υπηρεσιών της λήψης, 
διαβίβασης ή/και εκτέλεσης εντολών αφορά αποκλειστικά και μόνο στην παροχή της 
προβλεπόμενης πληροφόρησης προς τον πελάτη, ο οποίος και λαμβάνει ο ίδιος την τελική 
επενδυτική απόφαση. 

2. Ορισμοί 

Επίπεδο γνώσης και εμπειρίας επενδυτή  

Επενδυτής με βασική γνώση και εμπειρία ορίζεται o επενδυτής με τα εξής χαρακτηριστικά:  

• ‘Έχει βασική εμπειρία στον κλάδο των επενδυτικών προϊόντων  ή επενδύει για πρώτη φορά. 
•  Έχει βασική γνώση των επενδυτικών προϊόντων και των επενδυτικών συναλλαγών , δηλαδή 

μπορεί να πάρει επενδυτική απόφαση βασιζόμενος στα σχετικά πληροφοριακά έγγραφα για 
το εν λόγω χρηματοπιστωτικό μέσο που παρέχονται σε αυτόν από τον διανομέα 
προσυμβατικά.  

 

Επενδυτής με μέση γνώση και εμπειρία ορίζεται ο επενδυτής με τα εξής χαρακτηριστικά:  

• Έχει σχετική εμπειρία στον κλάδο των επενδυτικών προϊόντων.  
• Έχει μέση γνώση των επενδυτικών προϊόντων και των επενδυτικών συναλλαγών, δηλαδή 

μπορεί να πάρει επενδυτική απόφαση βασιζόμενος στα σχετικά πληροφοριακά έγγραφα που 
παρέχονται σε αυτόν από τον διανομέα προσυμβατικά, λαμβάνοντας υπόψη και 
κατανοώντας και τους κινδύνους που αναδεικνύονται μέσα από τα έγγραφα αυτά. 

  

Επενδυτής με καλή γνώση και εμπειρία ορίζεται ο επενδυτής με τα εξής χαρακτηριστικά:  

• Έχει καλή εμπειρία στον κλάδο των επενδυτικών προϊόντων. 
• Έχει καλή (υψηλή) γνώση των επενδυτικών προϊόντων και των επενδυτικών συναλλαγών και 

των σχετικών κινδύνων. 
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3. Δείκτης Κινδύνου και Αποδόσεως  

Ο Δείκτης Κινδύνου και Αποδόσεως (SRRI – Synthetic Risk & Reward Indicator), αποτυπώνει το 
επίπεδο κινδύνου της επένδυσης επί συγκεκριμένου εκάστοτε επενδυτικού προϊόντος. Ο δείκτης 
SRRI χρησιμοποιεί μία κλίμακα από το 1 έως και το 7, με το 1 να εκφράζει χαμηλό κίνδυνο, χαμηλές 
προσδοκώμενες αποδόσεις και χαμηλή μεταβλητότητα αυτών και με το 7 υψηλό κίνδυνο, υψηλές 
προσδοκώμενες αποδόσεις και υψηλή μεταβλητότητα αυτών. Ο υπολογισμός του κινδύνου του 
επενδυτικού προϊόντος στην κλίμακα του δείκτη SRRI βασίζεται στην επεξεργασία της 
μεταβλητότητας των ιστορικών αποδόσεων του προϊόντος οι οποίες δεν πρέπει να εκλαμβάνονται 
ως αξιόπιστη ένδειξη για τις μελλοντικές αποδόσεις ή τους μελλοντικούς κινδύνους του επενδυτικού 
προϊόντος. Η κατηγορία κινδύνου δύναται να μη διατηρείται σταθερή κατά τη διάρκεια του 
επενδυτικού προϊόντος και ενδέχεται να μεταβληθεί. 

Ρήτρα μη ευθύνης: Το παρόν δεν αποτελεί προωθητικό έγγραφο. Σκοπό έχει την γενική περιγραφή 
της δυνητικής αγοράς στόχου η οποία αποτυπώνεται στους επιμέρους πίνακες ανά επενδυτικό 
προϊόν/κατηγορία επενδυτικών προϊόντων, ώστε να γνωρίζουν οι επενδυτές εάν το μέσο αυτό είναι 
συμβατό με τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά και τους στόχους τους  (θετική αγορά – στόχος), ή εάν 
το χρηματοπιστωτικό μέσο αυτό δεν είναι συμβατό με τις δικές τους  ανάγκες, χαρακτηριστικά και 
στόχους (αρνητική αγορά – στόχος). Οι περιγραφές της αγοράς στόχου που παρατίθενται κατωτέρω 
σε επίπεδο χρηματοπιστωτικού μέσου/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. Η Τράπεζα ενημερώνει με το παρόν τους πελάτες και τους αντισυμβαλλομένους της για τη 
δυνητική αγορά στόχο, όπως προσδιορίζεται ανά προϊόν/ κατηγορία προϊόντος στο παρόν  ως ισχύει 
και τηρείται, αναρτημένο στην διεύθυνση του δικτυακού τόπου www.pancretabank.gr της 
Τράπεζας. 
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Περιγραφή Αγοράς Στόχου Επενδυτικών Προϊόντων 

Κατηγορία προϊόντων : ΟΣΕΚΑ Χρηματαγοράς  

Με Δείκτη Κινδύνου/Απόδοσης από 1 έως 2 (SRRI* = 1-2) 

TRITON ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ 

Κατηγορία Πελατών Ιδιώτες 

Επαγγελματίες Πελάτες 

Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι 

Απαιτούμενη γνώση και 
εμπειρία 

Απευθύνεται σε όλους τους Πελάτες, ανεξαρτήτως της γνώσης & 
εμπειρίας τους σε χρηματοπιστωτικά μέσα και στους σχετικούς 
κινδύνους αυτών  

Χρηματοοικονομική 
κατάσταση, με έμφαση στη 
δυνατότητα του πελάτη να 
υποστεί ζημίες 

Περιορισμένη δυνατότητα του επενδυτή να υποστεί ζημιά επί του 
επενδεδυμένου κεφαλαίου   

Ανοχή κινδύνου και 
συμβατότητα του προφίλ 
κινδύνου/ανταμοιβής – 
απόδοσης του προϊόντος με 
την αγορά-στόχο 

Χαμηλή ανοχή στον κίνδυνο (SRRI = 1-2) 

Επενδυτικοί στόχοι Στόχοι: Διατήρηση επενδεδυμένου κεφαλαίου και επίτευξη 
εισοδήματος 

Χρονικός Ορίζοντας: Συνιστάται σε επενδυτές με 
βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα 
(ενδεδειγμένος χρονικός ορίζοντας μεγαλύτερος του 1 έτους)  

Ρευστότητα : Δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης 

Αρνητική αγορά στόχος Δεν υπάρχει αρνητική αγορά στόχος  

Στρατηγικές διανομής- 
κανάλια διάθεσης 

Υπηρεσία λήψης & διαβίβασης εντολών  

Δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας 
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Κατηγορία προϊόντων : ΟΣΕΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΙ 

Με Δείκτη Κινδύνου/Απόδοσης από 3 έως 5 (SRRI* = 3-5) 

TRITON ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

Κατηγορία Πελατών Ιδιώτες 

Επαγγελματίες Πελάτες 

Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι 

Απαιτούμενη γνώση και 
εμπειρία 

Απευθύνεται σε πελάτες με τουλάχιστον βασική γνώση και εμπειρία 
σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες και στη λειτουργία αυτών  

Χρηματοοικονομική 
κατάσταση, με έμφαση στη 
δυνατότητα του πελάτη να 
υποστεί ζημίες 

Δυνατότητα του επενδυτή να υποστεί μέτρια οικονομική ζημία επί 
του επενδυμένου κεφαλαίου 

 

Ανοχή κινδύνου και 
συμβατότητα του προφίλ 
κινδύνου/ανταμοιβής – 
απόδοσης του προϊόντος με 
την αγορά-στόχο 

Μέτρια ανοχή στον κίνδυνο (SRRI = 3-5) 

 

Επενδυτικοί στόχοι Στόχοι: Επίτευξη μακροπρόθεσμων αποδόσεων από εισόδημα και 
δευτερευόντως από υπεραξία  

Χρονικός Ορίζοντας: Συνιστάται σε επενδυτές με μεσο-
μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα (ενδεδειγμένος χρονικός 
ορίζοντας 5 ετών)  

Ρευστότητα : Δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης 

Αρνητική αγορά στόχος Επενδυτής με μηδενική ανοχή στον κίνδυνο  

Στρατηγικές διανομής- 
κανάλια διάθεσης 

Υπηρεσία λήψης & διαβίβασης εντολών  

Δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας 
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Κατηγορία προϊόντων : ΟΣΕΚΑ ΜΙΚΤΟΙ 

Με Δείκτη Κινδύνου/Απόδοσης από 3 έως 5 (SRRI* = 3-5) 

TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Κατηγορία Πελατών Ιδιώτες 

Επαγγελματίες Πελάτες 

Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι 

Απαιτούμενη γνώση και 
εμπειρία 

Απευθύνεται σε πελάτες με μέση γνώση και εμπειρία σε 
επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες και στη λειτουργία αυτών  

Χρηματοοικονομική 
κατάσταση, με έμφαση στη 
δυνατότητα του πελάτη να 
υποστεί ζημίες 

Δυνατότητα του επενδυτή να υποστεί μέτρια οικονομική ζημία επί 
του επενδυμένου κεφαλαίου 

 

Ανοχή κινδύνου και 
συμβατότητα του προφίλ 
κινδύνου/ανταμοιβής – 
απόδοσης του προϊόντος με 
την αγορά-στόχο 

Μέτρια ανοχή στον κίνδυνο (SRRI = 3-5) 

 

Επενδυτικοί στόχοι Στόχοι: Επίτευξη μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και 
δευτερευόντως από εισόδημα   

Χρονικός Ορίζοντας: Συνιστάται σε επενδυτές με μεσο-
μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα (ενδεδειγμένος χρονικός 
ορίζοντας 5 ετών)  

Ρευστότητα : Δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης 

Αρνητική αγορά στόχος Επενδυτής με μηδενική ανοχή στον κίνδυνο  

Στρατηγικές διανομής- 
κανάλια διάθεσης 

Υπηρεσία λήψης & διαβίβασης εντολών  

Δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας 
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* Η κλίμακα Συνθετικός δείκτης κινδύνου/απόδοσης (SRRI) αξιολογεί τόσο την πιθανή απόδοση όσο 
και τον πιθανό κίνδυνο απώλειας μέρους του κεφαλαίου σας. Γενικά, η προοπτική για υψηλότερες 
αποδόσεις συνοδεύεται από μεγαλύτερο κίνδυνο να σημειωθούν ζημιές. Η κατώτατη κατηγορία δεν 
συνεπάγεται επένδυση χωρίς κανένα κίνδυνο. 

Κατηγορία προϊόντων : ΟΣΕΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΙ 

Με Δείκτη Κινδύνου/Απόδοσης από 6 έως 7 (SRRI * = 6-7) 

TRITON ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  

Απευθύνεται σε 
πελάτες  

Ιδιώτες 

Επαγγελματίες Πελάτες 

Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι 

Απαιτούμενη γνώση 
και εμπειρία 

Απευθύνεται σε πελάτες με καλή γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά 
προϊόντα και υπηρεσίες και στη λειτουργία αυτών 

Χρηματοοικονομική 
κατάσταση, με έμφαση 
στη δυνατότητα του 
πελάτη να υποστεί 
ζημίες 

Δυνατότητα του επενδυτή να υποστεί υψηλή οικονομική ζημία επί του 
επενδυμένου κεφαλαίου 

 

Ανοχή κινδύνου και 
συμβατότητα του 
προφίλ 
κινδύνου/ανταμοιβής – 
απόδοσης του 
προϊόντος με την 
αγορά-στόχο 

Υψηλή ανοχή στον κίνδυνο (SRRI = 6 - 7) 

 

Επενδυτικοί στόχοι του 
πελάτη 

Στόχοι : Επίτευξη  αποδόσεων από υπεραξία κεφαλαίου  

Χρονικός Ορίζοντας : Συνιστάται σε επενδυτές με μεσο-
μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα (ενδεδειγμένος χρονικός ορίζοντας 5 
ετών)  

Ρευστότητα : Δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης  

Αρνητική αγορά στόχος Επενδυτές με μηδενική ανοχή στον κίνδυνο 

Στρατηγικές διανομής / 
κανάλια διάθεσης 

Υπηρεσία λήψης & διαβίβασης εντολών  

Δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας 


