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1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
 

Το παρόν έντυπο ενημέρωσης απευθύνεται σε υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες  της 
Παγκρήτιας Τράπεζας Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα») και περιλαμβάνει την απαραίτητη πληροφόρηση 
σχετικά με την Τράπεζα, τις παρεχόμενες από αυτή επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες κατά 
την έννοια του ν. 4514/2018, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 
2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II), τους τρόπους και τα μέσα 
επικοινωνίας σας με την Τράπεζα, τις πολιτικές και διαδικασίες που η Τράπεζα έχει θεσπίσει και 
εφαρμόζει για την προστασία και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των συμφερόντων σας, καθώς και τα 
χαρακτηριστικά και τους κινδύνους που ενέχουν τα χρηματοπιστωτικά μέσα επί των οποίων 
παρέχονται οι υπηρεσίες της Τράπεζας.  
 
Οι ειδικότεροι όροι που θα διέπουν την παροχή προς εσάς συγκεκριμένων επενδυτικών και 
παρεπόμενων υπηρεσιών επί χρηματοπιστωτικών μέσων που θα επιλέξετε παρατίθενται στη 
Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που θα υπογράψετε με την Τράπεζα.   
 
Πριν την υπογραφή της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών θα πρέπει να έχετε μελετήσει 
και κατανοήσει τις πληροφορίες της παρούσας ενημέρωσης, η οποία βρίσκεται αναρτημένη, όπως 
κάθε φορά ισχύει, στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.pancretabank.gr), από όπου μπορείτε να 
την αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας ή/και να την εκτυπώσετε. Σε περίπτωση που για 
οποιονδήποτε λόγο δεν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο ή ειδικά στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, 
παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Τράπεζα, ώστε η παρούσα ενημέρωση να σας χορηγηθεί σε 
έντυπη μορφή.  
 
Η Τράπεζα επικαιροποιεί τις περιλαμβανόμενες στο παρόν έντυπο πληροφορίες όποτε αυτό κρίνεται 
απαραίτητο και αναρτά την επικαιροποιημένη έκδοσή του στην ιστοσελίδα της.   
 
Κατά την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών, η Τράπεζα συμμορφώνεται με τον ν. 
4514/2018, τον Κανονισμό 600/2014 για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFIR) και τους 
κατ’ εξουσιοδότηση αυτών Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, καθώς και με τις σχετικές κανονιστικές 
αποφάσεις των αρμόδιων εποπτικών αρχών και τις οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές των ESMA 
και EBA.  
 
Το παρόν έντυπο δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό, ούτε μπορεί ή πρέπει να εκληφθεί ως προτροπή 
ή προσφορά ή σύσταση για τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής ή αγοράς ή πώλησης  
χρηματοπιστωτικών μέσων ή οποιασδήποτε επένδυσης ή ως παροχή επενδυτικής συμβουλής ή 
οποιασδήποτε άλλης συμβουλής.  
 
2. ΟΡΙΣΜΟΙ  
 

Κατωτέρω παρατίθενται οι βασικοί ορισμοί που συναντώνται στο παρόν έντυπο, οι οποίοι 
ακολουθούν τους αντίστοιχους ορισμούς του ν. 4514/2018:  
 
Πελάτης: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο η Τράπεζα παρέχει επενδυτικές ή παρεπόμενες 
υπηρεσίες, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη σχετική σύμβαση που υπογράφεται με την 
Τράπεζα. 
 
Επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι: Οι επιχειρήσεις επενδύσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα, οι 
ασφαλιστικές εταιρίες, οι ΟΣΕΚΑ και οι εταιρίες διαχείρισής τους, τα συνταξιοδοτικά ταμεία και οι 
εταιρίες διαχείρισής τους, άλλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που έχουν άδεια λειτουργίας ή 
υπόκεινται σε ρυθμίσεις του δικαίου της Ένωσης ή εθνικού δικαίου κράτους-μέλους, οι εθνικές 
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κυβερνήσεις και οι αντίστοιχες υπηρεσίες τους, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων φορέων που 
διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος σε εθνικό επίπεδο, οι κεντρικές τράπεζες και οι υπερεθνικοί 
οργανισμοί. 
 
Επαγγελματίας Πελάτης: Πελάτης που πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ του ν. 
4514/2018 και στο κεφάλαιο 4.2. του παρόντος εντύπου. 
 
Ιδιώτης Πελάτης: Κάθε Πελάτης που δεν έχει κατηγοριοποιηθεί ως Επαγγελματίας Πελάτης ή 
Επιλέξιμος Αντισυμβαλλόμενος. 
 
Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό Πελατών: Η διαμεσολάβηση στη σύναψη συμφωνιών αγοράς ή 
πώλησης ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό Πελατών. Περιλαμβάνει 
τη σύναψη συμφωνιών πώλησης χρηματοπιστωτικών μέσων που εκδίδονται από επιχείρηση 
επενδύσεων ή πιστωτικό ίδρυμα κατά τη στιγμή της έκδοσής τους.  
 
Διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό: Η διαπραγμάτευση έναντι ιδίων κεφαλαίων, η οποία 
οδηγεί στην κατάρτιση συναλλαγών σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα. 
Χρηματοπιστωτικά μέσα: Τα χρηματοπιστωτικά μέσα επί των οποίων παρέχονται από την Τράπεζα 
οι επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες, όπως παρατίθενται στο κεφάλαιο 3.3. του παρόντος 
εντύπου. 
 
Κινητές αξίες: Οι κατηγορίες κινητών αξιών που επιδέχονται διαπραγμάτευση στην κεφαλαιαγορά, 
εξαιρουμένων των μέσων πληρωμής, και ιδίως: α) μετοχές και άλλοι τίτλοι ισοδύναμοι με μετοχές 
εταιριών, προσωπικών εταιριών και άλλων οντοτήτων, καθώς και αποθετήρια έγγραφα για μετοχές, 
β) ομόλογα ή άλλες μορφές τιτλοποιημένου χρέους καθώς και αποθετήρια έγγραφα για τέτοιες 
κινητές αξίες, και γ) κάθε άλλη κινητή αξία που παρέχει δικαίωμα αγοράς ή πώλησης παρόμοιων 
κινητών αξιών ή επιδεχόμενη διακανονισμό με ρευστά διαθέσιμα προσδιοριζόμενο κατ’ αναφορά 
προς κινητές αξίες, νομίσματα, επιτόκια ή αποδόσεις, εμπορεύματα ή άλλους δείκτες ή μεγέθη. 
 
Μέσα χρηματαγοράς: Κατηγορίες μέσων που συνήθως αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεως 
στη χρηματαγορά, όπως τα έντοκα γραμμάτια, τα αποδεικτικά κατάθεσης και τα εμπορικά 
γραμμάτια, εξαιρουμένων των μέσων πληρωμής. 
 
Πολυμερές σύστημα: Οποιοδήποτε σύστημα ή μηχανισμός όπου πλείονα ενδιαφέροντα τρίτων για 
αγορά και πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων μπορούν να αλληλοεπιδρούν στο σύστημα. 
 
Ρυθμιζόμενη αγορά: Πολυμερές σύστημα το οποίο διευθύνει ή διαχειρίζεται διαχειριστής αγοράς 
και το οποίο επιτρέπει ή διευκολύνει την προσέγγιση πλειόνων συμφερόντων τρίτων για την αγορά 
και την πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων –εντός του συστήματος και σύμφωνα με τους κανόνες 
του οι οποίοι δεν παρέχουν διακριτική ευχέρεια– κατά τρόπο καταλήγοντα στη σύναψη σύμβασης 
σχετικής με χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση βάσει των κανόνων 
ή/και των συστημάτων του, και το οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας και λειτουργεί κανονικά 
σύμφωνα με τον τίτλο III του ν. 4514/2018. 
 
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ): Πολυμερές σύστημα το οποίο διαχειρίζεται 
επιχείρηση επενδύσεων ή διαχειριστής αγοράς και το οποίο επιτρέπει την προσέγγιση πλειόνων 
συμφερόντων τρίτων για την αγορά και την πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων – εντός του 
συστήματος και σύμφωνα με τους κανόνες του οι οποίοι δεν παρέχουν διακριτική ευχέρεια – κατά 
τρόπο που καταλήγει στη σύναψη σύμβασης σύμφωνα με τον τίτλο II του ν. 4514/2018. 
 
Συνδεδεμένος αντιπρόσωπος: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, ενεργώντας υπό την πλήρη και 
άνευ όρων ευθύνη μιας και μόνης επιχείρησης επενδύσεων για λογαριασμό της οποίας ενεργεί, 
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διαφημίζει τις επενδυτικές ή/και παρεπόμενες υπηρεσίες σε πελάτες ή δυνητικούς πελάτες, λαμβάνει 
και διαβιβάζει οδηγίες ή εντολές πελατών σχετικά με επενδυτικές υπηρεσίες ή χρηματοπιστωτικά 
μέσα, τοποθετεί χρηματοπιστωτικά μέσα ή παρέχει συμβουλές σε πελάτες ή δυνητικούς πελάτες 
σχετικά με τα εν λόγω χρηματοπιστωτικά μέσα ή χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.  
 
 
3. Η ΤΡΑΠΕΖΑ – ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ  
   
3.1 Γενικές Πληροφορίες  
Η Τράπεζα αποτελεί ανώνυμη τραπεζική εταιρία, εποπτευόμενη από την Τράπεζα της Ελλάδος, 
προερχόμενη από τον μετασχηματισμό της «Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συν.Π.Ε.», 
σύμφωνα με την από 28 Ιουνίου 2020 απόφαση της συνέλευσης των μελών της, η οποία δύναται, 
βάσει του καταστατικού της, να ασκεί εργασίες που αφορούν στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών 
και δραστηριοτήτων, καθώς και παρεπόμενων υπηρεσιών, όπως αυτές αναφέρονται στον ν. 
4514/2018 (όπως εκάστοτε ισχύει).   
 
Τα στοιχεία της Τράπεζας είναι τα ακόλουθα:  
 
Επωνυμία: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Διακριτικός τίτλος:  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.  

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. :  77156527000 

Έδρα :  Δήμος Ηρακλείου Κρήτης 

Διεύθυνση :  Λεωφ. Ικάρου 5, 71306 Ηράκλειο Κρήτης 

Τηλέφωνο επικοινωνίας:  2810 338800 

Αριθμός φαξ:  2810 390468 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail):  mail_info@pancretabank.gr 

Ιστοσελίδα:  www.pancretabank.gr  

Εποπτικές Αρχές και Στοιχεία 
επικοινωνίας με αυτές :   

Τράπεζα της Ελλάδος  

Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα 
Tηλ.: 210 32 01 111,  

Φαξ: 210 32 32 239, 210 32 32 816  

E - mail: secretariat@bankofgreece.gr  

Ιστοσελίδα: www.bankofgreece.gr  

Ως προς την παροχή επενδυτικών 
υπηρεσιών/δραστηριοτήτων:  

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  

Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62 Αθήνα 
Τηλ. 210 33 77 100,  

http://www.pancretabank.gr/
mailto:secretariat@bankofgreece.gr
http://www.bankofgreece.gr/
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Φαξ: 210 33 77 205,  

E-mail: info@cmc.gov.gr  

Ιστοσελίδα: www.hcmc.gr   

Η κατανομή των αρμοδιοτήτων των δύο 
αρχών καθορίζεται βάσει της ισχύουσας 
νομοθεσίας. 

Αριθμός άδειας λειτουργίας:  2306/19.5.94 

  
3.2 Επενδυτικές και Παρεπόμενες Υπηρεσίες 
Η Τράπεζα δύναται, βάσει της άδειας λειτουργίας και του καταστατικού της, να παρέχει όλες τις 
προβλεπόμενες στον ν. 4514/2018 επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες.  
Κατωτέρω παρατίθενται οι επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες που η Τράπεζα παρέχει κατά τον 
χρόνο έκδοσης του παρόντος:  
 
Επενδυτικές Υπηρεσίες και Δραστηριότητες  
 
α) Λήψη και διαβίβαση εντολών, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για 
λογαριασμό Πελατών για κατάρτιση συναλλαγών επί ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών 
μέσων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη σχετική σύμβαση παροχής επενδυτικών 
υπηρεσιών. 
 
β) Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό Πελατών, η οποία συνίσταται στη διαμεσολάβηση στη σύναψη 
συμφωνιών αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων, για λογαριασμό 
Πελατών, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη σχετική σύμβαση παροχής επενδυτικών 
υπηρεσιών. 
 
γ) Διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό.  
 
Παρεπόμενες Υπηρεσίες  
 
α) Φύλαξη και διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό Πελατών, περιλαμβανομένης 
της θεματοφυλακής και συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών 
διαθεσίμων/παρεχόμενων ασφαλειών, 
 
 β) Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου, την κλαδική 
στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και 
εξαγορές επιχειρήσεων, 
 
γ) Υπηρεσίες ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, 
 
δ) Έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών 
συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα.  
 
Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται μόνο κατόπιν υπογραφής Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους αυτής.  
 

mailto:info@cmc.gov.gr
http://www.hcmc.gr/
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3.3 Χρηματοπιστωτικά μέσα  
Τα χρηματοπιστωτικά μέσα επί των οποίων παρέχονται από την Τράπεζα οι επενδυτικές και 
παρεπόμενες υπηρεσίες (εφεξής «Χρηματοπιστωτικά Μέσα») είναι τα ακόλουθα:  
 
1) κινητές αξίες 
2) μέσα χρηματαγοράς 
3) μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, 
4) συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές (PRIIPs),  
5) δομημένες καταθέσεις, ως τέτοιων νοούμενων των καταθέσεων όπως ορίζονται με το άρθρο 2 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, που είναι πλήρως επιστρεπτέες κατά την ημερομηνία λήξης, βάσει όρων υπό τους 
οποίους τυχόν τόκοι ή ασφάλιστρα καταβάλλονται ή εκτίθενται σε κίνδυνο σύμφωνα με έναν τύπο 
που περιλαμβάνει παράγοντες όπως: 
α) έναν δείκτη ή συνδυασμό δεικτών, εξαιρουμένων των καταθέσεων μεταβλητού επιτοκίου των 
οποίων η απόδοση συνδέεται άμεσα με έναν δείκτη επιτοκίου όπως ο Euribor ή ο Libor, 
β) ένα χρηματοπιστωτικό μέσο ή συνδυασμό χρηματοπιστωτικών μέσων, 
γ) ένα εμπόρευμα ή συνδυασμό εμπορευμάτων ή άλλων υλικών ή μη υλικών μη ανταλλάξιμων 
περιουσιακών στοιχείων ή 
δ) μια συναλλαγματική ισοτιμία ή συνδυασμό συναλλαγματικών ισοτιμιών. 
6) χρηματοπιστωτικά μέσα δεκτικά υπαγωγής στο καθεστώς εξυγίανσης του ν.4335/2015 (Οδηγία 
2014/59/ΕΕ).   
 
Τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα διακρίνονται σε Πολύπλοκα και Μη Πολύπλοκα, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα περιγραφόμενα στο Παράρτημα Ι του παρόντος εντύπου, το οποίο παρακαλούμε να 
αναγνώσετε προσεκτικά.  
 
4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ   
 

Στο πλαίσιο της παροχής επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών επί χρηματοπιστωτικών μέσων, 
η Τράπεζα κατηγοριοποιεί τους Πελάτες στις προβλεπόμενες από τη σχετικά εφαρμοστέα 
νομοθεσία κατηγορίες πελατών με βάση τα κριτήρια που τίθενται από τον νόμο.  
Οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κατηγορίες πελατών είναι οι ακόλουθες τρεις (3): 

i) Ιδιώτες Πελάτες (retail clients), 
ii) Επαγγελματίες Πελάτες (professional clients) διακρινόμενοι σε: 

- Επαγγελματίες λόγω της φύσης τους 
- Επαγγελματίες λόγω του μεγέθους τους  
-       Δυνητικοί Επαγγελματίες Πελάτες  

iii) Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι (eligible counterparties). 
Η σχετική νομοθεσία επιφυλάσσει διαφορετικό επίπεδο προστασίας ανά κατηγορία πελατών κατά 
την παροχή σε αυτούς επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών επί χρηματοπιστωτικών μέσων. Ο 
υψηλότερος βαθμός προστασίας παρέχεται στους Ιδιώτες Πελάτες και ο χαμηλότερος στους 
Επιλέξιμους Αντισυμβαλλόμενους. Συνεπώς, η Τράπεζα προβλέπει όρους διαφορετικής 
αντιμετώπισης των Πελατών ανάλογα με την κατηγοριοποίησή τους. Αναλυτική παρουσίαση του 
επιπέδου προστασίας ανά κατηγορία Πελατών περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος 
εντύπου, το οποίο παρακαλούμε να αναγνώσετε προσεκτικά.   
Η κατηγοριοποίηση Πελατών αφορά σε όλες τις επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες, 
χρηματοπιστωτικά μέσα και συναλλαγές. 
Η Τράπεζα κοινοποιεί τόσο στους νέους όσο και στους υφιστάμενους Πελάτες ότι προέβη στην 
απαιτούμενη κατηγοριοποίηση ή ανακατηγοριοποίησή τους ως Ιδιωτών Πελατών, Επαγγελματιών 
Πελατών ή Επιλέξιμων Αντισυμβαλλομένων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Παράρτημα 
ΙΙ του παρόντος εντύπου, το οποίο παρακαλούμε να αναγνώσετε προσεκτικά. Περαιτέρω, η Τράπεζα 
γνωστοποιεί στους Πελάτες με σταθερό μέσο το δικαίωμά τους να ζητήσουν την κατάταξή τους σε 
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άλλη κατηγορία πελατών και κάθε περιορισμό που η ενδεχόμενη μεταβολή της κατηγοριοποίησή 
τους συνεπάγεται ως προς το επίπεδο προστασίας τους.    
 
4.1 Ιδιώτες Πελάτες 
Ιδιώτες Πελάτες είναι οι Πελάτες που δεν θεωρούνται ούτε έχουν κατηγοριοποιηθεί ως 
Επαγγελματίες Πελάτες ή Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι. 
 
Οι Ιδιώτες Πελάτες απολαμβάνουν από τη σχετικά εφαρμοστέα νομοθεσία τον υψηλότερο βαθμό 
προστασίας των συμφερόντων τους από όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες Πελατών.  
 
4.2 Επαγγελματίες πελάτες  
Ως Επαγγελματίας Πελάτης θεωρείται και αντιμετωπίζεται από την Τράπεζα (εφόσον δεν έχει λάβει 
χώρα αλλαγή κατηγορίας και δεν αντιμετωπίζεται ως Ιδιώτης Πελάτης ή ως Επιλέξιμος 
Αντισυμβαλλόμενος) ο Πελάτης που πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ του 
ν.4514/2018.  
Συγκεκριμένα, ως Επαγγελματίας Πελάτης νοείται ο πελάτης που διαθέτει την εμπειρία, τις γνώσεις 
και την εξειδίκευση, ώστε να λαμβάνει τις δικές του επενδυτικές αποφάσεις και να εκτιμά δεόντως 
τον κίνδυνο που αναλαμβάνει. Σε κάθε περίπτωση οι εν λόγω πελάτες δεν θεωρείται ότι έχουν γνώση 
της αγοράς και πείρα συγκρίσιμη με εκείνη των Ιδιωτών Πελατών. 
 
Οι Επαγγελματίες Πελάτες είναι κατά κύριο λόγο νομικές οντότητες. Οι Επαγγελματίες Πελάτες 
διακρίνονται περαιτέρω σε: 
 

i) Επαγγελματίες Πελάτες λόγω της φύσης τους και 
ii) Επαγγελματίες Πελάτες λόγω του μεγέθους τους 
iii) Επαγγελματίες Πελάτες που αντιμετωπίζονται ως τέτοιοι κατόπιν αίτησής τους (δυνητικοί 

Επαγγελματίες Πελάτες). 
 
4.2.1 Επαγγελματίες Πελάτες λόγω της φύσης τους 
 
Ως Επαγγελματίες Πελάτες λόγω της φύσης και του αντικειμένου τους θεωρούνται για όλες τις 
επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα οι ακόλουθοι: 
 
1) Οι οντότητες που υποχρεούνται να λαμβάνουν άδεια λειτουργίας ή να υπόκεινται υποχρεωτικά σε 
εποπτικούς κανόνες για να ασκήσουν δραστηριότητες στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ο κατωτέρω 
κατάλογος θεωρείται ότι περιλαμβάνει όλες τις οντότητες που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας και 
ασκούν τις χαρακτηριστικές για τις αναφερόμενες οντότητες δραστηριότητες: οντότητες που έχουν 
λάβει άδεια από ένα κράτος μέλος της ΕΕ κατ' εφαρμογή ενωσιακής οδηγίας, οντότητες που έχουν 
λάβει άδεια ή υπόκεινται στις ρυθμίσεις κράτους μέλους χωρίς αναφορά σε ενωσιακή οδηγία, και 
οντότητες που έχουν λάβει άδεια ή υπόκεινται στις ρυθμίσεις τρίτης χώρας: 
 
α) πιστωτικά ιδρύματα, 
β) επιχειρήσεις επενδύσεων, 
γ) άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια ή υπόκεινται σε ρυθμίσεις, 
δ) ασφαλιστικές εταιρείες, 
ε) οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων και εταιρείες διαχείρισης τους 
στ) συνταξιοδοτικά ταμεία και εταιρείες διαχείρισής τους, 
ζ) διαπραγματευτές σε χρηματιστήρια εμπορευμάτων και συναφών παραγώγων, 
η) τοπικές επιχειρήσεις, 
θ) άλλοι θεσμικοί επενδυτές. 
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2) Εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων φορέων που 
διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, κεντρικές τράπεζες διεθνείς και 
υπερεθνικοί οργανισμοί, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλοι παρόμοιοι διεθνείς οργανισμοί. 
 
3) Άλλοι θεσμικοί επενδυτές, των οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η επένδυση σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων οντοτήτων που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την 
τιτλοποίηση στοιχείων ενεργητικού ή άλλες χρηματοδοτικές συναλλαγές. 
 
4.2.2 Επαγγελματίες Πελάτες λόγω του μεγέθους τους 
 
Ως Επαγγελματίες Πελάτες λόγω του μεγέθους τους θεωρούνται για όλες τις επενδυτικές υπηρεσίες 
και δραστηριότητες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα, μεγάλες επιχειρήσεις που πληρούν τουλάχιστον 
δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια μεγέθους σε ατομική βάση (ήτοι σε βάση επιμέρους εταιρείας): 
 

i) Σύνολο ισολογισμού: 20.000.000 ευρώ 
ii) Καθαρό κύκλο εργασιών: 40.000.000 ευρώ 
iii) Ίδια κεφάλαια: 2.000.000 ευρώ 

 
4.2.3 Δυνητικοί Επαγγελματίες Πελάτες  

 
Δυνητικοί Επαγγελματίες Πελάτες είναι: 
 

i) Μεμονωμένοι Ιδιώτες Πελάτες 
ii) δημόσιοι φορείς 
iii) αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και 
iv) δήμοι,  

 
οι οποίοι δύνανται να κατηγοριοποιούνται και να αντιμετωπίζονται ως Επαγγελματίες Πελάτες από 
την Τράπεζα και να παραιτούνται από μέρος του αυξημένου επίπεδου προστασίας που τους 
εξασφαλίζει η κατηγοριοποίησή τους ως Ιδιωτών Πελατών, εφόσον τηρούνται δύο τουλάχιστον από 
τα ακόλουθα κριτήρια και έχει ακολουθηθεί η περιγραφόμενη στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος 
διαδικασία ανακατηγοριοποίησης: 
 
• 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 στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα, η οποία απαιτεί γνώση των σχεδιαζόμενων συναλλαγών ή υπηρεσιών. 
 
4.3 Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι 
Ως Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι θεωρούνται και αντιμετωπίζονται από την Τράπεζα Πελάτες, οι 
οποίοι πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια: 

i) Αποτελούν ένα από τα παρακάτω: 
1) επιχειρήσεις επενδύσεων (συμπεριλαμβανομένης της Α.Ε.Π.Ε.Υ.) 
2) πιστωτικά ιδρύματα, 
3) ασφαλιστικές εταιρίες, 
4) Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.)  
5) εταιρείες  διαχείρισης Ο.Σ.Ε.Κ.Α.  
6) ταμεία συντάξεων 
7) εταιρείες  διαχείρισης ταμείων συντάξεων  
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8) άλλοι οργανισμοί του χρηματοπιστωτικού τομέα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ή 
ρυθμίζονται με βάση το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικό δίκαιο κράτους-μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

9) εθνικές κυβερνήσεις  ή αντίστοιχες υπηρεσίες εθνικής κυβέρνησης, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων φορέων που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος σε 
εθνικό επίπεδο  

10) κεντρικές τράπεζες,  
11) υπερεθνικοί οργανισμοί, 

ii) εξαιρούνται σε κάθε περίπτωση οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης (οι οποίες δύνανται να 
ζητήσουν να αντιμετωπίζονται ως Επαγγελματίες Πελάτες), έχουν αποδεχθεί και 
επιβεβαιώσει εγγράφως προς την Τράπεζα, πριν από τη διενέργεια συναλλαγής (που αφορά 
στις υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών), είτε με μορφή γενικής 
συμφωνίας είτε για κάθε μεμονωμένη συναλλαγή, ότι δέχονται να αντιμετωπισθούν ως 
Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι. 

Στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος εντύπου περιγράφονται αναλυτικά τόσο η παρεχόμενη ανά 
κατηγορία Πελατών προστασία όσο και η δυνατότητα και η διαδικασία ανακατηγοριοποίησης των 
Πελατών.  
 
5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ    
 
Η Τράπεζα, κατά την παροχή των υπηρεσιών της λήψης και διαβίβασης, καθώς και της εκτέλεσης 
εντολών επί Χρηματοπιστωτικών Μέσων για λογαριασμό Πελατών, ζητά από εσάς να της παράσχετε 
πληροφορίες σχετικά με τη γνώση και την εμπειρία σας στον επενδυτικό τομέα σε σχέση με τον 
συγκεκριμένο τύπο προσφερόμενου ή αιτούμενου προϊόντος ή υπηρεσίας, ώστε να είναι σε θέση να 
εκτιμήσει κατά πόσο η σχεδιαζόμενη επενδυτική υπηρεσία ή το προϊόν ενδείκνυται για σας 
(Αξιολόγηση Συμβατότητας). Ειδικότερα, κατά την εκτίμηση αυτή, η Τράπεζα προσδιορίζει αν 
διαθέτετε την αναγκαία πείρα και τις απαιτούμενες γνώσεις, προκειμένου να κατανοήσετε τους 
κινδύνους που συνδέονται με το προσφερόμενο ή ζητούμενο επενδυτικό προϊόν ή υπηρεσία. Όταν 
μια επενδυτική υπηρεσία προσφέρεται σε συνδυασμό με άλλη υπηρεσία ή προϊόν ως μέρος πακέτου 
ή ως όρος για την ίδια συμφωνία ή πακέτο (πακέτο υπηρεσιών ή προϊόντων), στην εν λόγω 
αξιολόγηση εξετάζεται κατά πόσο το συνολικό πακέτο είναι ενδεδειγμένο για σας. 
 
Σε περίπτωση Πελάτη - νομικού προσώπου ή ομάδας δύο ή περισσότερων Πελατών - φυσικών 
προσώπων, η Αξιολόγηση Συμβατότητας διενεργείται στο πρόσωπο του εκπροσώπου, σε ό,τι αφορά 
τα νομικά πρόσωπα, ή του εκάστοτε εντολέα που διενεργεί τις συναλλαγές για ομάδες φυσικών 
προσώπων, εκτός εάν συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό στη σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.  
 
Προκειμένου να συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες, η Τράπεζα χρησιμοποιεί Ερωτηματολόγιο, 
το οποίο καλείστε να συμπληρώσετε πριν τη σύναψη της σύμβασης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. 
Το ερωτηματολόγιο ενδέχεται να επικαιροποιείται, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με την 
εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της Τράπεζας.  
 
Η Τράπεζα βασίζεται στις πληροφορίες που της παρέχετε, γι΄ αυτό παρακαλούμε να μας γνωρίζετε 
όλες τις ζητούμενες πληροφορίες, με ακρίβεια και πληρότητα. Σε περίπτωση που αρνηθείτε να μας 
παράσχετε τις ζητούμενες πληροφορίες ή αν παράσχετε ανεπαρκείς πληροφορίες, η Τράπεζα σας 
προειδοποιεί ότι δε θα είναι σε θέση να κρίνει κατά πόσον η σκοπούμενη επενδυτική υπηρεσία ή το 
προϊόν είναι κατάλληλα για εσάς.  
 
Αν η Τράπεζα κρίνει, βάσει των πληροφοριών που συνέλεξε, ότι το προϊόν ή η υπηρεσία ενδείκνυται 
για σας, η υπηρεσία θα παρασχεθεί και η εντολή σας θα προχωρήσει κανονικά. Διαφορετικά, η 
Τράπεζα θα σας προειδοποιήσει σχετικά εγγράφως.   
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Εξαιρέσεις από τη διενέργεια Αξιολόγησης Συμβατότητας  
 
Α) Η Τράπεζα θεωρεί ότι ένας Επαγγελματίας Πελάτης ή ένας Πελάτης που έχει κατηγοριοποιηθεί 
ως Επιλέξιμος Αντισυμβαλλόμενος, διαθέτει την αναγκαία πείρα και τις απαιτούμενες γνώσεις για να 
κατανοήσει τους κινδύνους που συνδέονται με τις επενδυτικές υπηρεσίες ή συναλλαγές ή τα είδη 
των συναλλαγών ή προϊόντων, για τα οποία έχει κατηγοριοποιηθεί ως Επαγγελματίας ή Επιλέξιμος 
Αντισυμβαλλόμενος. Στις περιπτώσεις αυτές, συνεπώς, δεν απαιτείται η διενέργεια Αξιολόγησης 
Συμβατότητας.  
 
Β) Κατά την παροχή των υπηρεσιών εκτέλεσης ή λήψης και διαβίβασης εντολών Πελατών σε μη 
πολύπλοκα χρηματοπιστωτικά μέσα, εξαιρουμένης της χορήγησης δανείων ή πιστώσεων που δεν 
περιλαμβάνονται σε υφιστάμενα πιστωτικά όρια δανείων, τρεχούμενων λογαριασμών και πιστωτικών 
διευκολύνσεων Πελατών, ή της δέσμης χρηματοπιστωτικών μέσων ή/και υπηρεσιών, όπου θα πρέπει 
να αξιολογείται ότι η πλήρης δέσμη πρέπει να είναι συμβατή με το προφίλ σας, η Τράπεζα δύναται 
να προσφέρει τις υπηρεσίες αυτές χωρίς να διενεργήσει Αξιολόγηση Συμβατότητας, εφόσον 
πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:   
 

i) οι υπηρεσίες σχετίζονται με μη πολύπλοκα χρηματοπιστωτικά μέσα και συγκεκριμένα με : α) 
μετοχές εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ισοδύναμη αγορά 
τρίτης χώρας ή σε ΠΜΔ, εφόσον πρόκειται για μετοχές εταιρειών και εξαιρουμένων μετοχών 
σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων μη ΟΣΕΚΑ και μετοχών στις οποίες έχουν 
ενσωματωθεί παράγωγα, β) ομολογίες ή άλλες μορφές τιτλοποιημένου χρέους, εισηγμένες 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ισοδύναμη αγορά τρίτης χώρας, ή σε 
ΠΜΔ, εξαιρουμένων εκείνων στις οποίες έχουν ενσωματωθεί παράγωγα ή στις οποίες έχουν 
ενσωματωθεί δομές που καθιστούν δύσκολη για τον πελάτη την κατανόηση του συναφούς 
κινδύνου, γ) μέσα χρηματαγοράς, εξαιρουμένων εκείνων στα οποία ενσωματώνονται 
παράγωγα ή στα οποία έχουν ενσωματωθεί δομές που καθιστούν δύσκολη για τον πελάτη 
την κατανόηση του συναφούς κινδύνου, δ) μετοχές ή μερίδια σε ΟΣΕΚΑ εξαιρουμένων των 
δομημένων ΟΣΕΚΑ όπως αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, του 
κανονισμού (EE) αριθ. 583/2010, ε) δομημένες καταθέσεις, εξαιρουμένων εκείνων στις 
οποίες έχουν ενσωματωθεί δομές που καθιστούν δύσκολη για τον πελάτη την κατανόηση του 
κινδύνου για την απόδοση ή το κόστος της πρόωρης εξόδου από το προϊόν, στ) άλλα μη 
πολύπλοκα χρηματοπιστωτικά μέσα, 

ii) η υπηρεσία παρέχεται κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας, 
iii) έχετε ενημερωθεί σαφώς ότι κατά την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας η Τράπεζα δεν 

υποχρεούται να αξιολογήσει την καταλληλότητα του χρηματοπιστωτικού μέσου ή της 
υπηρεσίας που προσφέρονται ή παρέχονται και ότι επομένως δεν καλύπτεστε από την 
αντίστοιχη προστασία των σχετικών κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας,   

iv) η Τράπεζα συμμορφώνεται με τις αντίστοιχες νομοθετικές υποχρεώσεις της για την αποφυγή 
συγκρούσεων συμφερόντων.  

 
Η Τράπεζα τηρεί αρχεία των αξιολογήσεων συμβατότητας που διενεργούνται που περιλαμβάνουν 
τα εξής:  
α) το αποτέλεσμα της αξιολόγησης συμβατότητας. 
β) τυχόν προειδοποίηση που έχει δοθεί στον Πελάτη, στην περίπτωση που η αγορά επενδυτικής 
υπηρεσίας ή προϊόντος αξιολογήθηκε ως δυνητικά ακατάλληλη για αυτόν, σε περίπτωση που ο 
πελάτης ζήτησε να προβεί στη συναλλαγή παρά την προειδοποίηση και, κατά περίπτωση, αν η 
Τράπεζα αποδέχθηκε το αίτημα του Πελάτη να προβεί στην συναλλαγή.  
γ) τυχόν προειδοποίηση που έχει δοθεί στον Πελάτη στην περίπτωση που αυτός δεν παρείχε 
επαρκείς πληροφορίες, προκειμένου η Τράπεζα να διενεργήσει την Αξιολόγηση Συμβατότητας, αν 
ο Πελάτης ζήτησε να προβεί στη συναλλαγή παρά την προειδοποίηση και, κατά περίπτωση, αν η 
Τράπεζα αποδέχθηκε το αίτημά του.  
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Η Τράπεζα τηρεί τα ως άνω αρχεία ακόμα και όταν δεν διενεργήθηκε η συναλλαγή. 
 
6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΧΟΥ 
 

Κατά την παροχή των υπηρεσιών της λήψης και διαβίβασης, καθώς και της εκτέλεσης εντολών για 
λογαριασμό Πελατών της, η Τράπεζα όταν διαθέτει χρηματοπιστωτικά μέσα, προσδιορίζει ποια 
προϊόντα μπορεί να διαθέτει σε κάθε Πελάτη ή ομάδα Πελατών, σύμφωνα με το επενδυτικό τους 
προφίλ και καθορίζει τις σχετικές στρατηγικές διανομής. Η Τράπεζα διασφαλίζει τη γενική συνέπεια 
των προϊόντων που προσφέρει και των σχετικών υπηρεσιών που παρέχει, με τις ανάγκες, τα 
χαρακτηριστικά και τους στόχους των Πελατών της. Στο πλαίσιο αυτό, έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει 
Πολιτική παρακολούθησης προϊόντων.  
 
Αγορά στόχος  
Κατά τη διάθεση προϊόντων στους Πελάτες της, η Τράπεζα προσδιορίζει την πραγματική αγορά 
στόχο κάθε προϊόντος ή κατηγορίας προϊόντων που διανέμει. Για τον προσδιορισμό της πραγματικής 
αγοράς στόχου, λαμβάνει υπόψη τη δυνητική αγορά στόχο που έχει καθορίσει ο κατασκευαστής του 
εν λόγω προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, η Τράπεζα προσδιορίζει αγορά στόχο για κάθε προϊόν ή 
κατηγορία προϊόντων που διανέμει, ακόμη και αν ο κατασκευαστής δεν έχει καθορίσει αγορά στόχο.  
 
Για τον προσδιορισμό της αγοράς στόχου των διανεμόμενων από αυτή προϊόντων, η Τράπεζα 
λαμβάνει υπόψη της τις τυχόν πληροφορίες που ο κατασκευαστής της έχει χορηγήσει, σε συνδυασμό 
με τις πληροφορίες και τις γνώσεις που διαθέτει η ίδια για τους Πελάτες της, συνεπεία των στοιχείων 
που έχει συλλέξει από αυτούς, καθώς και τις πληροφορίες που έχει αποκτήσει μέσω έρευνας 
εγγράφων.  
 
Η αγορά στόχος κάθε προϊόντος συνίσταται στην ομάδα Πελατών όπου η Τράπεζα σκοπεύει να 
προσφέρει πράγματι το προϊόν μέσω της παροχής των υπηρεσιών της. 
 
Ως προς την ανάλυση των χαρακτηριστικών της πελατειακής της βάσης, η Τράπεζα χρησιμοποιεί 
οποιαδήποτε πληροφοριακά στοιχεία και δεδομένα θεωρεί ευλόγως χρήσιμα και διαθέσιμα για τον 
σκοπό αυτό, τα οποία μπορεί να βρίσκονται στη διάθεσή της και να έχουν συγκεντρωθεί μέσω 
επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών ή μέσω άλλων πηγών. Με βάση τις πληροφορίες που 
διαθέτει από την πελατειακή της σχέση με κάθε Πελάτη και τις πληροφορίες που συλλέγει από τον 
έλεγχο συμβατότητας που διενεργεί, η Τράπεζα διαμορφώνει μια σειρά επενδυτικών προφίλ στα 
οποία κατατάσσει τους Πελάτες της.  
 
Με βάση τη δυνητική αγορά στόχο του κατασκευαστή και την αξιολόγηση της πελατειακής της 
βάσης, κατά τα ανωτέρω, η Τράπεζα προσδιορίζει την πραγματική αγορά στόχο ανά προϊόν ή 
κατηγορία προϊόντος, λαμβάνοντας υπόψη το είδος των Πελατών στους οποίους απευθύνεται το 
προϊόν, τις γνώσεις και την εμπειρία τους, τη χρηματοοικονομική κατάσταση κάθε πελάτη, με έμφαση 
στη δυνατότητά του να υποστεί ζημίες, τους στόχους και τις ανάγκες κάθε Πελάτη, καθώς και την 
ανοχή κινδύνου και τη συμβατότητα του προφίλ κινδύνου/ανταμοιβής-απόδοσης του προϊόντος με 
την αγορά-στόχο.   
 
Αν η Τράπεζα διαπιστώνει ότι με βάση το σύνολο των πληροφοριών και των δεδομένων που έχει στη 
διάθεσή της και συγκεντρώνει μέσω επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών ή μέσω άλλων πηγών, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που λαμβάνει από τους κατασκευαστές, ένα συγκεκριμένο 
προϊόν δεν θα είναι ποτέ συμβατό με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων ή των 
δυνητικών Πελατών της, δεν συμπεριλαμβάνει το προϊόν στο φάσμα των προϊόντων της. 
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Αρνητική αγορά στόχος  
Πέραν του κατά τα ανωτέρω προσδιορισμού της αγοράς – στόχου κάθε διατιθέμενου από αυτή 
προϊόντος, η Τράπεζα εξετάζει και αν το εν λόγω προϊόν δεν είναι συμβατό με ορισμένους πελάτες 
- στόχους («αρνητική» αγορά στόχος). 
  
Η Τράπεζα καταρχάς προσδιορίζει την αρνητική αγορά στόχο δηλώνοντας την ασυμβατότητα του 
προϊόντος ή της υπηρεσίας με κάθε ομάδα Πελατών που δεν εμπίπτουν στη θετική αγορά στόχο. 
Ωστόσο, μπορεί να καθορίζει και στενότερη αρνητική αγορά στόχο.   
 
Η Τράπεζα δε διανέμει σε Πελάτες προϊόντα που εμπίπτουν στην αρνητική αγορά στόχο. Κατ΄ 
εξαίρεση, είναι δυνατή η πώληση σε Πελάτη προϊόντος που εμπίπτει στην αρνητική αγορά στόχο σε 
σπάνιες περιπτώσεις και υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνεται σχετική έγκριση και αιτιολογείται η 
παρέκκλιση ειδικά και εμπεριστατωμένα, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στην Πολιτική 
παρακολούθησης προϊόντων της Τράπεζας.   
 
Επανεξέταση  
Η Τράπεζα επανεξετάζει τα προϊόντα που διαθέτει σε τακτική βάση και τουλάχιστον ετησίως με 
σκοπό να αξιολογεί κατά πόσο κάθε προϊόν συνεχίζει να εξυπηρετεί τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά 
και τους στόχους της προσδιορισμένης αγοράς στόχου και κατά πόσο η σκοπούμενη στρατηγική 
διανομής συνεχίζει να είναι η κατάλληλη. 
 
Επιπλέον, η Τράπεζα   εξετάζει τα δεδομένα και τις πληροφορίες που ενδέχεται να παρέχουν 
ενδείξεις ότι έχει προσδιορίσει εσφαλμένα την πραγματική αγορά στόχο για ένα συγκεκριμένο 
προϊόν ή υπηρεσία ή ότι το προϊόν ή η υπηρεσία δεν πληροί πλέον τις συνθήκες της προσδιορισμένης 
αγοράς στόχου, όπως όταν το προϊόν καθίσταται μη ρευστό ή πολύ ασταθές λόγω των αλλαγών της 
αγοράς.   
 
7. ΦΥΛΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ  
 

Κατά την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό 
Πελατών, περιλαμβανομένης της θεματοφυλακής και συναφών υπηρεσιών όπως διαχείριση 
χρηματικών διαθεσίμων/ παροχή ασφαλειών, η Τράπεζα λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την 
προστασία των δικαιωμάτων σας. Ειδικότερα:  
 
7.1 Προστασία των χρηματοπιστωτικών κεφαλαίων  
7.1.1 Γενικά – Διαχωρισμός περιουσιακών κεφαλαίων  

Η Τράπεζα θεσπίζει και εφαρμόζει κατάλληλες διαδικασίες και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα 
προκειμένου να διασφαλίζεται ο διαχωρισμός:  
 
• τόσο των περιουσιακών στοιχείων (κεφαλαίων και χρηματοπιστωτικών μέσων) Πελατών, τα 

οποία κατέχει η Τράπεζα, από τα ίδια περιουσιακά στοιχεία της ίδιας της Τράπεζας,  
• όσο και των κατεχόμενων από την Τράπεζα περιουσιακών στοιχείων (κεφαλαίων και 

χρηματοπιστωτικών μέσων) εκάστου Πελάτη από τα αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία άλλων 
Πελατών. 

 
Σε κάθε περίπτωση, τα περιουσιακά στοιχεία σας φυλάσσονται χωριστά από τα περιουσιακά 
στοιχεία της Τράπεζας. Για την επίτευξη του ανωτέρω διαχωρισμού, η Τράπεζα διασφαλίζει ότι τα 
κεφάλαια και τα χρηματοπιστωτικά μέσα σας καταχωρίζονται και φυλάσσονται σε λογαριασμούς 
που τηρούνται για λογαριασμό Πελατών, χωριστούς από τους αντίστοιχους λογαριασμούς στους 
οποίους φυλάσσονται τα περιουσιακά στοιχεία της Τράπεζας.  
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7.1.2 Τήρηση λογαριασμών και αρχείων  
Προκειμένου να εφαρμόζεται ο εν λόγω διαχωρισμός και να είναι δυνατό να αποδεικνύεται η 
εφαρμογή του, η Τράπεζα, όταν κατέχει χρηματοπιστωτικά μέσα και κεφάλαια Πελατών: 
 

i) τηρεί κατάλληλα αρχεία και λογαριασμούς, ώστε να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή και χωρίς 
καθυστέρηση να διαχωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για λογαριασμό ενός 
Πελάτη από τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου 
Πελάτη, καθώς και από τα ίδια περιουσιακά στοιχεία της Τράπεζας, 

ii) τηρεί τα αρχεία και τους λογαριασμούς της κατά τρόπο που να διασφαλίζει την ακρίβεια και 
ιδίως την αντιστοιχία τους με τα χρηματοπιστωτικά μέσα και τα κεφάλαια που κατέχονται για 
λογαριασμό Πελατών καθώς και ότι μπορούν να χρησιμοποιούνται ως διαδρομή ελέγχου 
(audit trail), 

iii) εξετάζει τακτικά τη συμφωνία (reconciliation) μεταξύ των εσωτερικών λογαριασμών και 
αρχείων της και εκείνων τυχόν τρίτων, οι οποίοι κατέχουν τα περιουσιακά στοιχεία,  

iv) διασφαλίζει ότι τα χρηματοπιστωτικά μέσα πελατών που έχουν κατατεθεί σε τρίτο, μπορούν 
να διαχωριστούν από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην Τράπεζα και από τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στον τρίτο, με τη χρήση λογαριασμών με διαφορετικές 
ονομασίες στα βιβλία του τρίτου (ενδεικτικά, με την ένδειξη «για λογαριασμό Πελατών») ή 
με άλλα ισοδύναμα μέτρα με τα οποία επιτυγχάνεται το ίδιο επίπεδο προστασίας, 

v) διασφαλίζει ότι τα κεφάλαια που έχουν καταθέσει οι Πελάτες 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 Τράπεζα ή άλλων προσώπων. Για το λόγο αυτό, μεταξύ άλλων, η Τράπεζα μεριμνά, ώστε 
οι εν λόγω λογαριασμοί, στους οποίους είναι κατατεθειμένα τα κεφάλαια Πελατών, να έχουν 
σαφή ένδειξη ότι περιλαμβάνουν και αφορούν κεφάλαια Πελατών της Τράπεζας και όχι ίδια 
κεφάλαιά της. 

vi) θεσπίζει επαρκείς οργανωτικές ρυθμίσεις για τη φύλαξη περιουσιακών στοιχείων Πελατών, 
μεταξύ άλλων και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου απώλειας ή μείωσης των 
περιουσιακών στοιχείων Πελατών ή των δικαιωμάτων σε σχέση με τα περιουσιακά αυτά 
στοιχεία, λόγω κατάχρησης των περιουσιακών στοιχείων, απάτης, κακής διαχείρισης, ελλιπούς 
τήρησης αρχείου ή αμέλειας.  
 

7.1.3 Τήρηση συλλογικών λογαριασμών – omnibus accounts  
Σε περίπτωση χρήσης, όπου επιτρέπεται, συλλογικών λογαριασμών (omnibus accounts) για τη 
φύλαξη κεφαλαίων και χρηματοπιστωτικών μέσων Πελατών, η Τράπεζα μεριμνά και διασφαλίζει ότι 
εφαρμόζεται η ίδια αρχή του διαχωρισμού περιουσιακών στοιχείων. 
 
Για τον σκοπό αυτό, πριν από την έναρξη της χρήσης και τήρησης τέτοιων λογαριασμών, η Τράπεζα 
εξετάζει, διαπιστώνει και διασφαλίζει ότι κατά τη λειτουργία των εν λόγω λογαριασμών πληρούνται 
οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
i) γίνεται πλήρης διαχωρισμός μεταξύ των θέσεων της Τράπεζας και των θέσεων των Πελατών 
ii) υφίστανται και λειτουργούν διαδικασίες και μηχανισμοί που διασφαλίζουν το διαχωρισμό και 

την εξατομίκευση σε επίπεδο εκάστου Πελάτη 
iii) η Τράπεζα έχει ενημερώσει τους σχετικούς Πελάτες κατά την έναρξη της επιχειρηματικής σχέσης 

μαζί τους για τη δυνατότητα χρήσης και τήρησης συλλογικών λογαριασμών (omnibus accounts) 
κατά τη φύλαξη περιουσιακών στοιχείων τους, για τους εγγενείς κινδύνους που προκύπτουν, 
καθώς και για την ταυτότητα των οντοτήτων που ενεργούν ως θεματοφύλακες και τηρούν τους 
εν λόγω λογαριασμούς.  
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Για τους εν λόγω συλλογικούς λογαριασμούς (omnibus accounts) η Τράπεζα τηρεί διαρκώς 
αντίστοιχους εσωτερικούς λογαριασμούς και αρχεία, οι οποίοι περιέχουν τις ίδιες εγγραφές ανά 
τηρούμενο λογαριασμό και ανά Πελάτη, ώστε να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή και χωρίς 
καθυστέρηση να διαχωρίζει τα κεφάλαια που κατέχονται για λογαριασμό ενός Πελάτη από τα 
κεφάλαια που κατέχονται για λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου Πελάτη. Η Τράπεζα προβαίνει σε 
καθημερινή αντιστοίχιση των τραπεζικών λογαριασμών και των αντίστοιχων λογαριασμών που 
εμφανίζονται στα εσωτερικά μηχανογραφικά συστήματά της, προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν 
λάθη και παραλείψεις και σε περίπτωση που υφίστανται να διορθώνονται άμεσα.  
 
7.1.4 Δικαιώματα τρίτων επί περιουσιακών στοιχείων Πελατών  
Τυχόν ασφάλειες, δικαιώματα παρακράτησης ή δικαιώματα συμψηφισμού επί χρηματοπιστωτικών 
μέσων ή κεφαλαίων σας που επιτρέπουν σε τρίτους να διαθέτουν χρηματοπιστωτικά μέσα ή 
κεφάλαιά σας, για την είσπραξη οφειλών που δεν έχουν σχέση με εσάς ή την παροχή υπηρεσιών 
προς τον εσάς («Δικαιώματα Τρίτων»), δεν επιτρέπονται, εκτός αν αυτό απαιτείται από την ισχύουσα 
νομοθεσία σε δικαιοδοσία τρίτης χώρας, στην οποία κατέχονται τα κεφάλαια ή τα χρηματοπιστωτικά 
μέσα σας. 
 
Σε περίπτωση που η Τράπεζα είναι υποχρεωμένη να συνάπτει συμφωνίες που δημιουργούν τα εν 
λόγω Δικαιώματα Τρίτων, σας γνωστοποιεί τις σχετικές πληροφορίες, ενημερώνοντάς σας για τους 
κινδύνους που συνδέονται με τις εν λόγω συμφωνίες. 
 
Όταν Δικαιώματα Τρίτων παρέχονται από την Τράπεζα επί χρηματοπιστωτικών μέσων ή κεφαλαίων 
σας, ή όταν η Τράπεζα ενημερωθεί ότι έχουν παρασχεθεί, καταγράφονται στις συμβάσεις του 
Πελάτη και στους λογαριασμούς της Τράπεζας, ώστε να καθίσταται σαφές το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς των περιουσιακών στοιχείων του Πελάτη σε κάθε περίπτωση, όπως, ενδεικτικά, σε 
περίπτωση αφερεγγυότητας.  
 
7.2 Κατάθεση χρηματοπιστωτικών μέσων σε τρίτους  
Η Τράπεζα μπορεί να καταθέτει χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία κατέχει για λογαριασμό σας, σε 
λογαριασμό ή λογαριασμούς που έχουν ανοιχτεί σε τρίτο (υποθεματοφύλακα), υπό τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
 

i) Ο τρίτος πρέπει να είναι εγκατεστημένος και η φύλαξη των χρηματοπιστωτικών μέσων γίνεται 
μόνον σε δικαιοδοσία, στην οποία η φύλαξη χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό 
άλλου προσώπου και ο ίδιος ο εν λόγω τρίτος υπόκεινται σε ειδικές ρυθμίσεις και εποπτεία. 

ii) Σε περίπτωση τρίτου εγκατεστημένου σε τρίτη χώρα, η οποία δεν ρυθμίζει κανονιστικά την 
κατοχή και φύλαξη χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό άλλου προσώπου, η Τράπεζα 
δεν καταθέτει χρηματοπιστωτικά μέσα που κατέχει για λογαριασμό πελατών, εκτός αν 
συντρέχει μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 

 (α) 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. 

 (β) Τα χρηματοπιστωτικά μέσα κατέχονται για λογαριασμό Επαγγελματία Πελάτη και ο 
Πελάτης έχει ζητήσει εγγράφως από την Τράπεζα να τα καταθέσει σε τρίτο 
εγκατεστημένο σε αυτή την τρίτη χώρα. 

 
Οι ως άνω απαιτήσεις ισχύουν επίσης όταν ο τρίτος έχει αναθέσει σε άλλον τρίτο οποιοδήποτε από 
τα καθήκοντά του, όσον αφορά την κατοχή και φύλαξη των χρηματοπιστωτικών μέσων. 
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7.3 Κατάθεση κεφαλαίων Πελατών  
Η Τράπεζα τοποθετεί τα κεφάλαιά σας που τηρούνται σε αυτή σε ατομικούς λογαριασμούς πελατών, 
εξαιρουμένων των περιπτώσεων κατάθεσής τους σε συλλογικούς λογαριασμούς (omnibus accounts) 
που η Τράπεζα τηρεί, οπότε και ισχύουν όσα ανωτέρω υπό 7.1.3. περιγράφονται.  
 
Η Τράπεζα δύναται, περαιτέρω, να τοποθετεί τα κεφάλαιά σας, αμέσως μόλις τα λάβει, σε έναν ή 
περισσότερους λογαριασμούς που ανοίγονται σε: 
 

i) κεντρική τράπεζα, ή/και 
ii) πιστωτικό ίδρυμα που έχει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τον ν. 4261/2014 ή την οδηγία 

2013/36/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ή/και 
iii) τράπεζα που έχει άδεια λειτουργίας σε τρίτη χώρα, ή/και 
iv) αναγνωρισμένο αμοιβαίο κεφάλαιο διαχείρισης διαθεσίμων, κατόπιν προηγούμενης ρητής 

συγκατάθεσής σας. 
 
Στην περίπτωση αυτή, η Τράπεζα επιδεικνύει την απαιτούμενη ικανότητα, φροντίδα και επιμέλεια 
κατά την επιλογή, τον διορισμό και τον περιοδικό έλεγχο του πιστωτικού ιδρύματος, της τράπεζας ή 
του αμοιβαίου κεφαλαίου διαχείρισης διαθεσίμων, όπου τοποθετούνται τα κεφάλαιά σας, και για τις 
ρυθμίσεις σχετικά με την κατοχή των εν λόγω κεφαλαίων και λαμβάνει υπόψη της την ανάγκη για 
διασπορά των εν λόγω κεφαλαίων, ως μέρος της δέουσας επιμέλειάς της. Η Τράπεζα λαμβάνει υπόψη 
της ιδίως την εξειδίκευση και τη φήμη στην αγορά των εν λόγω ιδρυμάτων και αμοιβαίων κεφαλαίων 
διαχείρισης διαθεσίμων, προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των δικαιωμάτων σας, καθώς 
και τυχόν νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις ή πρακτικές της αγοράς που συνδέονται με την κατοχή 
κεφαλαίων σας και θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τα δικαιώματά σας. 
 
7.4 Χρησιμοποίηση χρηματοπιστωτικών μέσων Πελατών  
Η Τράπεζα δεν προβαίνει σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων σχετιζόμενες με 
χρηματοπιστωτικά μέσα που κατέχει για λογαριασμό σας ούτε χρησιμοποιεί με άλλο τρόπο αυτά τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου Πελάτη, εκτός εάν: 
 
α) έχετε ο ίδιος δώσει προηγουμένως τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη χρησιμοποίηση των 
χρηματοπιστωτικών μέσων με συγκεκριμένους όρους, όπως αποδεικνύεται ρητώς και γραπτώς και 
εκτελείται συναινετικά μέσω υπογραφής ή με ισοδύναμο τρόπο· 
 
β) η χρησιμοποίηση των χρηματοπιστωτικών μέσων σας περιορίζεται στους δεδομένους όρους στους 
οποίους συγκατατίθεστε. 
 
Σε κάθε περίπτωση, προτού συνάψει συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων, η Τράπεζα σας παρέχει 
σε σταθερό μέσο και σε εύθετο χρόνο, προτού χρησιμοποιηθούν τα μέσα αυτά, σαφείς, πλήρεις και 
ακριβείς πληροφορίες για τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες της όσον αφορά τη χρησιμοποίηση αυτών 
των χρηματοπιστωτικών μέσων, περιλαμβανομένων των όρων επιστροφής τους, καθώς και για τους 
σχετικούς κινδύνους. 
 
Η Τράπεζα δεν συνάπτει συμφωνίες για συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων σε σχέση με 
χρηματοπιστωτικά μέσα που κατέχονται για λογαριασμό σας σε συλλογικό λογαριασμό που τηρείται 
από τρίτο και δεν χρησιμοποιεί με άλλο τρόπο για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου Πελάτη 
της χρηματοπιστωτικά μέσα που κατέχονται σε τέτοιο λογαριασμό, παρά μόνο αν πληρούται, 
επιπλέον των ως άνω προϋποθέσεων, μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
α) κάθε Πελάτης χρηματοπιστωτικά μέσα του οποίου κατέχονται από κοινού σε συλλογικό 
λογαριασμό πρέπει να έχει δώσει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή του,  
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β) η Τράπεζα πρέπει να διαθέτει συστήματα και ελέγχους που διασφαλίζουν ότι χρησιμοποιούνται 
κατ' αυτό τον τρόπο μόνο χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν σε Πελάτες που έχουν δώσει την 
προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή τους.  
 
Τα αρχεία της Τράπεζας περιλαμβάνουν λεπτομερή στοιχεία για τον Πελάτη με τις οδηγίες του 
οποίου χρησιμοποιήθηκαν τα χρηματοπιστωτικά μέσα, καθώς και τον αριθμό των 
χρησιμοποιούμενων χρηματοπιστωτικών μέσων κάθε Πελάτη που έχει δώσει τη συγκατάθεσή του, 
έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η ορθή κατανομή τυχόν ζημιών. 
 
Η Τράπεζα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης 
χρηματοπιστωτικών μέσων σας για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου 
προσώπου, όπως: 
 
α) η σύναψη συμφωνιών με Πελάτες σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση που 
ο Πελάτης δεν έχει αρκετή πρόβλεψη στον λογαριασμό του κατά την ημερομηνία διακανονισμού, 
όπως δανεισμός των αντίστοιχων τίτλων για λογαριασμό του Πελάτη ή αναστροφή της θέσης· 
β) η στενή παρακολούθηση της προβλεπόμενης ικανότητάς της να παραδώσει κατά την ημερομηνία 
διακανονισμού και η εφαρμογή διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση που αυτό δεν μπορεί να γίνει· και 
γ) η στενή παρακολούθηση και έγκαιρη απαίτηση των μη παραδοθέντων  τίτλων που εκκρεμούν κατά 
την ημερομηνία διακανονισμού και μετά. 
 
Η Τράπεζα διαθέτει ειδικές ρυθμίσεις για όλους τους Πελάτες για να διασφαλίζεται ότι ο 
δανειολήπτης των χρηματοπιστωτικών μέσων του Πελάτη παρέχει την κατάλληλη ασφάλεια και ότι 
παρακολουθεί τη συνεχιζόμενη καταλληλότητα της εν λόγω ασφάλειας και λαμβάνει τα απαραίτητα 
μέτρα για να διατηρηθεί το υπόλοιπο με την αξία των μέσων των Πελατών. 
 
Όταν χρησιμοποιούνται συμφωνίες παροχής ασφάλειας με μεταβίβαση τίτλου, η Τράπεζα 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 
Τράπεζα και της χρήσης των συμφωνιών παροχής ασφάλειας με μεταβίβαση τίτλου, 
συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον η πιθανότητα ευθύνης του Πελάτη προς την Τράπεζα 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 Τράπεζα 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 Τράπεζα.  
 
Σε κάθε περίπτωση όταν χρησιμοποιούνται συμφωνίες παροχής ασφάλειας με μεταβίβαση τίτλου, η 
Τράπεζα 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.  
 
Η Τράπεζα δεν δύναται να 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.  
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Επισημαίνεται ότι η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να συμφωνεί περιορισμένη πληροφόρηση σχετικά 
με τη φύλαξη χρηματοπιστωτικών μέσων ή κεφαλαίων Πελατών με τους Επιλέξιμους 
Αντισυμβαλλόμενους.   
 
8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ  

 
Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων 
Οι απαιτήσεις σας που απορρέουν από την παροχή εκ μέρους της Τράπεζας επενδυτικών και 
παρεπόμενων υπηρεσιών, σε περίπτωση που αυτή αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της 
απέναντι σας, καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), του 
οποίου η Τράπεζα αποτελεί μέλος.  
 
Το ΤΕΚΕ αποτελεί τον φορέα διαχείρισης του συστήματος εγγύησης των τραπεζικών καταθέσεων 
και επενδυτικών υπηρεσιών και ταμείο εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων. Είναι νομικό πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου, εδρεύει στην Αθήνα, διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4370/2016 και εποπτεύεται 
από τον Υπουργό Οικονομικών.  
 
Σκοποί του ΤΕΚΕ είναι: 
α) η καταβολή αποζημίωσης, δια του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ), στους καταθέτες των 
πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία βρίσκονται σε αδυναμία να εκπληρώσουν τις προς αυτούς 
υποχρεώσεις τους, 
β) η καταβολή αποζημίωσης, δια του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ), στους επενδυτές-  
πελάτες των πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία βρίσκονται σε αδυναμία να εκπληρώσουν τις προς 
αυτούς υποχρεώσεις τους 
γ) η χρηματοδότηση της εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων, δια του Σκέλους Εξυγίανσης (ΣΕ),  
 
Το ΣΚΚ, το ΣΚΕ και το ΣΕ είναι σαφώς διακριτά μεταξύ τους και αποτελούν αυτοτελή σύνολα 
περιουσίας, κάθε ένα εκ των οποίων χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών 
τους οποίους εξυπηρετεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 
 
Η Τράπεζα συμμετέχει σε όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα σκέλη του ΤΕΚΕ.  
 
Κάλυψη καταθέσεων  
Επιλέξιμες προς κάλυψη είναι όλες οι καταθέσεις, πλην των εκείνων που ρητά καταγράφονται στο 
άρθρο 8 του ν. 4370/2016, οι οποίες δεν καλύπτονται και εξαιρούνται από την εγγύηση και 
επομένως από την καταβολή αποζημιώσεων από το ΤΕΚΕ.  
 
Το ανώτατο όριο κάλυψης του συνόλου των καταθέσεων κάθε καταθέτη σε πιστωτικό ίδρυμα που 
καλύπτεται από το ΤΕΚΕ ορίζεται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Το όριο αυτό ισχύει για το 
σύνολο των καταθέσεων που τηρούνται στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των 
καταθέσεων, το νόμισμα και τον τόπο κατάθεσης. Κατ’ εξαίρεση προστατεύονται με πρόσθετο όριο 
τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ καταθέσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του 
ν. 4370/2016.   
 
Σε περίπτωση συνδικαιούχων κοινών λογαριασμών, θεωρείται ότι η κατάθεση ανήκει στους 
δικαιούχους κατά ίσα μέρη, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε σχετική σύμβαση. Το τμήμα του 
λογαριασμού που αναλογεί σε κάθε καταθέτη θεωρείται ξεχωριστή κατάθεση. Για το λόγο αυτό, ο 
κάθε συνδικαιούχος που συμμετέχει σε καταθετικό λογαριασμό καλύπτεται από το ΤΕΚΕ μέχρι 
100.000 ευρώ για το σύνολο των καταθέσεων που διαθέτει στην τράπεζα, εκτός αν συντρέχει 
περίπτωση πρόσθετης προστασίας. 
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Η διαδικασία καταβολής αποζημίωσης ενεργοποιείται και το ΤΕΚΕ αποζημιώνει τους καταθέτες 
εφόσον μια κατάθεση καθίσταται μη διαθέσιμη κατά την ημερομηνία αδυναμίας της τράπεζας. Το 
ΤΕΚΕ, αμέσως μόλις του κοινοποιηθεί η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος ή δικαστικής αρχής για 
την περιέλευση πιστωτικού ιδρύματος σε αδυναμία και τη θέση του σε ειδική εκκαθάριση 
(ημερομηνία αδυναμίας) καταρτίζει κατάλογο καταθετών με βάση τα στοιχεία που του υποβάλλονται 
από το πιστωτικό ίδρυμα, και μετά τους συμψηφισμούς, καθιστά διαθέσιμο το ποσό της 
αποζημίωσης μέσα σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την απόφαση αυτή. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
είτε παρατείνεται η έναρξη καταβολής αποζημίωσης (π.χ. λογαριασμοί πελατείας), είτε αναβάλλεται 
η καταβολή για συγκεκριμένους λόγους. 
Επισημαίνεται ότι μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από τη λήξη των κατά περίπτωση προθεσμιών για 
την έναρξη καταβολής των αποζημιώσεων, οι αξιώσεις των καταθετών έναντι του ΤΕΚΕ 
παραγράφονται. 
 
Κάλυψη απαιτήσεων από παροχή επενδυτικών υπηρεσιών  
Επιλέξιμες προς κάλυψη είναι όλες οι απαιτήσεις από τις καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, κατά 
την έννοια του ν. 4370/2016, πλην εκείνων που ρητά καταγράφονται στο άρθρο 12 του ν. 
4370/2016, οι οποίες δεν καλύπτονται και εξαιρούνται από την εγγύηση και επομένως την καταβολή 
αποζημιώσεων από το ΤΕΚΕ.  
 
Το ανώτατο όριο κάλυψης από το ΤΕΚΕ του συνόλου των απαιτήσεων κάθε επενδυτή - πελάτη, οι 
οποίες προκύπτουν από τις καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, έναντι συμμετέχοντος στο ΣΚΕ 
πιστωτικού ιδρύματος ορίζεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Το όριο αυτό ισχύει για το 
σύνολο των απαιτήσεων επενδυτή - πελάτη έναντι ορισμένου συμμετέχοντος στο ΣΚΕ πιστωτικού 
ιδρύματος, ανεξαρτήτως καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών, αριθμού λογαριασμών, νομίσματος 
και τόπου παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας. 
 
Σε περιπτώσεις συνδικαιούχων σε επενδυτικό λογαριασμό, το τμήμα της απαίτησης που αναλογεί σε 
κάθε επενδυτή – πελάτη θεωρείται ως ξεχωριστή απαίτηση και ο κάθε συνδικαιούχος καλύπτεται 
μέχρι 30.000 ευρώ για το σύνολο των απαιτήσεών του από επενδυτικές υπηρεσίες στην τράπεζα. 
Για σκοπούς αποζημίωσης, θεωρείται ότι η απαίτηση από κοινό λογαριασμό ανήκει στους 
δικαιούχους κατά ίσα μέρη, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε σχετική σύμβαση. 
 
Το ΤΕΚΕ αποζημιώνει τους επενδυτές-πελάτες για απαιτήσεις τους που απορρέουν από 
καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται αδυναμία 
συμμετέχοντος στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ πιστωτικού ιδρύματος να εκπληρώσει 
τις ακόλουθες υποχρεώσεις του: 
 
α) είτε να αποδώσει στους επενδυτές-πελάτες του κεφάλαια που τους οφείλει ή κεφάλαιά τους που 
βρίσκονται στην κατοχή του, άμεσα ή έμμεσα, στο πλαίσιο της εκ μέρους του παροχής καλυπτόμενων 
επενδυτικών υπηρεσιών, 
β) είτε να παραδώσει στους επενδυτές-πελάτες του χρηματοπιστωτικά μέσα που τους ανήκουν και 
τα οποία το συμμετέχον στο ΤΕΚΕ πιστωτικό ίδρυμα κατέχει, διαχειρίζεται ή φυλάσσει για 
λογαριασμό τους.  
 
Το ΤΕΚΕ δημοσιεύει πρόσκληση προς τους επενδυτές - πελάτες για να προβάλουν γραπτώς τις 
απαιτήσεις τους έναντι του συμμετέχοντος στο ΤΕΚΕ πιστωτικού ιδρύματος από τις καλυπτόμενες 
επενδυτικές υπηρεσίες, ορίζοντας τη διαδικασία υποβολής των σχετικών αιτήσεων, την προθεσμία 
υποβολής τους και το περιεχόμενό τους.  
 
Το ΤΕΚΕ καταβάλλει τις αποζημιώσεις στους δικαιούχους επενδυτές – πελάτες το αργότερο μετά 
από τρεις (3) μήνες από την ημέρα που υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος πρακτικό δικαιούχων 
αποζημίωσης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί σε έκτακτες περιπτώσεις κατά τρεις μήνες. 
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Επισημαίνεται ότι μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από τη λήξη, των κατά περίπτωση προθεσμιών 
για την έναρξη καταβολής των αποζημιώσεων, οι αξιώσεις των επενδυτών έναντι του ΤΕΚΕ 
παραγράφονται.  
 
Αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με την παρεχόμενη από το ΤΕΚΕ κάλυψη είναι διαθέσιμη στα 
καταστήματα της Τράπεζας, στην ιστοσελίδα της www.pancretabank.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα 
του ΤΕΚΕ www.teke.gr.    
 
 
9. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ  
 
9.1 Ενημέρωση πελατών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες  
 
9.1.1 Λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών  
 
Κατά την παροχή των υπηρεσιών της λήψης και διαβίβασης, καθώς και της εκτέλεσης εντολών για 
λογαριασμό Πελατών της, η Τράπεζα σας παρέχει:  
 
α) τις βασικές πληροφορίες που αφορούν την εκτέλεση της εντολής σας, σε σταθερό μέσο,  
β) ειδοποίηση σχετικά με την επιβεβαίωση της εκτέλεσης της εντολής σας, σε σταθερό μέσο, το 
ταχύτερο δυνατό και το αργότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την εκτέλεση ή, εφόσον η εν 
λόγω επιβεβαίωση λαμβάνεται από τρίτο, το αργότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήψη της 
επιβεβαίωσης που ο τρίτος της αποστέλλει,  
γ) πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της εντολής σας, κατόπιν αιτήματός σας.   
 
Η Τράπεζα δεν υποχρεούται να σας αποστείλει την ανωτέρω υπό β) ειδοποίηση για την επιβεβαίωση 
εκτέλεσης εντολής, εφόσον επιβεβαίωση με το ίδιο περιεχόμενο αποστέλλεται προς εσάς από τρίτο 
πρόσωπο που μεσολάβησε στη συναλλαγή.  
 
Η ανωτέρω υπό β) ειδοποίηση για την επιβεβαίωση εκτέλεσης εντολής περιλαμβάνει πληροφορίες, 
όπως τα στοιχεία της Τράπεζας και τα δικά σας, η ημέρα και ο χρόνος εκτέλεσης, το είδος της 
εντολής, ο τόπος εκτέλεσης, το είδος του χρηματοπιστωτικού μέσου, η φύση της εντολής (αγορά, 
πώληση, ή άλλο), η ποσότητα, η τιμή ανά μονάδα και το συνολικό τίμημα, το συνολικό ποσό των 
προμηθειών και εξόδων που χρεώθηκαν και, εφόσον το ζητήσετε, η αναλυτική καταγραφή τους, την 
τυχόν συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε, οι υποχρεώσεις σας αναφορικά με τον 
διακανονισμό της συναλλαγής και γνωστοποίηση αν ο αντισυμβαλλόμενός σας ήταν η ίδια η Τράπεζα 
ή άλλο πρόσωπο από τον Όμιλο της Τράπεζας ή άλλος πελάτης, εκτός εάν η εντολή εκτελέστηκε 
μέσω συστήματος διαπραγμάτευσης που διευκολύνει την ανώνυμη διαπραγμάτευση.  
 
Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω:  
 

• οι υπό α) και β) ενημερώσεις δεν παρέχονται από την Τράπεζα εφόσον αυτή εκτελεί εντολές 
για λογαριασμό σας που αφορούν ομόλογα για τη χρηματοδότηση σύμβασης ενυπόθηκου 
δανείου σας.  Στην περίπτωση αυτή, η Τράπεζα θα σας γνωστοποιεί τη συναλλαγή 
ταυτόχρονα με την ανακοίνωση των όρων του ενυπόθηκου δανείου, το αργότερο ένα μήνα 
μετά την εκτέλεση της σχετικής εντολής για την αγορά του ομολόγου. 

 
• στην περίπτωση εντολών σας που αφορούν μερίδια/μετοχές ΟΣΕΚΑ και εκτελούνται 

περιοδικά, η Τράπεζα δύναται να σας παρέχει τις ανωτέρω υπό β) προβλεπόμενες 
πληροφορίες για τις σχετικές συναλλαγές τουλάχιστον ανά εξάμηνο.  

 

http://www.teke.gr/
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Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να συμφωνεί περιορισμένη εφαρμογή των ανωτέρω υποχρεώσεων 
ενημέρωσης στην περίπτωση των επιλέξιμων αντισυμβαλλομένων. 

 
9.1.2 Φύλαξη και διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό Πελατών 
 
Σε περίπτωση που η Τράπεζα κατέχει χρηματοπιστωτικά σας μέσα και κεφάλαια, σας αποστέλλει, 
τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση, κατάσταση των σχετικών μέσων και κεφαλαίων, η οποία 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:  
 

• λεπτομερή στοιχεία για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα ή κεφάλαια που η Τράπεζα κατέχει 
για λογαριασμό σας στο τέλος της περιόδου που καλύπτει η κατάσταση·  

• τον βαθμό στον οποίο χρηματοπιστωτικά μέσα ή κεφάλαιά σας αποτέλεσαν αντικείμενο 
συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων·  

• κάθε όφελος για εσάς ως αποτέλεσμα της συμμετοχής σας σε οποιαδήποτε συναλλαγή 
χρηματοδότησης τίτλων και τη βάση επί της οποίας έχει υπολογισθεί το όφελος αυτό·  

• σαφή ένδειξη των περιουσιακών στοιχείων ή κεφαλαίων που υπόκεινται στους κανόνες του 
ν. 4514/2018 (MiFID II), καθώς και των περιουσιακών στοιχείων ή κεφαλαίων που δεν 
υπόκεινται, όπως εκείνα που υπόκεινται στη Συμφωνία Παροχής Ασφάλειας με Μεταβίβαση 
Τίτλου·  

• σαφή ένδειξη των περιουσιακών στοιχείων που επηρεάζονται από ιδιαιτερότητες στο 
καθεστώς κυριότητάς τους, όπως π.χ. λόγω εμπράγματης ασφάλειας·  

• 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 Τράπεζα με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια.  
 

Η Τράπεζα δύναται, κατόπιν αιτήματός σας και με σχετική χρέωση, να σας παρέχει την ανωτέρω 
κατάσταση με μεγαλύτερη συχνότητα. 
 
Η Τράπεζα δύναται να μην σας παρέχει την ανωτέρω περιοδική κατάσταση, εφόσον σας  παρέχει 
πρόσβαση σε ένα επιγραμμικό σύστημα (on line), το οποίο θεωρείται σταθερό μέσο και στο οποίο 
μπορείτε εύκολα να αποκτήσετε πρόσβαση σε επικαιροποιημένες καταστάσεις των 
χρηματοπιστωτικών μέσων ή κεφαλαίων σας και διαθέτει αποδείξεις ότι είχατε πρόσβαση στην εν 
λόγω κατάσταση τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια του σχετικού τριμήνου. 
 
9.2 Κόστη και χρεώσεις  
Η Τράπεζα σας γνωστοποιεί το συνολικό ποσό των προμηθειών και χρεώσεων και του κόστους και 
των επιβαρύνσεων που σας βαρύνουν και απορρέουν από κάθε συναλλαγή που εκτελεί για 
λογαριασμό σας, τόσο εκ των προτέρων όσο και εκ των υστέρων σε ετήσια βάση απολογιστικά. Σε 
περίπτωση που το πραγματικό κόστος δεν είναι διαθέσιμο εκ των προτέρων, η Τράπεζα δύναται να 
στηρίζει την ενημέρωσή της σε εύλογες εκτιμήσεις. 
 
9.2.1 Περιεχόμενο ενημέρωσης  
 
Η ενημέρωση περιλαμβάνει: 
 
α) Το συνολικό κόστος και επιβαρύνσεις που χρεώνονται από την Τράπεζα ή από άλλα μέρη, στην 
περίπτωση που έχετε παραπεμφθεί σε αυτά, για τις επενδυτικές και/ή παρεπόμενες υπηρεσίες που 
σας παρέχονται. Όταν η Τράπεζα διαθέτει 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 
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Τράπεζα σε σχέση με την επενδυτική υπηρεσία που σας παρέχεται 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. 
Διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να ζητήσετε αναλυτικότερη ενημέρωσή σας για τα κόστη και τις 
χρεώσεις που σας βαρύνουν.  
 
9.2.2 Εκ των προτέρων πληροφόρηση για το κόστος των χρηματοπιστωτικών μέσων   
 
Η ως άνω υπό β) πληροφόρηση σας παρέχεται εκ των προτέρων στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
α) όταν η Τράπεζα διαθέτει χρηματοπιστωτικά μέσα ή 
β) όταν η Τράπεζα πρέπει να σας παράσχει το Έντυπο Βασικών Πληροφοριών για τους επενδυτές 
(KIID) ΟΣΕΚΑ ή έγγραφα βασικών πληροφοριών για επενδυτές που αφορούν συσκευασμένα 
επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (KID 
PRIIP) όσον αφορά τα σχετικά χρηματοπιστωτικά μέσα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  
 
9.2.3 Ετήσια περιοδική πληροφόρηση 
 
Η Τράπεζα σας παρέχει επίσης ετήσια εκ των υστέρων πληροφόρηση για όλα τα κόστη και 
επιβαρύνσεις που σχετίζονται με τα χρηματοπιστωτικά μέσα και τις επενδυτικές ή παρεπόμενες 
υπηρεσίες σε περίπτωση που σας έχει διαθέσει τα χρηματοπιστωτικά μέσα ή σας έχει παράσχει το 
Έντυπο Βασικών Πληροφοριών για τους επενδυτές (KIID) ΟΣΕΚΑ ή το έγγραφο βασικών 
πληροφοριών για επενδυτές που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες 
επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (KID PRIIP) και διατηρείτε σταθερή 
σχέση στη διάρκεια του έτους. Η ανωτέρω πληροφόρηση βασίζεται στο πραγματικό κόστος και 
παρέχεται σε εξατομικευμένη βάση.  
 
Η Τράπεζα μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να σας παρέχει την ως άνω συνολική 
πληροφόρηση σχετικά με τα κόστη και τις επιβαρύνσεις των επενδυτικών υπηρεσιών και των 
χρηματοπιστωτικών σε συνδυασμό με τις παρεχόμενες προς εσάς υφιστάμενες περιοδικές εκθέσεις.  
 
9.3 Αντιπαροχές 
Η Τράπεζα δεν καταβάλλει ούτε εισπράττει αμοιβή ή προμήθεια ούτε παρέχει ή δέχεται 
οποιοδήποτε μη χρηματικό όφελος σε σχέση με την παροχή επενδυτικής ή παρεπόμενης υπηρεσίας 
προς ή από οποιοδήποτε μέρος πλην του Πελάτη ή ενός προσώπου ενεργούντος για λογαριασμό 
του Πελάτη, εκτός από τις περιπτώσεις που η πληρωμή ή το όφελος:  
 

• έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της ποιότητας της εν λόγω υπηρεσίας προς τον πελάτη και 
• δεν εμποδίζει τη συμμόρφωση της Τράπεζας με το καθήκον της να ενεργεί έντιμα, δίκαια και 

επαγγελματικά, σύμφωνα με τα συμφέροντα του Πελάτη.  
 
Ενδεικτικά, η Τράπεζα δύναται να καταβάλλει ή να εισπράττει αντιπαροχές από τρίτους, ώστε να: 

• μεσολαβεί για τη διαβίβαση των εντολών Πελατών της σε τρίτους 
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• παρέχει στους Πελάτες της έντυπες αναφορές αντί αυτές να προσφέρονται στους Πελάτες 
από την εταιρία (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 επιπλέον πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές τους, σε ad hoc 
βάση. 

• για λόγους σύστασης Πελάτη.  
 
Η καταβολή αμοιβής ή οφέλους, που επιτρέπει ή είναι αναγκαία για την παροχή των επενδυτικών 
υπηρεσιών, όπως τα έξοδα φύλαξης, τα τέλη διακανονισμού και τα χρηματιστηριακά τέλη, τα 
ρυθμιστικά τέλη ή τα νομικά έξοδα και η οποία δεν μπορεί από τη φύση της να οδηγήσει σε 
σύγκρουση με την υποχρέωση της Τράπεζας να ενεργεί με έντιμο, δίκαιο και επαγγελματικό τρόπο 
προς το βέλτιστο συμφέρον του Πελάτη εξαιρείται από την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.  
 
Πολιτική Αντιπαροχών 
Η Τράπεζα έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει Πολιτική Αντιπαροχών η οποία είναι διαθέσιμη στην 
ιστοσελίδα της www.pancretabank.gr. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το ποσό ή τη 
μέθοδο υπολογισμού αυτών των αμοιβών/προμηθειών ή άλλων μη χρηματικών οφελών που 
ενδεχομένως υφίστανται στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών, είναι 
διαθέσιμες στην εν λόγω Πολιτική. Κατόπιν αιτήματος του Πελάτη, η Τράπεζα παρέχει περαιτέρω 
πληροφορίες σχετικά με τις εισπραττόμενες/καταβαλλόμενες αντιπαροχές. 
 
9.4 Συνδεδεμένοι Αντιπρόσωποι 
Η Τράπεζα δύναται να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα, τα οποία, σύμφωνα 
με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ενεργούν ως Συνδεδεμένοι Αντιπρόσωποι αυτής. 
Η Τράπεζα φροντίζει ώστε οι Συνδεδεμένοι Αντιπρόσωποι της να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
μητρώο συνδεδεμένων αντιπροσώπων. Οι Συνδεδεμένοι Αντιπρόσωποι ενεργούν για λογαριασμό 
αποκλειστικά και μόνο της Τράπεζας, αντιπροσωπεύοντάς την για την παροχή της υπηρεσίας λήψης 
και διαβίβασης εντολών επί χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι Συνδεδεμένοι Αντιπρόσωποι δύνανται, 
επίσης, να προωθούν και να διαφημίζουν τις υπηρεσίες της Τράπεζας και να προσελκύουν πελατεία.  
Οι Συνδεδεμένοι Αντιπρόσωποι, πριν από την παροχή των ως άνω υπηρεσιών, σας παραδίδουν 
πάντα Έγγραφη Γνωστοποίηση της ιδιότητας υπό την οποία ενεργούν για λογαριασμό της Τράπεζας. 
Οι Συνδεδεμένοι Αντιπρόσωποι της Τράπεζας καθώς και οι υπάλληλοι ή συνεργάτες αυτών δεν 
επιτρέπεται να παραλαμβάνουν ή να κατέχουν χρήματα ή χρηματοπιστωτικά μέσα για λογαριασμό 
σας.  
 
9.5 Εμπιστευτικότητα των πληροφοριών – Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  
Η Τράπεζα συμμορφώνεται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί απορρήτου και εφαρμόζει 
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου, την ασφάλεια της 
επεξεργασίας των πληροφοριών και των στοιχείων που μας παρέχετε, συμπεριλαμβανομένων των 
δεδομένων προσωπικού σας χαρακτήρα, και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, 
διαρροή, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή 
αθέμιτης επεξεργασίας. 
Προς τον σκοπό αυτόν, η Τράπεζα έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει σχετικές πολιτικές και διαδικασίες, 
την αποτελεσματικότητα των οποίων αξιολογεί συνεχώς και τις οποίες φροντίζει να επικαιροποιεί σε 
τακτική βάση.  
Ειδικά ως προς την επεξεργασία από την Τράπεζα των δεδομένων προσωπικού σας χαρακτήρα, 
σχετική αναλυτική ενημέρωση βρίσκεται αναρτημένη, όπως κάθε φορά ισχύει, στην ιστοσελίδα μας 
www.pancretabank.gr/privacy/privacypolicy. 
 
  

http://www.pancretabank.gr/
http://www.pancretabank.gr/privacy/privacypolicy
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10. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ  
 
10.1 Τρόποι και μέσα επικοινωνίας 
 
Γλώσσα επικοινωνίας  
 
Η επίσημη γλώσσα επικοινωνίας με την Τράπεζα είναι η ελληνική. Η Τράπεζα δύναται, ωστόσο, να 
επικοινωνήσει μαζί σας σε άλλη γλώσσα, με σκοπό τη διευκόλυνσή σας. Για λόγους διευκόλυνσής 
σας και κατόπιν συμφωνίας σας, είναι, επίσης, δυνατό να σας δοθούν κείμενα ή συμβάσεις σε άλλη 
γλώσσα πλην της ελληνικής. Σε κάθε περίπτωση και εκτός διαφορετικής ειδικής συμφωνίας, το 
κείμενο που υπερισχύει είναι αυτό που είναι συνταγμένο στην ελληνική γλώσσα. 
Ειδικά σε περιπτώσεις διενέργειας επενδύσεων σε χρηματοπιστωτικά μέσα ξένων εκδοτών και 
εφόσον δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από την ισχύουσα νομοθεσία, η σχετική ενημέρωση 
μπορεί να σας παρασχεθεί στην αγγλική γλώσσα, κατόπιν συμφωνίας σας και υπό την προϋπόθεση 
ότι μας δηλώσετε ότι είστε θέση να αντιληφθείτε και να κατανοήσετε τους κινδύνους, τα 
χαρακτηριστικά και τους όρους της συγκεκριμένης επένδυσης.  
 
Μέσα επικοινωνίας  
 
Μπορείτε να επικοινωνείτε με την Τράπεζα μέσω ταχυδρομείου, fax, e-mail ή τηλεφώνου, στα 
στοιχεία που αναγράφονται ανωτέρω υπό 2.1, καθώς και αυτοπροσώπως με φυσική παρουσία σας 
στα καταστήματα ή στα γραφεία μας. 
Αντίστοιχα, η Τράπεζα μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας μέσω ταχυδρομείου, fax, e-mail ή τηλεφώνου, 
στα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε δηλώσει. Σε περίπτωση συνδικαιούχων, η επικοινωνία θα 
γίνεται στα στοιχεία του πρώτου κατά σειρά συμβαλλόμενου επενδυτή ή στο πρόσωπο που έχει 
ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από εσάς, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη 
Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχετε υπογράψει.     
 
Καταγραφή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων – ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο πλαίσιο των υπηρεσιών 
λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών 
 
Στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών σε Πελάτες της και 
σύμφωνα με την Πολιτική Καταγραφής Επικοινωνιών που έχει υιοθετήσει, η Τράπεζα αποδέχεται 
εντολές που δίνονται από εσάς μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας.  
 
Όλες οι σχετικές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και ηλεκτρονικές επικοινωνίες σας καταγράφονται, ενώ 
πριν τη διενέργειά τους, η Τράπεζα φροντίζει ώστε να εξακριβώνεται και να πιστοποιείται η 
ταυτότητά σας.   
 
Εντολές που δίνονται στην Τράπεζα από εσάς μέσω άλλων διαύλων, πέραν των τηλεφωνικών και 
ηλεκτρονικών, πραγματοποιούνται με σταθερό μέσο, όπως επιστολές μέσω ταχυδρομείου, fax, ή, 
εφόσον πρόκειται για εντολές σας που δίνονται με φυσική παρουσία στα καταστήματα της Τράπεζας 
(διά ζώσης σε συναντήσεις), τεκμηριώνονται. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις φυσικής παρουσίας σας 
σε καταστήματα της Τράπεζας, το περιεχόμενο των σχετικών συνομιλιών σας καταγράφεται σε 
σταθερό μέσο, με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικά παραγόμενου εντύπου εντολής, κατά 
περίπτωση.  
 
Η Τράπεζα ενημερώνει άπαξ τους νέους ή υφιστάμενους Πελάτες της, πριν την παροχή επενδυτικών 
υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση των εντολών, 
ότι:  
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i. θα καταγράφονται οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις ή επικοινωνίες, οι οποίες έχουν ή ενδέχεται 
να έχουν ως αποτέλεσμα την πραγματοποίηση συναλλαγών  

ii. αντίγραφο της καταγραφής των συνομιλιών και επικοινωνίας με τον Πελάτη είναι διαθέσιμο, 
κατόπιν αιτήματός του, για περίοδο πέντε ετών.  

 
Η καταγραφή γίνεται στην ίδια γλώσσα που χρησιμοποιείται κατά την παροχή των επενδυτικών 
υπηρεσιών στους Πελάτες. Η Τράπεζα τηρεί αρχείο των ανωτέρω καταγραφών για περίοδο πέντε 
(5) ετών.  
 
Σημειώνεται ότι η καταγραφή των συνομιλιών σας γίνεται για την προστασία των συμφερόντων σας. 
Ως εκ τούτου, συνιστάται όχι μόνο να μην αποφεύγετε, αλλά αντίθετα να επιδιώκετε την καταγραφή 
των συνομιλιών και της εν γένει επικοινωνίας σας με το προσωπικό της Τράπεζας που ασχολείται με 
την παροχή προς εσάς επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς και να μην επικοινωνείτε με την Τράπεζα μέσω 
διαύλου ή με τρόπο επικοινωνίας που γνωρίζετε ότι δεν επιτρέπει τη σχετική καταγραφή.  
  
10.2 Διαχείριση παραπόνων Πελατών   
Η Τράπεζα έχει θεσπίσει Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων, με σκοπό την αμερόληπτη και διαφανή 
παραλαβή και διαχείριση των παραπόνων των Πελατών της, κατ’ εφαρμογή του ισχύοντος 
νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.  
Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής εκ μέρους σας και τη διαδικασία χειρισμού από την 
Τράπεζα των τυχόν παραπόνων σας παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας (πεδίο «Διαχείριση & 
Υποβολή Παραπόνων») και μέσω ειδικού ενημερωτικού εντύπου που βρίσκεται αναρτημένο στα 
καταστήματά μας. 
 
Εάν έχετε οποιοδήποτε παράπονο ως προς τις παρεχόμενες προς εσάς επενδυτικές και παρεπόμενες 
υπηρεσίες, μπορείτε να το υποβάλετε με έναν από  τους ακόλουθους τρόπους: 
 

1. Ηλεκτρονικά:  
α. Με τη συμπλήρωση και υποβολή της φόρμας παραπόνου που είναι διαθέσιμη μέσω 
της ιστοσελίδας μας (www.pancretabank.gr)   
β. Με την αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση complaints@pancretabank.gr  
 

2. Με επιστολή  ή  τυποποιημένη φόρμα παραπόνου:  
α. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων μας  
β. Ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Παγκρήτια Τράπεζα Α.Ε., Διεύθυνση Οργάνωσης, Λ. 
Ικάρου και Μαυσώλου,  71601, Ηράκλειο  
 

3. Μέσω τηλεφώνου: Γραμμή παραπόνων 2810338800 επιλογή 2, από Δευτέρα ως 
Παρασκευή, εντός του ωραρίου εργασίας της Τράπεζας. 
 

4. Μέσω των αρμόδιων εποπτικών αρχών και φορέων (Τράπεζα της Ελλάδος, Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) σε περίπτωση που 
επιθυμείτε να απευθυνθείτε πρώτα σε αυτές (στις περιπτώσεις αυτές, η Τράπεζα 
παραλαμβάνει το παράπονο – που μπορεί να έχει τη μορφή καταγγελίας – από την αρμόδια 
αρχή και απαντά εγγράφως σε αυτή, εντός της οριζόμενης από την αρχή προθεσμίας).    
 

Κατά την παραλαβή παραπόνου, η Τράπεζα σας χορηγεί σχετική βεβαίωση παραλαβής. Στη συνέχεια 
και, αφού το παράπονο εξεταστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με τη σχετική Πολιτική μας, 
η Τράπεζα σας αποστέλλει την απάντησή της με το ίδιο μέσο και στην ίδια γλώσσα που παρελήφθη 
το παράπονο. H Τράπεζα σας απαντά εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών, κατ΄ 
ανώτατο όριο, από την υποβολή του παραπόνου. Όπου απαιτείται υπέρβαση του παραπάνω 
χρονικού ορίου, επικοινωνεί μαζί σας και σας ενημερώνει για την παράταση χρόνου, αναφέροντας 

http://www.pancretabank.gr/
mailto:complaints@pancretabank.gr
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τους λόγους για τους οποίους ζητείται η παράταση, καθώς επίσης και το χρονικό διάστημα εντός 
του οποίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η διερεύνηση του παραπόνου. 
 
Εφόσον η απάντηση που θα σας αποστείλουμε δε σας ικανοποιεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στον 
Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Μεσολαβητή – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Εναλλακτικής 
Επίλυσης Διαφορών (ΕΧΜ – ΕΕΕΔ) (Μασσαλίας 1, 10680 Αθήνα, www.hobis.gr Τηλ.: 10 4 40, 210 
3376700 Fax: 210-3238821, e-mail: info@hobis.gr) ως φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών 
(ΕΕΔ), ο οποίος βρίσκεται καταχωρημένος στο ειδικό Μητρώο που τηρείται στην ιστοσελίδα της 
Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας Αγοράς. 
 
11. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  
 
Κάθε επένδυση σε οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό μέσο εγκυμονεί κινδύνους. Τυχόν 
προηγούμενες αποδόσεις δε διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται 
αναλυτικά οι γενικοί επενδυτικοί κίνδυνοι που συνδέονται, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, με τα 
Χρηματοπιστωτικά Μέσα. Εξειδικευμένη δε περιγραφή των συγκεκριμένων κινδύνων ανά κατηγορία 
Χρηματοπιστωτικών Μέσων παρατίθεται στο Παράρτημα III του παρόντος εντύπου, το οποίο 
παρακαλούμε να αναγνώσετε προσεκτικά.  
 
Οι βασικοί κίνδυνοι που απορρέουν από επενδύσεις σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα συνίστανται στη 
μείωση της αξίας της επένδυσης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια του επενδεδυμένου 
κεφαλαίου, χωρίς να αποκλείονται και τυχόν πρόσθετες επιβαρύνσεις για τον πελάτη.  
 
Παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά το παρόν σε συνδυασμό με το Παράρτημα IΙΙ πριν τη λήψη 
οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης και τη διενέργεια οποιασδήποτε επένδυσης. Επίσης, 
παρακαλούμε πριν τη διενέργεια επενδύσεων να συμβουλεύεστε τον οικονομικό, φορολογικό ή 
νομικό σας σύμβουλο και να μην προβαίνετε σε επενδύσεις εφόσον κρίνετε ότι δε διαθέτετε τις 
απαραίτητες γνώσεις και την απαιτούμενη σχετική εμπειρία.  
 
11.1 Γενικοί επενδυτικοί κίνδυνοι  
Οι κατωτέρω παρατιθέμενοι κίνδυνοι είναι γενικοί, καθώς συνδέονται με τον τρόπο  λειτουργίας της 
κεφαλαιαγοράς και, εν γένει, του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η παράθεση που ακολουθεί είναι 
ενδεικτική και σκοπό έχει να διευκολύνει την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς 
και των γενικών παραγόντων που επηρεάζουν την τιμή των χρηματοπιστωτικών μέσων και, κατ’ 
επέκταση, την πορεία μιας επένδυσης.  
 
Κάθε επένδυση σε οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό μέσο υπόκειται, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο 
βαθμό, σε όλους ή μερικούς από τους παρακάτω γενικούς κινδύνους: 
 
• Κίνδυνος Αγοράς : Είναι ο κίνδυνος μείωσης της αξίας ενός χρηματοπιστωτικού μέσου λόγω 

διακυμάνσεων στην αγορά. Η μεταβλητότητα της αγοράς μπορεί να οφείλεται σε μεταβολή στις 
τιμές των μετοχών, επιτοκίων, νομισμάτων, εμπορευμάτων, πολύτιμων μετάλλων κλπ. και μπορεί 
να οδηγήσει σε μείωση του επενδεδυμένου κεφαλαίου. 

• Πιστωτικός Κίνδυνος : Είναι ο κίνδυνος μείωσης της αξίας ενός χρηματοπιστωτικού μέσου λόγω 
αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του εκδότη ή του αντισυμβαλλομένου (π.χ. αδυναμία 
καταβολής μερισμάτων ή τόκων, επιστροφής του κεφαλαίου κ.λπ.). Ειδικά στην περίπτωση 
αφερεγγυότητας πιστωτικού ιδρύματος, πλην της θέσεως σε ειδική εκκαθάριση ή στην 
περίπτωση εταιρείας επενδύσεων ή άλλου ιδρύματος που αναφέρεται στο άρθρο 1 παρ. 1 (β), 
(γ) και (δ) του ν. 4335/2015, ο πιστωτικός κίνδυνος μπορεί να ενισχυθεί από την πιθανή έλλειψη 
σαφών ενδείξεων ως προς τον χρόνο παρέμβασης της αρχής εξυγίανσης και την αδυναμία 
κατανόησης από τους επενδυτές του καθεστώτος και της λειτουργίας της εξυγίανσης και του 
κινδύνου ζημίας, ειδικά σε σύγκριση με τον κίνδυνο ζημίας υπό περιστάσεις αφερεγγυότητας 
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εκτός του πλαισίου της εξυγίανσης. Επίσης, οι βασικοί όροι της επένδυσης μπορεί να 
αναθεωρηθούν από την αρχή εξυγίανσης (όπως για παράδειγμα, η ληκτότητα του 
χρηματοπιστωτικού μέσου μπορεί να τροποποιηθεί ή η πληρωμή επιτοκίου να ανασταλεί για 
κάποιο χρονικό διάστημα). 

• Κίνδυνος Επιτοκίων : Η πορεία των επιτοκίων ενδέχεται να επηρεάσει την 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).  

• Κίνδυνος Διακανονισμού: Είναι ο κίνδυνος να μην πραγματοποιηθούν οι εκκαθαρίσεις των 
συναλλαγών για ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα με βάση τα όσα έχουν 
συμφωνηθεί, είτε εντός ρυθμιζόμενης αγοράς είτε όχι. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ένας από 
τους αντισυμβαλλόμενους δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε σχετικά με το χρηματικό 
μέρος της συναλλαγής είτε με την φυσική παράδοση των τίτλων. Ακόμα και στην περίπτωση 
προγραμματισμένου διακανονισμού σε μεταγενέστερη της συμφωνηθείσας ημερομηνίας, ο 
επενδυτής ενδέχεται να ζημιωθεί μη κατέχοντας τα κεφάλαια ή τους τίτλους ούτως ώστε να 
επωφεληθεί από τυχόν επενδυτικές ευκαιρίες. Σε περίπτωση που η επένδυση αφορά προϊόντα 
που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές, ο κίνδυνος αυτός είναι 
περιορισμένος λόγω της αυστηρής εποπτείας των ρυθμιζόμενων αγορών και της ύπαρξης 
Κεντρικών Αντισυμβαλλομένων που εγγυώνται την ομαλή διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Ο 
κίνδυνος αυτός αυξάνεται σε περίπτωση που η επένδυση γίνεται σε εξωχρηματιστηριακά 
παράγωγα.  

• Λειτουργικός Κίνδυνος: Είναι ο κίνδυνος που απορρέει σε περιπτώσεις ανεπάρκειας ή 
αποτυχίας εσωτερικών διαδικασιών, ανθρώπινου παράγοντα, πληροφοριακών συστημάτων ή 
εξαιτίας εξωτερικών γεγονότων, 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.  

• Συναλλαγματικός Κίνδυνος: Ο κίνδυνος αυτός προκύπτει από τυχόν δυσμενείς μεταβολές της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας του νομίσματος στο οποίο αποτιμάται το συγκεκριμένο 
χρηματοπιστωτικό μέσο. 

• Κίνδυνος Ρευστότητας: Είναι ο κίνδυνος αδυναμίας ρευστοποίησης στοιχείων του ενεργητικού 
της επένδυσης έγκαιρα και σε εύλογη τιμή, με αποτέλεσμα να επέρχονται απώλειες για τον 
επενδυτή λόγω των διακυμάνσεων των τιμών κατά τον χρόνο που μεσολαβεί από τη λήψη της 
εντολής του έως την εκτέλεσή της. Ο κίνδυνος ρευστότητας αυξάνεται όταν η επένδυση έχει 
γίνει σε αγορές με χαμηλή ρευστότητα. Ειδικά στην περίπτωση αφερεγγυότητας πιστωτικού 
ιδρύματος, εταιρείας επενδύσεων ή άλλου ιδρύματος που αναφέρεται στο άρθρο 1 παρ. 1 (β), 
(γ) και (δ) του ν. 4335/2015, η έλλειψη της προστασίας της κρατικής διάσωσης και η δυνατότητα 
υπαγωγής των χρηματοπιστωτικών μέσων που εκδίδονται από τα εν λόγω ιδρύματα και δεν 
έχουν εξασφαλίσεις σε καθεστώς εξυγίανσης τα καθιστά περισσότερο ευάλωτα σε συνθήκες 
πίεσης των αγορών. Η ρευστότητα ενός χρηματοπιστωτικού μέσου μπορεί να αλλάζει με την 
πάροδο του χρόνου. 

• Κίνδυνος Πληθωρισμού: Η πορεία του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή επηρεάζει την πραγματική 
αξία του επενδυόμενου κεφαλαίου και των προσδοκώμενων αποδόσεων. 

• Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου: Είναι ο κίνδυνος κάθε συμβαλλόμενου μιας συναλλαγής να μην 
εκπληρώσει ο αντισυμβαλλόμενός του τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Ο κίνδυνος αυτός 
μειώνεται σημαντικά για συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε ρυθμιζόμενες  αγορές. 

• Κίνδυνος Συσχέτισης: Η συσχέτιση μετρά το βαθμό αλληλεπίδρασης μεταξύ των διακυμάνσεων 
δύο ή περισσότερων επενδύσεων. Διάφορες επενδυτικές στρατηγικές βασίζονται σε αυτές τις 
αλληλεπιδράσεις και επομένως επηρεάζονται όταν η συσχέτιση δεν είναι σταθερή. Σε 
περιπτώσεις έντονων διακυμάνσεων των υποκείμενων τίτλων, η συσχέτιση που παρουσιάζουν 
αυτοί τείνει να μεταβάλλεται απρόβλεπτα, αυξάνοντας έτσι το συνολικό κίνδυνο της επένδυσης.  

• Μη-Συστηματικός Κίνδυνος: Είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από παράγοντες που σχετίζονται 
με έναν ή περισσότερους εκδότες αξιόγραφων, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση 
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ενός αξιόγραφου που περιλαμβάνεται στο χαρτοφυλακίου ενός επενδυτή. Ο μη-συστηματικός 
κίνδυνος μπορεί να περιορισθεί μέσω διαφοροποίησης των χρηματοπιστωτικών μέσων στα 
οποία επενδύεται το επενδυόμενο κεφάλαιο. 

• Συστηματικός Κίνδυνος: Είναι ο κίνδυνος που, σε αντίθεση με τον μη-συστηματικό κίνδυνο, 
επηρεάζει ολόκληρη την αγορά στο σύνολό της και δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί. Δηλαδή, δε 
σχετίζεται με γεγονότα που επηρεάζουν συγκεκριμένα αξιόγραφα, αλλά αποκλειστικά με 
γεγονότα που επηρεάζουν την αγορά συνολικά. 

• Πολιτικός Κίνδυνος: Οι διεθνείς εξελίξεις σε πολιτικό, διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο, η 
εκλογή κυβέρνησης και οι συγκεκριμένες κυβερνητικές επιλογές για κάθε τομέα της κοινωνικής 
και οικονομικής ζωής επηρεάζουν την πορεία των χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών. 

• Κίνδυνος Συστημάτων Διαπραγμάτευσης: Όλες οι συναλλαγές διεξάγονται μέσω ενός 
ηλεκτρονικού συστήματος συναλλαγών το οποίο επιτρέπει την αρίθμηση εντολών (order-
routing), τη διασταύρωση τους (matching), την εκτέλεση πράξεων και την καταγραφή τους. Τα 
Συστήματα Διαπραγμάτευσης μέσω των οποίων γίνεται η πραγματοποίηση των συναλλαγών 
υπόκεινται στον κίνδυνο της προσωρινής βλάβης ή διακοπής λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή, 
η διαπραγμάτευση είναι δυνατό να διεξάγεται με άλλα μέσα και αντίστοιχες διαδικασίες. 

• Κίνδυνος του Τόπου Εκτέλεσης: Είναι ο κίνδυνος που συνδέεται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
της αγοράς (ρυθμιζόμενη ή μη) στην οποία βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση ή αναφέρεται το 
συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο. 

• Κίνδυνος Συγκέντρωσης: Είναι ο κίνδυνος που σχετίζεται με την έλλειψη διαφοροποίησης του 
χαρτοφυλακίου επενδύσεων. Ένας επενδυτής του οποίου το χαρτοφυλάκιο επενδύεται σε υψηλό 
ποσοστό συγκέντρωσης σε έναν μόνο αντισυμβαλλόμενο, έναν κλάδο, μια γεωγραφική περιοχή, 
μια χώρα, κλπ., είναι εκτεθειμένος στο μη-συστηματικό κίνδυνο που συνδέεται με αυτά. Η 
διασπορά του κεφαλαίου του σε ένα μεγάλο αριθμό μη συσχετιζόμενων επενδύσεων 
ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο αυτό. 

• Κίνδυνος Διασποράς: Είναι ο κίνδυνος που αναλαμβάνει ένας επενδυτής που επενδύει σε 
χαμηλής διαφοροποίησης χαρτοφυλάκια επενδυτικών προϊόντων. Μείωση του 
αναλαμβανόμενου κινδύνου, αντίθετα, επιτυγχάνεται με τη διασπορά του μέσω της σύνθεσης 
χαρτοφυλακίων ικανού αριθμού προϊόντων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.  

• Κίνδυνος Διακύμανσης: Είναι ο κίνδυνος μεταβολής της αξίας ενός χαρτοφυλακίου όταν η 
διακύμανση ενός παράγοντα κινδύνου μεταβληθεί κατά τρόπο που δεν έχει προβλεφθεί. 
Εμφανίζεται ιδιαίτερα στα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα όπου η διακύμανση είναι ο 
σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει την τιμή του παραγώγου.  

• Κίνδυνος Πρόωρης Αποπληρωμής: Ορισμένοι τύποι αξιόγραφων δίνουν το δικαίωμα στον 
εκδότη να τα ανακαλέσει και να τα αποπληρώσει πριν από τη λήξη τους. Ο κίνδυνος προκύπτει 
από την πιθανότητα τα αξιόγραφα να ανακληθούν σε μη συμφέρουσα τιμή για τον επενδυτή. 

• Κίνδυνος Πρόωρης Ωρίμανσης: Ο κίνδυνος αυτός συνδέεται με την πιθανότητα η επένδυση να 
αποπληρωθεί με πρωτοβουλία του εκδότη πριν την αρχικά καθορισμένη λήξη της και ο 
επενδυτής να μην μπορεί να βρει τις κατάλληλες επενδυτικές συνθήκες στην αγορά για την 
επανεπένδυση του κεφαλαίου του. Ο Κίνδυνος Πρόωρης Αποπληρωμής αποτελεί μια μορφή 
Κινδύνου Πρόωρης Ωρίμανσης. 

• Κίνδυνος Θεματοφυλακής: Πρόκειται για τον κίνδυνο που σχετίζεται με την εκτέλεση των 
καθηκόντων του θεματοφύλακα ή του υπο-θεματοφύλακα (μη εκπλήρωση των καθηκόντων του 
ή ακόμη και περίπτωση πτώχευσης), δηλαδή των οντοτήτων που έχουν αναλάβει την φύλαξη 
των χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων των επενδυτών. 

• Φορολογικός Κίνδυνος: Είναι ο κίνδυνος ο επενδυτής να αντιμετωπίσει αλλαγή στην 
φορολογική πολιτική για την συγκεκριμένη επένδυση στην οποία έχει προβεί στην συγκεκριμένη 
χώρα, λόγω αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου. Η μορφή αυτή κινδύνου έχει συνήθως αρνητική 
επίδραση στην εν λόγω επένδυση (αύξηση του φορολογικού συντελεστή που επιβάλλεται στην 
απόδοση της επένδυσης) αλλά μπορεί να έχει και θετική (μείωση του φορολογικού συντελεστή 
που επιβάλλεται στην απόδοση της επένδυσης). Ο φορολογικός κίνδυνος πολλές φορές 
θεωρείται μέρος του πολιτικού κινδύνου που τυχόν να αντιμετωπίσει ένας επενδυτής. Οι πελάτες 
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καλούνται πριν τη διενέργεια επενδύσεων να ενημερώνονται από εξειδικευμένο σύμβουλο της 
επιλογής τους σχετικά με το φορολογικό καθεστώς που διέπει το επενδυτικό προϊόν στο οποίο 
επιθυμούν να επενδύσουν.  

• Νομικός Κίνδυνος: Οι όροι και τα χαρακτηριστικά των χρηματοπιστωτικών μέσων που 
διαπραγματεύονται στις κεφαλαιαγορές, καθώς και ο τρόπος και οι προϋποθέσεις διενέργειας 
συναλλαγών επ’ αυτών, ενδέχεται να τροποποιούνται από τους αρμόδιους φορείς. Οι όροι και 
η διαδικασία εκκαθάρισης και διακανονισμού των συναλλαγών μπορούν επίσης να 
τροποποιηθούν από αποφάσεις των αρμόδιων φορέων. Οι συναλλαγές που διέπονται από ξένη 
νομοθεσία ενδέχεται να εκθέσουν το επενδυόμενο κεφάλαιο σε επιπρόσθετους κινδύνους. Η 
ξένη νομοθεσία μπορεί να προσφέρει ασθενέστερη προστασία στον επενδυτή συγκριτικά με 
αυτή του ελληνικού δικαίου. 

• Κίνδυνος Μόχλευσης: Η μόχλευση δεν αυξάνει μόνο τα δυνητικά κέρδη μιας επένδυσης, αλλά 
και την πιθανή ζημία. Στην πραγματικότητα, μπορεί να οδηγήσει ορισμένες φορές ακόμα και 
στην απώλεια ολόκληρου του επενδυμένου κεφαλαίου. 

• Μερισματικός Κίνδυνος: Είναι ο κίνδυνος που έχει να κάνει με τη μη σωστή αποτίμηση ενός 
χρηματοπιστωτικού μέσου εξαιτίας της αλλαγής, τελικώς, των αρχικών υποθέσεων που είχαν 
γίνει όσον αφορά το μέρισμα (ή οποιαδήποτε άλλη πληρωμή) που πληρώνει το αξιόγραφο. 
Εκτός της πιθανότητας ο εκδότης να παύσει την πληρωμή μερίσματος (είτε προσωρινά είτε και 
μόνιμα), σημαντικές αλλαγές είναι επίσης και αυτές που έχουν να κάνουν με την αλλαγή στην 
χρονική στιγμή πληρωμής του μερίσματος, την αλλαγή στην συχνότητα πληρωμής, κλπ. Οι 
αλλαγές αυτές επηρεάζουν σημαντικά την αποτίμηση του χρηματοπιστωτικού μέσου με 
συνέπεια τη μεταβολή της αξίας της θέσης του επενδυτή. 

• Κίνδυνος Χώρας (Country Risk): Περιλαμβάνει όλους τους κινδύνους που πηγάζουν από τις 
διασυνοριακές δραστηριότητες όπως: 
o Κίνδυνος Κρατικής Αφερεγγυότητας: Αφορά την αδυναμία κεντρικής κυβέρνησης να 

εκπληρώσει δανειακές υποχρεώσεις της. Ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται όσο η αύξηση του 
δημοσίου χρέους οδηγεί σε μείωση της πιστοληπτικής ποιότητας. 

o Κίνδυνος Μεταφοράς Κεφαλαίων: Αφορά τον κίνδυνο η κυβέρνηση να μην είναι σε θέση 
ή να μη θέλει να επιτρέψει τη μεταφορά κεφαλαίων εκτός της χώρας. 

o Εγχώριος Μακροοικονομικός Κίνδυνος: Αναφέρεται στον κίνδυνο παροχής πιστώσεων 
σε ευμετάβλητο ή ασταθές εγχώριο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον. Η ύπαρξη 
πιθανής πολιτικής ή οικονομικής αστάθειας στο κράτος της επένδυσης μπορεί να έχει 
δυσμενείς συνέπειες για τον επενδυτή. Ιδίως όσον αφορά τις επενδύσεις σε αναδυόμενες 
αγορές, μπορεί να προέλθουν απώλειες από το γεγονός ότι δεν υπάρχει άμεση 
διασύνδεση, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση των εντολών 
ή λόγω του ότι είναι δύσκολο να γνωστοποιούνται άμεσα οι τρέχουσες τιμές ή ακόμα και 
λόγω των διαφορετικών ωρών ή όρων λειτουργίας των αγορών αυτών. 

o Κίνδυνος μειωμένης εποπτείας: Σχετίζεται με τον κίνδυνο κράτους και αναφέρεται στο 
ότι σε ορισμένα κράτη η εποπτεία της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στην αγορά καθώς 
και των φορέων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών μπορεί να είναι αποσπασματική ή/και 
αναποτελεσματική. 

• Κίνδυνος από προϊόντα μειωμένης εξασφάλισης: Ο επενδυτής που έχει στο χαρτοφυλάκιό του 
τέτοια προϊόντα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο απώλειας εσόδων ή/και του κεφαλαίου του, καθώς 
ο εκδότης θα εκπληρώσει πρώτα τις υποχρεώσεις του από προϊόντα κύριας εξασφάλισης, στη 
συνέχεια τους λοιπούς πιστωτές και τέλος τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα προϊόντα 
της μειωμένης εξασφάλισης.  

 
Εάν μια επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα συναπαρτίζεται από περισσότερες επενδύσεις σε 
διάφορα χρηματοπιστωτικά μέσα ή υπηρεσίες, ενδέχεται οι κίνδυνοι που συνδέονται με την 
επένδυση αυτή να είναι αυξημένοι σε σχέση με τους κινδύνους που σχετίζονται με κάθε επένδυση 
ξεχωριστά. Στην περίπτωση αυτή, θα λάβετε ιδιαίτερη αναλυτική ενημέρωση τόσο για τη φύση της 
επένδυσής σας όσο και για τους κινδύνους που συνδέονται με αυτή. Πριν προβείτε στην επένδυση, 
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παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας όλους τους κινδύνους που συνδέονται με αυτή, τόσο τους 
γενικούς που περιγράφονται στο παρόν, όσο και τους ειδικούς ανά κατηγορία χρηματοπιστωτικών 
μέσων, οι οποίοι περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΟΛΥΠΛΟΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ  
 

1. Μη πολύπλοκα Χρηματοπιστωτικά Μέσα   
 
Η Τράπεζα αντιμετωπίζει ως μη πολύπλοκα τα κάτωθι χρηματοπιστωτικά μέσα:  
 

• Μετοχές εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ισοδύναμη 
αγορά τρίτης χώρας ή σε ΠΜΔ εφόσον πρόκειται για μετοχές εταιρειών και 
εξαιρουμένων μετοχών σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων μη ΟΣΕΚΑ και μετοχών 
στις οποίες έχουν ενσωματωθεί παράγωγα (παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην 
Ενότητα 10: Χρηματοπιστωτικά Μέσα) 

• Μέσα χρηματαγοράς, εξαιρουμένων εκείνων στα οποία ενσωματώνονται παράγωγα 
• Ομόλογα ή άλλες μορφές τιτλοποιημένου χρέους, εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε 

ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ισοδύναμη αγορά τρίτης χώρας, ή σε ΠΜΔ εξαιρουμένων 
αυτών όπου ενσωματώνονται παράγωγα, ή στα οποία έχουν ενσωματωθεί δομές που 
καθιστούν δύσκολη για τον πελάτη την κατανόηση του συναφούς κινδύνου 

• Μετοχές ή Μερίδια σε ΟΣΕΚΑ και ETF εξαιρουμένων των δομημένων ΟΣΕΚΑ 
• Δομημένες καταθέσεις, εξαιρουμένων εκείνων στις οποίες έχουν ενσωματωθεί δομές 

που καθιστούν δύσκολη για τον πελάτη την κατανόηση του κινδύνου για την απόδοση ή 
το κόστος της πρόωρης εξόδου από το προϊόν 

 
Χρηματοπιστωτικό μέσο μη προσδιοριζόμενο ρητά παραπάνω θεωρείται μη πολύπλοκο εφόσον 
πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:  
 

• δεν είναι κινητή αξία που παρέχει δικαίωμα αγοράς ή πώλησης παρόμοιων κινητών αξιών 
ή επιδεχόμενη διακανονισμό με ρευστά διαθέσιμα προσδιοριζόμενο κατ’ αναφορά προς 
κινητές αξίες, νομίσματα, επιτόκια ή αποδόσεις, εμπορεύματα ή άλλους δείκτες ή μεγέθη· 

• υπάρχουν συχνές ευκαιρίες εκχώρησης, εξόφλησης ή με άλλο τρόπο ρευστοποίησής του, 
σε τιμές που είναι δημόσια διαθέσιμες στους συμμετέχοντες στην αγορά και αποτελούν 
είτε τιμές της αγοράς είτε τιμές που διατίθενται ή επικυρώνονται από συστήματα 
αποτίμησης μη εξαρτώμενα από τον εκδότη· 

• δεν συνεπάγεται για τον πελάτη καμία πραγματική ή δυνητική υποχρέωση υπερβαίνουσα 
το κόστος απόκτησης του μέσου· 

• ενσωματώνει ρήτρα, όρο ή στοιχείο ενεργοποίησης που θα μπορούσε να μεταβάλλει 
ριζικά τη φύση ή τον κίνδυνο της επένδυσης ή το προφίλ απόσβεσης, όπως για 
παράδειγμα επενδύσεις που ενσωματώσουν το δικαίωμα μετατροπής του μέσου σε 
διαφορετική επένδυση· 

• δεν περιλαμβάνει τυχόν ρητές ή σιωπηρές επιβαρύνσεις εξόδου που έχουν ως 
αποτέλεσμα τη μεταβολή της επένδυσης σε μη ρευστοποιήσιμη, ακόμα και αν υπάρχουν 
πρακτικά συχνές ευκαιρίες για διάθεση, εξαγορά ή άλλου είδους πραγματοποίηση της 
επένδυσης· 

• διατίθενται στο κοινό επαρκώς κατανοητές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του και 
είναι πιθανό ότι αυτές είναι εύκολα κατανοητές, ώστε να παρέχεται στο μέσο ιδιώτη 
πελάτη η δυνατότητα να λάβει ενημερωμένη απόφαση να διενεργήσει ή όχι μια 
συναλλαγή στο εν λόγω χρηματοπιστωτικό μέσο.  
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2. Πολύπλοκα Χρηματοπιστωτικά Μέσα  
 
Η Τράπεζα αντιμετωπίζει τα κατωτέρω χρηματοπιστωτικά μέσα ως πολύπλοκα:  
 

• Χρεωστικοί τίτλοι με ενσωματωμένο παράγωγο  
 
Ως ενσωματωμένο παράγωγο θεωρείται το στοιχείο εκείνο του χρεωστικού τίτλου το οποίο προκαλεί 
την τροποποίηση μέρους ή του συνόλου των ταμειακών ροών που σε διαφορετική περίπτωση θα 
προέκυπταν από τον τίτλο, σύμφωνα με μία ή περισσότερες ορισθείσες μεταβλητές.  
 
Ενδεικτικά παραδείγματα: 
α) Μετατρέψιμα και ανταλλάξιμα ομόλογα.  
β) Ομόλογα συνδεδεμένα με δείκτες (indexed bonds) και πιστοποιητικά επένδυσης στην επίδοση 
υποκείμενων μέσων (turbo certificates).  
γ) Υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα.  
δ) Ομόλογα με δικαίωμα ανάκλησης ή εξαργύρωσης (callable or puttable bonds).  
ε) Χρεόγραφα συνδεδεμένα με τον πιστωτικό κίνδυνο (credit linked notes).  
στ) Δικαιώματα αγοράς σε καθορισμένη τιμή (warrants).  
 

• Χρεωστικοί τίτλοι στους οποίους έχουν ενσωματωθεί δομές που καθιστούν δύσκολη για 
τον πελάτη την κατανόηση του κινδύνου 

 
Στους χρεωστικούς τίτλους στους οποίους έχουν ενσωματωθεί δομές που καθιστούν δύσκολη για 
τον πελάτη την κατανόηση του κινδύνου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι:  
α) Χρεωστικοί τίτλοι των οποίων η απόδοση εξαρτάται από την επίδοση μιας καθορισμένης ομάδας 
στοιχείων ενεργητικού. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται χρεωστικοί τίτλοι των οποίων η 
απόδοση ή η επίδοση εξαρτάται από τις εισπρακτέες απαιτήσεις, είτε σταθερές είτε ανακυκλούμενες, 
που προκύπτουν από τα στοιχεία ενεργητικού της υποκείμενης ομάδας.  
Παραδείγματα: 

- Αξιόγραφα και εμπορικά χρεόγραφα από τιτλοποίηση περιουσιακών στοιχείων (Asset-
backed securities και asset-backed commercial papers),  
- αξιόγραφα από τιτλοποίηση ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων (Residential Mortgage 
Backed Securities – RMBS), 
- αξιόγραφα από τιτλοποίηση ενυπόθηκων εμπορικών 

 
β) Χρεωστικοί τίτλοι των οποίων η απόδοση είναι μειωμένης εξασφάλισης έναντι της εξόφλησης 
χρέους προς τρίτους. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται χρεωστικοί τίτλοι οι οποίοι έχουν 
δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του εκδότη, οι κάτοχοι 
χρεωστικών τίτλων με προτεραιότητα εξόφλησης να έχουν πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία του 
εκδότη κατά προτεραιότητα έναντι των κατοχών χρεωστικών τίτλων μειωμένης εξασφάλισης.  
Παραδείγματα:  

- Χρεωστικοί τίτλοι μειωμένης εξασφάλισης·  
- Πιστοποιητικά (όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 27 του MiFIR) 

 
γ) Χρεωστικοί τίτλοι με δυνατότητα τροποποίησης των ταμειακών ροών του μέσου κατά τη διακριτική 
ευχέρεια του εκδότη. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται χρεωστικοί τίτλοι οι οποίοι έχουν 
δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε η αναμενόμενη ροή εσόδων ή η αποπληρωμή του κεφαλαίου να 
εξαρτάται από μεταβλητές που ορίζει ο εκδότης κατά τη διακριτική του ευχέρεια.  
 
δ) Χρεωστικοί τίτλοι χωρίς συγκεκριμένη ημερομηνία εξαγοράς ή λήξης. Σε αυτή την κατηγορία 
περιλαμβάνονται χρεωστικοί τίτλοι οι οποίοι έχουν δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει 
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συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης και, κατ' επέκταση, συνήθως ούτε αποπληρωμή του κεφαλαίου που 
έχει επενδυθεί.  
Παραδείγματα:  

- Ομόλογα στο διηνεκές (perpetual bonds)  
 

ε) Χρεωστικοί τίτλοι με ασυνήθιστο ή άγνωστο υποκείμενο. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται 
χρεωστικοί τίτλοι οι οποίοι έχουν δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε η αναμενόμενη ροή εσόδων ή 
αποπληρωμή του κεφαλαίου να εξαρτάται από μεταβλητές οι οποίες είναι ασυνήθιστες ή άγνωστες 
στον μέσο ιδιώτη επενδυτή.  
Παραδείγματα:  

- Χρεωστικοί τίτλοι οι οποίοι αναφέρονται σε υποκείμενα, όπως μη δημοσιοποιημένοι δείκτες 
αναφορές, σύνθετοι δείκτες, εξειδικευμένες αγορές, ιδιαιτέρως τεχνικά μέτρα (μεταξύ άλλων 
μεταβλητότητα τιμής και συνδυασμοί μεταβλητών)·  
- ομόλογα καταστροφών 

 
στ) Χρεωστικοί τίτλοι με σύνθετους μηχανισμούς προσδιορισμού ή υπολογισμού της απόδοσης. Σε 
αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται χρεωστικοί τίτλοι οι οποίοι έχουν δομηθεί με τέτοιο τρόπο 
ώστε η αναμενόμενη ροή εσόδων να μπορεί να διαφοροποιείται συχνά ή/και σημαντικά σε 
διαφορετικά χρονικά σημεία κατά τη διάρκεια του τίτλου είτε λόγω εκπλήρωσης συγκεκριμένων 
προκαθορισμένων προϋποθέσεων ορίων είτε λόγω επέλευσης συγκεκριμένων χρονικών σημείων.  
Παραδείγματα:  

- χρεωστικοί τίτλοι οι οποίοι έχουν δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε η αναμενόμενη ροή εσόδων 
να μπορεί να διαφοροποιείται συχνά ή/και σημαντικά σε διαφορετικά χρονικά σημεία κατά 
τη διάρκεια του τίτλου είτε λόγω εκπλήρωσης συγκεκριμένων προκαθορισμένων 
προϋποθέσεων ορίων είτε λόγω επέλευσης συγκεκριμένων χρονικών σημείων. 

 
ζ) Χρεωστικοί τίτλοι οι οποίοι είναι δομημένοι με τέτοιο τρόπο ώστε το ποσό του κεφαλαίου 
ενδέχεται να μην αποπληρώνεται ολοσχερώς. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται χρεωστικοί 
τίτλοι οι οποίοι έχουν τέτοια δομή ή υπόκεινται σε μηχανισμό ο οποίος, σε συγκεκριμένες 
περιστάσεις, ενεργοποιεί τη μερική αποπληρωμή (ή τη μη αποπληρωμή) του κεφαλαίου.  
Παραδείγματα: 
- χρεωστικοί τίτλοι οι οποίοι είναι επιλέξιμοι για σκοπούς διάσωσης με ίδια μέσα. 

 
η) Χρεωστικοί τίτλοι οι οποίοι εκδίδονται από φορείς ειδικού σκοπού όταν η ονομασία του 
χρεωστικού τίτλου ή η επωνυμία του φορέα ειδικού σκοπού ενδέχεται να παραπλανήσει τους 
επενδυτές ως προς την ταυτότητα του εκδότη ή του εγγυητή.  
Παραδείγματα:  

- Χρεωστικοί τίτλοι οι οποίοι εκδίδονται από φορείς ειδικού σκοπού (SPV) όταν η ονομασία 
του χρεωστικού τίτλου ή η επωνυμία του φορέα ειδικού σκοπού ενδέχεται να παραπλανήσει 
τους επενδυτές ως προς την ταυτότητα του εκδότη ή του εγγυητή 

 
θ) Χρεωστικοί τίτλοι με σύνθετους μηχανισμούς εγγύησης. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται 
χρεωστικοί τίτλοι τους οποίους έχει εγγυηθεί τρίτο μέρος και οι οποίοι έχουν δομηθεί κατά τρόπο 
που καθιστά πολύπλοκο για τον επενδυτή να αξιολογήσει με ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο ο 
μηχανισμός εγγύησης επηρεάζει την έκθεση της επένδυσης σε κίνδυνο.  
Παραδείγματα:  

- Χρεωστικοί τίτλοι με μηχανισμό εγγύησης βάσει του οποίου η ενεργοποίηση της εγγύησης 
εξαρτάται από μία ή περισσότερες προϋποθέσεις πέραν της αθέτησης των υποχρεώσεων του 
εκδότη·  
- Χρεωστικοί τίτλοι με μηχανισμό εγγύησης βάσει του οποίου το επίπεδο της εγγύησης ή η 
ενεργοποίηση της εγγύησης υπόκειται σε χρονικούς περιορισμούς. 
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ι) Χρεωστικοί τίτλοι με χαρακτηριστικά μόχλευσης. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται 
χρεωστικοί τίτλοι οι οποίοι έχουν δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε η απόδοση ή η ζημία του επενδυτή 
ενδέχεται να αποτελεί πολλαπλάσιο της αρχικής επένδυσης. 
 

• Δομημένες καταθέσεις στις οποίες έχουν ενσωματωθεί δομές που καθιστούν δύσκολη για 
τον πελάτη την κατανόηση του κινδύνου απόδοσης  

 
Η δομή που καθιστά δύσκολη για τον πελάτη την κατανόηση του κινδύνου απόδοσης υφίσταται 
όταν:  

 
α) η λαμβανόμενη απόδοση επηρεάζεται από μία ή περισσότερες μεταβλητές· Παραδείγματα:  

- Δομημένες καταθέσεις στις οποίες η απόδοση καταβάλλεται μόνο όταν μια ομάδα μέσων 
ή στοιχείων ενεργητικού επιτύχει καλύτερη επίδοση από έναν συγκεκριμένο δείκτη 
αναφοράς·  
- Δομημένες καταθέσεις στις οποίες η απόδοση προσδιορίζεται με συνδυασμό δύο ή 
περισσότερων δεικτών.  

 
β) η σχέση μεταξύ απόδοσης και συναφούς μεταβλητής ή μηχανισμού για τον προσδιορισμό ή 
υπολογισμό της απόδοσης είναι σύνθετη·  
Παραδείγματα: 

- Δομημένες καταθέσεις οι οποίες έχουν δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε ο μηχανισμός βάσει 
του οποίου αποτυπώνεται το επίπεδο τιμής ενός δείκτη στην απόδοση να περιλαμβάνει 
διάφορα στοιχεία της αγοράς (π.χ. πρέπει να επιτευχθεί ένα ή περισσότερα όρια) ή διάφορες 
μετρήσεις του δείκτη σε διαφορετικές ημερομηνίες·  
- Δομημένες καταθέσεις οι οποίες έχουν δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε το κεφαλαιακό 
κέρδος ή ο πληρωτέος τόκος να αυξάνονται ή να μειώνονται σε συγκεκριμένες καθορισμένες 
περιστάσεις·  
- Δομημένες καταθέσεις οι οποίες έχουν δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε η αναμενόμενη ροή 
εσόδων να μπορεί να διαφοροποιείται συχνά ή/και σημαντικά σε διαφορετικά χρονικά 
σημεία κατά τη διάρκεια του τίτλου.  

 
γ) η μεταβλητή που χρησιμοποιείται στον υπολογισμό της απόδοσης είναι ασυνήθιστη ή άγνωστη 
για τον μέσο ιδιώτη επενδυτή·  
Παραδείγματα:  

- Δομημένες καταθέσεις των οποίων η απόδοση συνδέεται με εξειδικευμένες αγορές, με 
κάποιον εσωτερικό δείκτη ή άλλο δείκτη που δεν δημοσιεύεται, με σύνθετο δείκτη ή με 
κάποιο ιδιαιτέρως τεχνικό μέτρο, όπως η μεταβλητότητα της τιμής στοιχείου του ενεργητικού. 

 
δ) η σύμβαση παρέχει στο πιστωτικό ίδρυμα το δικαίωμα μονομερούς πρόωρης λύσης της 
συμφωνίας.  
 

• Δομημένες καταθέσεις στις οποίες έχουν ενσωματωθεί δομές που καθιστούν δύσκολη για 
τον πελάτη την κατανόηση του κόστους πρόωρης εξόδου  

 
Η δομή που καθιστά δύσκολη για τον πελάτη την κατανόηση του κόστους πρόωρης εξόδου από το 
προϊόν υφίσταται όταν το κόστος εξόδου δεν είναι:  

 
α) σταθερό χρηματικό ποσό·  
Παραδείγματα:  

- Δομημένες καταθέσεις με μεταβλητό ή μέγιστο κόστος εξόδου (π.χ. σε περίπτωση πρόωρης 
εξόδου χρεώνεται προμήθεια έως 300 ευρώ)·  
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- Δομημένες καταθέσεις οι οποίες αναφέρουν πως το κόστος εξόδου υπολογίζεται με βάση 
κάποιον μεταβλητό παράγοντα, όπως κάποιο επιτόκιο.  

 
β) σταθερό χρηματικό ποσό για κάθε μήνα (ή μέρος του μήνα ) που υπολείπεται έως το τέλος της 
συμφωνημένης διάρκειας·  
Παραδείγματα:  

- Δομημένες καταθέσεις με μεταβλητό ή μέγιστο κόστος εξόδου ανά μήνα που υπολείπεται 
έως το τέλος της συμφωνημένης διάρκειας (π.χ. σε περίπτωση πρόωρης εξόδου χρεώνεται 
προμήθεια έως 50 ευρώ ανά μήνα).  

 
γ) σταθερό ποσοστό του κατατεθειμένου ποσού. 
Παραδείγματα:  

- Δομημένες καταθέσεις με κόστος εξόδου το οποίο ισούται κατ' ελάχιστον με το ποσό της 
δεδουλευμένης απόδοσης έως την ημερομηνία πρόωρης εξόδου.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ  - ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ      ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  
 
Σύμφωνα με τα ειδικότερα περιγραφόμενα στην ενότητα 4 του παρόντος εντύπου 
(«Κατηγοριοποίηση Πελατών»), στο πλαίσιο της παροχής επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών 
επί χρηματοπιστωτικών μέσων, η Τράπεζα κατηγοριοποιεί τους Πελάτες στις προβλεπόμενες από τη 
σχετικά εφαρμοστέα νομοθεσία κατηγορίες πελατών ως εξής:  

iv) Ιδιώτες Πελάτες (retail clients), 
v) Επαγγελματίες Πελάτες (professional clients) διακρινόμενοι σε: 

- Επαγγελματίες λόγω της φύσης τους 
- Επαγγελματίες λόγω του μεγέθους τους  
-       Δυνητικοί Επαγγελματίες Πελάτες  

vi) Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι (eligible counterparties). 
 
Η σχετική νομοθεσία επιφυλάσσει διαφορετικό επίπεδο προστασίας ανά κατηγορία πελατών κατά 
την παροχή σε αυτούς επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών επί χρηματοπιστωτικών μέσων. Ο 
υψηλότερος βαθμός προστασίας παρέχεται στους Ιδιώτες Πελάτες και ο χαμηλότερος στους 
Επιλέξιμους Αντισυμβαλλόμενους. Συνεπώς, η Τράπεζα προβλέπει όρους διαφορετικής 
αντιμετώπισης των Πελατών ανάλογα με την κατηγοριοποίησή τους.  
Η κατηγοριοποίηση Πελατών αφορά σε όλες τις επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες, 
χρηματοπιστωτικά μέσα και συναλλαγές. 
Η Τράπεζα κοινοποιεί τόσο στους νέους όσο και στους υφιστάμενους Πελάτες ότι προέβη στην 
απαιτούμενη κατηγοριοποίηση ή ανακατηγοριοποίησή τους ως Ιδιωτών Πελατών, Επαγγελματιών 
Πελατών ή Επιλέξιμων Αντισυμβαλλομένων. Περαιτέρω, η Τράπεζα γνωστοποιεί στους Πελάτες με 
σταθερό μέσο το δικαίωμά τους να ζητήσουν την κατάταξή τους σε άλλη κατηγορία πελατών και 
κάθε περιορισμό που η ενδεχόμενη μεταβολή της κατηγοριοποίησή τους συνεπάγεται ως προς το 
επίπεδο προστασίας τους.    
 

1. Διαφορές στην προστασία ανά κατηγορία Πελατών   
Η Τράπεζα ενεργεί με εντιμότητα, αμεροληψία και επαγγελματισμό κατά την παροχή επενδυτικών ή, 
κατά περίπτωση, παρεπόμενων υπηρεσιών σε όλους τους Πελάτες της, ώστε να εξυπηρετεί με τον 
καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα τους και μεριμνά ώστε να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τον 
εντοπισμό και την πρόληψη ή τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων.  
 
Στους Πελάτες/δυνητικούς Πελάτες της, η Τράπεζα παρέχει εγκαίρως κατάλληλη πληροφόρηση 
σχετικά με την ίδια και τις υπηρεσίες της, τα χρηματοπιστωτικά μέσα για τα οποία παρέχει επενδυτικές 
υπηρεσίες, καθώς και την κατηγορία στην οποία κάθε Πελάτης ή δυνητικός Πελάτης εντάσσεται 
(Ιδιώτης ή Επαγγελματίας ή Επιλέξιμος Αντισυμβαλλόμενος).  
 
Ωστόσο, όπως ανωτέρω επισημάνθηκε, η ισχύουσα νομοθεσία επιφυλάσσει διαφορετικό επίπεδο 
προστασίας ανά κατηγορία πελατών κατά την παροχή σε αυτούς επενδυτικών και παρεπόμενων 
υπηρεσιών επί χρηματοπιστωτικών μέσων. Ο υψηλότερος βαθμός προστασίας παρέχεται στους 
Ιδιώτες Πελάτες και ο χαμηλότερος στους Επιλέξιμους Αντισυμβαλλόμενους.  
 
Πρόσθετη προστασία και πληροφόρηση σε Ιδιώτες Πελάτες  
Παρακάτω παρατίθεται συνοπτικά η πρόσθετη προστασία και πληροφόρηση που παρέχεται στους 
Ιδιώτες Πελάτες σε σχέση με τους Επαγγελματίες Πελάτες και τους Επιλέξιμους Αντισυμβαλλόμενους: 

 
1. Στον Ιδιώτη Πελάτη παρέχεται πρόσθετη πληροφόρηση σε σχέση με τους Επαγγελματίες 

Πελάτες και τους Επιλέξιμους Αντισυμβαλλόμενους ως προς τα κόστη, τις προμήθειες, και 
τις συναφείς επιβαρύνσεις των υπηρεσιών και κατά περίπτωση, το κόστος του 
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χρηματοπιστωτικού μέσου που διατίθεται ή διαφημίζεται, ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ο 
Πελάτης να το πληρώσει, καθώς και όλες οι πληρωμές προς τρίτους. 
 

2. Στον Ιδιώτη Πελάτη η Τράπεζα διενεργεί οπωσδήποτε αξιολόγηση της συμβατότητας σε 
κάθε περίπτωση εντολών που δίνονται από αυτόν και αφορούν πολύπλοκα χρηματοπιστωτικά 
μέσα ή πιστώσεις ή δεσμοποιημένα προϊόντα. Αντίθετα, στους Επαγγελματίες Πελάτες και 
στους Επιλέξιμους Αντισυμβαλλόμενους, η Τράπεζα δεν απαιτείται να διενεργεί αξιολόγηση 
της συμβατότητας θεωρώντας ότι ένας Επαγγελματίας Πελάτης  ή ένας  Επιλέξιμος 
Αντισυμβαλλόμενος, διαθέτει την αναγκαία εμπειρία και τις απαιτούμενες γνώσεις για να 
κατανοήσει τους κινδύνους που συνδέονται με τις επενδυτικές υπηρεσίες ή συναλλαγές ή τα 
είδη των συναλλαγών ή προϊόντων, για τα οποία κατατάχθηκε στη συγκεκριμένη κατηγορία. 

 
3. Κατά την εκτέλεση εντολών Πελατών, οπότε και η Τράπεζα οφείλει να διασφαλίζει το βέλτιστο 

αποτέλεσμα γι’ αυτούς, σύμφωνα και με τη σχετική Πολιτική της, όταν εκτελεί εντολή για 
λογαριασμό Ιδιώτη Πελάτη, η Τράπεζα προσδιορίζει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με 
βάση την αρχή του συνολικού τιμήματος. Ειδικότερα, το βέλτιστο αποτέλεσμα προσδιορίζεται 
σε σχέση με το συνολικό τίμημα που 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. 
Αντίθετα, όταν η Τράπεζα εκτελεί εντολές Επαγγελματιών Πελατών/Επιλέξιμων 
Αντισυμβαλλόμενων, δεν είναι υποχρεωμένη να θεωρεί το συνολικό κόστος της συναλλαγής 
ως τον πιο σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για 
τους εν λόγω Πελάτες, λαμβάνοντας υπόψη της και άλλους παράγοντες, όπως ενδεικτικά, η 
ταχύτητα, η ποιότητα της εκτέλεσης, κλπ.  

 
Ίδιο επίπεδο προστασίας και πληροφόρησης Ιδιωτών και Επαγγελματιών Πελατών  
 
Ο Επαγγελματίας Πελάτης λαμβάνει το ίδιο προστασίας και πληροφόρησης με τον Ιδιώτη ως 
προς τα εξής: 
 
1. Η Τράπεζα 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.  
 

2. Η Τράπεζα παρέχει στους Ιδιώτες και στους Επαγγελματίες Πελάτες της:  
(i) πληροφορίες ως προς την εκτέλεση εντολών τους, 
(ii) περιοδικές καταστάσεις με τα χρηματοπιστωτικά μέσα και τα κεφάλαια τους που 
φυλάσσονται από την Τράπεζα,  
(iii) ετήσια εκ των υστέρων πληροφόρηση για όλα τα κόστη και επιβαρύνσεις που σχετίζονται 
με το χρηματοπιστωτικό μέσο και την επενδυτική ή παρεπόμενη υπηρεσία, εφόσον η Τράπεζα 
έχει διαθέσει το χρηματοπιστωτικό μέσο ή έχει παράσχει στον πελάτη το έγγραφο βασικών 
πληροφοριών (ΑΒΠ) ή το έγγραφο βασικών πληροφοριών για επενδυτές (KIID) όσον αφορά 
το χρηματοπιστωτικό μέσο και διατηρεί με τον πελάτη μια σταθερή σχέση στη διάρκεια του 
έτους. 
  

3. Η Τράπεζα, κατά την εκτέλεση των εντολών Πελατών της, συμμορφώνεται με την υποχρέωση 
βέλτιστης εκτέλεσης, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται το καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσμα γι΄ αυτούς. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα παρέχει στους πελάτες (Ιδιώτες 
και Επαγγελματίες) μέσω σταθερού μέσου ή μέσω του διαδικτυακού της τόπου, πριν την 
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παροχή 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 Τράπεζα θα εκτελέσει 
τις εντολές για λογαριασμό του Πελάτη. 
Επιπλέον, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων βέλτιστης εκτέλεσης, η Τράπεζα συνοψίζει και 
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.  
 

4. Η Τράπεζα δε χρησιμοποιεί για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου Πελάτη 
χρηματοπιστωτικά μέσα που κατέχει για λογαριασμό Πελάτη της, χωρίς την προηγούμενη 
γραπτή συγκατάθεση του Πελάτη για τη χρησιμοποίηση των μέσων με δεδομένους όρους. 
 

5. Όταν η Τράπεζα παρέχει οποιαδήποτε επενδυτική ή παρεπόμενη υπηρεσία σε Ιδιώτη ή 
Επαγγελματία Πελάτη συνάπτει, σε χαρτί ή άλλο σταθερό μέσο, γραπτή βασική συμφωνία με 
τον Πελάτη, η οποία καθορίζει τα ουσιώδη δικαιώματα και υποχρεώσεις τόσο της ίδιας όσο 
και του Πελάτη.  
Η γραπτή συμφωνία καθορίζει τα ουσιώδη δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών και 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 
i) περιγραφή των υπηρεσιών που παρέχονται·   και 
ii) περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών οποιασδήποτε από τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του ρόλου της Τράπεζας 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. 

 
Περιορισμένη πληροφόρηση στους Επαγγελματίες Πελάτες  
Η Τράπεζα, κατά την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων 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. Τέτοιου 
είδους περιορισμοί δεν επιτρέπεται να συμφωνούνται εφόσον τα χρηματοπιστωτικά μέσα 
ενσωματώνουν παράγωγα, ανεξαρτήτως της παρεχόμενης επενδυτικής υπηρεσίας. 
 
Ειδικά ως προς τους Επιλέξιμους Αντισυμβαλλόμενους  
Η Τράπεζα 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 ή παροχής κινήτρων. 
 
Κατά την παροχή από την Τράπεζα προς Επιλέξιμο Αντισυμβαλλόμενο των επενδυτικών 
υπηρεσιών της λήψης και διαβίβασης εντολών πελατών, καθώς και της εκτέλεσης εντολών για 
λογαριασμό Πελατών ή/ και οποιασδήποτε παρεπόμενης υπηρεσίας άμεσα σχετιζόμενης με 
συναλλαγές στο πλαίσιο τέτοιων υπηρεσιών/δραστηριοτήτων, η Τράπεζα: 
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• παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ίδια, 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 αυτή, 
 

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.  
 

Η Τράπεζα δεν είναι υποχρεωμένη όταν παρέχει σε Επιλέξιμο Αντισυμβαλλόμενο, τις επενδυτικές 
υπηρεσίες της λήψης και διαβίβασης εντολών πελατών, καθώς και 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 
Πολιτικής Εκτέλεσης εντολών που εφαρμόζει και να παρέχει στον Πελάτη έκθεση βέλτιστης 
εκτέλεσης, 

• γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε αμοιβή ή προμήθεια που η Τράπεζα 
καταβάλλει ή εισπράττει, 

• παρέχει γνωστοποιήσεις για συναλλαγές που συνεπάγονται ενδεχόμενη υποχρέωση.  
 

2. Ανακατηγοριοποίηση Πελατών 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με την τήρηση των προβλεπόμενων σε αυτή 
προϋποθέσεων σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις της Πολιτικής Κατηγοριοποίησης Πελατών της 
Τράπεζας, η τελευταία δύναται, κατόπιν προηγούμενου σχετικού αιτήματος Πελάτη, ή οφείλει, κατά 
περίπτωση, να τροποποιήσει την υφιστάμενη κατηγοριοποίηση Πελάτη και να τον κατατάξει σε άλλη 
κατηγορία Πελατών, με υψηλότερο ή χαμηλότερο βαθμό προστασίας (ανακατηγοριοποίηση).  
 
Στις περιπτώσεις υποβολής αιτήματος ανακατηγοριοποίησης από Πελάτη, η Τράπεζα αξιολογεί το 
σχετικό αίτημα και ειδοποιεί τον Πελάτη εγγράφως για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Η Τράπεζα 
διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί το αίτημα του Πελάτη, εφόσον κρίνεται εύλογα ότι δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις για την αλλαγή κατηγορίας και ταυτόχρονα η αιτούμενη αλλαγή 
κατηγορίας δεν συνεπάγεται μεγαλύτερο επίπεδο προστασίας του Πελάτη. 
 
Σε κάθε περίπτωση ανακατηγοριοποίησης Πελάτη το επίπεδο προστασίας που συνεπαγόταν η 
προηγούμενη κατηγορία αντικαθίσταται από το επίπεδο προστασίας που παρέχεται από τη νέα 
κατηγορία (υψηλότερο ή χαμηλότερο, κατά περίπτωση). 
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Η αλλαγή της κατηγορίας γίνεται μετά από εισήγηση του υπεύθυνου για την εξυπηρέτηση του 
Πελάτη και μετά από αντίστοιχη ενημέρωσή του και ενεργοποιείται κατόπιν υπογραφής νέας 
σύμβασης με τον Πελάτη. 
 
Ειδικότερα:  
 

2.1.   Ανακατηγοριοποίηση κατόπιν αιτήματος του Πελάτη 
  

2.1.1. Κατάταξη Πελάτη σε κατηγορία με υψηλότερο βαθμό προστασίας (opt-down) 
 
Επιλέξιμος Αντισυμβαλλόμενος  Επαγγελματίας Πελάτης 

  ή 
  Ιδιώτης Πελάτης 
 
Πελάτης ο οποίος έχει κατηγοριοποιηθεί ως Επιλέξιμος Αντισυμβαλλόμενος, δύναται να 
κατατάσσεται στην κατηγορία είτε του Επαγγελματία Πελάτη, είτε του Ιδιώτη Πελάτη και να 
αντιμετωπίζεται από την Τράπεζα ανάλογα.  
 
Για την ανακατηγοριοποίηση αυτή ο Επιλέξιμος Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να απευθύνει σχετικό 
αίτημα προς την Τράπεζα, με το οποίο να ζητεί να αντιμετωπίζεται, είτε γενικά είτε για συγκεκριμένες 
συναλλαγές, ως Πελάτης, του οποίου οι σχέσεις με την Τράπεζα υπόκεινται στις διατάξεις των 
ανωτέρω άρθρων 24, 25, 27 και 28 του ν. 4514/2018.  
 
Στην αίτηση αυτή, ο Πελάτης οφείλει να δηλώσει προς την Τράπεζα, αν επιθυμεί να αντιμετωπίζεται 
ως Ιδιώτης Πελάτης ή ως Επαγγελματίας Πελάτης. Εφόσον ο εν λόγω Πελάτης δεν έχει αιτηθεί ρητά 
να αντιμετωπίζεται ως Ιδιώτης Πελάτης, αντιμετωπίζεται ως Επαγγελματίας Πελάτης. 
 

Επαγγελματίας Πελάτης       Ιδιώτης Πελάτης 
 
Πελάτης, ο οποίος έχει κατηγοριοποιηθεί ως Επαγγελματίας Πελάτης δύναται να 
ανακατηγοριοποιείται και να αντιμετωπίζεται ως Ιδιώτης Πελάτης. 
 
Για την ανακατηγοριοποίηση αυτή ο Επαγγελματίας Πελάτης πρέπει να απευθύνει σχετικό αίτημα 
προς την Τράπεζα, με το οποίο να ζητεί να αντιμετωπίζεται, είτε γενικά είτε για συγκεκριμένες 
συναλλαγές, ως Ιδιώτης Πελάτης, προκειμένου να απολαμβάνει υψηλότερο επίπεδο προστασίας.  
 

2.1.2. Κατάταξη Πελάτη σε κατηγορία με χαμηλότερο βαθμό προστασίας (opt-up) 
 

Ιδιώτης Πελάτης       Επαγγελματίας Πελάτης 
 
 

Πελάτης, ο οποίος έχει κατηγοριοποιηθεί ως Ιδιώτης Πελάτης, δύναται να ανακατηγοριοποιείται και 
να αντιμετωπίζεται ως Επαγγελματίας Πελάτης, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται αυστηρά 
στο κεφάλαιο 4.2.3. του παρόντος εντύπου και σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία :  
 

• Ο Πελάτης γνωστοποιεί γραπτώς στην Τράπεζα την επιθυμία του να αντιμετωπιστεί ως 
Επαγγελματίας Πελάτης (για όλες ή για συγκεκριμένες υπηρεσίες/συναλλαγές/προϊόντα).  
 

• Η Τράπεζα του αποστέλλει γραπτή προειδοποίηση στην οποία διευκρινίζει σαφώς τις 
προστασίες και τα δικαιώματα αποζημίωσης που ενδέχεται να απωλέσει.  
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• Ο Πελάτης δηλώνει γραπτώς σε έγγραφο χωριστό από τη σύμβαση παροχής επενδυτικών 
υπηρεσιών, ότι έχει επίγνωση των συνεπειών που η απώλεια αυτών των προστασιών 
συνεπάγεται. 

 
Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί το αίτημα του Πελάτη εάν δεν πληρούνται τα 
παραπάνω κριτήρια και εφόσον προκύψει, από την αξιολόγηση που πραγματοποιεί, ότι οι ικανότητες, 
οι γνώσεις και η εμπειρία του δεν είναι επαρκείς ώστε να του επιτρέπουν να λαμβάνει επενδυτικές 
αποφάσεις με πλήρη επίγνωση των σχετικών κινδύνων. 
 

 
Επαγγελματίας Πελάτης      Επιλέξιμος Αντισυμβαλλόμενος 

 
Πελάτης, ο οποίος έχει κατηγοριοποιηθεί ως Επαγγελματίας Πελάτης, δύναται να 
ανακατηγοριοποιηθεί και να αντιμετωπίζεται ως Επιλέξιμος Αντισυμβαλλόμενος, εφόσον:   
 

i) Ο Πελάτης έχει υποβάλει αίτηση κατάταξής του στην κατηγορία των Επιλέξιμων 
Αντισυμβαλλόμενων. 
 

ii) Ο Πελάτης κατά την αξιολόγηση του αιτήματός του ανήκει σε μια από τις κατηγορίες 
οντοτήτων που μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι όπως στο 
κεφάλαιο 4.3. του παρόντος εντύπου περιγράφονται.  

 
Στην περίπτωση αυτή, ακολουθείται η εξής διαδικασία: 
 
α) Η Τράπεζα αποστέλλει στον Πελάτη έγγραφη προειδοποίηση, στην οποία διευκρινίζει σαφώς 
τις συνέπειες που θα επιφέρει το εν λόγω αίτημα στον Πελάτη, αλλά και τις προστασίες που 
ενδέχεται να απωλέσει.  
β) Ο Πελάτης επιβεβαιώνει γραπτώς το αίτημά του να αντιμετωπισθεί ως Επιλέξιμος 
Αντισυμβαλλόμενος, είτε γενικά, είτε σε σχέση με μία ή περισσότερες επενδυτικές υπηρεσίες ή 
συναλλαγής ή είδος συναλλαγής ή προϊόντος και ότι έχει επίγνωση των συνεπειών που η απώλεια 
αυτής της προστασίας συνεπάγεται. 
 

2.2. Υποχρεωτική ανακατηγοριοποίηση 
Εφόσον η Τράπεζα διαπιστώσει ότι ένας Πελάτης έπαυσε να πληροί τις προϋποθέσεις και τα 
κριτήρια, επί τη βάσει των οποίων υπήχθη στην κατηγορία του Επαγγελματία Πελάτη ή του 
Επιλέξιμου Αντισυμβαλλόμενου, η Τράπεζα άμεσα προβαίνει στην ανακατηγοριοποίησή του ως 
Ιδιώτη Πελάτη και τον ενημερώνει σχετικά. Η αλλαγή της κατηγορίας ενεργοποιείται μετά από την 
υπογραφή νέας σύμβασης με τον Πελάτη.  
 
Οι Πελάτες οφείλουν να γνωστοποιούν στην Τράπεζα κάθε μεταβολή των στοιχείων και δεδομένων 
τους που μπορεί να επηρεάσει την κατηγοριοποίησή τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  
 
Στο παρόν Παράρτημα εξειδικεύονται οι κίνδυνοι που συνδέονται με συγκεκριμένα 
Χρηματοπιστωτικά Μέσα (ειδικοί κίνδυνοι ανά κατηγορία Χρηματοπιστωτικών Μέσων) και πρέπει να 
διαβάζεται σε συνδυασμό με την ενότητα 12 του παρόντος εντύπου ενημέρωσης, όπου 
περιγράφονται οι γενικοί επενδυτικοί κίνδυνοι που συνδέονται, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, 
με τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα.  
 

1. Μέσα Χρηματαγοράς  
 
Τα μέσα χρηματαγοράς είναι βραχυπρόθεσμα, διάρκειας ενός έτους ή μικρότερης. Περιλαμβάνουν 
έντοκα γραμμάτια, πιστοποιητικά καταθέσεων, εμπορικά χρεόγραφα και άλλα μέσα με ουσιαστικά 
ισοδύναμα χαρακτηριστικά εφόσον παρουσιάζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
α) έχουν αξία που μπορεί να προσδιοριστεί ανά πάσα στιγμή· 
β) δεν είναι παράγωγα· 
γ) έχουν ληκτότητα κατά την έκδοση μέχρι και 397 ημέρες. 
 
 Δεν πληρώνουν συνήθως κάποιο τόκο επί του επενδυόμενου κεφαλαίου αλλά εκδίδονται με τιμή 
διάθεσης χαμηλότερη της ονομαστικής τους αξίας (υπό το άρτιον) και στη λήξη ο εκδότης τα 
επαναγοράζει στην ονομαστική τους αξία (η απόδοσή τους ισούται με τη διαφορά μεταξύ της 
ονομαστικής αξίας και της αρχικής μειωμένης τιμής τους). Σε σπάνιες περιπτώσεις, υπάρχει 
τοκομερίδιο. Τα μέσα χρηματαγοράς διακρίνονται σε σχέση με την πιστοληπτική διαβάθμιση του 
εκδότη. Οι πιστοληπτικές διαβαθμίσεις παράγονται από εγκεκριμένους διεθνείς οργανισμούς 
πιστοληπτικής αξιολόγησης, οι οποίοι πραγματοποιούν τακτικές αναλύσεις σχετικά με την ικανότητα 
του εκδότη (κυβερνήσεις, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις) να ανταποκρίνεται στις 
δανειακές του υποχρεώσεις.  
 
Διακρίνονται επιπλέον με βάση την πολυπλοκότητα τους σε απλά (μη πολύπλοκα) και πολύπλοκα. 
Ως πολύπλοκα νοούνται τα μέσα χρηματαγοράς που ενσωματώνουν παράγωγο (Για περισσότερες 
πληροφορίες παρακαλούμε να ανατρέξετε στο Παράρτημα Ι του παρόντος).  
 
Σε ποιους απευθύνονται: 
Τα μέσα χρηματαγοράς είναι συμβατά με όλες τις κατηγορίες επενδυτών βάσει του ν. 4514/2018 
(Ιδιώτες, Επαγγελματίες, Επιλέξιμους Αντισυμβαλλόμενους), ενώ απευθύνονται ειδικότερα σε 
επενδυτές με βραχυπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα που στοχεύουν ανάλογα με την πιστοληπτική 
διαβάθμιση του αξιογράφου σε χαμηλότερες ή υψηλότερες αποδόσεις. Τα μέσα χρηματαγοράς 
υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης είναι ευχερώς ρευστοποιήσιμα. 
 
Ενδεικτικά, τα μέσα χρηματαγοράς περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 
 
• Έντοκα Γραμμάτια Δημοσίου (Treasury Bills /Government Notes): Πρόκειται για 

βραχυπρόθεσμα αξιόγραφα χρηματαγοράς (διάρκειας ενός έτους ή μικρότερης) που συνήθως 
εκδίδονται από τις κεντρικές τράπεζες κρατών και έχουν την εγγύηση του δημοσίου (π.χ. έντοκα 
γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου, T-Bills του αμερικανικού δημοσίου). Δεν πληρώνουν κάποιο 
τόκο επί του επενδυόμενου κεφαλαίου πριν από τη λήξη τους αλλά εκδίδονται σε χαμηλότερη τιμή 
της ονομαστικής τους αξίας αποφέροντας με αυτόν τον τρόπο θετική απόδοση κατά τη λήξη τους.  

• Πιστοποιητικά Καταθέσεων (Certificates of Deposits): Τα Πιστοποιητικά Καταθέσεων είναι 
αξιόγραφα χρηματαγοράς, τα οποία εκδίδονται συνήθως από εμπορικές τράπεζες με 
προκαθορισμένη λήξη, η οποία κυμαίνεται από ένα μήνα έως και πέντε έτη. Τα πιστοποιητικά 
καταθέσεων φέρουν συνήθως σταθερό επιτόκιο και είναι σχεδιασμένα για να κατέχονται από τους 
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επενδυτές μέχρι τη λήξη τους, κατά την οποία το επενδυόμενο κεφάλαιο επιστρέφεται μαζί με 
τους δεδουλευμένους τόκους. 

• Εμπορικά Χρεόγραφα (Commercial Papers): Πρόκειται για αξιόγραφα που εκδίδονται από 
ιδιωτικές επιχειρήσεις στην ονομαστική τους αξία ή σε αξία χαμηλότερη αυτής (στο άρτιο ή υπό 
το άρτιο) προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις ανάγκες κεφαλαίων κίνησής τους, με λήξη 
συνήθως έως ένα έτος. Τα εμπορικά χρεόγραφα είναι μεταβιβάσιμα και διαπραγματεύσιμα στη 
δευτερογενή αγορά. Οι εκδότες των μέσων αυτών είναι συνήθως μεγάλες επιχειρήσεις που 
διαθέτουν αρκετά υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση. 

• Γραμμάτια Τραπεζικής Αποδοχής (Bankers’ Acceptance Notes): Πρόκειται για βραχυπρόθεσμα 
μέσα χρηματαγοράς, τα οποία εκδίδονται από μεγάλες επιχειρήσεις. Η αποπληρωμή τόσο του 
αρχικού επενδυόμενου κεφαλαίου όσο και των τόκων είναι εγγυημένη από τραπεζικό οργανισμό. 

• Repos & Reverse Repos: Συμφωνίες επαναγοράς ισοδύναμες με προθεσμιακές καταθέσεις, οι 
οποίες έχουν ως ενέχυρο αξιόγραφα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης αλλά και αξιόγραφα 
χαμηλότερης, κατόπιν εισηγήσεως του Credit Committee  (ομόλογα). 

 
Επενδυτικοί Κίνδυνοι 
• Πιθανότητα απώλειας μέρους ή του συνόλου του επενδυόμενου κεφαλαίου στην περίπτωση που  

ο εκδότης του συγκεκριμένου τίτλου αδυνατεί να ανταποκριθεί μερικώς ή ολικώς των 
υποχρεώσεών του κατά την ημερομηνία λήξης του τίτλου.  

• Κίνδυνος χαμηλής εμπορευσιμότητας στην περίπτωση αξιογράφων χαμηλής πιστοληπτικής 
διαβάθμισης.  

 
2. Μετοχές  
 
Η μετοχή αντιπροσωπεύει τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου μιας ανώνυμης εταιρίας. Η μετοχή 
ενσωματώνει  τα δικαιώματα  του μετόχου που πηγάζουν  από τη συμμετοχή  του στην εταιρία.  
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 λάβουν τις ακόλουθες μορφές:  
 
• Κοινές Μετοχές: Είναι η πιο συνηθισμένη μορφή μετοχής. Ενσωματώνει  όλα τα βασικά 

δικαιώματα  ενός μετόχου,  όπως το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, στην έκδοση νέων μετοχών, 
στο προϊόν της εκκαθάρισης, καθώς και δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση της εταιρίας και 
συμμετοχής στη διοίκησή της. 

• Προνομιούχες Μετοχές: Οι προνομιούχες μετοχές προσφέρουν προνόμιο έναντι των κοινών 
μετοχών, συνιστάμενο στην προνομιακή είσπραξη μερίσματος ή και στο προνομιακό δικαίωμα 
στο προϊόν της εκκαθάρισης σε περίπτωση λύσης της εταιρίας, αλλά μπορεί να στερείται του 
δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση και συμμετοχής στη διοίκησή της. Αναλόγως της 
πορείας και των αποτελεσμάτων της εταιρίας, οι μέτοχοι μπορεί να απολάβουν μέρισμα από τα 
τυχόν κέρδη και να καρπώνονται τα οφέλη από τυχόν αύξηση της εσωτερικής αξίας της μετοχής 
της.  

 
Εισηγμένες μετοχές  
Η πιο κοινή κατηγοριοποίηση εισηγμένων εταιριών βασίζεται στην κεφαλαιοποίησή τους (στην απλή 
περίπτωση που η επιχείρηση είναι εισηγμένη και βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά, η κεφαλαιοποίηση ορίζεται ως το γινόμενο της τιμής διαπραγμάτευσης της μετοχής επί το 
συνολικό αριθμό των υφιστάμενων μετοχών). Γενικά, όσο υψηλότερη είναι η κεφαλαιοποίηση μίας 
εταιρίας, τόσο μεγαλύτερη είναι η ρευστότητα των μετοχών της. Ωστόσο, υφίστανται διάφορες 
περιπτώσεις, στις οποίες οι μετοχές χαμηλότερης κεφαλαιοποίησης είναι δυνατό να παρουσιάζουν 
υψηλότερη ρευστότητα από μετοχές εταιριών υψηλότερης κεφαλαιοποίησης. 
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Οι εισηγμένες μετοχές μπορούν επίσης να κατηγοριοποιηθούν σύμφωνα με τον κλάδο 
δραστηριότητάς των εκδοτών τους, όπως Τράπεζες, Τηλεπικοινωνίες, Πληροφορική, Τρόφιμα και 
Ποτά, Ενέργεια, Κατασκευές κλπ. Σε ρυθμιζόμενες αγορές, υφίστανται δείκτες που αντικατοπτρίζουν 
την απόδοση των αντίστοιχων αγορών.  
 
Επενδυτικοί Κίνδυνοι 
Οι επενδύσεις σε μετοχές είναι πιθανό να υπόκεινται στους εξής κινδύνους: κίνδυνο μεταβλητότητας, 
κίνδυνο αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο διακανονισμού, κίνδυνο ρευστότητας, συναλλαγματικό 
κίνδυνο, και μη-συστηματικό κίνδυνο. 
 
• Κίνδυνος Μεταβλητότητας: Η τιμή μίας μετοχής που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε 
ρυθμιζόμενες αγορές υπόκειται σε απρόβλεπτες διακυμάνσεις, οι οποίες μάλιστα δεν είναι 
απαραίτητο να συνδέονται αιτιωδώς με την οικονομική πορεία της εκδότριας εταιρίας. Δημιουργείται 
έτσι κίνδυνος απώλειας μέρους ή και - υπό περιστάσεις - του συνόλου του κεφαλαίου που έχει 
επενδυθεί. 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 μόνο από τα οικονομικά 
στοιχεία της εταιρίας, όπως π.χ. αυτά απεικονίζονται βάσει των αρχών της θεμελιώδους ανάλυσης.  
• Κίνδυνος αγοράς: Οι μετοχές, ως επενδυτικά προϊόντα τα οποία τίθενται σε διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενες αγορές, υπόκεινται στους κινδύνους που σχετίζονται με την προσφορά και τη ζήτηση. 
Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναμενόμενες πιθανές μειώσεις στην τιμή των μετοχών οι οποίες μπορούν 
να οδηγήσουν σε μικρές ή μεγαλύτερες απώλειες της επένδυσης. Η τιμή των μετοχών εξαρτάται κατά 
κύριο λόγο από την οικονομική κατάσταση της εκδότριας εταιρίας, ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι 
αστάθμητοι παράγοντες, όπως δημοσιεύματα, φημολογίες, δημιουργία κλίματος υπέρ ή εις βάρος 
της εκδότριας εταιρίας, που μπορούν να οδηγήσουν σε έντονες διακυμάνσεις της τιμής των μετοχών. 
• Πιστωτικός κίνδυνος: Ο επενδυτής γίνεται μέτοχος της εκδότριας εταιρίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν 
ωφελείται μόνο από τα κέρδη, αλλά τον επιβαρύνουν και τυχόν ζημίες. Για παράδειγμα, το ποσό 
αλλά και η ίδια η διανομή μερισμάτων εξαρτάται από το εάν η εταιρία έχει καθαρά κέρδη, καθώς 
και από το ύψος αυτών. Επίσης, σε περίπτωση πτώχευσης της εταιρίας χάνεται το ποσό της 
επένδυσης. Αλλά ακόμα και στην περίπτωση της εκκαθάρισης της εταιρίας, υπάρχει κίνδυνος 
απώλειας, καθώς η εκκαθάριση αποσκοπεί στην ικανοποίηση των δανειστών και ύστερα, εφόσον 
υπάρχει ακόμα υπόλοιπο απ’ το προϊόν της εκκαθάρισης, επιστρέφεται στους μετόχους η επένδυσή 
τους ή μέρος αυτής.  
• Κίνδυνος διακανονισμού: Σε κάθε περίπτωση αναφορικά με συναλλαγές σε μετοχές θα πρέπει 
να ληφθεί υπόψη ο κίνδυνος να μην καταβάλει ο αντισυμβαλλόμενος το τίμημα της αγοράς των 
μετοχών ή, στην αντίθετη περίπτωση, τους μετοχικούς τίτλους. Όπως ήδη αναφέρθηκε κατά το γενικό 
μέρος, ο κίνδυνος αυτός είναι μειωμένος σε περίπτωση μετοχών που αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές λόγω της αυξημένης εποπτείας των αγορών αυτών, 
αυξάνεται όμως σε περίπτωση εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών.  
• Κίνδυνος ρευστότητας: Ο κίνδυνος αυτός σχετίζεται με τη δυνατότητα και την ταχύτητα 
εκτέλεσης μιας δοθείσας εντολής ρευστοποίησης, έτσι ώστε να περιοριστούν όσο το δυνατό 
ενδιάμεσες απώλειες. Ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται στην περίπτωση που οι μετοχές αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ξένες ρυθμιζόμενες αγορές (με τις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα 
άμεσης διασύνδεσης και είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εντολών 
ρευστοποίησης) και σε αγορές με χαμηλή ρευστότητα. 
• Συναλλαγματικός κίνδυνος: Ο κίνδυνος αυτός αφορά την τιμή των μετοχών οι οποίες αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης και σε ξένες ρυθμιζόμενες αγορές σε διαφορετικό νόμισμα. Κατά την 
πώληση των μετοχών, υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν απώλειες στην επένδυση, ακόμα και αν η τιμή 
της μετοχής έχει αυξηθεί.  
  



 
        Προσυμβατική ενημέρωση για την παροχή υπηρεσιών MiFID II 

E291-15.1/21-09-2021             Σελίδα 45 από 89 

•   Συστηματικός κίνδυνος: Ο επενδυτής, ως μέτοχος σε μια ανώνυμη εταιρία, αναλαμβάνει το μη-
συστηματικό κίνδυνο που απορρέει από κάθε επένδυση, ειδικά όταν τα χρηματοοικονομικά μεγέθη 
του εκδότη ή του χρέους του επιδεινώνονται. Οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις γενικά 
περιλαμβάνουν υψηλότερο κίνδυνο αγοράς. 

 
Περαιτέρω: 
- η επένδυση σε εισηγμένες μετοχές σε χρηματιστήρια μη αναπτυγμένων χωρών επίσης 

περιλαμβάνει νομικούς κινδύνους, πολιτικούς κινδύνους και κινδύνους χώρας γενικότερα. 
- η επένδυση σε μετοχές που δε βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές 

περιλαμβάνουν κινδύνους διακανονισμού και αντισυμβαλλομένου. 
 
Σε κάθε περίπτωση, οι επενδυτές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τους γενικούς επενδυτικούς 
κινδύνους που περιγράφονται στην ενότητα 12 του παρόντος εντύπου.  
 
Για τα μέσα της παρούσας κατηγορίας παρακαλούμε επιπλέον να ανατρέξετε κατωτέρω στο κεφάλαιο 
7. «Χρηματοπιστωτικά μέσα δεκτικά υπαγωγής στο καθεστώς εξυγίανσης του νόμου 
4335/2015(Οδηγία 2014/59/ΕΕ»).  
 
Σε ποιους απευθύνονται: 
Οι μετοχές είναι συμβατές με όλες τις κατηγορίες επενδυτών βάσει του ν. 4514/2018 (Ιδιώτες, 
Επαγγελματίες, Επιλέξιμους Αντισυμβαλλόμενους), ενώ απευθύνονται ειδικότερα σε επενδυτές που 
επιθυμούν να αποκομίσουν υψηλή απόδοση και στοχεύουν  σε υπεραξία της επένδυσής τους. Η 
δυνατότητα αποεπένδυσης είναι κατά κανόνα ευχερής. 
 
Σε κάθε περίπτωση συστήνεται στον επενδυτή, πριν τη διενέργεια οιασδήποτε συναλλαγής επί 
μετοχής να: 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. 
 
Επισημαίνεται ότι οι επενδύσεις σε μετοχές ενέχουν τον κίνδυνο απώλειας μέρους ή του συνόλου 
του επενδεδυμένου κεφαλαίου. 
 

3. Ομόλογα  
 
Τα ομόλογα είναι χρεόγραφα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  
  

• ο εκδότης (δανειζόμενος) είναι υποχρεωμένος ν’ αποπληρώσει το κεφάλαιο που έχει δανειστεί 
σε προκαθορισμένη ημερομηνία (ημερομηνία λήξης ομολόγου)  

• ο εκδότης υποχρεούται να καταβάλει, σε προκαθορισμένες ημερομηνίες τόκο στον πιστωτή 
με την μορφή τοκομεριδίων (κουπονιών) βάσει προκαθορισμένου επιτοκίου. 

 
Κατά κανόνα, τα ομόλογα είναι τίτλοι μεταβιβάσιμοι και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
κυρίως στην δευτερογενή διατραπεζική αγορά αλλά και στις λοιπές οργανωμένες αγορές. Ο κάτοχος 
ενός ομολόγου μπορεί να προσβλέπει τόσο την απόδοση που προκύπτει από το τοκομερίδιο, όσο και 
στο ενδεχόμενο υπεραξίας λόγο ανόδου της τιμής του ομολόγου στις αγορές διαπραγμάτευσης του 
τίτλου. 
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 Τα κύρια χαρακτηριστικά των ομολόγων είναι: 
 

• Ονομαστική Αξία: Είναι το ποσό ή το κεφάλαιο  που πρέπει αποπληρώσει ο εκδότης στον 
κομιστή του τίτλου κατά τη λήξη. Η ονομαστική αξία αποτελεί επίσης  τη βάση  πάνω στην 
οποία υπολογίζεται ο τόκος. 

• Τιμή: Η τιμή του ομολόγου ορίζεται με βάση τις 100 μονάδες βάσης ή αλλιώς ως ποσοστό επί 
της ονομαστικής αξίας. Όταν η τιμή του ομολόγου είναι υψηλότερη από  το 100, τότε το 
ομόλογο διαπραγματεύεται ‘’υπέρ το άρτιο’’ (premium). Όταν η τιμή του ομολόγου είναι 
χαμηλότερη από 100, τότε το ομόλογο διαπραγματεύεται με έκπτωση (discount).  Σύμφωνα 
με τα προηγούμενα, η τιμή μπορεί να αναφέρεται στην: 
o Τιμή Έκδοσης (Issue Price): Είναι η αρχική τιμή, στην οποία διατίθεται το ομόλογο στην 

πρωτογενή αγορά, κατά την ημερομηνία έκδοσής του.  
o Τιμή Αγοράς (Bid Price): Είναι η τιμή  των αγοραστών του τίτλου στην δευτερογενή 

αγορά και στην οποία μπορεί ο επενδυτής να πουλήσει τον  ομολογιακό τίτλο.  
o Τιμή Προσφοράς (Offer Price): Είναι η τιμή των πωλητών του τίτλου στην δευτερογενή 

αγορά και στην οποία ο υποψήφιος επενδυτής  μπορεί ν’ αγοράσει τον  ομολογιακό τίτλο.  
o Τιμή Αποπληρωμής (Redemption Price): Είναι η τιμή αποπληρωμής του ομολόγου στην 

λήξη του και ορίζεται κατά την έκδοση του ομολόγου.  
• Ημερομηνία Έκδοσης (Issue Date): Είναι ημερομηνία κατά την οποία εκδίδεται το ομόλογο. 
• Ημερομηνία Λήξης (Maturity Date): Είναι η ημερομηνία λήξης του ομολόγου. 
• Επιτόκιο / Τοκομερίδιο (Interest Rate / Coupon): Είναι το επιτόκιο βάσει του οποίου 

υπολογίζεται η περιοδική πληρωμή του τόκου (κουπόνι). Εκφράζεται σε ετήσια βάση ως 
ποσοστό επί της ονομαστικής αξίας του ομολόγου. Συνήθως, ένα ομόλογο πραγματοποιεί τις 
πληρωμές του (κουπόνια) κάθε μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο ή χρόνο, ενώ το κουπόνι  μπορεί να 
είναι σταθερό ή κυμαινόμενο. 

• Δεδουλευμένοι Τόκοι (Accrued Interest): Είναι ο οφειλόμενος από τον εκδότη τόκος που έχει 
σωρευτεί μεταξύ της ημερομηνίας τελευταίας πληρωμής του τοκομεριδίου και της 
ημερομηνίας συναλλαγής  του  τίτλου.  

• Απόδοση στη λήξη (Yield to Maturity): Είναι η απόδοση του ομολόγου στην περίπτωση που 
αυτό διακρατηθεί μέχρι τη λήξη του και εκφράζεται ως ποσοστό επί του επενδυμένου 
κεφαλαίου. 

• Επιτοκιακή διαφορά (interest rate margin). Είναι κεντρικό χαρακτηριστικό  των ομολόγων 
κυμαινόμενου επιτοκίου (δείτε πιο κάτω): H επιτοκιακή διαφορά είναι η  διαφορά (margin / 
spread) του επιτοκίου του τίτλου σε σχέση με  το επιτόκιο αναφοράς του τίτλου. Για 
παράδειγμα, αν ένα ομόλογο κυμαινόμενου επιτοκίου προβλέπει τοκομερίδιο LIBOR + 3%, 
τότε το +3% αποτελεί την επιτοκιακή διαφορά του ομολόγου. Η επιτοκιακή διαφορά μπορεί 
να αναφέρεται και σε μονάδες βάσης (όπου 100 μονάδες βάσης ισούνται με 1%). 

• Επίπεδο εξασφάλισης (Seniority): Είναι η προτεραιότητα με την οποία θα καλυφθούν οι 
απαιτήσεις των κατόχων των τίτλων σε περίπτωση αναδιάρθρωσης των κεφαλαίων ή της 
εκκαθάρισης –των περιουσιακών στοιχείων του εκδότη.  

• Πιστοληπτική Διαβάθμιση: (Credit Rating): Είναι η διαβάθμιση ενός ομολόγου σύμφωνα με 
τον πιστωτικό κίνδυνο που παρουσιάζει. Η διαβάθμιση του ομολόγου είναι συνδεδεμένη με 
την πιστοληπτική διαβάθμιση του εκδότη. Οι πιστοληπτικές διαβαθμίσεις παράγονται από 
εγκεκριμένους διεθνείς οργανισμούς πιστοληπτικής αξιολόγησης, οι οποίοι πραγματοποιούν 
τακτικές αναλύσεις σχετικά με την ικανότητα του εκδότη (κυβερνήσεις, χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και επιχειρήσεις) να ανταποκρίνεται στις δανειακές του υποχρεώσεις 
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 Ανάλογα με τον εκδότη, τα ομόλογα διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 
 

• Κυβερνητικά Ομόλογα (Government Bonds): Είναι ομόλογα τα οποία εκδίδουν κυβερνήσεις 
κρατών ή εκδίδονται από τους αντίστοιχους κρατικούς οργανισμούς διαχείρισης χρέους (π.χ. 
Ελληνική Κυβέρνηση, Αμερικάνικη Κυβέρνηση). 

• Ομόλογα Υπερεθνικών Οργανισμών (Supranational Bonds): Είναι ομόλογα που εκδίδονται 
από υπερεθνικούς οργανισμούς (π.χ. η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων). 

• Ομόλογα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Municipal Bonds): Είναι ομόλογα τα οποία 
εκδίδουν οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (π.χ. Δήμοι). 

• Εταιρικά Ομόλογα (Corporate Bonds): Είναι ομόλογα που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 
και επιχειρήσεις. 

 
 Ανάλογα με το τοκομερίδιο που πληρώνουν, οι κυριότεροι τύποι ομολόγων είναι οι 

ακόλουθοι:  
 

• Ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου (Zero-Coupon Bonds): Τα ομόλογα αυτά εκδίδονται υπό 
το άρτιο και δεν κάνουν καμία ενδιάμεση πληρωμή τοκομεριδίων/κουπονιών, παρά μόνο την 
αποπληρωμή της ονομαστικής αξίας του ομολόγου  στη λήξη του. Η απόδοση του ομολόγου 
προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της ονομαστικής του αξίας και του αρχικού επενδεδυμένου 
κεφαλαίου.  

• Ομόλογα Σταθερού Τοκομεριδίου (Fixed Coupon Bonds): Τα ομόλογα αυτά πληρώνουν 
σταθερό τοκομερίδιο, το οποίο καθορίζεται κατά την έκδοσή τους και σε προκαθορισμένα 
χρονικά διαστήματα (π.χ. κάθε μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο ή έτος) μέχρι και τη λήξη τους. 

• Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου (Floating Rate Bonds): Τα ομόλογα κυμαινόμενου 
επιτοκίου πληρώνουν τοκομερίδιο, το οποίο αναπροσαρμόζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα 
με βάση το επιτόκιο αναφοράς (π.χ. Euribor, Libor κλπ). Το επιτοκιακό περιθώριο του 
ομολόγου μπορεί να προστίθεται ή να αφαιρείται από το επιτόκιο αναφοράς (π.χ. 3Μ 
Euribor+0.5% ή 3M Euribor -0.10%. Το τοκομερίδιο  αναπροσαρμόζεται σε κάθε περίοδο 
εκτοκισμού και εξαρτάται από τη διακύμανση του επιτοκίου αναφοράς. Σε περίπτωση που την 
ημέρα αναπροσαρμογής του επιτοκίου, το επιτόκιο αναφοράς έχει μειωθεί σε σχέση με την 
προηγούμενη ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, τότε το τρέχον τοκομερίδιο θα μειωθεί  
αντίστοιχα, και αντιστρόφως. 

• Ομόλογα προστατευμένα από τον πληθωρισμό (Inflation–protected Bonds/Notes). Αυτή η 
κατηγορία ομολόγων συνδέει την τα τοκομερίδια με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, 
παρέχοντας έτσι προστασία στο ενδεχόμενο της μελλοντικής αύξησης του πληθωρισμού. 

• Ομόλογα με Δικαίωμα Πρόωρης Ανάκλησης/Εξαγοράς από τον Εκδότη (Callable Bonds): 
Τα ομόλογα αυτά δίνουν στον εκδότη το δικαίωμα να τα ανακαλέσει σε συγκεκριμένες 
μελλοντικές ημερομηνίες, δηλαδή να τα αποπληρώσει πριν τη λήξη τους. Για παράδειγμα, εάν 
τα επιτόκια υποχωρήσουν σημαντικά συγκριτικά με το τοκομερίδιο των ομολόγων, τότε ο 
εκδότης μπορεί να εξασκήσει το δικαίωμα «ανάκλησης» σε συγκεκριμένη ημερομηνία και τιμή, 
που προκαθορίζονται κατά την έκδοση του ομολόγου. 

• Ομόλογα χωρίς υποχρέωση λήξης (Perpetual Bonds): Το κύριο χαρακτηριστικό  αυτών των 
ομολόγων είναι ότι δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Πραγματοποιούν 
πληρωμές είτε σταθερών τοκομεριδίων ή τοκομεριδίων κυμαινόμενου επιτοκίου. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις, τα ομόλογα αυτά εμπεριέχουν ένα δικαίωμα  εξαγοράς/ανάκλησης 
(call option), το οποίο δίνει στον εκδότη το δικαίωμα να τ’ ανακαλέσει σε μια μελλοντική 
χρονική στιγμή και σε προκαθορισμένη τιμή.  

• Ομόλογα με Δικαίωμα Πρόωρης Αποπληρωμής/Πώλησης από τον Επενδυτή (Puttable 
Bonds): Ένα τέτοιο ομόλογο δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα να απαιτήσει από τον εκδότη, 
την πρόωρη αποπληρωμή του σε προκαθορισμένη τιμή. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που τα 
επιτόκια αυξηθούν σημαντικά συγκριτικά με το τοκομερίδιο του ομολόγου, τότε ο κάτοχος 
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του ομολόγου δύναται να εξασκήσει το δικαίωμα πώλησης, στην τιμή και την ημέρα που έχουν 
προκαθοριστεί κατά την έκδοση του ομολόγου. 

• Ομόλογα σταδιακής αποπληρωμής από τον εκδότη (Sinkable Bonds): Ένα τέτοιο ομόλογο 
δίνει στον εκδότη το δικαίωμα της σταδιακής αποπληρωμής του σε προκαθορισμένες τιμές 
και ημερομηνίες. 

• Μετατρέψιμα Ομόλογα (Convertible Bonds): Τα μετατρέψιμα ομόλογα προσφέρουν στον 
επενδυτή το δικαίωμα να τα μετατρέψει σε άλλα αξιόγραφα του ίδιου εκδότη, συνήθως 
μετοχές. Το δικαίωμα μετατροπής μπορεί να εξασκηθεί σε συγκεκριμένες μελλοντικές 
ημερομηνίες, ενώ ο λόγος μετατροπής μεταξύ του ομολόγου και του αντίστοιχου υποκείμενου 
αξιόγραφου καθορίζεται σύμφωνα με προκαθορισμένες διαδικασίες. 

• Δομημένα/Σύνθετα Ομόλογα (Structured/Complex Bonds): Είναι τα ομόλογα, των οποίων η 
απόδοση ή και η αποπληρωμή του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη δεν είναι προκαθορισμένα, 
αλλά εξαρτώνται από συγκεκριμένα υποκείμενα αξιόγραφα, δείκτες ή άλλους παράγοντες 
(παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα για τα Δομημένα/Σύνθετα Προϊόντα). 

• Υβριδικοί Τίτλοι (Hybrid Notes): Είναι αξιόγραφα τα οποία συνδυάζουν χαρακτηριστικά δύο 
ή περισσοτέρων χρηματοπιστωτικών μέσων, κατά κύριο λόγο τίτλων χρέους και μετοχών. 
Συνήθως δεν έχουν ημερομηνία λήξης ή έχουν ημερομηνία λήξης ιδιαίτερα μακρινή και 
εμπεριέχουν δικαίωμα ανάκλησης από τον εκδότη τους (όπως και τα διηνεκή ομόλογα). Πολλές 
φορές πληρώνουν τόκο/μέρισμα σε τακτά χρονικά διαστήματα, όμως οι εκδότες τους 
μπορούν να αναβάλουν ή ακόμα και να παραλείψουν κάποιες από τις πληρωμές αυτές (όπως 
στην περίπτωση των προνομιούχων μετοχών). 

 
 Ανάλογα με την πολυπλοκότητα τα ομόλογα διακρίνονται σε μη πολύπλοκα και πολύπλοκα: 
 
Παραδείγματα απλών (μη πολύπλοκων ομολόγων): 

• Ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου (Zero-Coupon Bonds) 
• Ομόλογα Σταθερού Τοκομεριδίου (Fixed Coupon Bonds)  
• Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου (Floating Rate Bonds)  

 
Παραδείγματα πολύπλοκων ομολόγων, που εμπεριέχουν στη δομή τους παράγωγο:  

• Ομόλογα που ο εκδότης έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει, δηλαδή να τα αποπληρώσει, πριν 
την καθορισμένη λήξη τους (callable bonds)   

• Ομόλογα που ο επενδυτής έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον εκδότη την πρόωρη (πριν 
από τη συμβατική ημερομηνία λήξης) αποπληρωμή τους (puttable bonds)  

• Μετατρέψιμα σε μετοχές ομόλογα (convertible bonds), που ο επενδυτής έχει το δικαίωμα να 
τα μετατρέψει σε μετοχές του εκδότη  

• Δικαιώματα αγοράς σε καθορισμένη τιμή (warrants) 
• Δομημένα ομόλογα/αξιόγραφα, των οποίων η απόδοση εξαρτάται από την πορεία άλλων  

χρηματοπιστωτικών μέσων ή χρηματιστηριακών δεικτών (indexed bonds) (περιγράφονται με 
περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω) και πιστοποιητικά επένδυσης στην επίδοση 
υποκείμενων μέσων (turbo certificates) 

• Χρεόγραφα συνδεδεμένα με τον πιστωτικό κίνδυνο (credit linked notes) 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πολύπλοκα χρηματοπιστωτικά μέσα παρακαλούμε να 
ανατρέξετε στο Παράρτημα Ι του παρόντος εντύπου. 
 
Επισημάνσεις για τις επενδύσεις σε ομόλογα 

1. Η σχέση μεταξύ της τιμής και της απόδοσης στην λήξη είναι αρνητική (yield to maturity). 
Δηλαδή όταν αυξάνεται η τιμή ενός ομολόγου, τότε αντίστοιχα μειώνεται η απόδοση στην 
λήξη και το αντίστροφο.  



 
        Προσυμβατική ενημέρωση για την παροχή υπηρεσιών MiFID II 

E291-15.1/21-09-2021             Σελίδα 49 από 89 

2. Σε περίπτωση που ο επενδυτής πουλήσει τα προϊόντα σταθερού εισοδήματος που κατέχει 
πριν από την ημερομηνία λήξης, ενδέχεται να  απωλέσει μέρος της απόδοσης ή ακόμα και του 
αρχικού  επενδυμένου κεφαλαίου. Αυτό συμβαίνει διότι για την αποτίμηση των ομολόγων στη 
δευτερογενή αγορά λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες, όπως π.χ. τα τρέχοντα 
επιτόκια, ο χρόνος που απομένει μέχρι τη λήξη του ομολόγου, τα τυχόν τοκομερίδια, τυχόν 
σχετικές συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι τιμές των μετοχών (για τα μετατρέψιμα ομόλογα), οι 
τιμές των υποκείμενων αξιών (για τα ομόλογα που ενσωματώνουν παράγωγο) κλπ. Επομένως, 
πριν από την καθορισμένη ημερομηνία λήξης των ομολόγων, οι τιμές αγοράς και πώλησής 
τους ενδέχεται να είναι σημαντικά χαμηλότερες από την ονομαστική αξία τους 

3. Οι τιμές των δομημένων ομολόγων επηρεάζονται σημαντικά από τις τιμές των υποκείμενων 
αξιογράφων, γεγονός το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες του επενδυμένου 
κεφαλαίου στην περίπτωση δεν υπάρχει καμία εγγύηση αποπληρωμής του αρχικού κεφαλαίου. 

4. Για τα μέσα της παρούσας κατηγορίας παρακαλούμε επιπλέον να ανατρέξετε κατωτέρω στο 
κεφάλαιο 7. «Χρηματοπιστωτικά μέσα δεκτικά υπαγωγής στο καθεστώς εξυγίανσης του νόμου 
4335/2015(Οδηγία 2014/59/ΕΕ»).  

 
 Επενδυτικοί Κίνδυνοι 
Οι κυριότεροι κίνδυνοι που απορρέουν από τις επενδύσεις σε ομόλογα είναι: 
 
• Κίνδυνος Αθέτησης: Ο εκδότης ενδέχεται, είτε προσωρινά είτε μόνιμα, να αδυνατεί να 

ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, δηλαδή να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει είτε το 
επενδυμένο κεφάλαιο είτε/και τις περιοδικές πληρωμές των τοκομεριδίων. Η φερεγγυότητα ενός 
εκδότη μπορεί να μεταβληθεί για ποικίλους λόγους, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της 
οικονομίας ή/και της χώρας όπου ο εκδότης δραστηριοποιείται, του χρηματοοικονομικού 
συστήματος στο σύνολό του, καθώς και των οικονομικών και πολιτικών συνθηκών που 
επικρατούν τη δεδομένη χρονική στιγμή. Η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης του εκδότη 
επηρεάζει άμεσα την τιμή των αξιογράφων τα οποία έχει εκδώσει. 

• Πιστωτικός Κίνδυνος: Οι κάτοχοι ομολόγων είναι εκτεθειμένοι στον πιστωτικό κίνδυνο του 
εκδότη. Η πιστοληπτική διαβάθμιση του εκδότη αντανακλά την αντικειμενική γνώμη των 
εξωτερικών οργανισμών πιστοληπτικής αξιολόγησης αναφορικά με τη πιθανότητα αποπληρωμής 
τόσο του αρχικού κεφαλαίου όσο και των περιοδικών πληρωμών. Η πιστοληπτική διαβάθμιση 
δεν αποτελεί εγγύηση για τη φερεγγυότητα του εκδότη και δε λαμβάνει υπόψη άλλους εξωγενείς 
κινδύνους π.χ. αλλαγές των συνθηκών της αγοράς. Επισημαίνεται ότι η τιμή των ομολόγων θα 
μειωθεί σε περίπτωση που ο εκδότης δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ή η πιστοληπτική 
του διαβάθμιση μειωθεί. 

• Κίνδυνος Αγοράς: Είναι ο κίνδυνος που σχετίζεται με τις διακυμάνσεις των τιμών των ομολόγων, 
κυρίως ως αποτέλεσμα μεταβολών στα επιτόκια και τον πληθωρισμό. Γενικά, όταν τα επιτόκια 
αυξάνονται η τιμή των ομολόγων – κυρίως αυτών που πληρώνουν σταθερό τοκομερίδιο – τείνει 
να μειωθεί. Επιπρόσθετα, όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια των ομολόγων, τόσο περισσότερο 
επηρεάζεται η τιμή τους από τις μεταβολές των επιτοκίων.  

• Κίνδυνος Ρευστότητας: Είναι ο κίνδυνος που αντιμετωπίζει ο κάτοχος/επενδυτής να πουληθεί 
το ομόλογό του σε τιμή χαμηλότερη της δίκαιης αποτίμησής του, λόγω έλλειψης επαρκούς 
εμπορευσιμότητας στις αγορές που διαπραγματεύεται. 

• Κίνδυνος πρόωρης αποπληρωμής: Η εξάσκηση του δικαιώματος της πρόωρης αποπληρωμής 
απ’ τον εκδότη, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή της προσδοκώμενης απόδοσης για 
τον επενδυτή και να προκαλέσει αδυναμία επανεπένδυσης του κεφαλαίου σε προϊόντα με 
παρόμοιες αποδόσεις 

• Πολιτικός Κίνδυνος: Η εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων από τον εκδότη μπορεί επίσης να 
επηρεαστεί και από τις οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις που ενδεχομένως να 
διαδραματίζονται στις χώρες που δραστηριοποιείται ο εκδότης. Τέτοια γεγονότα μπορεί να 
επιφέρουν σημαντικές απώλειες, ακόμα και ολόκληρου του επενδυμένου κεφαλαίου  
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• Κίνδυνοι που σχετίζονται με ομόλογα συγκεκριμένου τύπου: Επιπλέον κίνδυνοι ενδέχεται να 
συνδέονται με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του κάθε τίτλου ξεχωριστά. Για συγκεκριμένα 
είδη ομολόγων είναι απαραίτητο να εξεταστούν ενδελεχώς όλοι οι κίνδυνοι οι οποίοι 
αναφέρονται στους όρους έκδοσης και να αποφεύγεται οποιαδήποτε επένδυση σε αυτά πριν 
να κατανοηθούν πλήρως όλοι οι κίνδυνοι. Ενδεικτικά αναφέρουμε την  περίπτωση επένδυσης σε 
υβριδικά αξιόγραφα, όπου ο επενδυτής θα πρέπει να γνωρίζει ότι η συγκεκριμένη κατηγορία 
αξιογράφων παρέχει μειωμένες εξασφαλίσεις και οι απαιτήσεις των κατόχων των υβριδικών 
αξιογράφων είναι υποδεέστερες από τις απαιτήσεις, των κατόχων ομολόγων υψηλής 
εξασφάλισης (senior bonds) και των λοιπών πιστωτών της. Αντίστοιχα, στους δομημένους 
τίτλους και στα δομημένα ομόλογα (structured notes), ο επενδυτής θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τους επιπλέον κινδύνους που έχουν σχέση με τη χρήση παραγώγων (derivatives) και τη 
μόχλευση (leverage) που συνήθως εμπεριέχονται  σε τέτοιους τίτλους. Επιπροσθέτως, τέτοια 
προϊόντα μπορεί να ενέχουν, επιπλέον του φυσιολογικού επιπέδου, κίνδυνο εμπορευσιμότητας 
καθώς το μέγεθος της έκδοσης να είναι πιθανώς μικρό και η τιμολόγησή τους δύσκολη. 

 
Σε ποιους απευθύνονται 
Τα ομόλογα είναι συμβατά με όλες τις κατηγορίες επενδυτών βάσει του ν. 4514/2018 (Ιδιώτες, 
Επαγγελματίες, Επιλέξιμους Αντισυμβαλλόμενους), ενώ ανάλογα τη διάκρισή τους σε πολύπλοκα ή 
μη και την πιστοληπτική τους διαβάθμιση απευθύνονται σε επενδυτές με διαφορετικό επίπεδο 
γνώσεων και εμπειρίας καθώς και διαφορετικούς επενδυτικούς στόχους. 
Σε κάθε περίπτωση συστήνεται στον επενδυτή, πριν τη διενέργεια οιασδήποτε συναλλαγής επί 
ομολόγου να: 
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 ή ακόμη τον βαθμό κινδύνου που αντιπροσωπεύει το συγκεκριμένο 
κράτος-εκδότη 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.  
 
Επισημαίνεται ότι οι επενδύσεις σε ομόλογα ενέχουν τον κίνδυνο απώλειας μέρους ή του συνόλου 
του επενδεδυμένου κεφαλαίου. 
 

4. Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ)  
 
Οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ / UCITS) μπορούν να λάβουν τη 
μορφή Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΕΕΜΚ / SICAV).  
Τα Αμοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ) είναι ομάδες περιουσίας που αποτελούνται από κινητές αξίες, μέσα 
χρηματαγοράς και μετρητά και της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε 
περισσότερους του ενός μεριδιούχους. Την ευθύνη για τη διαχείριση των κεφαλαίων των Α/Κ έχει 
η Εταιρία Διαχείρισης, η οποία διαχειρίζεται το ενεργητικό των Α/Κ, σύμφωνα με τον σκοπό και την 
επενδυτική τους πολιτική, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον κανονισμό κάθε Α/Κ. Τα Α/Κ δεν 
είναι νομικά πρόσωπα και οι μεριδιούχοι εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως ως προς τις 
έννομες σχέσεις από τη διαχείρισή τους και τα δικαιώματά τους επί του ενεργητικού τους, από την 
Εταιρία Διαχείρισης.  
Οι Εταιρίες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΕΕΜΚ) είναι νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν ως 
αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους. Οι ΕΕΜΚ μπορούν να διαχειρίζονται 
το χαρτοφυλάκιό τους είτε οι ίδιες (αυτοδιαχειριζόμενες) είτε να ορίζουν εξωτερική Εταιρία 
Διαχείρισης.  
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Η μελλοντική απόδοση ενός ΟΣΕΚΑ δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί εκ των προτέρων.  Οι 
ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και τυχόν προηγούμενες αποδόσεις δε διασφαλίζουν τις 
μελλοντικές. Η αξία του ενεργητικού κάθε ΟΣΕΚΑ  αυξομειώνεται, αφού εξαρτάται άμεσα τόσο 
από τα χαρακτηριστικά των αγορών  και  τις  ανάλογες  διακυμάνσεις  που  αυτές  εμφανίζουν,  όσο  
και  από  τις  τρέχουσες συγκυρίες που παρουσιάζονται.  
Το καθαρό ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ, ο αριθμός των μεριδίων ή μετοχών του, η καθαρή τιμή του 
μεριδίου ή της μετοχής του του, η τιμή διάθεσης και η τιμή εξαγοράς του υπολογίζονται κάθε 
εργάσιμη ημέρα και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας Διαχείρισής του. 
 
Ο κανονισμός του Α/Κ και τα καταστατικά έγγραφα της ΕΕΜΚ περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
πληροφορίες σχετικά με το σκοπό του και την επενδυτική του πολιτική, τους τύπους των προϊόντων 
στα οποία δύναται να επενδύει το ενεργητικό του ο ΟΣΕΚΑ, καθώς και τους όρους συμμετοχής και 
εξαγοράς των μεριδίων/μετοχών. 
 
Το ενεργητικό των ΟΣΕΚΑ, επί του οποίου ασκείται συλλογική διαχείριση, κατατίθεται σε 
θεματοφύλακα προς φύλαξη.  
 
Οι πρόσοδοι του Α/Κ από τόκους, μερίσματα και κέρδη από κλήρωση υπέρ το άρτιο, μπορούν να 
διανέμονται ετησίως στους μεριδιούχους, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών 
της χρήσης. Ο όρος "μπορούν" σημαίνει ότι ο κανονισμός του Α/Κ μπορεί να ορίζει διαφορετικά και 
συνήθως στα περισσότερα Α/Κ το μέρισμα επανεπενδύεται αυξάνοντας το ενεργητικό του Α/Κ και 
ταυτόχρονα τη θέση των μεριδιούχων σύμφωνα με τα μερίδια που κατέχει ο καθένας. 
 
Η επένδυση σε ΟΣΕΚΑ μπορεί να είναι κατά δύο τρόπους κερδοφόρα για τον επενδυτή. Μπορεί να 
εισπράττει μερίσματα, εφόσον βέβαια πρόκειται για ΟΣΕΚΑ οι οποίοι μοιράζουν μέρισμα. Ο 
επενδυτής μπορεί ακόμα να επωφεληθεί από τυχόν αύξηση του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ λόγω 
αύξησης της αξίας των τίτλων στους οποίους επενδύουν οι ΟΣΕΚΑ στην αγορά.  
 
Στην αγορά διατίθενται διάφορες κατηγορίες ΟΣΕΚΑ. Οι πιο συνηθισμένες είναι οι εξής: 
 

• Χρηματαγοράς: Επενδύουν κυρίως σε μέσα της χρηματαγοράς και δευτερευόντως σε 
σταθερούς τίτλους εισοδήματος. Είναι ιδιαιτέρως χαμηλού κινδύνου.  

• Ομολογιακοί: Επενδύουν κυρίως σε κρατικά, εταιρικά ομόλογα και μέχρι ένα μικρό ποσοστό 
του κεφαλαίου (10%) σε μετοχές. Είναι Α/Κ χαμηλού προς μέτριου κινδύνου. 

• Μετοχικοί:  Επενδύουν  κυρίως  σε  μετοχικούς  τίτλους εισηγμένους  σε ρυθμιζόμενες 
αγορές είτε εσωτερικού είτε εξωτερικού. Είναι σχετικά υψηλού κινδύνου.  

• Μικτοί: Επενδύουν τουλάχιστον 10% του ενεργητικού τους σε μετοχές και 10% σε ομόλογα. 
Οι επενδύσεις σε μετοχές ή ομόλογα ή μέσα χρηματαγοράς δεν μπορούν να ξεπερνούν το 
65% του ενεργητικού του Α/Κ. Τα μικτά Α/Κ είναι μέτριου επενδυτικού κινδύνου.  

• Fund of Funds: Τα Funds of Funds είναι ΟΣΕΚΑ που επενδύουν σε μερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ. 
Πρόκειται για «καλάθια» Α/Κ που στοχεύουν στη ευρεία διασπορά τόσο σε επίπεδο 
επενδύσεων (π.χ. ομόλογα, μετοχές), όσο και σε γεωγραφικό επίπεδο. Ο κίνδυνος σε αυτά 
τα αμοιβαία εξαρτάται από τις κατηγορίες των άλλων Α/Κ στα οποία επενδύουν. 
Διακρίνονται και αυτοί περαιτέρω, ανάλογα με τις κατηγορίες ΟΣΕΚΑ στις οποίες επενδύουν 
σε ομολογιακούς, μικτούς και μετοχικούς FoFs.  

• Ειδικού τύπου: Είναι μακροχρόνιου ορίζοντα και χαρακτηρίζονται από τη χρήση παράγωγων 
χρηματοπιστωτικών μέσων, µέσα από τα οποία προσφέρουν προστασία κεφαλαίου και 
απόδοση στη λήξη μέσω ενός µηχανισµού αξιολόγησης της πορείας µιας υποκείμενης αξίας 
(π.χ. ενός καλαθιού µετοχών / ομολόγων, δείκτη ή καλαθιού δεικτών). Χαρακτηρίζονται ως 
υψηλού κινδύνου, δοθείσης της έκθεσης σε παράγωγα μέσα. 
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• Absolute Return:  Ακολουθούν τα επιτόκια της τραπεζικής αγοράς στοχεύοντας σε αποδόσεις 
πάνω από εκείνες των μέσων χρηματαγοράς, έχοντας παράλληλα συγκεκριμένο στόχο για τη 
διακύμανση. Συνήθως, επενδυτικό όχημα στα Absolute Return είναι ομολογιακοί τίτλοι, μέσα 
χρηματαγοράς και παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα.  
• Διαπραγματεύσιμοι (ETFs): Τα μερίδια/μετοχές αυτών βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενες αγορές καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τυπικά η διάρθρωσή τους ακολουθεί 
κάποιον δείκτη μετοχών ή έναν τομέα αγοράς (market sector) όπως: ενέργεια, τεχνολογία, 
εμπορεύματα (χρυσός, πετρέλαιο, κ.ά.).  
 

Επενδυτικοί κίνδυνοι  
Ο κίνδυνος ενός ΟΣΕΚΑ εξαρτάται από τη σύνθεση του ενεργητικού του, την ακολουθούμενη 
επενδυτική στρατηγική και την ικανότητα του διαχειριστή. Ο επενδυτικός τους κίνδυνος διαφέρει 
δηλαδή ανάλογα με το είδος τους. Οι επενδυτές ανάλογα με το επενδυτικό τους προφίλ, θα πρέπει 
να επιλέγουν προσεκτικά τους ΟΣΕΚΑ των οποίων τα μερίδια/μετοχές αγοράζουν. 
 
Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τους κινδύνους που σχετίζονται με την επένδυση στον 
εκάστοτε ΟΣΕΚΑ είναι διαθέσιμες στο έντυπο «Βασικές Πληροφορίες και τους Επενδυτές» (KIΙD) 
και το σχετικό ενημερωτικό δελτίο κάθε ΟΣΕΚΑ.  
 
Κατωτέρω παρατίθενται ενδεικτικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τους ΟΣΕΚΑ: 
 
α) Κίνδυνος απώλειας κεφαλαίου: Η αξία μεριδίου/μετοχής ενός ΟΣΕΚΑ εξαρτάται σχεδόν 
αποκλειστικά από την αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων που συνθέτουν το ενεργητικό του. 
Περαιτέρω, όταν είναι εισηγμένο σε ρυθμιζόμενη αγορά η χρηματιστηριακή του τιμή μπορεί να μην 
αντικατοπτρίζει την πραγματική του αξία. Δημιουργείται έτσι κίνδυνος απώλειας μέρους ή και - υπό 
περιστάσεις - του συνόλου του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί. 
β) Κίνδυνος αγοράς: Είναι ο κίνδυνος από μεταβολές στην αξία των θέσεων του χαρτοφυλακίου του 
ΟΣΕΚΑ λόγω διακυμάνσεων σε μεταβλητές της αγοράς, όπως επιτόκια, μετοχές, εμπορεύματα. 
γ) Κίνδυνος ρευστότητας: Είναι δυνατόν να ανασταλεί με απόφαση του διαχειριστή του ΟΣΕΚΑ η 
εξαγορά των μεριδίων/μετοχών του 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/μετοχών ΟΣΕΚΑ 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 
ΟΣΕΚΑ 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 ΟΣΕΚΑ, οπότε η αξία του ενεργητικού του μειώνεται.  
 
Σε ποιους απευθύνονται: 
Οι ΟΣΕΚΑ είναι συμβατοί με όλες τις κατηγορίες επενδυτών βάσει του ν. 4514/2018 (Ιδιώτες, 
Επαγγελματίες, Επιλέξιμους Αντισυμβαλλόμενους).  Εξαιρουμένων των δομημένων ΟΣΕΚΑ όπως 
αναφέρονται στον κανονισμό (EE) αριθ. 583/2010 (για τους οποίους παρακαλούμε να ανατρέξετε 
στο Παράρτημα Ι του παρόντος εντύπου), οι οποίοι απευθύνονται σε πελάτες με εκτεταμένες γνώσεις 
σε πολύπλοκα χρηματοπιστωτικά μέσα και εμπειρία στα ως άνω αναφερόμενα μέσα, οι απλοί (μη 
δομημένοι) ΟΣΕΚΑ απευθύνονται σε όλους τους επενδυτές. 
 
Ανάλογα με την κατηγορία όπου ανήκει ένας ΟΣΕΚΑ απευθύνεται σε επενδυτές με διαφορετικό 
επενδυτικό ορίζοντα και διαφορετικούς επενδυτικούς στόχους. Ειδικότερα οι ΟΣΕΚΑ Χρηματαγοράς 
απευθύνονται σε επενδυτές με βραχυπρόθεσμό επενδυτικό ορίζοντα, οι Ομολογιακοί ΟΣΕΚΑ και οι 
Μικτοί απευθύνονται σε επενδυτές με μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και όλες οι υπόλοιπες 
κατηγορίες απευθύνονται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμό ορίζοντα.  
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Σε κάθε περίπτωση πριν την επένδυση σε οποιονδήποτε ΟΣΕΚΑ, οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν 
κατανοήσει πλήρως τις επιμέρους αγορές και τα προϊόντα στα οποία πρόκειται να συμμετάσχουν 
μέσω του ΟΣΕΚΑ, και τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν.  
 
Συστήνεται στον επενδυτή, πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής επί ΟΣΕΚΑ, να 
μελετήσει το έντυπο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές», τον κανονισμό/τα καταστατικά 
έγγραφα και το ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ.  
 
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι οι επενδύσεις σε ΟΣΕΚΑ δεν προσφέρουν 
εγγυημένη απόδοση και ενέχουν σημαντικό κίνδυνο απώλειας σημαντικού μέρους ή ολόκληρης της 
αρχικής επένδυσής σας. Προηγούμενες αποδόσεις δε διασφαλίζουν τις μελλοντικές.  
 

5. Εναλλακτικές Επενδύσεις -  Εναλλακτικά Α/Κ  
 

Οι Εναλλακτικές Επενδύσεις αφορούν μη παραδοσιακές μορφές τοποθετήσεων, όπως τα 
εμπορεύματα (commodities), τα A/K Ιδιωτικής Τοποθέτησης (Private Equity), τα Α/Κ Επιχειρηματικών 
Συμμετοχών (Venture Capital Funds), τα distressed securities, τα Α/Κ που επενδύουν σε Ακίνητα 
(Real Estate Funds), τα managed Futures και άλλα. Επιπλέον, τα Εναλλακτικά Α/Κ που αποτελούν 
μία εναλλακτική μορφή επένδυσης, επιδιώκουν την επίτευξη απόλυτης θετικής απόδοσης, ανεξάρτητα 
από τη κατεύθυνση των αγορών, μέσω ιδιαίτερα σύνθετων και επικίνδυνων επενδυτικών στρατηγικών 
που αποσκοπούν στην εκμετάλλευση της σχέσης μεταξύ απόδοσης και κινδύνου. Οι επενδύσεις αυτές 
περιλαμβάνουν τη χρήση arbitrage ή και παραγώγων προϊόντων για κερδοσκοπικούς λόγους - και όχι 
μόνο για λόγους αντιστάθμισης κινδύνου - τη διενέργεια ανοιχτών πωλήσεων (short selling) και τη 
μόχλευση των υπό διαχείριση κεφαλαίων μέσω δανεισμού. 
 
Το κύριο χαρακτηριστικό των εναλλακτικών επενδύσεων είναι η συχνή χρήση μόχλευσης 
(επενδύοντας πολλαπλάσια κεφάλαια από τα διαθέσιμα) και η στόχευση σε απόλυτη απόδοση , μη 
συνδεδεμένη δηλαδή με κάποιο δείκτη , όπως συμβαίνει με τα παραδοσιακά Αμοιβαία Κεφάλαια. 
Τα Εναλλακτικά Α/Κ παρέχουν περιορισμένη δυνατότητα ρευστοποίησης της επένδυσης σε μηνιαία, 
τριμηνιαία η ακόμη και σε ετήσια βάση , και ως εκ τούτου, η περίοδος «υποχρεωτικής διακράτησης» 
για τον επενδυτή διαμορφώνεται ανάλογα. Επιπλέον μπορεί να περιλαμβάνουν επενδύσεις οι οποίες 
είτε είναι δύσκολο να ρευστοποιηθούν είτε είναι δύσκολο να αποτιμηθούν.  
Οι βασικοί κίνδυνοι με τους οποίους συνδέονται τα προϊόντα αυτά είναι κυρίως ο κίνδυνος μειωμένης 
εποπτείας , αγοράς , συγκέντρωσης κινδύνου, ρευστότητας καθώς και ο κίνδυνος μόχλευσης των 
παραγώγων που κατέχουν. 
Σε ποιους απευθύνονται: 
Οι εναλλακτικές επενδύσεις είναι συμβατές με τους Επαγγελματίες και τους Επιλέξιμους 
Αντισυμβαλλόμενους και μόνο υπό προϋποθέσεις με τους Ιδιώτες Πελάτες. Απευθύνονται ειδικότερα 
σε επενδυτές που επιθυμούν να αποκομίσουν υψηλή απόδοση και στοχεύουν  σε υπεραξία της 
επένδυσης τους. 
 
Σε κάθε περίπτωση πριν την επένδυση σε οποιοδήποτε εναλλακτικό Α/Κ, οι επενδυτές θα πρέπει να 
έχουν κατανοήσει πλήρως τις επιμέρους αγορές και τα προϊόντα στα οποία πρόκειται να 
συμμετάσχουν μέσω αυτού, και τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν.  
 
Συστήνεται στον επενδυτή, πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής επί εναλλακτικού Α/Κ, 
να μελετήσει τον κανονισμό του και το τυχόν πληροφοριακό μνημόνιό του.  
 
Επισημαίνεται ότι οι επενδύσεις σε εναλλακτικά Α/Κ ενέχουν τον κίνδυνο απώλειας μέρους ή του 
συνόλου του επενδεδυμένου κεφαλαίου. 
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6. Δομημένα προϊόντα  
 

Τα δομημένα/σύνθετα προϊόντα αποτελούνται από ένα σύνολο χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία 
έχουν διαφορετικούς όρους πληρωμής και χαρακτηριστικά κινδύνου. Τα δομημένα/σύνθετα προϊόντα 
μπορούν ενδεικτικά να κατηγοριοποιηθούν με βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 
• Εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη: (α) 100% εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη, 

(β) Μερική εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη και (γ) Καμία εγγύηση του αρχικού 
κεφαλαίου στη λήξη. 

• Είδος του υποκείμενου τίτλου: (α) Μετοχές ή δείκτες, (β) Επιτόκια, (γ) Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, 
(δ) Εμπορεύματα, (ε) Αμοιβαία Κεφάλαια/Επενδυτικά Κεφάλαια Υψηλής Μόχλευσης (hedge 
funds), (στ) Άλλοι υποκείμενοι τίτλοι όπως ναύλα, δείκτες συνδεδεμένοι με κλιματικές αλλαγές, 
άδειες εκπομπής ρύπων, ποσοστά πληθωρισμού ή άλλοι οικονομικοί στατιστικοί δείκτες κλπ. και 
(ζ) συνδυασμό δύο ή περισσοτέρων υποκείμενων τίτλων. 

• Διάρκεια: (α) Έως 1 έτος, (β) 1 – 2 χρόνια, (γ) 3 – 5 χρόνια και (δ) Πάνω από 5 χρόνια. 
• Τα δομημένα/σύνθετα προϊόντα μπορούν να έχουν τη μορφή ενός ομολόγου ή μίας κατάθεσης.  
 
Τα δομημένα προϊόντα δημιουργούνται για να καλύψουν ειδικές ανάγκες, που δεν μπορούν να 
καλυφθούν από τα γνωστά τυποποιημένα χρηματοπιστωτικά μέσα, που διατίθενται στις αγορές 
χρήματος και κεφαλαίου. Χρησιμοποιούνται ως μέσο μείωσης του κινδύνου διασποράς ενός υπό 
διαχείριση χαρτοφυλακίου, ως εναλλακτικός τρόπος επένδυσης.  
 
Τα προϊόντα αυτά συνήθως αποτελούν αντικείμενο εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, εκτός αν 
πρόκειται για προϊόντα (ιδίως ομόλογα με ενσωματωμένες συμφωνίες σε παράγωγα) που έχουν 
εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά και ο κίνδυνος των προϊόντων αυτών συναρτάται απόλυτα προς τον 
εκδότη τους, εκτός αν υπάρχει και εγγυητής, οπότε συναρτάται και προς τον εγγυητή.  
Στα δομημένα προϊόντα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα προϊόντα εγγυημένου κεφαλαίου (capital 
guarantee products), όπου ο εκδότης ή και ο εγγυητής εγγυώνται την πλήρη καταβολή του 
επενδυμένου κεφαλαίου με την προϋπόθεση ότι αυτό θα απαιτηθεί κατά τη λήξη του. 
 
Οι τιμές των δομημένων/σύνθετων προϊόντων επηρεάζονται από τους υποκείμενους τίτλους, γεγονός 
το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ακόμα και ολόκληρου του επενδεδυμένου κεφαλαίου (στην 
περίπτωση των δομημένων προϊόντων που δεν προσφέρουν καμία εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου). 
 
Δομημένες Καταθέσεις  
Μια κατηγορία δομημένου προϊόντος είναι η δομημένη κατάθεση (structured deposit). Πρόκειται για 
μια κατάθεση, πλήρως επιστρεπτέα κατά την ημερομηνία λήξης, βάσει όρων υπό τους οποίους τυχόν 
τόκοι ή ασφάλιστρα καταβάλλονται ή εκτίθενται σε κίνδυνο σύμφωνα με την απόδοση του 
υποκείμενου τίτλου, προϊόντος, εμπορεύματος, δείκτη αγοράς, ή συνδυασμού δεικτών, εξαιρουμένων 
των καταθέσεων μεταβλητού επιτοκίου των οποίων η απόδοση συνδέεται άμεσα με έναν δείκτη 
επιτοκίου όπως ο Euribor ή ο Libor, συναλλαγματικής ισοτιμίας ή συνδυασμό συναλλαγματικών 
ισοτιμιών.  
 
Οι δομημένες καταθέσεις ενδέχεται να παρέχουν τη δυνατότητα υψηλότερων αποδόσεων σε 
σύγκριση με τις απλές καταθέσεις, ωστόσο οι τυχόν αποδόσεις δεν είναι εγγυημένες καθώς 
εξαρτώνται από την απόδοση του υποκείμενου τίτλου, προϊόντος εμπορεύματος ή δείκτη. Επιπλέον 
επισημαίνεται ότι σε περίπτωση πρόωρης εξόδου του επενδυτή από το προϊόν, ο επενδυτής ενδέχεται 
να χάσει μέρος της απόδοσης ή να επιβαρυνθεί με ένα ασφάλιστρο.  
 
Οι επενδυτές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι οι δομημένες καταθέσεις πέραν των γενικών 
επενδυτικών κινδύνων που περιγράφονται παραπάνω ενέχουν κίνδυνο αντισυμβαλλομένου σε 
περίπτωση  χρεωκοπίας της εκδότριας Τράπεζας ενώ υπόκεινται περαιτέρω στον κίνδυνο που 
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συνδέεται με τη μεταβολή της τιμής του υποκείμενου στοιχείου. Όταν μια δομημένη κατάθεση 
συνδέεται με περισσότερα υποκείμενα στοιχεία, υφίσταται κίνδυνος που συνδέεται με την κάθε αξία 
που συνθέτει το προϊόν, ο οποίος αξιολογείται χωριστά, καθώς και ο κίνδυνος του δομημένου 
προϊόντος που αξιολογείται στο σύνολό του. 
Οι δομημένες καταθέσεις ενδέχεται να ενσωματώνουν δομές που καθιστούν δύσκολη για τον πελάτη 
την κατανόηση του κινδύνου απόδοση ή του κόστους της πρόωρης εξόδου από το προϊόν 
(Παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην ενότητα 5. «Αξιολόγηση συμβατότητας» για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με πολύπλοκα χρηματοπιστωτικά μέσα). Η σχετική κατηγορία προϊόντων 
απευθύνεται σε πελάτες με γνώση με πολύπλοκα χρηματοπιστωτικά μέσα.      
Επισημαίνεται ότι οι δομημένες καταθέσεις θεωρούνται επενδυτικό προϊόν και καλύπτονται από το 
ΤΕΚΕ έως το ύψος των 30.0000 € σε περίπτωση οριστικής και μη αναστρέψιμης αδυναμίας της 
Τράπεζας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των επενδυτών – πελατών της.  
 
Συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές (PRIIPs).  
Πριν την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών επί των συγκεκριμένων χρηματοπιστωτικών μέσων σε 
Ιδιώτες Πελάτες, η Τράπεζα εξαντλεί την πληροφόρησή της στον πελάτη στην παράδοση του 
σχετικού εγγράφου βασικών πληροφοριών (ΕΒΠ) όπως αυτό προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία 
και όπως αυτό καταρτίζεται και δημοσιεύεται από τον εκδότη του συγκεκριμένου χρηματοπιστωτικού 
μέσου στην ιστοσελίδα του. Το ίδιο ισχύει και σε σχέση με τις επιβαλλόμενες προμήθειες. Στο 
πλαίσιο αυτό ο Πελάτης οφείλει να αναγνώσει προσεκτικά το σχετικό έγγραφο καθώς και τυχόν 
λοιπά συνοδευτικά έγγραφα των σχετικών χρηματοπιστωτικών μέσων και να υποβάλει στην Τράπεζα 
τυχόν απορίες πριν την κατάρτιση της συναλλαγής. Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς το 
περιεχόμενο του συγκεκριμένου ΕΒΠ. 
Σε περιπτώσεις συναλλαγών επί συσκευασμένων επενδυτικών προϊόντων (PRIIPs) με μέσο 
επικοινωνίας εξ αποστάσεως, όπως τηλεφωνικά ή μέσο υπολογιστή, η Τράπεζα δεν είναι σε θέση 
αντικειμενικά να παρέχει το ΕΒΠ πριν την κατάρτιση της συναλλαγής. Στις περιπτώσεις αυτές και 
ανάλογα με το τι θα επιλέξει ο Πελάτης, η Τράπεζα είτε μπορεί να καθυστερήσει τη συναλλαγή μέχρι 
ο Πελάτης να λάβει το ΕΒΠ, είτε να προχωρήσει άμεσα στη συναλλαγή εφόσον συναινεί ο Πελάτης 
και να λάβει το ΕΒΠ μετά τη συναλλαγή. 
Ο Πελάτης λαμβάνει το ΕΒΠ εγγράφως ή με σταθερό μέσο ή με απλή υπόδειξη ηλεκτρονική ή 
έγγραφη από την Τράπεζα του διαδικτυακού τόπου που βρίσκεται αναρτημένο το σχετικό ΕΒΠ 
ανάλογα με την επιλογή του.  
 
Επενδυτικοί Κίνδυνοι 
Ο κύριος κίνδυνος από τις επενδύσεις σε δομημένα προϊόντα είναι το γεγονός ότι ο 
αντισυμβαλλόμενος, π.χ. το πιστωτικό ίδρυμα, ενδέχεται να μην ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του 
έναντι του επενδυτή. Προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία των επενδυτών, τα πιστωτικά ιδρύματα 
παρακολουθούνται από την Κεντρική Τράπεζα τόσο της χώρας όπου δραστηριοποιούνται, όσο και 
της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους. Εκτός των παραπάνω, οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να 
λαμβάνουν υπόψη και τους γενικούς επενδυτικούς κινδύνους που περιγράφονται στην ενότητα 12 του 
παρόντος εντύπου.   
 
Σε ποιους απευθύνονται  
Με την επιφύλαξη των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο έγγραφό βασικών πληροφοριών 
(ΕΒΠ) δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014 περί των συσκευασμένων επενδυτικών προϊόντων για Ιδιώτες 
επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP), τα δομημένα προϊόντα είναι 
συμβατά με όλες τις κατηγορίες επενδυτών βάσει του ν. 4514/2018 (Ιδιώτες, Επαγγελματίες, 
Επιλέξιμους Αντισυμβαλλόμενους), ενώ απευθύνεται σε επενδυτές σε πελάτες με μερική γνώση σε 
πολύπλοκα  χρηματοπιστωτικά μέσα (τα οποία συνδέονται με το προϊόν), που στοχεύουν στη 
διαφύλαξη του επενδεδυμένου κεφαλαίου.  
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Σε κάθε περίπτωση συνιστάται στον επενδυτή πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής επί 
δομημένου προϊόντος να μελετήσει και να κατανοήσει το σχετικά ενημερωτικά έγγραφα που του 
χορηγούνται, εφόσον πρόκειται δε για PRIIP, το σχετικό ΕΒΠ (KID).   
 
Επισημαίνεται ότι οι επενδύσεις σε δομημένα προϊόντα ενέχουν τον κίνδυνο απώλειας μέρους ή 
του συνόλου του επενδεδυμένου κεφαλαίου. 
 

7. Χρηματοπιστωτικά μέσα δεκτικά υπαγωγής υπαγωγής στο καθεστώς εξυγίανσης του  
Ν.4335/2015 (ΟΔΗΓΙΑ 2014/59/ΕΕ) 

 
7.1. Εισαγωγή  
Με την Οδηγία 2014/59/ΕΕ (“BRRD”), η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το 
ν.4335/2015 [άρθρο δεύτερο, «Ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 
επενδύσεων (ενσωμάτωση οδηγίας 2014/59/ΕΕ, EE L 173)»], προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η 
δυνατότητα των αρχών εξυγίανσης (για την Ελλάδα, η Τράπεζα της Ελλάδος ή Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς, κατά περίπτωση) να ασκούν και να εφαρμόζουν τις εξουσίες και τα εργαλεία 
εξυγίανσης (resolution) προβληματικών (failing) πιστωτικών ή άλλων ιδρυμάτων που προβλέπονται 
στην εν λόγω οδηγία.  
 
Ως εναλλακτική της κρατικής διάσωσης (government bail-out), η εξυγίανση προβληματικών 
πιστωτικών ιδρυμάτων αποτελεί μια νέα προσέγγιση, η οποία μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες 
για τους επενδυτές, καθόσον ενδέχεται να επηρεάσει χρηματοπιστωτικά μέσα εκδόσεως του 
πιστωτικού ιδρύματος (ενδεικτικά, μετοχές, ομολογίες, κλπ.) που δεν είναι εξασφαλισμένα με επαρκή 
στοιχεία του ενεργητικού ή άλλες εξασφαλίσεις ή δεν υπόκεινται σε ειδική προστασία υπό την BRRD. 
Κατά συνέπεια, οι επενδυτές που έχουν επενδύσει στα εν λόγω χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν 
εκδοθεί από προβληματικά ιδρύματα και οντότητες, είναι δυνατό να υποστούν πλήρη ή μερική 
απώλεια και ζημία των επενδύσεών τους υπό εξυγίανση, καθώς δε θα μπορούν να ελπίζουν σε 
κρατική διάσωση των προβληματικών πιστωτικών ιδρυμάτων.  
 
7.2. Συναφείς κίνδυνοι 
Με βάση τα ανωτέρω, ορισμένοι από τους κινδύνους που σχετίζονται ιδιαίτερα με τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι δεκτικά υπαγωγής σε καθεστώς εξυγίανσης και τη διάθεσή τους 
στους Πελάτες, συνίστανται στους εξής:  
 

• Πιστωτικός κίνδυνος / κίνδυνος αντισυμβαλλομένου. Ο κίνδυνος αυτός που συνδέεται με 
τη φερεγγυότητα του πιστωτικού ιδρύματος, μπορεί να ενισχυθεί από την πιθανή έλλειψη 
σαφών ενδείξεων ως προς το χρόνο παρέμβασης της αρχής εξυγίανσης και την αδυναμία 
κατανόησης από τους επενδυτές του καθεστώτος και της λειτουργίας της εξυγίανσης και του 
κινδύνου απώλειας της επένδυσης, ιδίως σε σχέση με τον κίνδυνο απώλειας της επένδυσης 
υπό περιστάσεις αφερεγγυότητας εκτός του πλαισίου της εξυγίανσης.  

• Κίνδυνος ρευστότητας. Η έλλειψη της προστασίας της κρατικής διάσωσης και η δυνατότητα 
υπαγωγής των συγκεκριμένων χρηματοπιστωτικών μέσων σε καθεστώς εξυγίανσης τα 
καθιστά περισσότερο ευάλωτα σε συνθήκες πίεσης των αγορών. Επίσης, εφόσον για τα εν 
λόγω χρηματοπιστωτικά μέσα δεν υφίσταται επαρκούς ρευστότητας δευτερογενής αγορά, 
θα είναι ακόμα δυσχερέστερο για τους επενδυτές να διακρίνουν και να αντιδράσουν στις 
διάφορες ενδείξεις που ενδέχεται να παρουσιάζουν τα πιστωτικά ιδρύματα σχετικά με την 
οικονομική τους κατάσταση.  

• Κίνδυνος συγκέντρωσης. Το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα 
διατίθενται από τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύματα και τις ΕΠΕΥ που τα έχουν δημιουργήσει σε 
μεγάλο βαθμό προς τους πελάτες τους (“self-placement”), μπορεί να ενισχύσει τον κίνδυνο 
ανεπαρκούς διαφοροποίησης των επενδυτικών χαρτοφυλακίων αυτού του είδους προϊόντων.  
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7.3. Επίμαχα χρηματοπιστωτικά μέσα  
Τα χρηματοπιστωτικά μέσα που υπάγονται στο καθεστώς εξυγίανσης είναι όλα τα μη εξασφαλισμένα 
χρηματοπιστωτικά μέσα ιδρύματος ή οντότητας, που καταλαμβάνεται από το πεδίο εφαρμογής της 
BRRD. Οι περιπτώσεις αυτές καλύπτουν:  
 
α) πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων (στην Ελλάδα ΕΠΕΥ) που είναι εγκατεστημένα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ),  
β) χρηματοδοτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στην EE, όταν το χρηματοδοτικό ίδρυμα είναι 
θυγατρική επιχείρηση πιστωτικού ιδρύματος ή επιχείρησης επενδύσεων,  
γ) χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, μεικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών και 
μεικτές εταιρείες συμμετοχών που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ, 
δ) μητρικές χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών εγκατεστημένες σε κράτος - μέλος, μητρικές 
χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών εγκατεστημένες στην ΕΕ, μητρικές μεικτές 
χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών εγκατεστημένες σε κράτος - μέλος, μητρικές μεικτές 
χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών εγκατεστημένες στην ΕΕ.  
 
Ως χρηματοπιστωτικά μέσα νοούνται τα μη εξασφαλισμένα χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδίδουν 
τα ως άνω ιδρύματα και οντότητες και τα οποία υπάγονται στη MiFID, όπως ενδεικτικά μετοχές, 
ομολογίες, κτλ.  
 
7.4. Ενδεχόμενες επιπτώσεις για τους επενδυτές 
Οι επιπτώσεις για τους επενδυτές σε περίπτωση εφαρμογής της εξυγίανσης εξαρτώνται σημαντικά 
από τη θέση τους στη σειρά κατάταξης των δανειστών, η οποία μπορεί να έχει μεταβληθεί λόγω της 
πρόβλεψης προτεραιότητας των καταθετών. Για παράδειγμα, σε περίπτωση επένδυσης σε ομολογίες 
μειωμένης εξασφάλισης, είναι πιθανό, ανάλογα με το μέτρο εξυγίανσης που μπορεί να εφαρμοστεί 
ή εφόσον λάβει χώρα περίπτωση διαγραφή και μετατροπή των ομολογιών/τίτλων επένδυσης, οι 
επενδυτές να βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση σε σχέση με του κατόχους τίτλων αυξημένης 
εξασφάλισης. Επίσης, κάτοχοι χρηματοπιστωτικών μέτρων χωρίς εξασφαλίσεις θα βρεθούν σε 
δυσμενέστερη θέση σε σχέση με τους καταθέτες, των οποίων οι καταθέσεις είναι επιλέξιμες για 
προστασία από σύστημα εγγύησης καταθέσεων. 
Εξάλλου, η έκταση της ενδεχόμενης ζημίας ενός επενδυτή εξαρτάται επίσης σημαντικά από το ύψος 
και το ποσοστό των απαιτήσεων που κατατάσσονται στην ίδια ή σε χειρότερη θέση από τη θέση 
στην οποία κατατάσσεται ο ίδιος με τη δική του απαίτηση.  Ειδικότερα: 
 
α) Σε περίπτωση υπαγωγής σε εξυγίανση:  
 
(i) Το επενδεδυμένο ή/και το τυχόν οφειλόμενο ποσό μπορεί να εκμηδενισθεί ή η κινητή αξία μπορεί 
να μετατραπεί σε κοινές μετοχές ή άλλους τίτλους ιδιοκτησίας για σκοπούς σταθεροποίησης και 
απορρόφησης απωλειών.  
(ii) Τυχόν μεταβίβαση στοιχείων του ενεργητικού σε μεταβατικό ίδρυμα ή στο πλαίσιο πώλησης 
δραστηριοτήτων ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητα του ιδρύματος να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις πληρωμής που υπέχει.  
(iii) Η ωρίμαση (ληκτότητα) των μέσων ή το επιτόκιο αυτών ενδέχεται να μεταβληθούν και οι 
πληρωμές να ανασταλούν για ορισμένο χρονικό διάστημα.  
 
β) Η ρευστότητα της δευτερογενούς αγοράς οποιωνδήποτε χρεογράφων χωρίς εξασφαλίσεις 
ενδέχεται να είναι ευαίσθητη στις διακυμάνσεις στη αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων.  
 
γ) Οι υφιστάμενοι μηχανισμοί ρευστότητας (π.χ. συμβάσεις επαναγοράς από τον εκδότη – ίδρυμα) 
ενδέχεται να μην προστατεύσουν τους επενδυτές από την κατ’ ανάγκη ρευστοποίησης των εν λόγω 
μέσων έναντι ποσού σημαντικά χαμηλότερου από το αρχικό ποσό επένδυσης, σε περίπτωση 
χρηματοοικονομικής δυσχέρειας της εκδότριας επιχείρησης.  
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δ) Οι πιστωτές έχουν δικαίωμα αποζημίωσης, εφόσον η αντιμετώπισή τους κατά την εξυγίανση είναι 
λιγότερο ευνοϊκή από την αντιμετώπιση που θα είχαν υπό την πτωχευτική διαδικασία κατά τις γενικές 
διατάξεις. Πληρωμές αποζημιώσεων, αν υπάρξουν, ενδέχεται να καθυστερήσουν σημαντικά σε 
σχέση με τους συμβατικά προβλεπόμενους χρόνους πληρωμών (κατά τον ίδιο τρόπο που ενδέχεται 
να υπάρξει καθυστέρηση στην ανάκτηση της αξίας σε περίπτωση αφερεγγυότητας). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ  

 
Η Τράπεζα έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων, προκειμένου να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της ως προς τη διατήρηση και την εφαρμογή αποτελεσματικών 
διαδικασιών για τη διακρίβωση, διαχείριση και παρακολούθηση υφιστάμενων και δυνητικών 
καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της, 
συμπεριλαμβανομένων της άσκησης επενδυτικών δραστηριοτήτων και της παροχής επενδυτικών 
και/ή παρεπόμενων υπηρεσιών σε πελάτες. Ως "σύγκρουση συμφερόντων" νοείται δε η κατάσταση 
η οποία προκύπτει κατά την παροχή  υπηρεσίας σε οποιοδήποτε τομέα δραστηριοποίησης της 
Τράπεζας (ή των θυγατρικών της), συμπεριλαμβανομένης της παροχής επενδυτικών ή/και 
παρεπόμενων υπηρεσιών, κατά την οποία το ίδιο συμφέρον της Τράπεζας ή ενός αρμόδιου 
προσώπου ή ενός Πελάτη ενδέχεται να είναι αντίθετο ή ανταγωνιστικό με το συμφέρον  ενός άλλου 
Πελάτη ή της Τράπεζας (ή των θυγατρικών της) και δύναται να το ζημιώσει.  
 

 Ορισμοί  
Ως "αρμόδια πρόσωπα" νοούνται:  
• Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μέτοχοι που ασκούν έλεγχο στην Τράπεζα, τα 

διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας και οι συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι της Τράπεζας. 
• Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι εταίροι ή ισοδύναμα πρόσωπα, ή διευθυντικά στελέχη 

τυχόν συνδεδεμένων αντιπροσώπων της Τράπεζας, 
• Οι υπάλληλοι της Τράπεζας και των θυγατρικών της ή των συνδεδεμένων αντιπροσώπων της, 

καθώς και οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο, οι υπηρεσίες του οποίου τίθενται στη διάθεση 
και υπό τον έλεγχο της Τράπεζας ή συνδεδεμένου αντιπροσώπου της που συμμετέχει επίσης 
στην παροχή και άσκηση υπηρεσιών και δραστηριοτήτων από την Τράπεζα, 
συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών ή/και παρεπόμενων υπηρεσιών. 

• Τα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα στην παροχή υπηρεσιών στην Τράπεζα και τις 
θυγατρικές της ή στο συνδεδεμένο αντιπρόσωπό τους, στο πλαίσιο συμφωνίας εξωτερικής 
ανάθεσης, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των 
επενδυτικών ή/και παρεπόμενων, εκ μέρους της Τράπεζας και των θυγατρικών της. 

 
Ως "συνδεόμενα πρόσωπα" με ένα αρμόδιο πρόσωπο θεωρούνται τα εξής:  
• Ο/η σύζυγος του προσώπου αυτού ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, σύμφωνα με την 

εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,  
• Τα εξαρτώμενα τέκνα και τα εξαρτώμενα θετά τέκνα του αρμόδιου προσώπου,  
• Οι λοιποί συγγενείς του αρμόδιου προσώπου, οι οποίοι κατά την ημερομηνία  της σχετικής 

προσωπικής συναλλαγής, διέμεναν, επί ένα τουλάχιστον έτος, στην ίδια  οικογενειακή στέγη με 
το αρμόδιο πρόσωπο.  

 
Ως “προσωπική συναλλαγή“ νοείται η συναλλαγή σε χρηματοπιστωτικά μέσα, η οποία διενεργείται από 
ή για λογαριασμό αρμόδιου προσώπου, εφόσον πληρούται τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:  
• Το αρμόδιο πρόσωπο ενεργεί εκτός του πεδίου των δραστηριοτήτων, τις οποίες ασκεί υπό την 

ιδιότητα αυτή.  
• Η συναλλαγή πραγματοποιείται για λογαριασμό ενός εκ των κάτωθι:  

- του αρμόδιου προσώπου,  
- οποιουδήποτε συνδεόμενου προσώπου με το αρμόδιο πρόσωπο,  
- προσώπου, του οποίου η σχέση με το αρμόδιο πρόσωπο είναι τέτοια, ώστε το αρμόδιο 

πρόσωπο να έχει ένα άμεσο ή έμμεσο ουσιώδες συμφέρον, που επηρεάζεται από το 
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αποτέλεσμα της συναλλαγής, πέραν της αμοιβής ή της προμήθειας για την εκτέλεση της 
συναλλαγής.  

 
Ως «χρηματοοικονομικός αναλυτής» νοείται το αρμόδιο πρόσωπο που παράγει το ουσιώδες μέρος 
της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. 
 
Ως «έρευνα στον τομέα των επενδύσεων» νοείται η έρευνα ή άλλη πληροφορία ή συλλογή 
πληροφοριών, η οποία: 

i) συνιστά ή συνεπάγεται, ρητά ή έμμεσα, μια επενδυτική στρατηγική σχετική με ένα ή 
περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα ή με εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων, 
περιλαμβανομένης οποιασδήποτε γνώμης σχετικά με την παρούσα ή τη μελλοντική αξία ή 
τιμή τέτοιων μέσων, 

ii) προορίζεται για διαύλους επικοινωνίας ή για το κοινό,  
iii) χαρακτηρίζεται ή περιγράφεται ως έρευνα στον τομέα των επενδύσεων ή με παρόμοιους 

όρους, ή παρουσιάζεται ως αντικειμενική ή ανεξάρτητη επεξήγηση των θεμάτων που 
περιλαμβάνονται στη σύσταση και 

iv) αν η εν λόγω σύσταση γινόταν από την Τράπεζα σε πελάτη, δεν θα συνιστούσε παροχή 
επενδυτικών συμβουλών για τους σκοπούς του ν. 4514/2018. 

 
Ως «εμπιστευτικές πληροφορίες» νοούνται οι εσωτερικές ή εμπιστευτικές πληροφορίες που κατέχει 
η Τράπεζα και οι οποίες αφορούν υφιστάμενο ή δυνητικό πελάτη ή χρηματοπιστωτικά μέσα ή 
συναλλαγές και δεν είναι διαθέσιμες στο κοινό.  
 
Ως «αμοιβή» νοούνται όλες οι μορφές πληρωμών ή χρηματικά ή μη χρηματικά οφέλη που 
παρέχονται άμεσα ή έμμεσα από την Τράπεζα στα αρμόδια πρόσωπα κατά την παροχή υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών ή/και παρεπόμενων, στους πελάτες, όπως, ενδεικτικά, 
μετρητά, μετοχές, δικαιώματα προαίρεσης, συνταξιοδοτικές εισφορές, αμοιβή από τρίτους, αύξηση 
μισθού, προαγωγή, παροχή ασφάλειας υγείας, ειδικά πρόσθετα επιμίσθια ή επιδόματα, οικειοθελείς 
παροχές. 
 

 Προσδιορισμός καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων  
Για τους σκοπούς του εντοπισμού των ειδών συγκρούσεων συμφερόντων που ανακύπτουν κατά την 
παροχή από την Τράπεζα επενδυτικών ή/και παρεπόμενων και των οποίων η ύπαρξη δύναται να 
ζημιώσει τα συμφέροντα του Πελάτη, εξετάζεται εάν η Τράπεζα ή αρμόδιο πρόσωπο ή πρόσωπο 
συνδεόμενο με το αρμόδιο πρόσωπο ή πρόσωπο συνδεόμενο άμεσα ή έμμεσα με την Τράπεζα με 
σχέση ελέγχου, βρίσκεται σε μια από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

• είναι πιθανό να αποκομίσει οικονομικό κέρδος ή να αποφύγει οικονομική ζημία, σε βάρος του 
Πελάτη 

• έχει, ως προς την έκβαση μιας υπηρεσίας που παρέχεται στον Πελάτη ή μιας συναλλαγής που 
πραγματοποιείται για λογαριασμό του, ένα συμφέρον που είναι διαφορετικό από το 
συμφέρον του Πελάτη στην έκβαση αυτή 

• έχει οικονομικό ή άλλο κίνητρο να ευνοήσει τα συμφέροντα άλλου Πελάτη ή ομάδας Πελατών 
σε βάρος των συμφερόντων του Πελάτη  ή της Τράπεζας 

• ασκεί την ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα με τον Πελάτη  
• λαμβάνει ή θα λάβει από πρόσωπο διαφορετικό από τον Πελάτη αντιπαροχή σχετιζόμενη με 

υπηρεσία που παρέχεται στον Πελάτη, υπό μορφή χρηματικών ή μη χρηματικών οφελών ή 
υπηρεσιών.  
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Παραδείγματα σύγκρουσης συμφερόντων που ενδέχεται να αναπτυχθούν κατά την παροχή 
επενδυτικών ή/και παρεπόμενων υπηρεσιών αποτελούν οι κατωτέρω περιπτώσεις στις οποίες η 
Τράπεζα:  
 
• προβαίνει σε συναλλαγές επί χρηματιστηριακών μέσων  για ίδιο χαρτοφυλάκιο ή χαρτοφυλάκιο 

Πελάτη επωφελούμενη από το γεγονός ότι άλλοι Πελάτες της είναι ενεργοί στις σχετικές 
αγορές την ίδια χρονική στιγμή.  

• αποδέχεται δώρα μεγάλης αξίας (χρηματικά ή άλλα) τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν τη 
συμπεριφορά της με τρόπο που συγκρούεται με τα συμφέροντα του Πελάτη 

• παρέχει υπηρεσίες έρευνας και ανάλυσης που αφορούν Πελάτη στον οποίο παρέχει επίσης 
συμβουλές χρηματοδότησης ή αναδιάρθρωσης του δανειακού του χαρτοφυλακίου 

• είναι εκδότης τίτλων στους οποίους ο Πελάτης επιθυμεί να διενεργήσει συναλλαγή   
• ενεργεί ως σύμβουλος, δανειστής, διευθυντής έκδοσης, ενώ συγχρόνως  έχει οποιαδήποτε 

συναφή εμπορική ή άλλη σχέση με τον Πελάτη εκδότη ή τρίτο (ανταγωνιστή  ή μη του εκδότη)  
• έχει πληροφόρηση σχετικά με την οικονομική κατάσταση  εταιρίας Πελάτη και προβαίνει σε 

συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών στοιχείων αυτής της εταιρίας, προκειμένου να επωφεληθεί 
από την πληροφόρηση αυτή  

• παρέχει συμβουλές σε εταιρία για την έκδοση χρέους και διαφημίζει σε άλλους Πελάτες τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα για επένδυση στο σχετικό χρέος 

• συμβουλεύει δύο ανταγωνίστριες εταιρίες για την εξαγορά της ίδιας επιχείρησης.  
 
Κατά την παροχή από την Τράπεζα επενδυτικών ή/και παρεπομένων υπηρεσιών, καταστάσεις  
σύγκρουσης συμφερόντων ενδέχεται να εμφανισθούν σε διάφορους τομείς, ιδίως δε στα ακόλουθα, 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενα, πεδία: 
 
• Στην εκτέλεση εντολών για λογαριασμό Πελατών 
• Στις συναλλαγές για το ίδιο χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας 
• Σε συναλλαγές των αρμόδιων προσώπων και του προσωπικού της Τράπεζας 
• Στην έρευνα και δημοσίευση πληροφοριών στον τομέα των επενδύσεων. 

 
 Κατηγοριοποίηση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων  

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σύγκρουση συμφερόντων ενδέχεται να ανακύψει: 
 
• μεταξύ των συμφερόντων της Τράπεζας ή των βασικών μετόχων της και των συμφερόντων 

ενός ή περισσοτέρων Πελατών 
• μεταξύ των συμφερόντων της Τράπεζας ή θυγατρικών της και των συμφερόντων ενός πελάτη 

ή μιας ομάδας Πελατών, συμπεριλαμβανομένων των Δανειοληπτών που διατηρούν «ειδική 
σχέση», άμεσα ή έμμεσα με την Τράπεζα 

• μεταξύ των συμφερόντων ενός Πελάτη ή ομάδας Πελατών και των συμφερόντων άλλου 
Πελάτη ή ομάδας Πελατών 

• μεταξύ των συμφερόντων ενός υπαλλήλου ή μιας ομάδας υπαλλήλων της Τράπεζας ή ενός 
αρμόδιου προσώπου και των συμφερόντων της Τράπεζας ή/και των Θυγατρικών της ή/και των 
Πελατών 

• μεταξύ των συμφερόντων της Τράπεζας και των θυγατρικών της. 
 

  Εντοπισμός, πρόληψη και διαχείριση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων  
Σύμφωνα με την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων, η Τράπεζα υιοθετεί μέτρα για τους 
διαφορετικούς τύπους σύγκρουσης συμφερόντων που έχουν προσδιοριστεί, ώστε να εντοπίζονται 
οι περιπτώσεις, στις οποίες ενδέχεται να ανακύψουν συγκρούσεις συμφερόντων, να προλαμβάνεται 
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και να αποτρέπεται η εκδήλωσή τους και, εφόσον συντρέξουν πραγματικά, να επιτυγχάνεται η όσο 
το δυνατό πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση και διαχείρισή τους. 
 

1.4.1. Διαφάνεια στην εταιρική λειτουργία  
Με στόχο τη διαφάνεια στην εταιρική λειτουργία και την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, 
μεταξύ άλλων:  
 

• Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. 
Εκτελεστικά μέλη θεωρούνται αυτά που ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης 
της Τράπεζας, ενώ μη εκτελεστικά τα επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών 
ζητημάτων. Τουλάχιστον δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι εκτελεστικά. 
Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της 
θητείας τους δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού 
κεφαλαίου της Τράπεζας και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Τράπεζα ή με συνδεδεμένα 
με αυτή πρόσωπα.  

 
• Η Τράπεζα έχει συγκροτήσει Επιτροπή Αποδοχών (Remuneration Committee) αποτελούμενη 

από μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα 
στην Πολιτική Αποδοχών. Οι αμοιβές και οι κάθε είδους αποζημιώσεις των εκτελεστικών 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν 
σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών. 

 
1.4.2. Ανεξαρτησία, ξεχωριστή εποπτεία και διαχωρισμός λειτουργιών  

Η οργανωτική δομή της Τράπεζας είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία του κάθε 
τμήματος και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, η Τράπεζα λαμβάνει οργανωτικά μέτρα για τη 
διασφάλιση ξεχωριστής εποπτείας και διαχωρισμού των λειτουργιών των υπαλλήλων της, 
προκειμένου να αποτρέπεται η ταυτόχρονη εμπλοκή ενός υπαλλήλου σε διαφορετικές υπηρεσίες ή 
δραστηριότητες, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων ή μπορεί 
να παρεμποδίσει τη σωστή διαχείριση τέτοιων καταστάσεων. 
 
Η Τράπεζα λαμβάνει μέτρα για την ξεχωριστή εποπτεία και το λειτουργικό διαχωρισμό των μονάδων 
που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες σε Πελάτες, τα συμφέροντα των οποίων μπορεί να έρχονται 
σε σύγκρουση με εκείνα άλλων Πελατών (ή ομάδας Πελατών) ή με τα συμφέροντα της Τράπεζας. 
Ειδικά κατά την παροχή επενδυτικών ή/και παρεπόμενων υπηρεσιών, η Τράπεζα λαμβάνει πρόσθετα 
μέτρα για την αποφυγή ή τον έλεγχο της ταυτόχρονης ή διαδοχικής συμμετοχής ενός προσώπου 
στην παροχή χωριστών επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών, όταν η συμμετοχή αυτή ενδέχεται 
να αποβεί επιζήμια για την ορθή πρόληψη ή διαχείριση πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων.  
 

1.4.3. Άρνηση παροχής υπηρεσίας  
Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου η Τράπεζα ήδη ενεργεί για λογαριασμό ενός Πελάτη, είναι πιθανόν 
να μην κρίνεται σκόπιμο να ενεργήσει για λογαριασμό άλλου Πελάτη, αν είναι προφανές ότι 
ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων, την οποία η Τράπεζα δεν μπορεί να διαχειριστεί 
αποτελεσματικά. Κατά συνέπεια, σε περιπτώσεις όπου η Τράπεζα δεν είναι δυνατό να αποτρέψει ή 
να διαχειριστεί επιτυχώς μια κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, ενδέχεται να αρνηθεί να 
παράσχει την υπηρεσία που της έχει ζητηθεί ή να επιλέξει να μην παρέχει τη συγκεκριμένη υπηρεσία 
εξαρχής.  
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1.4.4. Τραπεζικό/Επαγγελματικό Απόρρητο-Προσωπικά Δεδομένα 
Η Τράπεζα ενημερώνει τον Πελάτη για την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων του, μέσω της ενημέρωσης που υφίσταται στον ιστότοπο της Τράπεζας στον σύνδεσμο 
www.pancretabank.gr/privacy/privacypolicy, των ενημερωτικών φυλλαδίων που είναι διαθέσιμα στα 
καταστήματα της καθώς και πριν την έναρξη της συμβατικής του σχέσης με αυτήν. 
Η Τράπεζα λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας του τραπεζικού απορρήτου. Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα 
για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων των πελατών από καταστροφή, απώλεια, 
αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας, καθ’ 
όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας και μέχρι το τέλος της, το οποίο ολοκληρώνεται με την ασφαλή 
καταστροφή των δεδομένων.  
 
Όλα τα στοιχεία των Πελατών πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους της Τράπεζας, για 
την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και της επεξεργασίας τους ή για τους λόγους που 
επιτρέπει το νομοθετικό πλαίσιο. Οι υπάλληλοι της Τράπεζας οφείλουν να προστατεύουν τα 
δεδομένα των Πελατών από αλλότρια χρήση και να διαφυλάσσουν τα συμφέροντά τους. 
 
Οι εργαζόμενοι οφείλουν να  επιδεικνύουν δέουσα επιμέλεια και εχεμύθεια, κατά τη χρήση 
πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση τους σε κάθε στάδιο παροχής των υπηρεσιών τους, πριν, 
κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης λαμβάνοντας κάθε εφικτό μέτρο νόμιμης 
και ασφαλούς τήρησης των πληροφοριών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.  
 

1.4.5. Διαχείριση εμπιστευτικών πληροφοριών 
Η διασφάλιση της εμπιστευτικότητας στη διαχείριση των πληροφοριών που λαμβάνονται από τους 
Πελάτες σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις αποτελεί μια από τις κύριες αρχές που 
διέπουν τις δραστηριότητες της Τράπεζας. Η δυνατότητα πρόσβασης στις εμπιστευτικές 
πληροφορίες περιορίζεται στα πρόσωπα εκείνα που χρειάζεται να γνωρίζουν πληροφορίες 
εμπιστευτικής φύσης στο πλαίσιο των καθηκόντων τους εντός της Τράπεζας. Με τον τρόπο αυτό 
αποφεύγεται, κατά το δυνατόν, η κατάχρηση των εν λόγω πληροφοριών, καθώς και ενδεχόμενες 
καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων. Η απολύτως απαραίτητη πληροφόρηση διασφαλίζεται, 
επίσης, από τα συστήματα πληροφορικής, τα οποία δεν επιτρέπουν πρόσβαση σε πληροφορίες που 
δεν θεωρούνται απαραίτητες για την πραγματοποίηση κάποιας συγκεκριμένης εργασίας. Κατά 
συνέπεια, οι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση μόνο στις πληροφορίες και στα δεδομένα εκείνα που 
θεωρούνται απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, εντός της Τράπεζας.   
 
Ειδικά κατά την παροχή επενδυτικών ή/και παρεπόμενων υπηρεσιών, η Τράπεζα μεριμνά ώστε να 
αποφεύγονται ή να ελέγχονται τυχόν περιπτώσεις ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων 
προσώπων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που συνεπάγονται κίνδυνο σύγκρουσης 
συμφερόντων όταν η ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών ενδέχεται να ζημιώσει τα συμφέροντα 
ενός η περισσότερων Πελατών.  
 

1.4.6. Εφαρμογή «σινικών τειχών» («Chinese Walls») 
Η λειτουργία του συστήματος των «σινικών τειχών» περιλαμβάνει αφενός τον διαχωρισμό των 
δεδομένων και των συστημάτων πληροφορικής και αφετέρου τον φυσικό διαχωρισμό των διαφόρων 
μονάδων ή τμημάτων της Τράπεζας, ώστε τα απασχολούμενα σε κάθε μονάδα/τμήμα άτομα να μην 
έχουν άμεση φυσική πρόσβαση σε αρχεία και πληροφορίες που αφορούν στο αντικείμενο εργασίας 
άλλου τμήματος ή μονάδας της Τράπεζας. Μέσω της καθιέρωσης και της εφαρμογής του 
συστήματος των «σινικών τειχών», η Τράπεζα δημιουργεί «φυσικά και λογικά εμπόδια» στη διακίνηση 
της πληροφορίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι κρίσιμες και εμπιστευτικές πληροφορίες που 
διαθέτει ένα τμήμα/μονάδα δεν χρησιμοποιούνται από άτομα σε άλλο τμήμα/μονάδα, όταν αυτό 
δεν είναι απαραίτητο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Περαιτέρω, τα «σινικά τείχη» 
αποτελούν βασικό εργαλείο για την πρόληψη των καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, ειδικά 
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κατά την παροχή επενδυτικών ή/και παρεπόμενων υπηρεσιών, καθώς η Τράπεζα δύναται να παρέχει 
στους Πελάτες της τις σχετικές υπηρεσίες, χωρίς αυτές να επηρεάζονται από τυχόν άλλες 
πληροφορίες που η Τράπεζα έχει στη διάθεσή της και οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
σύγκρουση συμφερόντων. 
 

 Πολιτικές και διαδικασίες  
Η Τράπεζα λαμβάνει μέτρα και εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες για τον προσδιορισμό των μέσων 
αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων αναφορικά με τα ακόλουθα ζητήματα: 
Αμοιβές προσωπικού, δώρα και προσωπικά οφέλη, προσωπικές συναλλαγές, δευτερεύουσες 
δραστηριότητες και εξωτερική απασχόληση.  
 

1.5.1.  Αμοιβές προσωπικού  
Η Τράπεζα έχει θεσπίσει και εφαρμόζει Πολιτική Αποδοχών (σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του 
ν.4261/2014), με την οποία:  
 
• Λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, κατά τρόπο ώστε η αμοιβή, ο τρόπος αξιολόγησης και οι 

ανατεθείσες αρμοδιότητες να μην ενθαρρύνουν συμπεριφορές του προσωπικού που ενδέχεται 
να οδηγήσουν σε καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων ή στην ανάληψη υπερβολικών 
κινδύνων.  

• Λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα όλων των Πελατών, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι Πελάτες 
αντιμετωπίζονται δίκαια και τα συμφέροντά τους δεν θίγονται από τις πρακτικές αμοιβών, οι 
οποίες εφαρμόζονται από την Τράπεζα βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. 

Βασική αρχή και επιδίωξη της ως άνω πολιτικής είναι η εξάλειψη οποιασδήποτε σύνδεσης μεταξύ της 
αμοιβής αρμόδιων προσώπων και των εσόδων που δημιουργούν τα πρόσωπα αυτά για την Τράπεζα, 
όταν ενδέχεται να προκληθεί σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τις δραστηριότητες αυτές, 
καθώς και η απαγόρευση παροχής στο προσωπικό οποιωνδήποτε κινήτρων, τα οποία ευνοούν την 
ανωτέρω σύνδεση. 
 
Ειδικά κατά την παροχή επενδυτικών ή/και παρεπόμενων υπηρεσιών, η Τράπεζα διασφαλίζει ότι οι 
πολιτικές και πρακτικές αποδοχών της εφαρμόζονται σε όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται, άμεσα ή 
έμμεσα, στην παροχή επενδυτικών και/ή παρεπόμενων υπηρεσιών από την Τράπεζα, ανεξάρτητα 
από την κατηγορία των Πελατών, στον βαθμό που η αμοιβή των εν λόγω προσώπων και παρόμοια 
κίνητρα μπορεί να δημιουργήσουν σύγκρουση συμφερόντων που τα ενθαρρύνει να ενεργούν ενάντια 
στα συμφέροντα οποιουδήποτε εκ των Πελατών της Τράπεζας. Οι αμοιβές και παρόμοια κίνητρα 
δεν βασίζονται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο σε ποσοτικά εμπορικά κριτήρια και λαμβάνουν 
πλήρως υπόψη τα κατάλληλα ποιοτικά κριτήρια που αντανακλούν τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες 
κανονισμούς, τη δίκαιη μεταχείριση των Πελατών και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται 
στους Πελάτες.  
 
Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνουν, σύμφωνα με την περιγραφόμενη 
στην Πολιτική Αποδοχών διαδικασία, και επιβλέπουν την πολιτική αμοιβών των προσώπων που 
εμπλέκονται στην παροχή επενδυτικών/παρεπόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες, με στόχο την 
ενθάρρυνση της υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς και της δίκαιης μεταχείρισης των 
Πελατών, καθώς και την αποφυγή των συγκρούσεων συμφερόντων στις σχέσεις με τους Πελάτες.  
 
Με βάση την Πολιτική Αποδοχών, τηρείται ανά πάσα στιγμή ισορροπία μεταξύ σταθερών και 
μεταβλητών συνιστωσών των αποδοχών, ούτως ώστε η διάρθρωση των αμοιβών να μην ευνοεί τα 
συμφέροντα της Τράπεζας ή των αρμόδιων προσώπων ενάντια στα συμφέροντα οποιουδήποτε 
Πελάτη. 
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1.5.2. Αντιπαροχές  
Η Τράπεζα έχει θεσπίσει και εφαρμόζει Πολιτική Αντιπαροχών, σύμφωνα με την οποία δεν 
καταβάλλει ή εισπράττει οποιαδήποτε αμοιβή, προμήθεια ή μη χρηματικό όφελος σε σχέση με την 
παροχή επενδυτικής υπηρεσίας ή παρεπόμενης υπηρεσία, προς ή από οποιοδήποτε μέρος πλην του 
Πελάτη ή ενός προσώπου για λογαριασμό του Πελάτη, εκτός από τις περιπτώσεις που η πληρωμή ή 
το όφελος: 
 

i) έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της ποιότητας της εν λόγω υπηρεσίας προς τον Πελάτη και 
ii) δεν εμποδίζει τη συμμόρφωση της Τράπεζας με το καθήκον της να ενεργεί έντιμα, δίκαια και 

επαγγελματικά, σύμφωνα με τα συμφέροντα των Πελατών της.  
 

1.5.3. Δώρα και προσωπικές ωφέλειες  
Δώρα που λαμβάνονται από τους υπαλλήλους: Τα αρμόδια πρόσωπα δεν επιτρέπεται να 
αποδέχονται δώρα αξίας και δώρα υπό μορφή χρημάτων ή χρηματοπιστωτικών μέσων, ανεξαρτήτως 
ποσού. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται δώρα προώθησης χαμηλής αξίας, όπως π.χ. είδη 
γραφείου που φέρουν το λογότυπο της εταιρείας που προσφέρει το δώρο.  
Δώρα που προσφέρονται σε Πελάτες: Επιτρέπεται να προσφέρονται δώρα στους Πελάτες, υπό την 
προϋπόθεση της ύπαρξης σχετικής προέγκρισης από την αρμόδια μονάδα της Τράπεζας.  
 

1.5.4. Προσωπικές συναλλαγές  
Τα αρμόδια πρόσωπα δεν επιτρέπεται να διενεργούν συναλλαγές, οι οποίες είναι αντίθετες προς την 
ισχύουσα νομοθεσία και τους ισχύοντες κανονισμούς, τους αποσπούν από τα καθήκοντα της θέσης 
εργασίας τους, δημιουργούν κίνδυνο για τη φήμη της Τράπεζας.  
 
Περαιτέρω, απαγορεύεται στα αρμόδια πρόσωπα να χρησιμοποιούν πληροφορίες χαρακτηρισμένες 
ως εμπιστευτικές για τη διενέργεια προσωπικών τους συναλλαγών. Τα αρμόδια πρόσωπα οφείλουν, 
επίσης, να διασφαλίζουν ότι η διενέργεια προσωπικών τους συναλλαγών δεν επιφέρει ζημία στους 
Πελάτες της Τράπεζας. Αναφορικά με τις προσωπικές συναλλαγές των αρμόδιων προσώπων ισχύουν 
οι ακόλουθοι βασικοί κανόνες:  
 
• Περιορισμοί βραχυπρόθεσμων επενδύσεων: Τα αρμόδια πρόσωπα και τα συνδεδεμένα με αυτά 

πρόσωπα οφείλουν να αποφεύγουν βραχυπρόθεσμες επενδύσεις.  
• Απαγορεύεται η εκμετάλλευση πληροφοριών αναφορικά με επενδυτικές προθέσεις πελάτη.  
• Αν ένα αρμόδια πρόσωπο διαθέτει πληροφορίες ότι η Τράπεζα έχει λάβει εντολή από έναν 

Πελάτη ή θα πραγματοποιήσει μια συναλλαγή για λογαριασμό ενός Πελάτη, οφείλει να απέχει 
από τη διενέργεια αντίστοιχης συναλλαγής για ίδιο λογαριασμό, έως ότου η εν λόγω εντολή 
εκτελεστεί ή ακυρωθεί.   

 
1.5.5. Δευτερεύουσες δραστηριότητες και εξωτερική απασχόληση  

Οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας οφείλουν να εργάζονται αποκλειστικά για 
την Τράπεζα καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας τους. Δεν επιτρέπεται σε κανέναν 
υπάλληλο να αυτοαπασχολείται ιδίως σε δραστηριότητες ανταγωνιστικές προς τις εργασίες της 
Τράπεζας, να απασχολείται σε τρίτο εργοδότη, ανεξάρτητα από το αν η απασχόλησή του 
συνοδεύεται από αμοιβή ή όχι, εκτός κι αν έχει λάβει προηγούμενη άδεια από την αρμόδια διοικητική 
μονάδα της Τράπεζας. Περαιτέρω, δεν επιτρέπεται σε υπαλλήλους και διευθυντικά στελέχη να 
αποδέχονται τυχόν διορισμό τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τρίτης εταιρείας, εκτός αν 
έχουν λάβει προηγούμενη άδεια από την αρμόδια διοικητική μονάδα.  
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  Επιμόρφωση προσωπικού  
Η Τράπεζα εκπαιδεύει  και επιμορφώνει το προσωπικό της και ιδίως τα αρμόδια πρόσωπα σχετικά 
με ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων. Ειδικότερα: 
 
• Κρατά το προσωπικό της ενήμερο και ευαισθητοποιημένο σε θέματα σύγκρουσης 

συμφερόντων, με την παροχή σχετικών πληροφοριών και ενημερώσεων, κατά την πρόσληψη 
νέου προσωπικού, ακολούθως περιοδικώς σε τακτική βάση και εκτάκτως, όποτε απαιτείται, με 
κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως δε διά της επιμόρφωσης και της συνεχούς εκπαίδευσης που 
παρέχεται στο προσωπικό από τα αρμόδια διευθυντικά στελέχη, εξωτερικούς ειδικούς 
συνεργάτες και τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης, όπως, ενδεικτικά, με τη 
διοργάνωση σεμιναρίων ή επιμορφωτικών συζητήσεων και την παροχή εσωτερικών εγκυκλίων 
οδηγιών, κλπ.. 

• Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του προσωπικού να προβαίνει στον 
επιτυχή εντοπισμό και την αποφυγή πιθανών περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς 
και στην αποτελεσματική διαχείρισή τους. 

• Διασφαλίζεται ότι τα αρμόδια πρόσωπα γνωρίζουν επαρκώς τις υποχρεώσεις τους σχετικά με 
τις καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων. 

 
 Αποφυγή ανάρμοστης επιρροής  

Η Τράπεζα λαμβάνει σε διαρκή βάση μέτρα για την αποφυγή ή τον περιορισμό της άσκησης 
ανάρμοστης επιρροής στον τρόπο, με τον οποίο ένα αρμόδιο πρόσωπο παρέχει επενδυτικές ή 
παρεπόμενες υπηρεσίες ή ασκεί δραστηριότητες. 
 
 

  Αντιμετώπιση Σύγκρουσης Συμφερόντων - Ειδικές ρυθμίσεις 
Πέραν των ανωτέρω προβλέψεων  για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τυχόν περιπτώσεων 
σύγκρουσης, κατά την παροχή επενδυτικών ή/και παρεπόμενων υπηρεσιών, ισχύουν και τα 
ακόλουθα:  
 

1.8.1. Εκτέλεση εντολών 
 Κατά την εκτέλεση εντολών για λογαριασμό Πελατών:  
• Η Τράπεζα δεν λαμβάνει καμία αμοιβή, έκπτωση ή μη χρηματικό όφελος για να κατευθύνει 

εντολές Πελατών σε έναν συγκεκριμένο τόπο διαπραγμάτευσης ή εκτέλεσης κατά παράβαση 
των υποχρεώσεών της σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων ή τις αντιπαροχές. 

• Εφαρμόζονται διαδικασίες για τη διαχείριση και εκτέλεση των εντολών Πελατών (Πολιτική 
Εκτέλεσης Εντολών), οι οποίες έχουν προτεραιότητα έναντι των εντολών για ίδια χρήση.  

• Οι εντολές των Πελατών εκτελούνται κατά προτεραιότητα, έναντι των ιδίων εντολών της 
Τράπεζας. 

• Οι επί μέρους στόχοι των επιχειρησιακών μονάδων δεν πρέπει να επηρεάζουν την απόφαση του 
υπαλλήλου που εξυπηρετεί τον Πελάτη, ο οποίος δρα αποκλειστικά για τα συμφέροντα του 
Πελάτη. 

 
1.8.2. Έρευνα στον τομέα των επενδύσεων 

Η Τράπεζα έχει θεσπίσει μέτρα και ρυθμίσεις για τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων που 
μπορεί να προκύψουν από την παραγωγή και τη διάδοση υλικού που παρουσιάζεται ως έρευνα στον 
τομέα των επενδύσεων, τα οποία είναι κατάλληλα για την προστασία της αντικειμενικότητας και της 
ανεξαρτησίας των χρηματοοικονομικών αναλυτών και της επενδυτικής τους έρευνας. Τα εν λόγω 
μέτρα και ρυθμίσεις διασφαλίζουν ότι οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές διαθέτουν επαρκή βαθμό 
ανεξαρτησίας από τα συμφέροντα των προσώπων, των οποίων οι ευθύνες ή τα επιχειρηματικά 
συμφέροντα μπορούν δικαιολογημένα να θεωρηθούν ότι συγκρούονται με τα συμφέροντα των 
προσώπων, στα οποία διαδίδεται η έρευνα στον τομέα των επενδύσεων. 
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Η Τράπεζα εφαρμόζει τις κάτωθι ρυθμίσεις που αποσκοπούν να διασφαλίσουν ότι πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:  

• Οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές και τα άλλα αρμόδια πρόσωπα δεν πραγματοποιούν 
προσωπικές συναλλαγές ή προσωπική διαπραγμάτευση, πέραν εκείνων που διενεργούν ως 
ειδικοί διαπραγματευτές που ενεργούν καλόπιστα κατά την κανονική άσκηση της ειδικής 
διαπραγμάτευσης ή κατά την εκτέλεση αυτόκλητης εντολής πελάτη, για λογαριασμό 
οποιουδήποτε άλλου προσώπου περιλαμβανομένης της Τράπεζας, σε χρηματοπιστωτικά 
μέσα που αφορά η έρευνα στον τομέα των επενδύσεων ή σε συναφή χρηματοπιστωτικά μέσα, 
αν γνωρίζουν το πιθανό χρονοδιάγραμμα ή περιεχόμενο αυτής της έρευνας στον τομέα των 
επενδύσεων όταν αυτό δεν είναι διαθέσιμο στο κοινό ή σε Πελάτες και δεν μπορεί να 
συναχθεί εύκολα από τις πληροφορίες που είναι έτσι διαθέσιμες, προτού δοθεί στους 
παραλήπτες της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων εύλογη δυνατότητα να ενεργήσουν 
βάσει αυτής 

• Στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από το ως άνω στοιχείο, οι χρηματοοικονομικοί 
αναλυτές και οποιαδήποτε άλλα αρμόδια πρόσωπα που συμμετέχουν στην παραγωγή 
έρευνας στον τομέα των επενδύσεων δεν πραγματοποιούν προσωπικές συναλλαγές στα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που αφορά η έρευνα στον τομέα των επενδύσεων, ή σε συναφή 
χρηματοπιστωτικά μέσα, αντίθετα προς τις ισχύουσες συστάσεις, παρά μόνον σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις και με την προηγούμενη συγκατάθεση της Νομικής Υπηρεσίας και της 
Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Τράπεζας 

• Υφίσταται φυσικός διαχωρισμός μεταξύ των οικονομικών αναλυτών που συμμετέχουν στην 
παραγωγή έρευνας στον τομέα των επενδύσεων και άλλων σχετικών αρμόδιων προσώπων, 
των οποίων οι ευθύνες ή τα επιχειρηματικά συμφέροντα μπορεί να συγκρούονται με τα 
συμφέροντα των προσώπων στα οποία διαδίδεται η έρευνα στον τομέα των επενδύσεων ή, 
όταν δεν θεωρείται κατάλληλος για το μέγεθος και την οργάνωση της Τράπεζας, καθώς και 
για τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, 
η δημιουργία και η εφαρμογή κατάλληλων εναλλακτικών εμποδίων παροχής πληροφοριών 

• Η ίδια η Τράπεζα, οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές και τα άλλα αρμόδια πρόσωπα που 
συμμετέχουν στην παραγωγή της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων δεν δέχονται 
αντιπαροχές από πρόσωπα που έχουν ουσιώδη συμφέροντα στο αντικείμενο της έρευνας 
στον τομέα των επενδύσεων  

• Η ίδια η Τράπεζα, οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές και άλλα αρμόδια πρόσωπα που 
συμμετέχουν στην παραγωγή της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων δεν υπόσχονται σε 
εκδότες ευνοϊκή κάλυψη από την έρευνα 

• Πριν από τη διάδοση της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων, δεν επιτρέπεται στους 
εκδότες, στα αρμόδια πρόσωπα πλην των χρηματοοικονομικών αναλυτών και σε οποιαδήποτε 
άλλα πρόσωπα να εξετάσουν το σχέδιο της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων για να 
επαληθεύσουν την ακρίβεια πραγματολογικών στοιχείων που αναφέρονται σε αυτήν ή για 
οποιονδήποτε σκοπό εκτός από την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις νομικές 
υποχρεώσεις της Τράπεζας, όταν το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει σύσταση ή τιμή-στόχο.  
 

Η Τράπεζα απαλλάσσεται από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τα ανωτέρω, εφόσον πληρούνται 
τα ακόλουθα κριτήρια:  
α) το πρόσωπο το οποίο παράγει την έρευνα δεν αποτελεί μέλος του ομίλου στον οποίο ανήκει η 
Τράπεζα, 
β) η Τράπεζα δεν τροποποιεί ουσιωδώς τις συστάσεις που γίνονται στην έρευνα στον τομέα των 
επενδύσεων, 
γ) η Τράπεζα δεν προβάλλεται ως παραγωγός της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων, 
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δ) η Τράπεζα εξακριβώνει ότι ο παραγωγός της έρευνας υπόκειται σε απαιτήσεις ισοδύναμες προς 
εκείνες του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565, ιδίως όσον αφορά την παραγωγή της σχετικής έρευνας ή 
έχει καθιερώσει πολιτική επιβολής τέτοιων απαιτήσεων.   
 

1.8.3. Ενημέρωση Πελατών για καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων  
Εφόσον, παρά τα μέτρα που λαμβάνει για την αποφυγή ή διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων 
κατά την παροχή επενδυτικών ή/και παρεπόμενων υπηρεσιών, προκύπτει και κρίνεται ότι δεν είναι 
εφικτό να διασφαλιστεί με εύλογη βεβαιότητα η αποτροπή ή η πλήρης διαχείριση μιας κατάστασης 
σύγκρουσης συμφερόντων, η Τράπεζα, προτού προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια ή συναλλαγή, 
προβαίνει σε σχετική ενημέρωση του Πελάτη με σταθερό μέσο, η οποία με σαφήνεια και με τρόπο 
εύληπτο και κατανοητό περιλαμβάνει: 
 
• ρητή αναφορά για το γεγονός ότι οι οργανωτικές και διοικητικές ρυθμίσεις που έχουν 

καθοριστεί από την Τράπεζα για την πρόληψη ή τη διαχείριση της εν λόγω σύγκρουσης δεν 
επαρκούν, ώστε να διασφαλίσουν, με εύλογη βεβαιότητα, την αποφυγή κινδύνου βλάβης των 
συμφερόντων του Πελάτη, 

• συγκεκριμένη περιγραφή των συγκρούσεων συμφερόντων που ανακύπτουν κατά την παροχή 
επενδυτικών και/ή παρεπόμενων υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση (κατηγορία) του 
Πελάτη, στον οποίο πραγματοποιείται η γνωστοποίηση, 

• εξήγηση της γενικής φύσης και των πηγών των συγκρούσεων συμφερόντων, καθώς και των 
κινδύνων για τον Πελάτη που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των συγκρούσεων συμφερόντων, 

• 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. 

 
Η γνωστοποίηση των συγκρούσεων συμφερόντων αποτελεί εξαιρετικό και σε κάθε περίπτωση το 
έσχατο μέτρο και η Τράπεζα δεν βασίζεται ή επαφίεται συστηματικά ούτε συχνά σε αυτή. Η 
γνωστοποίηση από την Τράπεζα των συγκρούσεων συμφερόντων δεν την απαλλάσσει από τη 
υποχρέωσή της να διατηρεί και να εφαρμόζει αποτελεσματικές οργανωτικές και διοικητικές 
ρυθμίσεις. Υπερβολική εξάρτηση από τη γνωστοποίηση των συγκρούσεων συμφερόντων αποτελεί 
ένδειξη αδυναμίας της πολιτικής σύγκρουσης συμφερόντων της Τράπεζας και, εφόσον διαπιστωθεί 
ότι συντρέχει, αποτελεί λόγο άμεσης επανεξέτασης της Πολιτικής προς το σκοπό της αναθεώρησής 
της.  
 

 Τήρηση αρχείου και εκθέσεις   
Κατά την παροχή επενδυτικών ή/και παρεπόμενων υπηρεσιών, η Τράπεζα τηρεί αρχείο καταγραφής 
σύγκρουσης συμφερόντων για κάθε επενδυτική ή παρεπόμενη υπηρεσία ή δραστηριότητα που 
ασκήθηκε από την Τράπεζα  ή για λογαριασμό της και ως προς την οποία έχει προκύψει σύγκρουση 
συμφερόντων που συνεπάγεται κίνδυνο ζημίας των συμφερόντων ενός ή περισσότερων Πελατών ή, 
στην περίπτωση συνεχιζόμενης υπηρεσίας ή δραστηριότητας, ως προς την οποία ενδέχεται να 
προκύψει σύγκρουση συμφερόντων. Το αρχείο περιλαμβάνει : 

• Τη φύση και περιγραφή της σύγκρουσης συμφέροντος 
• Τα μέτρα αντιμετώπισης που λήφθηκαν και την αποτελεσματικότητα αυτών.  

 
Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης υποβάλλει σε τακτική βάση, τουλάχιστον ετησίως, 
γραπτές εκθέσεις προς τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της Τράπεζας σχετικά με τις ανωτέρω 
καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων στο πλαίσιο της παροχής επενδυτικών ή/και παρεπόμενων 
υπηρεσιών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
 

Η Τράπεζα εφαρμόζει Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών και Επιλογής Αντισυμβαλλομένων (εφεξής η 
«Πολιτική»), με σκοπό :  

α) κατά την παροχή της υπηρεσίας εκτέλεσης εντολών, να διασφαλίσει την επίτευξη του βέλτιστου 
δυνατού αποτελέσματος για τις εντολές των πελατών της (εφεξής «Πελάτες»), ήτοι τη διασφάλιση 
της έγκαιρης, δίκαιης και ταχείας εκτέλεσης των εντολών τους σε σχέση με τις εντολές άλλων 
Πελατών ή τις θέσεις διαπραγμάτευσης της ίδιας της Τράπεζας και  

β) κατά την παροχή της υπηρεσίας λήψης και διαβίβασης εντολών, να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των Πελατών της κατά τη διαβίβαση ή αποστολή των εντολών τους 
σε άλλες οντότητες προς εκτέλεση.    

Η παρούσα συνοψίζει τη στρατηγική που ακολουθεί η Τράπεζα και τις κυριότερες ρυθμίσεις και 
μηχανισμούς που εφαρμόζει, ώστε να καθίσταται εφικτή η συμμόρφωσή της με την υποχρέωση 
βέλτιστης εκτέλεσης για κάθε Πελάτη της. 

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η Τράπεζα, λόγω βλάβης του συστήματος ή κάποιου άλλου λόγου, 
δεν έχει άλλη εναλλακτική παρά να εκτελέσει ή να διαβιβάσει την εντολή χρησιμοποιώντας μία 
μέθοδο διαφορετική από αυτή που προβλέπεται από την Πολιτική, καταβάλλει οποιαδήποτε 
προσπάθεια προκειμένου να εκτελέσει ή να διαβιβάσει την εν λόγω εντολή με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο για λογαριασμό του Πελάτη.  

1. Εύρος - Πεδίο Εφαρμογής 

Η Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών και Επιλογής Αντισυμβαλλομένων της Τράπεζας εφαρμόζεται: 

• Στην εκτέλεση εντολών, καθώς και στη διαβίβαση ή αποστολή εντολών Πελατών σε άλλες 
οντότητες προς εκτέλεση, κατά την παροχή των υπηρεσιών της εκτέλεσης εντολών για 
λογαριασμό πελατών και της λήψης και διαβίβασης εντολών πελατών, αντίστοιχα. 

 
• Στα χρηματοπιστωτικά μέσα: 

 
α) Μετοχές — Μερίδια και πιστοποιητικά αποθετηρίου 

β) Χρεωστικοί τίτλοι  

i. Ομόλογα  
ii. Μέσα χρηματαγοράς  

γ) Προϊόντα διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήρια (διαπραγματεύσιμοι ΟΣΕΚΑ/ΟΕΕ, 
διαπραγματεύσιμα ομόλογα) 

δ) ΟΣΕΚΑ/ΟΕΕ  

ε) Λοιπά μέσα, 

είτε αυτά διαπραγματεύονται εντός ή εκτός ρυθμιζόμενων αγορών ή μέσω Πολυμερών 
Μηχανισμών Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) ή Μηχανισμών Οργανωμένης Διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ). 
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• Στους Επαγγελματίες και Ιδιώτες Πελάτες ή στους Επιλέξιμους Αντισυμβαλλόμενους, εφόσον 
οι τελευταίοι αντιμετωπίζονται είτε γενικά είτε για συγκεκριμένες συναλλαγές (σύμφωνα με 
τη σχετικά εφαρμοστέα νομοθεσία και την Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών της 
Τράπεζας) ως Πελάτες, των οποίων οι σχέσεις με την Τράπεζα διέπονται από τις διατάξεις 
των άρθρων 24, 25, 27 και 28 του ν.4514/2018. Κατά συνέπεια δεν εφαρμόζονται οι 
διατάξεις περί βέλτιστου αποτελέσματος στους Επιλέξιμους Αντισυμβαλλόμενους που 
αντιμετωπίζονται από την Τράπεζα ως τέτοιοι, κατά την παροχή σε αυτούς των υπηρεσιών 
εκτέλεσης και λήψης και διαβίβασης εντολών.   
 

2. Ορισμοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

«Eκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών»: η διαμεσολάβηση στη σύναψη συμφωνιών αγοράς 
ή πώλησης ενός ή περισσοτέρων χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών και 
περιλαμβάνει τη σύναψη συμφωνιών πώλησης χρηματοπιστωτικών μέσων που εκδίδονται από 
επιχείρηση επενδύσεων ή πιστωτικό ίδρυμα κατά τη στιγμή της έκδοσής τους. 

«Τόπος διαπραγμάτευσης»: ρυθμιζόμενη αγορά, ΠΜΔ ή ΜΟΔ. 

«Ρυθμιζόμενη αγορά»: πολυμερές σύστημα το οποίο διευθύνει ή διαχειρίζεται διαχειριστής αγοράς 
και το οποίο επιτρέπει ή διευκολύνει την προσέγγιση πλειόνων συμφερόντων τρίτων για την αγορά 
και την πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων – εντός του συστήματος και σύμφωνα με τους κανόνες 
του οι οποίοι δεν παρέχουν διακριτική ευχέρεια –κατά τρόπο καταλήγοντα στη σύναψη σύμβασης 
σχετικής με χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση βάσει των 
κανόνων και/ή των συστημάτων του. 

«Πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης» ή «ΠΜΔ»: πολυμερές σύστημα το οποίο διαχειρίζεται 
επιχείρηση επενδύσεων ή διαχειριστής αγοράς και το οποίο επιτρέπει την προσέγγιση πλειόνων 
συμφερόντων τρίτων για την αγορά και την πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων –εντός του 
συστήματος και σύμφωνα με κανόνες που δεν παρέχουν διακριτική ευχέρεια – κατά τρόπο που 
καταλήγει στη σύναψη σύμβασης. 

«Μηχανισμός οργανωμένης διαπραγμάτευσης» ή «ΜΟΔ»: πολυμερές σύστημα, άλλο από 
ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ, και στο οποίο πλείονα συμφέροντα τρίτων για αγορά και πώληση 
ομολόγων, δομημένων χρηματοοικονομικών προϊόντων, δικαιωμάτων εκπομπής και παράγωγων 
μέσων δύνανται να αλληλεπιδρούν στο εσωτερικό του κατά τρόπο που καταλήγει στη σύναψη 
σύμβασης σύμφωνα με τον τίτλο II της MiFID II. 

«Eντολή με όριο» (limit order): εντολή αγοράς ή πώλησης χρηματοπιστωτικού μέσου σε 
συγκεκριμένη οριακή ή καλύτερη τιμή και για συγκεκριμένη ποσότητα.  

«Τόπος εκτέλεσης» περιλαμβάνει μια ρυθμιζόμενη αγορά, έναν ΠΜΔ, έναν ΜΟΔ, έναν συστηματικό 
εσωτερικοποιητή ή έναν ειδικό διαπραγματευτή ή άλλο πάροχο ρευστότητας ή μια οντότητα που 
επιτελεί σε τρίτη χώρα λειτουργία όμοια με τις λειτουργίες οποιουδήποτε από τους προηγούμενους. 

«Παθητική εντολή»: εντολή η οποία έχει καταχωριστεί στο βιβλίο εντολών και η οποία αύξησε τη 
ρευστότητα. 

«Επιθετική εντολή»: εντολή η οποία έχει καταχωριστεί στο βιβλίο εντολών και η οποία μείωσε τη 
ρευστότητα. 

«Κατευθυνόμενη εντολή»: εντολή, στην οποία προσδιορίστηκε ένας συγκεκριμένος τόπος εκτέλεσης 
από τον Πελάτη πριν από την εκτέλεσή της. 
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«Σταθερό μέσο»: κάθε μέσο το οποίο: α) παρέχει στον Πελάτη τη δυνατότητα να αποθηκεύει 
πληροφορίες που απευθύνονται προσωπικά στον Πελάτη αυτόν, κατά τρόπο ώστε να μπορεί να 
ανατρέχει σε αυτές μελλοντικά, για το απαιτούμενο από τους σκοπούς των πληροφοριών 
χρονικό διάστημα, και β) επιτρέπει την αμετάβλητη αναπαραγωγή των αποθηκευμένων 
πληροφοριών. 

«Αρμόδιο Πρόσωπο» σε σχέση την Τράπεζα: ένα από τα ακόλουθα πρόσωπα:  

(i) μέλος Δ.Σ., μέτοχος που ασκεί έλεγχο στην Τράπεζα, διευθυντικό στέλεχος ή 
συνδεδεμένος αντιπρόσωπος της Τράπεζας,  

(ii) μέλος Δ.Σ., εταίρος ή ισοδύναμο πρόσωπο, ή διευθυντικό στέλεχος τυχόν 
συνδεδεμένου αντιπροσώπου της Τράπεζας, 

(iii) υπάλληλος της Τράπεζας ή ενός συνδεδεμένου αντιπροσώπου της, καθώς και 
οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο οι υπηρεσίες του οποίου τίθενται στη διάθεση και 
υπό τον έλεγχο της Τράπεζας ή συνδεδεμένου αντιπροσώπου της που συμμετέχει 
επίσης στην παροχή και άσκηση επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων από την 
Τράπεζα, 

(iv) φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει άμεσα στην παροχή υπηρεσιών στην Τράπεζα ή στο 
συνδεδεμένο αντιπρόσωπό της στο πλαίσιο συμφωνίας εξωτερικής ανάθεσης για την 
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων εκ μέρους της Τράπεζας.  

 
3. Γενικές υποχρεώσεις βέλτιστης εκτέλεσης 

3.1 Περιεχόμενο υποχρέωσης 

Η Τράπεζα λαμβάνει επαρκή μέτρα (sufficient steps), ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα 
για τον Πελάτη σε συστηματική βάση, κατά την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών:  

• Εκτέλεσης εντολών Πελατών. 
• Λήψης και διαβίβασης εντολών Πελατών σε άλλες οντότητες προς εκτέλεση ή περαιτέρω 

διαβίβαση προς εκτέλεση. 
 
3.2 Παράγοντες βέλτιστης εκτέλεσης 

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος κατά την 
παροχή των υπηρεσιών της εκτέλεσης και της λήψης και διαβίβασης εντολών είναι οι ακόλουθοι:  

(1) Η τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου. 
(2) Το κόστος που συνδέεται με την εκτέλεση και περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που βαρύνουν τον 

Πελάτη και συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση της εντολής, όπως: 
(i) τα τέλη που εισπράττει ο τόπος εκτέλεσης, 
(ii) τα τέλη εκκαθάρισης και διακανονισμού, 
(iii) όλες οι λοιπές αμοιβές που καταβάλλονται σε τρίτους που συμμετέχουν στην 

εκτέλεση της εντολής. 
(3) Η ταχύτητα εκτέλεσης, δηλαδή ο χρόνος που απαιτείται για την εκτέλεση μίας συναλλαγής. 
(4) Η πιθανότητας εκτέλεσης. 
(5) Η πιθανότητα εκκαθάρισης και διακανονισμού. 
(6) Ο όγκος της συναλλαγής. 
(7) Η φύση της συναλλαγής. 
(8) Οποιοσδήποτε άλλος παράγοντας αφορά την εκτέλεση ή τη διαβίβαση της εντολής. 

Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι κατά φθίνουσα προτεραιότητα και βαρύτητα των εν λόγω 
παραγόντων. Η σειρά αυτή μπορεί να διαφοροποιείται, ακόμη και ανά εντολή, με βάση τα ακόλουθα 
κριτήρια: 
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(i) Τα χαρακτηριστικά του Πελάτη, περιλαμβανομένης της κατηγοριοποίησής του ως ιδιώτη 

Πελάτη ή ως επαγγελματία Πελάτη. 
(ii) Τα χαρακτηριστικά της εντολής του Πελάτη.  
(iii) Τα χαρακτηριστικά των χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν αντικείμενο της εντολής. 
(iv) Τα χαρακτηριστικά των τόπων εκτέλεσης, προς τους οποίους μπορεί να κατευθυνθεί και 

πιθανότατα θα εκτελεσθεί η εντολή. 
(v) Τις τυχόν συγκεκριμένες και ειδικότερες συνθήκες που ενδέχεται να επικρατούν στην αγορά 

κατά την κρίσιμη χρονική στιγμή, όπως, ενδεικτικά, ρευστότητα, διακύμανση τιμών. 
(vi) Τυχόν σχετικές ειδικές προβλέψεις από τη συμβατική σχέση του Πελάτη με την Τράπεζα. 
 

  

        Κίνδυνος 
αντισυμβαλλομένου 
– πιστωτικός 
κίνδυνος 

      Χαρακτηριστικά του 
πελάτη 

  

  Τιμή      Long – short term 
  Κόστος       
  Ταχύτητα      Ιδιώτης – 

επαγγελματίας 
Παράγοντες 
εκτέλεσης 

 Πιθανότητα 
εκτέλεσης και 
διακανονισμού 

 Κριτήρια 
εκτέλεσης 

    

  Όγκο      Αγορά – πώληση 
  Φύση       
  Οποιονδήποτε 

άλλο παράγοντα 
αφορά την 
εκτέλεση της 
εντολής 

   Χαρακτηριστικά της 
εντολής 

 Εντολή με όρο 

         
        Programme trade 
         
        Δανεισμός τίτλων 
    Ιδιώτες 

πελάτες 
    

        OTC 
         
      Χαρακτηριστικά των 

χρηματοπιστωτικών 
μέσων 

 Μετοχές – ομόλογα 

    Συνολικό 
τίμημα 

    

        Ρευστότητα 
         
        Παράγωγα – 

μετατρέψιμα 
         
      Χαρακτηριστικά των 

τρόπων εκτέλεσης 
 Δομημένα – 

Σύνθετα 
         
        Προσβάσιμοι από 

την εταιρία 
         
 
 
 
 
 
 

       Μη προσβάσιμοι 
από την εταιρία 
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3.3 Ιδιώτες Πελάτες 

Βαρύτητα συνολικού τιμήματος    

Για ιδιώτες Πελάτες, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προσδιορίζεται συνολικά λαμβάνοντας υπόψη 
την τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου και το κόστος που συνδέεται με την εκτέλεση της εντολής, 
ήτοι σε όρους συνολικού τιμήματος, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες στις οποίες 
υποβάλλεται ο Πελάτης και οι οποίες συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση της εντολής, 
συμπεριλαμβανομένων των τελών του κάθε τόπου εκτέλεσης, των τελών εκκαθάρισης και 
διακανονισμού, καθώς και όλων των προμηθειών/αμοιβών που καταβάλλονται προς την ίδια την 
Τράπεζα ή/και προς τρίτους που συμμετέχουν στην εκτέλεση της εντολής. 
 

3.4 Επαγγελματίες Πελάτες 

Η Τράπεζα εκτελεί εντολές επαγγελματιών πελατών βάσει κριτηρίων εκτέλεσης που μπορεί να 
θεσπίζει, κατά παρέκκλιση του παράγοντα του συνολικού τιμήματος.  
 
 

3.5 Εξωχρηματιστηριακές Συναλλαγές - OTC  

3.5.1 Σε περίπτωση εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, η Τράπεζα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να 
συγκεντρώνει τα σχετικά δεδομένα της αγοράς, προκειμένου να ελέγχει κατά πόσον η τιμή που 
προσφέρεται για έναν Πελάτη εξωχρηματιστηριακά, είναι δίκαιη και ανταποκρίνεται στην 
υποχρέωση βέλτιστης εκτέλεσης. Ο έλεγχος αυτός γίνεται είτε με: 

i. Τη λήψη προσφορών από διάφορους πιθανούς αντισυμβαλλόμενους. 
ii. Τον έλεγχο ότι η προσφερόμενη τιμή βρίσκεται εντός του ζεύγους τιμών αγοράς 

πώλησης (spread) όπως αυτό ανακοινώνεται σε παρόχους πληροφοριών όπως το 
Bloomberg. 

iii. Με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. 
 
3.5.2 Αμοιβές – προμήθειες. Με βάση τα οριζόμενα στην Πολιτική Τιμολόγησης – ενημέρωσης του 

Πελάτη ο Πελάτης γνωρίζει και έχει αποδεχθεί από πριν τον τρόπο υπολογισμού των αμοιβών – 
προμηθειών της Τράπεζας. 

 

4. Λήψη και Διαβίβαση Εντολών Πελατών – Ειδικές υποχρεώσεις  

4.1 Γενικά  

4.1.1 Κατά την παροχή της υπηρεσίας λήψης και διαβίβασης εντολών επί χρηματοπιστωτικών μέσων, 
η Τράπεζα δύναται να διαβιβάσει τις εντολές Πελατών της σε οποιαδήποτε οντότητα (τρίτη 
εκτελούσα επιχείρηση), με την οποία συνεργάζεται για την εκτέλεση των εντολών αυτών. Σε αυτό το 
πλαίσιο, η Τράπεζα φροντίζει να ενεργεί κατά τρόπο, ώστε να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο 
τρόπο τα συμφέροντα των Πελατών της. Αντιστοίχως, οι εν λόγω εκτελούσες επιχειρήσεις διαθέτουν 
ρυθμίσεις εκτέλεσης που επιτρέπουν στην Τράπεζα να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις βέλτιστης 
εκτέλεσης, όταν αποστέλλει ή διαβιβάζει σε αυτές  εντολές προς εκτέλεση, είναι δε σε θέση να 
επιτυγχάνουν αποτελέσματα βέλτιστης εκτέλεσης για τους Πελάτες σε μόνιμη βάση.  
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4.1.2 Οδηγίες του Πελάτη  

Εφόσον ο Πελάτης έχει παράσχει συγκεκριμένες οδηγίες προς την Τράπεζα, οι οδηγίες αυτές, ως 
προς τις παραμέτρους που αφορούν, προηγούνται και υπερισχύουν της υποχρέωσης βέλτιστης 
εκτέλεσης και η Τράπεζα θα μεριμνά για τη διαβίβαση ή αποστολή των εντολών του σε  τρίτη 
εκτελούσα επιχείρηση προς εκτέλεση, σύμφωνα με τις εν λόγω οδηγίες του. Ενδεικτικά, επί 
συγκεκριμένων οδηγιών του Πελάτη για διαβίβαση της εντολής του σε συγκεκριμένο τρίτο 
αντισυμβαλλόμενο της επιλογής του, η Τράπεζα ακολουθεί την οδηγία του Πελάτη (εφόσον 
πληρούνται οι σχετικές προς τούτο προϋποθέσεις) και δεν ευθύνεται για την επιλογή του 
αντισυμβαλλομένου.  

Στις περιπτώσεις αυτές, θεωρείται ότι η Τράπεζα εκπληρώνει την υποχρέωση βέλτιστης εκτέλεσης.  

Για τις τυχόν λοιπές παραμέτρους της εντολής, τις οποίες δεν καλύπτουν οδηγίες του Πελάτη, 
εφαρμόζεται η υποχρέωση βέλτιστης εκτέλεσης. 

Η Τράπεζα σε καμία περίπτωση δεν ζητά από τους Πελάτες, ούτε τους παρακινεί ή ενθαρρύνει να 
της δίδουν οδηγίες εντολών με συγκεκριμένες συνθήκες και περιεχόμενο, ούτε υποδεικνύει ή 
υποδηλώνει, ρητά ή σιωπηρά, άμεσα ή έμμεσα το περιεχόμενο των οδηγιών στον Πελάτη, όταν η 
Τράπεζα γνωρίζει ότι μια τέτοια οδηγία θα την εμπόδιζε να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα 
για το συγκεκριμένο Πελάτη. Εντούτοις, αυτό δεν εμποδίζει την Τράπεζα να ζητά από τον Πελάτη 
να επιλέξει μεταξύ δύο ή περισσοτέρων συγκεκριμένων εκτελουσών επιχειρήσεων, υπό τον όρο ότι 
η σχετική επιλογή συμβαδίζει με την Πολιτική.   

4.2 Κατάλογος τρίτων εκτελουσών επιχειρήσεων/αντισυμβαλλομένων  

4.2.1. Η κατά τα ανωτέρω διαβίβαση ή αποστολή των εντολών των Πελατών διενεργείται μόνο σε 
εγκεκριμένη τρίτη εκτελούσα επιχείρηση (εγκεκριμένο αντισυμβαλλόμενο), σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στην Πολιτική, βάσει σχετικού καταλόγου που συντάσσεται από την 
Τράπεζα. Η σύνθεση του καταλόγου καθορίζεται από τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του τύπου 
του χρηματοπιστωτικού μέσου και της αγοράς και τον βαθμό στον οποίο η τρίτη εκτελούσα 
επιχείρηση πληροί τα προβλεπόμενα κριτήρια αξιολόγησης. Λόγω των συνθηκών αγοράς για 
συγκεκριμένα επενδυτικά εργαλεία, εκτός από τον κατάλογο των τρίτων εκτελουσών επιχειρήσεων, 
η Τράπεζα δύναται να επιλέγει και περιορισμένο αριθμό διαμεσολαβητών αγοράς, εάν η φύση του 
επενδυτικού εργαλείου απαιτεί ειδικές ικανότητες ή ειδική πρόσβαση σε αγορές με ελάχιστη 
ρευστότητα, ή νέες εκδόσεις. 

4.2.2. Κατόπιν εύλογου αιτήματος του Πελάτη, το αρμόδιο τμήμα παρέχει στους Πελάτες ή 
δυνητικούς πελάτες πληροφορίες σχετικά με τις εκτελούσες επιχειρήσεις, στις οποίες διαβιβάζονται 
ή αποστέλλονται οι εντολές προς εκτέλεση. 

4.2.3. Η Τράπεζα δεν δέχεται και δε λαμβάνει καμία αμοιβή, χρηματικό όφελος, έκπτωση ή άλλο 
χρηματικό αντάλλαγμα προκειμένου να κατευθύνει εντολές των Πελατών σε συγκεκριμένη 
εκτελούσα επιχείρηση.  

 
4.3 Κριτήρια επιλογής τρίτων εκτελουσών επιχειρήσεων/αντισυμβαλλομένων 

4.3.1. Κατά την επιλογή των τρίτων εκτελουσών επιχειρήσεων/αντισυμβαλλομένων στις οποίες 
διαβιβάζει εντολές Πελατών της προς εκτέλεση, η Τράπεζα:  

• εξετάζει κατά πόσο η επιχείρηση έχει την κατάλληλη ιδιότητα (πιστωτικού ιδρύματος ή ΕΠΕΥ 
ή ισοδύναμης εταιρίας με άδεια παροχής υπηρεσιών λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης 
εντολών, κατά την έννοια του ν. 4514/2018 ή της MiFID ΙΙ ή εφόσον πρόκειται για πάροχο 
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επενδυτικών υπηρεσιών τρίτης χώρας, κατά πόσο έχει λάβει άδεια λειτουργίας και είναι 
εγγεγραμμένος σε σχετικό μητρώο στο κράτος καταγωγής του για την παροχή των σχετικών 
υπηρεσιών και υπόκειται σε προληπτική εποπτεία, υπάρχει δε σχετική συμφωνία συνεργασίας 
μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της εποπτικής αρχής του κράτους μέλους 
καταγωγής του τρίτου προσώπου)   και 

 
• προβαίνει σε έλεγχο των διαδικασιών τους, προκειμένου να επιβεβαιώσει την επάρκειά τους 

και ότι αυτές συμμορφώνονται με τις κύριες απαιτήσεις βέλτιστης εκτέλεσης, και κατ΄ 
επέκταση, η Τράπεζα μπορεί να βασίζεται στη δική τους πολιτική εκτέλεσης εντολών.  

 
4.3.2. Επιπλέον των ανωτέρω, η Τράπεζα, κατά την επιλογή των εκτελουσών επιχειρήσεων, λαμβάνει 
υπόψη της και τα ακόλουθα – ενδεικτικά αναφερόμενα - κριτήρια: 

• Αμεροληψία, εντιμότητα, εμπιστευτικότητα και επαγγελματισμός. 
• Πιστοληπτική διαβάθμιση από ανεξάρτητους οίκους. 
• Δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. 
• Ικανότητα για παροχή της καλύτερης τιμής και μεγιστοποίηση της δυνατότητας για 

βελτίωση της τιμής.  
• Ικανότητα για αναζήτηση ρευστότητας, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις 

στην αγορά και να καλύπτονται ασυνήθιστες συνθήκες της αγοράς. 
• Ικανότητα για διατήρηση και δέσμευση επαρκών κεφαλαίων όταν είναι απαραίτητο 

για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. 
• Ικανότητα για ολοκλήρωση των συναλλαγών γρήγορα και ελαχιστοποίηση του 

αριθμού των ανεκτέλεστων συναλλαγών. 
• Πρόσβαση σε συγκεκριμένες αγορές.  
• Ποιότητα και ταχύτητα ηλεκτρονικών μεθόδων εκτέλεσης (πολλαπλές συναλλαγές).  
• Δυνατότητα προς εκτέλεση εντολών που αφορούν συναλλαγές οι οποίες δεν είναι 

άμεσα εκτελέσιμες λόγω όγκου.  
• Δυνατότητα να λαμβάνει υπόψη τις κατά την εκτέλεση ειδικές εντολές της Τράπεζας 

ή ειδικές ανάγκες του Πελάτη.  
• Πρόσβαση σε εναλλακτικές επιλογές συναλλαγών, με στόχο την επίτευξη υψηλότερης 

ποιότητας εκτέλεση.  
• Αποτελεσματικότητα και ακρίβεια της εκκαθάρισης και της διαδικασίας 

διακανονισμού.  
• Αποτελεσματικότητα στην επικοινωνία αναφορικά με τη λήψη και επιβεβαίωση των 

εντολών της Τράπεζας (έγκαιρη και ακριβής παροχή των αναφορών εκτέλεσης), 
• Αποτελεσματικότητα των χρησιμοποιούμενων συστημάτων σε περιπτώσεις έκτακτων 

συνθηκών (disaster and recovery plan). 
• Εκτέλεση εντολών στο όνομα του Πελάτη ή μέσω συλλογικών λογαριασμών. 
• Συνεννόηση και αποτελεσματικότητα στη λήψη μέτρων σε περιπτώσεις παραπόνων ή 

παρατηρήσεων σχετικά με εσφαλμένες συναλλαγές. 
• Δυνατότητα λειτουργίας εκτός ωραρίου και σε διασυνοριακές συναλλαγές.   
• Ύψος προμηθειών συναλλαγών.  

 
4.3.3. Περαιτέρω, η Τράπεζα αξιολογεί σε τακτική βάση την ποιότητα εκτέλεσης των εντολών που 
έχει διαβιβάσει σε τρίτες εκτελούσες επιχειρήσεις. Προκειμένου να αξιολογηθούν και να συγκριθούν 
τα αποτελέσματα για τον Πελάτη που θα επιτυγχάνονταν από την εκτέλεση μιας εντολής από 
διαφορετικές εκτελούσες επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψη: 

• οι χρεώσεις που βαρύνουν τον Πελάτη για την εκτέλεση της εντολής σε καθέναν από τους 
τόπους εκτέλεσης ή τις μεθόδους εκτέλεσης που χρησιμοποιεί η επιχείρηση,  
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• οι χρεώσεις που βαρύνουν τον Πελάτη σε κάθε μία από τις επιχειρήσεις, οι οποίοι μπορούν 
να εκτελέσουν τη συγκεκριμένη εντολή. 

 
5. Εκτέλεση Εντολών Πελατών – Ειδικές υποχρεώσεις   

5.1 Γενικά  

5.1.1. Κατά την παροχή της υπηρεσίας εκτέλεσης εντολών, η Τράπεζα λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε 
να διασφαλίσει την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος για τις εντολές των Πελατών 
της, ήτοι τη διασφάλιση της έγκαιρης, δίκαιης και ταχείας εκτέλεσης των εντολών τους σε σχέση με 
τις εντολές άλλων Πελατών ή τις θέσεις διαπραγμάτευσης της ίδιας της Τράπεζας.  

5.1.2. Οδηγίες Πελάτη  

Εφόσον ο Πελάτης έχει παράσχει συγκεκριμένες οδηγίες προς την Τράπεζα, οι οδηγίες αυτές, ως 
προς τις παραμέτρους που αφορούν, προηγούνται και υπερισχύουν της υποχρέωσης βέλτιστης 
εκτέλεσης και η Τράπεζα θα μεριμνά για την εκτέλεση της επίμαχης εντολής του Πελάτη σύμφωνα 
με τις εν λόγω οδηγίες του. Ενδεικτικά:  

• Επί συγκεκριμένων οδηγιών του Πελάτη για εκτέλεση εντολής του σε συγκεκριμένο τόπο 
εκτέλεσης της επιλογής του, η Τράπεζα ακολουθεί την οδηγία του Πελάτη (εφόσον πληρούνται 
οι σχετικές προς τούτο προϋποθέσεις) και δεν ευθύνεται για την επιλογή του τόπου εκτέλεσης. 

• Επί συγκεκριμένων οδηγιών του Πελάτη για εκτέλεση εντολής του σε συγκεκριμένο χρονικό 
σημείο ανεξαρτήτως τιμής, ο παράγοντας του χρόνου εκτέλεσης έχει μεγαλύτερη βαρύτητα 
έναντι της τιμής και η Τράπεζα επιδιώκει να επιτύχει την εκτέλεση της εντολής στο συγκεκριμένο 
χρονικό πλαίσιο με τους καλύτερους κατά τα λοιπά δυνατούς όρους, χωρίς ωστόσο να ευθύνεται 
για την επιλογή του ενδεδειγμένου χρόνου ούτε για τα τυχόν αποτελέσματα ως προς άλλες 
παραμέτρους της εκτέλεσης (όπως η τιμή) που μπορεί να έχει η επιλογή του χρόνου εκτέλεσης 
της εντολής. 

 

Για τις τυχόν λοιπές παραμέτρους της εντολής, τις οποίες δεν καλύπτουν οδηγίες του Πελάτη, 
εφαρμόζεται η υποχρέωση βέλτιστης εκτέλεσης. 

Η Τράπεζα σε καμία περίπτωση δεν ζητά από τους Πελάτες, ούτε τους παρακινεί ή ενθαρρύνει να 
της δίδουν οδηγίες εκτέλεσης εντολών με συγκεκριμένες συνθήκες και περιεχόμενο, ούτε 
υποδεικνύει ή υποδηλώνει, ρητά ή σιωπηρά, άμεσα ή έμμεσα το περιεχόμενο των οδηγιών στον 
Πελάτη, όταν η Τράπεζα γνωρίζει ότι μια τέτοια οδηγία θα την εμπόδιζε να επιτύχει το καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσμα για το συγκεκριμένο Πελάτη. Εντούτοις, αυτό δεν εμποδίζει την Τράπεζα να 
ζητά από τον Πελάτη να επιλέξει μεταξύ δύο ή περισσοτέρων συγκεκριμένων τόπων εκτέλεσης, υπό 
τον όρο ότι αυτοί οι τόποι εκτέλεσης είναι συνεπείς με την Πολιτική.  

5.1.3. Η Τράπεζα δεν δέχεται και δε λαμβάνει καμία αμοιβή, έκπτωση, χρηματικό όφελος, ή άλλο 
χρηματικό αντάλλαγμα προκειμένου να κατευθύνει εντολές των Πελατών σε συγκεκριμένη 
εκτελούσα επιχείρηση.  

5.2 Χειρισμός εντολών πελατών 

5.2.1. Η Τράπεζα εφαρμόζει διαδικασίες και μηχανισμούς που εγγυώνται την έγκαιρη, δίκαιη και 
ταχεία εκτέλεση των εντολών Πελατών, σε σχέση με τις εντολές άλλων πελατών ή τις θέσεις 
διαπραγμάτευσης της Τράπεζας. Για το σκοπό αυτό, κατά την εκτέλεση εντολών Πελατών, η 
Τράπεζα: 
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• Διασφαλίζει ότι όλες οι εντολές που εκτελούνται για λογαριασμό Πελατών 
καταχωρίζονται και επιμερίζονται αμέσως και με ακρίβεια. 

• Δεδομένου ότι η τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου που αφορά η εκτελούμενη εντολή 
δεν είναι σταθερή, αλλά διακυμαίνεται και μεταβάλλεται ανά το χρόνο και, συνακόλουθα, 
επηρεάζει σε μέγιστο βαθμό το συνολικό τίμημα της συναλλαγής, η Τράπεζα εκτελεί κατά 
τα άλλα συγκρίσιμες εντολές Πελατών με τη σειρά που αυτές λαμβάνονται και αμέσως 
[“First In – First Out” (FIFO)], εκτός αν τα χαρακτηριστικά της εντολής ή οι συνθήκες της 
αγοράς δεν το επιτρέπουν, ή αν τα συμφέροντα του Πελάτη απαιτούν διαφορετικό 
χειρισμό. 

• Ενημερώνει τον ιδιώτη Πελάτη σχετικά με κάθε ουσιώδη δυσχέρεια που μπορεί να 
επηρεάσει την ορθή εκτέλεση των εντολών, αμέσως μόλις λάβει γνώση της δυσχέρειας 
αυτής.  

 
5.2.2. Κατά την εποπτεία ή την οργάνωση του διακανονισμού μιας εκτελεσθείσας εντολής, η Τράπεζα 
διασφαλίζει ότι τα χρηματοπιστωτικά μέσα ή κεφάλαια πελατών που λαμβάνονται για το 
διακανονισμό της εκτελεσθείσας εντολής παραδίδονται αμέσως και σωστά στο λογαριασμό του 
κατάλληλου Πελάτη.  

5.2.3. Η Τράπεζα 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.  

5.2.4. Η Τράπεζα είναι σε θέση να αποδείξει στους Πελάτες της, αν αυτοί το ζητήσουν, ότι έχει 
εκτελέσει τις εντολές τους σύμφωνα με την Πολιτική και να αποδείξει στην αρμόδια αρχή, αν αυτή 
το ζητήσει, τη συμμόρφωσή της (σχετική Πολιτική τήρησης αρχείων). 

5.2.5. Όταν ένας Πελάτης υποβάλλει εύλογες και αναλογικές αιτήσεις παροχής πληροφοριών σχετικά 
με τις πολιτικές ή ρυθμίσεις αναφορικά με την εκτέλεση εντολών και τον τρόπο με τον οποίο 
επανεξετάζονται στην Τράπεζα, η Τράπεζα απαντά σαφώς εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και 
όχι περισσότερο των 30 ημερών. 

5.2.6. Σε περίπτωση οριακής εντολής Πελάτη που αφορά μετοχές εισηγμένες προς διαπραγμάτευση 
σε ρυθμιζόμενη αγορά ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπο διαπραγμάτευσης 
και που δεν εκτελείται αμέσως με τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, η Τράπεζα, εκτός αν ο 
Πελάτης δώσει ρητά άλλες οδηγίες, λαμβάνει μέτρα για να διευκολύνει την ταχύτερη δυνατή 
εκτέλεση της εντολής ανακοινώνοντας αμέσως δημόσια την οριακή εντολή του Πελάτη με τρόπο 
ευπρόσιτο στους άλλους συμμετέχοντες στην αγορά, είτε υποβάλλοντας την εντολή προς εκτέλεση 
– κατά προτεραιότητα και σύμφωνα με την Πολιτική – σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ είτε 
αποστέλλοντας την εν λόγω εντολή προς δημοσιοποίηση σε εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
αναφοράς δεδομένων, όπως ο Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ, που χρησιμοποιεί για τη δημοσιοποίηση των 
συναλλαγών που καταρτίζει εκτός τόπων διαπραγμάτευσης. Σε περίπτωση δυνατότητας εκτέλεσης 
της οριακής εντολής σε περισσότερους της μίας ρυθμιζόμενων αγορών ή ΠΔΜ, ιεραρχούνται 
προκειμένου να διασφαλίζεται η εκτέλεση μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς. Η Τράπεζα 
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.  
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5.3 Τόποι εκτέλεσης 

5.3.1 Εκτέλεση εντός ή εκτός τόπων διαπραγμάτευσης 

Οι εντολές Πελατών εκτελούνται, για λογαριασμό των Πελατών, στους ακόλουθους τόπους 
εκτέλεσης: 

5.3.1.1. Εντός τόπου διαπραγμάτευσης 

δηλ. εντός ρυθμιζόμενης αγοράς ή πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης (Π.Μ.Δ.) ή 
μηχανισμού οργανωμένης διαπραγμάτευσης (Μ.Ο.Δ.) ή 

5.3.1.2 Εκτός τόπου διαπραγμάτευσης 

i) απευθείας από την Τράπεζα, μέσω του δικού της χαρτοφυλακίου ή ταύτισης της εντολής του 
Πελάτη με αντίθετη εντολή άλλου Πελάτη της 

ii) μέσω άλλων αντισυμβαλλομένων, όπως ειδικών διαπραγματευτών (market makers), 
συστηματικών εσωτερικοποιητών, επιχειρήσεων επενδύσεων κτλ. 

 
Υπό την επιφύλαξη της προηγούμενης ρητής συναίνεσης του Πελάτη, η Τράπεζα διατηρεί το 
δικαίωμα να εκτελεί εντολές του εκτός τόπων διαπραγμάτευσης. Η Τράπεζα διασφαλίζει την 
προαναφερθείσα ρητή συναίνεση του Πελάτη και τον ενημερώνει για τις συνέπειες (π.χ. κίνδυνο 
αντισυμβαλλόμενου) που προκύπτουν από την εκτέλεση των εντολών του εκτός τόπου 
διαπραγμάτευσης μέσω της υπογραφής της σύμβασης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με τον 
Πελάτη. 

5.3.2 Επιλογή τόπου εκτέλεσης  
 
Η Τράπεζα διασφαλίζει ότι τηρεί τις υποχρεώσεις των άρθρων 23 και 28 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2014/600 (MiFIR), σε περίπτωση που εκτελεί η ίδια τις εντολές του Πελάτη ή, εφόσον η εκτέλεση 
γίνεται μέσω τρίτων συνεργαζόμενων με την Τράπεζα οντοτήτων, προβλέπει, στις συμβάσεις με τις 
εν λόγω συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, στις οποίες διαβιβάζει εντολές προς εκτέλεση, ότι οι 
τελευταίες τηρούν τις υποχρεώσεις των άρθρων 23 και 28 του Κανονισμού (ΕΕ) 2014/600, τόσο 
κατά την εκτέλεση όσο και κατά τη διαβίβαση των εντολών των Πελατών της Τράπεζας. 

 Ως εκ τούτου και με την επιφύλαξη των παραγράφων 3.3 και 3.4, σε περίπτωση περισσοτέρων του 
ενός τόπων εκτέλεσης συγκεκριμένης εντολής Πελάτη επί χρηματοπιστωτικού μέσου: 

• πρώτη επιλογή της Τράπεζας είναι η εκτέλεση της εντολής στον τόπο διαπραγμάτευσης, στον 
οποίο είναι μέλος/συμμετέχουσα, 

• δεύτερη επιλογή αποτελεί η εκτέλεση της εντολής στον τόπο διαπραγμάτευσης, στον οποίο 
είναι εξ αποστάσεως μέλος/συμμετέχουσα, 

• τρίτη επιλογή είναι η διαβίβαση της εντολής προς εκτέλεση σε συνεργαζόμενο τρίτο.  
Στην περίπτωση διαβίβασης εντολής επί κινητών αξιών, για την οποία ο Πελάτης δεν έχει δώσει ρητή 
οδηγία ως προς τον τόπο εκτέλεσης, η Τράπεζα επιλέγει τον κύριο τόπο διαπραγμάτευσης του 
χρηματοπιστωτικού μέσου, για τη διαβίβαση της εντολής.  

Η Τράπεζα μπορεί να συμπεριλαμβάνει έναν μοναδικό τόπο εκτέλεσης για μια κατηγορία ή 
υποκατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων, εφόσον διασφαλίζει ότι τούτο της επιτρέπει να 
εξασφαλίζει συστηματικά τη βέλτιστη εκτέλεση για τους Πελάτες της.  

Η Τράπεζα επιλέγει έναν μόνο τόπο εκτέλεσης, εφόσον εκτιμά και αναμένει εύλογα ότι ο επιλεγμένος 
αυτός τόπος εκτέλεσης της επιτρέπει να εξασφαλίσει αποτελέσματα για τους Πελάτες που είναι 
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τουλάχιστον εξίσου ικανοποιητικά με τα αποτελέσματα που αντίστοιχα εύλογα αναμένει από τη 
χρήση εναλλακτικών τόπων εκτέλεσης. 

Περισσότεροι τόποι εκτέλεσης. Για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος με όρους συνολικού 
τιμήματος σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ανταγωνιστικών τόπων εκτέλεσης μιας εντολής του 
Πελάτη που αφορά χρηματοπιστωτικό μέσο, η Τράπεζα για να προσδιορίσει το συνολικό τίμημα 
αξιολογεί και συγκρίνει τα αποτελέσματα που θα επιτυγχάνονταν για τον Πελάτη από την εκτέλεση 
της εντολής σε καθέναν από τους τόπους εκτέλεσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα και 
μπορούν να εκτελέσουν τη σχετική εντολή. Κατά την αξιολόγηση αυτή λαμβάνει υπόψη της τις 
προμήθειες που εισπράττει η ίδια η Τράπεζα και τα κόστη που βαρύνουν τον Πελάτη για την 
εκτέλεση της εντολής σε καθέναν από τους επιλέξιμους τόπους εκτέλεσης. 

Σε περίπτωση που το συνολικό τίμημα είναι ίδιο για περισσότερους του ενός τόπου εκτέλεσης 
εφαρμόζονται οι παράγοντες εκτέλεσης και τα κριτήρια της παραγράφου 3.4 της παρούσας και 
στους ιδιώτες πελάτες.  

Σε περίπτωση που η Τράπεζα καλεί Πελάτη να επιλέξει έναν τόπο εκτέλεσης, παρέχονται ακριβείς, 
σαφείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες στον Πελάτη, ώστε ο Πελάτης να αποτραπεί από το να 
επιλέξει έναν τόπο εκτέλεσης αντί ενός άλλου αποκλειστικά βάσει την Πολιτική Τιμολόγησης της 
Τράπεζας.  

Σε περίπτωση που η Τράπεζα εφαρμόζει διαφορετική αμοιβή ανάλογα με τον χρόνο εκτέλεσης, 
εξηγεί τις εν λόγω διαφορές με επαρκή λεπτομέρεια προκειμένου να είναι σε θέση ο Πελάτης να 
κατανοήσει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της επιλογής ενός μόνο τόπου εκτέλεσης.  

Στο Προσάρτημα της παρούσας και στον δικτυακό χώρο της Τράπεζας παρατίθεται ο κατάλογος με 
τους τόπους εκτέλεσης, στους οποίους η Τράπεζα έχει πρόσβαση άμεσα ή εξ αποστάσεως, όπως 
κάθε φορά αυτός ισχύει.  

 
6. Ομαδοποίηση Εντολών Πελατών 

6.1 Γενικά  

Η Τράπεζα δεν εκτελεί ούτε διαβιβάζει προς εκτέλεση μια εντολή Πελάτη ομαδοποιώντας τη με 
εντολή άλλου Πελάτη, εκτός αν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  

• Η ομαδοποίηση των εντολών και των συναλλαγών δεν ενδέχεται να αποβεί συνολικά σε 
βάρος οποιουδήποτε από τους Πελάτες, των οποίων η εντολή θα ομαδοποιηθεί. 

• Γνωστοποιείται σε κάθε Πελάτη, του οποίου η εντολή θα ομαδοποιηθεί, ότι το αποτέλεσμα 
της ομαδοποίησης ενδέχεται να είναι σε βάρος του σε σχέση με μια δεδομένη εντολή. 

 
Σε περίπτωση μερικής εκτέλεσης ομαδοποιημένης εντολής σε ενιαία τιμή, ο επιμερισμός των 
ομαδοποιημένων εντολών και συναλλαγών, διενεργείται αναλογικά με βάση τη σχέση του όγκου κάθε 
επιμέρους εντολής ως προς τον εκτελεσθέντα συνολικά όγκο (pro rata).  

Σε περίπτωση πλήρους εκτέλεσης ομαδοποιημένης εντολής σε τμήματα με διαφορετικές τιμές ο 
επιμερισμός γίνεται με βάση τη μέση σταθμισμένη ως προς τον όγκο τιμή εκτέλεσης (volume-
weighted average price -VWAP).  

Σε περίπτωση μερικής εκτέλεσης ομαδοποιημένης εντολής σε τμήματα με διαφορετικές τιμές ο 
επιμερισμός γίνεται στη μέση σταθμισμένη ως προς τον όγκο τιμή εκτέλεσης (volume-weighted 



 
        Προσυμβατική ενημέρωση για την παροχή υπηρεσιών MiFID II 

E291-15.1/21-09-2021             Σελίδα 80 από 89 

average price -VWAP) αναλογικά με βάση τη σχέση του όγκου κάθε επιμέρους εντολής ως προς 
τον εκτελεσθέντα συνολικά όγκο (pro rata). 

6.2 Ομαδοποίηση εντολών Πελατών και συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό  

Η Τράπεζα σε περίπτωση που ομαδοποιεί συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό με μία ή περισσότερες 
εντολές Πελατών, δεν επιμερίζει τις σχετικές συναλλαγές κατά τρόπο επιζήμιο για έναν Πελάτη. Όταν 
ομαδοποιεί εντολή Πελάτη με συναλλαγή για ίδιο λογαριασμό και η ομαδοποιημένη εντολή 
εκτελείται εν μέρει, επιμερίζει τις σχετικές συναλλαγές κατά προτεραιότητα στον Πελάτη σε σχέση 
με την ίδια. Όταν η Τράπεζα προβαίνει σε ομαδοποίηση εντολών, σε περιπτώσεις που χωρίς την 
ομαδοποίηση αυτή δεν θα ήταν σε θέση να εκτελέσει την εντολή με τόσο ευνοϊκούς όρους, ή 
καθόλου, επιμερίζει τη συναλλαγή για ίδιο λογαριασμό αναλογικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
ανωτέρω υπό 6.1.  

 

7. Ειδικοί όροι σχετικά με την εκτέλεση και διαβίβαση εντολών σε χρηματοπιστωτικά μέσα  

Ειδικότερα, ισχύουν τα ακόλουθα ως προς την εκτέλεση ή τη διαβίβαση από την Τράπεζα σε τρίτες 
εκτελούσες επιχειρήσεις εντολών Πελατών της σε χρηματοπιστωτικά μέσα:  

7.1 Εισηγμένα προϊόντα (εκτός Ομολόγων) σε Τόπο Διαπραγμάτευσης (Ρυθμιζόμενη Αγορά, 
ΠΜΔ, ΜΟΔ) 

Η Τράπεζα εκτελεί η ίδια τις εντολές Πελατών επί εισηγμένων χρηματοπιστωτικών μέσων σε τόπο 
διαπραγμάτευσης στην Ελλάδα. Οι εν λόγω εντολές καθώς και οι αντίστοιχες εντολές επί εισηγμένων 
χρηματοπιστωτικών μέσων σε τόπο διαπραγμάτευσης στον οποίο η Τράπεζα δεν είναι μέλος ή 
συμμετέχουσα ή στο εξωτερικό εκτελούνται μέσω άλλων μελών/συμμετοχόντων των οικείων αγορών 
ή διαμεσολαβουσών τρίτων επιχειρήσεων, με τις οποίες η Τράπεζα συνεργάζεται βάσει σχετικής 
σύμβασης. 

7.2 Ομόλογα 

Εντολές για συναλλαγές σε διαπραγματεύσιμα ομόλογα εκτελούνται απευθείας από την Τράπεζα 
στην αντίστοιχη αγορά, ή δύναται να εκτελούνται εξωχρηματιστηριακά με αντισυμβαλλόμενο την 
Τράπεζα ή άλλη επιχείρηση κατόπιν ειδικής οδηγίας Πελάτη. 

Η Τράπεζα λειτουργεί ως τόπος εκτέλεσης εκτελώντας μέσω εσωτερικοποίησης με χρήση του ίδιου 
χαρτοφυλακίου της και γνωστοποιεί στον Πελάτη τόσο την τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου όσο 
και την παρακρατηθείσα προμήθεια. Η Τράπεζα μπορεί να συμβάλλεται και με τρίτους για την 
εκτέλεση των εν λόγω εντολών. 

Εντολές για συναλλαγές σε ομόλογα, μη εισηγμένα εκτελούνται εξωχρηματιστηριακά με 
αντισυμβαλλόμενο την Τράπεζα ή τρίτο κατόπιν ειδικής οδηγίας Πελάτη ή διαβιβάζονται προς 
εκτέλεση σε τρίτους.  

Η  εξωχρηματιστηριακή εκτέλεση των εντολών σε ομόλογα βασίζεται σε διμερείς συμφωνίες τιμών 
μεταξύ της Τράπεζας και του Πελάτη. 

7.3 Μερίδια ΟΣΕΚΑ/ΟΕΕ 

Στην περίπτωση μεριδίων/μετοχών ΟΣΕΚΑ/ΟΕΕ για τους οποίους η Τράπεζα έχει αναλάβει 
καθήκοντα διάθεσης (δυνάμει σχετικής σύμβασης διαμεσολάβησης/ διάθεσης), η Τράπεζα 
διαβιβάζει απευθείας τις εντολές Πελατών προς εκτέλεση στις αντίστοιχες εταιρίες διαχείρισης με 
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τις οποίες συνεργάζεται. Στις περιπτώσεις που δεν έχει άμεση συνεργασία με εταιρίες διαχείρισης 
ΟΣΕΚΑ/ΟΕΕ, η Τράπεζα δύναται να διαβιβάζει εντολές σε αυτές μέσω τρίτων, οι οποίοι είτε 
διαμεσολαβούν ως μέλη για την εκτέλεση συναλλαγών σε τόπους διαπραγμάτευσης είτε αποτελούν 
αντισυμβαλλόμενους της Τράπεζας και ανήκουν στο δίκτυο διάθεσης των εν λόγω εταιριών 
διαχείρισης.  

Μετά την εκτέλεση των εντολών και αφού η Τράπεζα λάβει την απαραίτητη πληροφόρηση από τις 
εταιρίες διαχείρισης των ΟΣΕΚΑ/ΟΕΕ ή τους αντιπροσώπους διάθεσης που αυτές έχουν ορίσει, 
κατά περίπτωση, οφείλει να δημιουργήσει και να αποστείλει στους πελάτες επιβεβαιώσεις εκτέλεσης 
των εντολών που διαβιβάστηκαν, με το περιεχόμενο που προβλέπεται από το ισχύον νομοθετικό και 
κανονιστικό πλαίσιο (ενδεικτικά, αριθμός μεριδίων/μετοχών, ημερομηνία εκτέλεσης/διεκπεραίωσης 
της εντολής, τιμή διάθεσης/εξαγοράς, καθαρή τιμή μεριδίου NAV, κλπ.). Με τον τρόπο αυτό 
ενημερώνονται οι Πελάτες και διαπιστώνουν ότι οι εντολές τους έχουν διεκπεραιωθεί τη σωστή 
ημέρα και στη σωστή τιμή, σύμφωνα και με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο ενημερωτικό 
δελτίο/πληροφοριακό μνημόνιο και στους κανονισμούς/καταστατικά έγγραφα των ΟΣΕΚΑ/ΟΕΕ. Οι 
επιβεβαιώσεις εκτέλεσης των διαβιβαζόμενων εντολών τηρούνται σε αρχεία. 

Σε περίπτωση που κατά τη διαβίβαση εντολών σε τρίτους ακολουθούνται συγκεκριμένες οδηγίες 
του Πελάτη, η Τράπεζα θεωρεί ότι τα συμφέροντά του εξυπηρετούνται με τον βέλτιστο τρόπο.  

7.4 Internet Trading 

Όταν ο Πελάτης κάνει χρήση των υπηρεσιών  ηλεκτρονικής διαβίβασης των εντολών, καθορίζει όλες 
τις παραμέτρους για την εκτέλεσή τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εκτέλεση της εντολής δεν 
καλύπτεται από την υποχρέωση της Τράπεζας για βέλτιστη εκτέλεση όσον αφορά τα χαρακτηριστικά 
που έχει καθορίσει ο Πελάτης. 

 

8. Πληροφόρηση 

8.1 Πληροφόρηση πριν την παροχή της υπηρεσίας 

8.1.1 Κατά την παροχή της υπηρεσίας λήψης και διαβίβασης εντολών 

Η Τράπεζα παρέχει στους Πελάτες τις ακόλουθες λεπτομέρειες σε εύθετο χρόνο πριν από την 
παροχή της υπηρεσίας λήψης και διαβίβασης εντολών:  

• Τη σχετική σημασία που αποδίδει η Τράπεζα στους παράγοντες που αναφέρονται στο άρθρο 
27 της MiFID II, ή τη μέθοδο με την οποία η Τράπεζα προσδιορίζει τη σχετική σημασία των 
παραγόντων αυτών.   
 

• Κατάλογο των τρίτων εκτελουσών επιχειρήσεων με τις οποίες η Τράπεζα συνεργάζεται για τη 
διαβίβαση εντολών Πελατών της προς εκτέλεση, προκειμένου να εκπληρώσει την υποχρέωσή 
της να λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να επιτυγχάνει σε σταθερή βάση το καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσμα κατά την παροχή της υπηρεσίας λήψης και διαβίβασης εντολών και ο 
οποίος διευκρινίζει ποιες είναι οι εκτελούσες επιχειρήσεις για κάθε κατηγορία 
χρηματοπιστωτικών μέσων, για εντολές ιδιωτών και επαγγελματιών πελατών. 

 
• Κατάλογο των παραγόντων που χρησιμοποιούνται στην επιλογή μιας εκτελούσας 

επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων ποιοτικών παραγόντων και τη σχετική σημασία του κάθε 
παράγοντα. Οι πληροφορίες σχετικά με τους παράγοντες που χρησιμοποιούνται στην επιλογή 
μιας εκτελούσας επιχείρησης είναι συνεπείς προς τους ελέγχους που διενεργεί η Τράπεζα 
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προκειμένου να αποδεικνύει στους Πελάτες ότι η βέλτιστη εκτέλεση επιτυγχάνεται 
συστηματικά όταν επανεξετάζει την Πολιτική και τις ρυθμίσεις της. 

 
• Τον τρόπο με τον οποίο οι παράγοντες εκτέλεσης, όπως η τιμή, το κόστος, η ταχύτητα, η 

πιθανότητα εκτέλεσης και κάθε άλλος σχετικός παράγοντας θεωρούνται μέρος των επαρκών 
μέτρων που λαμβάνονται με σκοπό την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για 
τον Πελάτη.  
 

• Σαφή και εμφανή προειδοποίηση ότι τυχόν ειδικές οδηγίες Πελατών ενδέχεται να την 
εμποδίσουν να λάβει τα μέτρα που έχει σχεδιάσει και συμπεριλάβει στην Πολιτική 
προκειμένου να επιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κατά τη διαβίβαση αυτών των 
εντολών, ως προς τα στοιχεία που καλύπτονται από τις εν λόγω οδηγίες.  
 

• Περίληψη της διαδικασίας επιλογής των εκτελουσών επιχειρήσεων, των διαδικασιών και 
μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση της ποιότητας της εκτέλεσης που 
πραγματοποιήθηκε και του τρόπου, με τον οποίο οι επιχειρήσεις παρακολουθούν και 
επαληθεύουν ότι επετεύχθη το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους πελάτες.  

 

8.1.2 Κατά την παροχή της υπηρεσίας εκτέλεσης εντολών 

Η Τράπεζα παρέχει στους Πελάτες τις ακόλουθες λεπτομέρειες σε εύθετο χρόνο πριν από την 
παροχή της υπηρεσίας εκτέλεσης εντολών:  

• Τη σχετική σημασία που αποδίδει η Τράπεζα στους παράγοντες που αναφέρονται στο άρθρο 
27 της MiFID II, ή τη μέθοδο με την οποία η Τράπεζα προσδιορίζει τη σχετική σημασία των 
παραγόντων αυτών. 
 

• Κατάλογο των τόπων εκτέλεσης στους οποίους η Τράπεζα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό για 
να εκπληρώσει την υποχρέωσή της να λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα προκειμένου να 
επιτυγχάνει σε σταθερή βάση το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κατά την εκτέλεση των 
εντολών Πελατών και ο οποίος διευκρινίζει ποιοι τόποι εκτέλεσης χρησιμοποιούνται για κάθε 
κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων, για εντολές ιδιωτών και επαγγελματιών πελατών.  
 

• Κατάλογο των παραγόντων που χρησιμοποιούνται στην επιλογή ενός τόπου εκτέλεσης, 
συμπεριλαμβανομένων ποιοτικών παραγόντων, όπως συστήματα εκκαθάρισης, διακόπτες 
κυκλώματος, (circuit breakers) προγραμματισμένες ενέργειες, ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό 
παράγοντα και τη σχετική σημασία του κάθε παράγοντα. Οι πληροφορίες σχετικά με τους 
παράγοντες που χρησιμοποιούνται στην επιλογή ενός τόπου εκτέλεσης είναι συνεπείς προς 
τους ελέγχους που διενεργεί η Τράπεζα προκειμένου να αποδεικνύει στους Πελάτες ότι η 
βέλτιστη εκτέλεση επιτυγχάνεται συστηματικά όταν επανεξετάζει την Πολιτική και τις 
ρυθμίσεις της.  
 

• Τον τρόπο με τον οποίο οι παράγοντες εκτέλεσης, όπως η τιμή, το κόστος, η ταχύτητα, η 
πιθανότητα εκτέλεσης και κάθε άλλος σχετικός παράγοντας θεωρούνται μέρος των επαρκών 
μέτρων που λαμβάνονται με σκοπό την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για 
τον Πελάτη.  
 

• Κατά περίπτωση, πληροφορίες ότι η Τράπεζα εκτελεί εντολές εκτός τόπου διαπραγμάτευσης, 
τις συνέπειες, για παράδειγμα κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου που προκύπτει από την εκτέλεση 
εκτός τόπου διαπραγμάτευσης και, κατόπιν αιτήματος του Πελάτη, συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες του συγκεκριμένου μέσου εκτέλεσης.  
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• Σαφή και εμφανή προειδοποίηση ότι τυχόν ειδικές οδηγίες Πελατών ενδέχεται να την 

εμποδίσουν να λάβει τα μέτρα που έχει σχεδιάσει και συμπεριλάβει στην Πολιτική 
προκειμένου να επιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κατά την εκτέλεση αυτών των 
εντολών, ως προς τα στοιχεία που καλύπτονται από τις εν λόγω οδηγίες.  
 

• Περίληψη της διαδικασίας επιλογής των τόπων εκτέλεσης, των στρατηγικών εκτέλεσης που 
χρησιμοποιήθηκαν, των διαδικασιών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση της 
ποιότητας της εκτέλεσης που πραγματοποιήθηκε και του τρόπου, με τον οποίο οι επιχειρήσεις 
παρακολουθούν και επαληθεύουν ότι επετεύχθη το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους 
Πελάτες.  
 

8.1.3. Οι ανωτέρω από 8.1.1. και 8.1.2. πληροφορίες παρέχονται σε σταθερό μέσο ή διαδικτυακά, 
μέσω του ιστότοπου της Τράπεζας. 

 

8.2 Ετήσια Περιοδική Πληροφόρηση  

8.2.1  Κατά την παροχή της υπηρεσίας λήψης και διαβίβασης εντολών  

Η Τράπεζα δημοσιοποιεί, σε ετήσια βάση, για κάθε κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων της 
παρούσας, τις πέντε πρώτες εκτελούσες επιχειρήσεις από άποψη όγκου συναλλαγών στις οποίες 
διαβίβασε ή απέστειλε εντολές Πελατών της προς εκτέλεση κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και 
στοιχεία για την ποιότητα της εκτέλεσης. 

Η δημοσίευση περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:   

1) την κατηγορία του χρηματοπιστωτικού μέσου, 
2) το όνομα και τον κωδικό αναγνώρισης της εκτελούσας επιχείρησης, 
3) τον όγκο των εντολών που εκτελέστηκαν μέσω συγκεκριμένης εκτελούσας επιχείρησης 

εκπεφρασμένος ως ποσοστό επί του συνολικού εκτελεσμένου όγκου, 
4) τον αριθμό των εντολών που εκτελέστηκαν μέσω της συγκεκριμένης εκτελούσας 

επιχείρησης, εκπεφρασμένο ως ποσοστό του συνολικού αριθμού των διαβιβασθεισών και 
εκτελεσθεισών εντολών, 

5) το ποσοστό των εκτελεσθεισών εντολών που ήταν παθητικές, ήτοι αύξησαν τη ρευστότητα, 
ή επιθετικές, ήτοι μείωσαν τη ρευστότητα, 

6) το ποσοστό των εκτελεσθεισών εντολών που ήταν κατευθυνόμενες, ήτοι διαβιβάστηκαν 
προς εκτέλεση σε συγκεκριμένη εκτελούσα επιχείρηση, κατόπιν ειδικών προς τούτο 
οδηγιών του πελάτη, 

7) επιβεβαίωση σχετικά με το εάν η Τράπεζα διαβίβασε προς εκτέλεση κατά μέσο όρο 
λιγότερες από μία εντολές ανά εργάσιμη ημέρα, κατά το προηγούμενο έτος, στη 
συγκεκριμένη κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων.  

 
Παρέχονται οι πληροφορίες για τις πέντε πρώτες εκτελούσες επιχειρήσεις χωριστά για τους ιδιώτες 
πελάτες και για τους επαγγελματίες πελάτες αντίστοιχα, ώστε να επιτρέπεται ποιοτική αξιολόγηση 
της διαβίβασης εντολών σε αυτές.  

 
8.2.2 Κατά την παροχή της υπηρεσίας εκτέλεσης εντολών  

Η Τράπεζα δημοσιοποιεί, σε ετήσια βάση, για κάθε κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων της 
παρούσας, τους πέντε πρώτους τόπους εκτέλεσης από άποψη όγκου συναλλαγών, στους οποίους 
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εκτελέστηκαν εντολές Πελατών κατά το προηγούμενο έτος και λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες 
αυτές καθώς και τις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται από τους τόπους εκτέλεσης σχετικά με την 
ποιότητα της εκτέλεσης στις πολιτικές της, όσον αφορά τη βέλτιστη εκτέλεση. 

Η δημοσίευση περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:   

1) την κατηγορία των χρηματοπιστωτικών μέσων  
2) το όνομα και τον αναγνωριστικό κωδικό του τόπου  
3) τον όγκο των εντολών πελατών που εκτελέστηκαν στον συγκεκριμένο τόπο εκτέλεσης, 

εκφρασμένο ως ποσοστό επί του συνολικού εκτελεσμένου όγκου 
4) τον αριθμό των εντολών πελατών που εκτελέστηκαν στον συγκεκριμένο τόπο εκτέλεσης, 

εκφρασμένο ως ποσοστό επί των συνολικών εκτελεσθεισών εντολών  
5) το ποσοστό των εκτελεσθεισών εντολών που αναφέρονται στο στοιχείο (δ) οι οποίες ήταν 

παθητικές και επιθετικές εντολές·  
6) το ποσοστό των εντολών που αναφέρονται στο στοιχείο δ) οι οποίες ήταν κατευθυνόμενες 

εντολές· 
7) επιβεβαίωση σχετικά με το αν εκτέλεσε κατά μέσο όρο λιγότερες από μία συναλλαγές ανά 

εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος στη συγκεκριμένη κατηγορία χρηματοπιστωτικών 
μέσων. 

Παρέχονται οι πληροφορίες για τους πέντε πρώτους τόπους εκτέλεσης χωριστά για τους ιδιώτες 
πελάτες και για τους επαγγελματίες πελάτες αντίστοιχα, ώστε να επιτρέπεται ποιοτική αξιολόγηση 
της ροής εντολών σε αυτούς τους τόπους εκτέλεσης.  

8.2.3 Η Τράπεζα δημοσιεύει τις ανωτέρω υπό 8.2.1. και 8.2.2. πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο 
της, σε ηλεκτρονική μορφή αναγνώσιμη από μηχάνημα, διαθέσιμη για μεταφόρτωση από το κοινό 
και τα διατηρεί για τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια από τη δημοσίευσή τους.  

8.3 Αξιολόγηση ποιότητας εκτέλεσης κατά την παροχή των υπηρεσιών εκτέλεσης και λήψης – 
διαβίβασης εντολών 

Με βάση την υπό 8.2 περιοδική ενημέρωση, η Τράπεζα δημοσιεύει για κάθε κατηγορία 
χρηματοπιστωτικών μέσων, σύνοψη της ανάλυσης και των συμπερασμάτων που συνάγει από την 
αναλυτική παρακολούθηση της ποιότητας της εκτέλεσης που επιτυγχάνεται στους τόπους εκτέλεσης 
όπου εκτέλεσε όλες τις εντολές Πελατών ή από τις τρίτες εκτελούσες επιχειρήσεις, κατά περίπτωση, 
κατά το προηγούμενο έτος. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τα εξής και προσαρμόζονται ανάλογα 
με την παρεχόμενη υπηρεσία:  

1) Επεξήγηση της σχετικής σημασίας που έδωσε η Τράπεζα στους ακόλουθους παράγοντες 
εκτέλεσης: τιμή, κόστος, ταχύτητα, πιθανότητα εκτέλεσης ή κάθε άλλον παράγοντα, 
συμπεριλαμβανομένων ποιοτικών παραγόντων κατά την αξιολόγηση της ποιότητας της 
εκτέλεσης. 

2) Περιγραφή τυχόν στενών δεσμών, συγκρούσεων συμφερόντων και κοινών ιδιοκτησιών σε 
σχέση με τόπους εκτέλεσης ή εκτελούσες επιχειρήσεις, κατά περίπτωση, που 
χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση εντολών. 

3) Περιγραφή τυχόν συγκεκριμένων ρυθμίσεων με κάθε τόπο εκτέλεσης ή εκτελούσα 
επιχείρηση, όσον αφορά πληρωμές που καταβλήθηκαν ή εισπράχθηκαν, εκπτώσεις, 
επιστροφές τιμήματος ή μη χρηματικά οφέλη που ελήφθησαν. 

4) Επεξήγηση των παραγόντων που οδήγησαν σε τροποποίηση του καταλόγου τόπων εκτέλεσης 
ή των εκτελουσών επιχειρήσεων που αναφέρονται στην πολιτική εκτέλεσης και επιλογής 
αντισυμβαλλομένων της Τράπεζας, αν προέκυψε τέτοια τροποποίηση. 

5) Επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο διαφέρει η εκτέλεση ή η διαβίβαση ή αποστολή εντολής 
σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των Πελατών, αν η Τράπεζα αντιμετωπίζει διαφορετικά τις 
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κατηγορίες Πελατών και αν αυτό μπορεί να επηρεάσει τις ρυθμίσεις για την εκτέλεση 
εντολών. 

6) Επεξήγηση για το αν δόθηκε προτεραιότητα σε άλλα κριτήρια έναντι της άμεσης τιμής και 
του κόστους κατά την εκτέλεση ή τη διαβίβαση εντολών ιδιωτών Πελατών και του πώς αυτά 
τα άλλα κριτήρια ήταν καθοριστικά για την επίτευξη των βέλτιστων δυνατών αποτελεσμάτων 
όσον αφορά το συνολικό αντάλλαγμα για τον Πελάτη. 

7) Επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο η Τράπεζα χρησιμοποίησε δεδομένα ή εργαλεία όσον 
αφορά την ποιότητα της εκτέλεσης. 

8) Όπου ισχύει, επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο η Τράπεζα χρησιμοποίησε αποτελέσματα 
από πάροχο ενοποιημένου δελτίου.  

 

Η Τράπεζα δημοσιεύει τις ανωτέρω στο διαδικτυακό τόπο της σε ηλεκτρονική μορφή διαθέσιμη για 
μεταφόρτωση από το κοινό. 

8.4 Πληροφόρηση αναφορικά με την πολιτική εκτέλεσης εντολών και επιλογής 
αντισυμβαλλομένων 

Η Τράπεζα παρέχει στους Πελάτες τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική. Οι εν λόγω 
πληροφορίες επεξηγούν σαφώς, με επαρκείς λεπτομέρειες και με τρόπο εύκολα κατανοητό από τους 
πελάτες, τον τρόπο με τον οποίο η Τράπεζα θα εκτελέσει τις εντολές για λογαριασμό του Πελάτη ή 
θα διαβιβάσει ή αποστείλει προς εκτέλεση τις εντολές για λογαριασμό του Πελάτη. Η Τράπεζα 
λαμβάνει εκ των προτέρων τη συναίνεση των Πελατών της σχετικά με την εν λόγω πολιτική εκτέλεσης 
εντολών και επιλογής αντισυμβαλλομένων.  

Όταν η Πολιτική προβλέπει τη δυνατότητα εκτέλεσης εντολών των Πελατών εκτός τόπου 
διαπραγμάτευσης, η Τράπεζα ενημερώνει τους Πελάτες της για τη δυνατότητα αυτή. Η Τράπεζα 
εξασφαλίζει εκ των προτέρων τη ρητή συναίνεση των Πελατών της προτού εκτελέσει εντολές 
πελατών εκτός τόπου διαπραγμάτευσης. Η Τράπεζα εξασφαλίζει την εν λόγω συναίνεση υπό μορφή 
γενικής συμφωνίας ή για συγκεκριμένες συναλλαγές.   

Η Τράπεζα ειδοποιεί τους Πελάτες με τους οποίους έχει διαρκή πελατειακή σχέση μέσω της 
ιστοσελίδας της και στα σημεία πώλησης για κάθε ουσιαστική αλλαγή των ρυθμίσεων και της 
παρούσας.  

 

8.5 Παροχή εκ των υστέρων πληροφόρησης 

8.5.1 Υποχρεώσεις ενημέρωσης όσον αφορά την εκτέλεση και τη διαβίβαση εντολών  

1.   Η Τράπεζα όταν εκτελεί εντολή ή διαβιβάζει προς εκτέλεση εντολή για λογαριασμό Πελάτη, στο 
πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών της εκτέλεσης και της λήψης και διαβίβασης εντολών προς 
εκτέλεση, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες σε σχέση με την εντολή αυτή: 

α) παρέχει αμέσως στον Πελάτη και σε σταθερό μέσο τις βασικές πληροφορίες που αφορούν 
την εκτέλεση της εντολής· 

β) απευθύνει στον Πελάτη ειδοποίηση, σε σταθερό μέσο, που επιβεβαιώνει την εκτέλεση της 
εντολής, το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την εκτέλεση ή, εάν 
η Τράπεζα λαμβάνει την επιβεβαίωση από τρίτο, το αργότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τη 
λήψη της επιβεβαίωσης που της αποστέλλει ο τρίτος.  
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Το στοιχείο β) δεν εφαρμόζεται όταν η επιβεβαίωση περιέχει τις ίδιες πληροφορίες με την 
επιβεβαίωση που πρέπει να σταλεί άμεσα στον Πελάτη από άλλο πρόσωπο. 

2.   Εκτός από τις απαιτήσεις της παραγράφου 1, η Τράπεζα παρέχει στον Πελάτη, εφόσον το ζητήσει, 
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της εντολής του. 

3. Στην περίπτωση εντολών πελατών που αφορούν μερίδια/μετοχές ΟΣΕΚΑ/ΟΕΕ και εκτελούνται 
περιοδικά, η Τράπεζα είτε ενεργεί σύμφωνα με το στοιχείο β) της παραγράφου 1 ανωτέρω είτε 
παρέχει στον Πελάτη τις κατωτέρω υπό 4. παρατιθέμενες πληροφορίες για τις σχετικές συναλλαγές 
τουλάχιστον ανά έξι μήνες.    

4. Η ειδοποίηση που αναφέρεται στο στοιχείο β) της παραγράφου 1 περιλαμβάνει από τις 
πληροφορίες που απαριθμούνται κατωτέρω εκείνες που είναι κατάλληλες και, κατά περίπτωση, 
σύμφωνα με τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης που εκδόθηκαν 
σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014: 

α) το στοιχείο αναγνώρισης της γνωστοποιούσας επιχείρησης επενδύσεων· 

β) το όνομα ή άλλο χαρακτηριστικό αναγνώρισης του πελάτη· 

γ) την ημέρα διαπραγμάτευσης· 

δ) το χρόνο διαπραγμάτευσης· 

ε) το είδος της εντολής· 

στ) το στοιχείο αναγνώρισης του τόπου διαπραγμάτευσης· 

ζ) την ταυτοποίηση του μέσου· 

η) την ένδειξη αγοράς/πώλησης· 

θ) τη φύση της εντολής αν δεν είναι αγορά ή πώληση· 

ι) την ποσότητα· 

ια) την τιμή ανά μονάδα· 

ιβ) το συνολικό τίμημα· 

ιγ) το συνολικό ποσό των προμηθειών και εξόδων που χρεώθηκαν και, εφόσον το ζητήσει ο 
Πελάτης, την αναλυτική καταγραφή τους, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του ποσού 
οποιασδήποτε προσαύξησης ή απομείωσης που επιβλήθηκε σε περίπτωση που η συναλλαγή 
εκτελέστηκε από την Τράπεζα για ίδιο λογαριασμό, και η Τράπεζα 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 όσον αφορά τον διακανονισμό της συναλλαγής, 
συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας πληρωμής ή παράδοσης, καθώς και τα κατάλληλα στοιχεία 
λογαριασμού, εάν τα εν λόγω στοιχεία και ευθύνες δεν γνωστοποιήθηκαν προηγουμένως στον 
Πελάτη· 

ιστ) αν ο αντισυμβαλλόμενος του Πελάτη ήταν η ίδια η Τράπεζα ή οποιοδήποτε πρόσωπο στον 
όμιλο της Τράπεζας ή άλλος πελάτης της Τράπεζας, το γεγονός ότι αυτό συνέβη, εκτός αν η εντολή 
εκτελέσθηκε μέσω συστήματος διαπραγμάτευσης που διευκολύνει την ανώνυμη διαπραγμάτευση. 
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Για τους σκοπούς του στοιχείου ια), αν η εντολή εκτελείται τμηματικά, η Τράπεζα μπορεί να επιλέξει 
να παράσχει στον Πελάτη πληροφορίες είτε για την τιμή που εφαρμόστηκε σε κάθε επιμέρους τμήμα 
της εκτέλεσης είτε για τη μέση τιμή. Όταν παρέχει τη μέση τιμή, η Τράπεζα παρέχει στον Πελάτη, 
μετά από αίτημά του, πληροφορίες για την τιμή που εφαρμόστηκε σε κάθε επιμέρους τμήμα.  

5.   Η Τράπεζα δύναται να παράσχει στον Πελάτη τις πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4 χρησιμοποιώντας τυποποιημένους κωδικούς, εφόσον παρέχει επεξήγηση των κωδικών 
αυτών.   

8.5.2 Πληροφορίες σχετικά με το κόστος και τις συναφείς επιβαρύνσεις 

Η Τράπεζα παρέχει τακτική εκ των υστέρων ενημέρωση όταν έχει μια σταθερή σχέση με τον Πελάτη 
στη διάρκεια του έτους. Η εκ των υστέρων ενημέρωση για όλες τις σχετικές δαπάνες και 
επιβαρύνσεις παρέχεται σε εξατομικευμένη βάση. Η εκ των υστέρων περιοδική ενημέρωση μπορεί 
να επιτευχθεί με βάση τις υφιστάμενες υποχρεώσεις υποβολής αναφορών, όπως είναι οι υποχρεώσεις 
της Τράπεζας που παρέχει εκτέλεση εντολών. 

 

9. Αντιπαροχές 

Η Τράπεζα δεν λαμβάνει καμία αμοιβή, έκπτωση ή μη χρηματικό όφελος για να κατευθύνει εντολές 
Πελατών σε έναν συγκεκριμένο τόπο διαπραγμάτευσης ή εκτέλεσης ή σε μία συγκεκριμένη 
εκτελούσα επιχείρηση προς διαβίβαση.  

Η Τράπεζα λαμβάνει πληρωμές από τρίτους μόνο όταν αυτές συμμορφώνονται με το άρθρο 24 
παράγραφος 9 του ν. 4514/2018 και της οδηγίας 2014/65/EΕ και την Πολιτική Αντιπαροχών της και 
ενημερώνει τους Πελάτες σχετικά με τις αντιπαροχές που ενδέχεται να λάβει από τους τόπους 
εκτέλεσης. Οι πληροφορίες προσδιορίζουν τις αμοιβές που χρεώνει η Τράπεζα σε όλους τους 
αντισυμβαλλόμενους που συμμετέχουν στη συναλλαγή, και στις περιπτώσεις που η αμοιβές 
ποικίλλουν ανάλογα με τον Πελάτη, οι πληροφορίες αναφέρουν τις μέγιστες αμοιβές ή το εύρος των 
αμοιβών που μπορεί να ζητηθούν.   

Σε περίπτωση που η Τράπεζα χρεώνει πάνω από έναν συμμετέχοντα σε μια συναλλαγή, σύμφωνα με 
το άρθρο 24 παράγραφος 9 του ν. 4514/2018 και της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και τα εκτελεστικά της 
μέτρα, η Τράπεζα ενημερώνει τους Πελάτες σχετικά με την αξία τυχόν χρηματικών ή μη χρηματικών 
οφελών που λαμβάνονται από την Τράπεζα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πολιτική Τιμολόγησης 
και ενημέρωσης Πελάτη.  

 

10. Τήρηση αρχείου 

H Τράπεζα τηρεί αρχεία μέσω των οποίων να μπορεί να αποδείξει ότι διαχειρίζεται τις εντολές των 
Πελατών της τηρώντας τη σειρά προτεραιότητας και επιτυγχάνοντας τη βέλτιστη δυνατή τιμή 
εκτέλεσης για τις εντολές εκείνες που τελικά εκτελούνται. Τα αρχεία που απαιτείται να τηρούνται 
διαφέρουν ανάλογα με το είδος του χρηματοπιστωτικού μέσου που είναι αντικείμενο της 
συναλλαγής, καθώς και με τον τόπο εκτέλεσης της συναλλαγής ή την εκτελούσα επιχείρηση, 
προβλέπονται δε αναλυτικά στη σχετική Πολιτική Τήρησης Αρχείων της Τράπεζας. Ειδικότερα:  

• Η Τράπεζα τηρεί αρχεία αναφορικά με τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις ή τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες σύμφωνα με τους ορισμούς της οικείας Πολιτικής καταγραφής τηλεφωνικών 
συνομιλιών και ηλεκτρονικής επικοινωνίας της Τράπεζας.  
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• Η Τράπεζα καταγράφει αμέσως, σε σχέση με κάθε αρχική εντολή που λαμβάνεται από Πελάτη 
και τηρεί στη διάθεση της αρμόδιας αρχής κατ’ ελάχιστο τις απαραίτητες πληροφορίες.   

• Ακόμα, η Τράπεζα καταγράφει αμέσως και τηρεί στη διάθεση της αρμόδιας αρχής μετά τη λήψη 
μιας εντολής πελάτη, κατ' ελάχιστο τις απαιτούμενες λεπτομέρειες.  

Η Τράπεζα τηρεί τα παραπάνω αρχεία για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από την ισχύουσα 
νομοθεσία και σε κάθε περίπτωση για τουλάχιστον πέντε (5) έτη σε ανθεκτικά μέσα, προσβάσιμα 
κατά πρόσφορο τρόπο. Επιπλέον, στοιχεία τηρούνται για όλες τις διορθώσεις και λοιπές 
τροποποιήσεις, ενώ έχει θεσπίσει διαδικασία ελέγχου, ώστε να ελαχιστοποιείται το ενδεχόμενο 
παρέμβασης ή τροποποίησης αυτών. 

Οι οδηγίες του Πελάτη διατηρούνται σε ανθεκτικά μέσα. Όταν οι οδηγίες του Πελάτη δίδονται 
προφορικώς, ο υπάλληλος που λαμβάνει την οδηγία έχει καθήκον να την εγγράψει ηλεκτρονικά ή να 
τη διατηρήσει σε ανθεκτικό μέσο.  

Όταν ο Πελάτης δίδει συγκεκριμένες οδηγίες που υπερισχύουν της Πολιτικής, είτε εν μέρει είτε στο 
σύνολό της, αυτές καταγράφονται και διατηρούνται σε ανθεκτικό μέσο, όπως και οποιαδήποτε 
προειδοποίηση δίδεται προς τον Πελάτη.  

 

11. Αξιολόγηση ποιότητας εκτέλεσης  

Η Τράπεζα παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων και της Πολιτικής που ακολουθεί 
ως προς την εκτέλεση και τη διαβίβαση εντολών, ώστε να εντοπίζει και – όπου συντρέχει λόγος – να 
θεραπεύει τυχόν ελλείψεις.  

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης εντολών, η Τράπεζα εξετάζει σε τακτική βάση, αν οι τόποι εκτέλεσης που 
περιλαμβάνονται στην παρούσα επιτυγχάνουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για τους πελάτες της 
ή αν χρειάζεται να επιφέρει αλλαγές στις ρυθμίσεις εκτέλεσης εντολών που ακολουθούν, 
λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις πληροφορίες που δημοσιεύονται.    

Στο πλαίσιο της λήψης και διαβίβασης εντολών σε άλλες οντότητες, η Τράπεζα παρακολουθεί και 
αξιολογεί τις τρίτες εκτελούσες επιχειρήσεις στις οποίες διαβιβάζει εντολές Πελατών προς 
εκτέλεση. Μεταξύ άλλων, αποτιμά αν οι επιλεγμένες επιχειρήσεις είναι οι κατάλληλες για την 
εξασφάλιση του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για τον Πελάτη ή αν χρειάζεται να γίνουν 
αλλαγές στον τρόπο εκτέλεσης και ελέγχει, όποτε κρίνει απαραίτητο και τουλάχιστον σε ετήσια 
βάση, απολογιστικά τα αποτελέσματα εκτέλεσης των επιλεγμένων επιχειρήσεων, προκειμένου να 
αποφασίσει αν θα τροποποιήσει τη σειρά κατάταξης τους. Η αξιολόγηση των εκτελουσών 
καταγράφεται και τηρείται σε πρακτικά.  
 
Η Τράπεζα αξιολογεί, αν έχει επέλθει τυχόν ουσιαστική μεταβολή και εξετάζει το ενδεχόμενο 
αλλαγής των τόπων ή οντοτήτων εκτέλεσης στις οποίες βασίζεται σε μεγάλο βαθμό για να τηρεί την 
πρωταρχική απαίτηση βέλτιστης εκτέλεσης. Ως ουσιαστική μεταβολή νοείται 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 Τράπεζα ελέγχει την ορθή εφαρμογή της Πολιτικής και αν οι εντολές και προτιμήσεις των Πελατών 
διοχετεύθηκαν αποτελεσματικά στο σύνολο της διαδικασίας εκτέλεσης (entire execution chain).  

Οι εκθέσεις συμμόρφωσης προς το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνουν συστηματικά πληροφορίες 
σχετικά με την αξιολόγηση της βέλτιστης εκτέλεσης. Οι εκθέσεις συμμόρφωσης τίθενται στη διάθεση 
των αρμόδιων αρχών, όποτε αυτές το ζητήσουν.  
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Προσάρτημα - Τόποι Εκτέλεσης    
 

I. Συναλλαγές σε Ομόλογα, Μετοχές και Διαπραγματεύσιμους ΟΣΕΚΑ/ΟΕΕ  
 

ΤΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

(ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ) 

ΧΩΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

- - 

ΤΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

(OTC - Ομόλογα) 

ΧΩΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

Το ίδιο το χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας Ελλάδα 

 

II. Συναλλαγές σε ΟΣΕΚΑ/ΟΕΕ 
 

Συνεργαζόμενες εταιρίες /αλλοδαποί οίκοι διαχείρισης ΟΣΕΚΑ/ΟΕΕ  

Ελληνικοί ΟΣΕΚΑ 

 

TRITON ASSET 
MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ 
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