
 

Σελίδα 1 από 8 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΩΝ 

1. Σκοπός – Εύρος 

1.1 Σκοπός 

Η παρούσα Πολιτική Αντιπαροχών (εφεξής η «Πολιτική») θεσπίζει τις αρχές βάσει των οποίων η 
Τράπεζα μεταχειρίζεται τα ζητήματα που άπτονται των αντιπαροχών και ενσωματώνει τις 
νομοθετικές προβλέψεις του Ν.4514/2018, της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ (MiFID II), της απόφασης ΕΚ 
1/808/2018 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/593.  

Η παρούσα Πολιτική αποσκοπεί στην παροχή καθοδήγησης προς τις αρμόδιες διευθύνσεις, μονάδες 
και τμήματα της Τράπεζας σχετικά με την αναγνώριση, την αξιολόγηση και την γνωστοποίηση των 
αντιπαροχών στους Πελάτες.  

1.2 Εύρος – Πεδίο Εφαρμογής - Αποδέκτες 

Οι διατάξεις της παρούσας Πολιτικής εφαρμόζονται στην Τράπεζα, συμπληρώνουν τις ρυθμίσεις της 
Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων και ακολουθούνται από τις υπεύθυνες διευθύνσεις, μονάδες, 
τμήματα και τα αρμόδια στελέχη και υπαλλήλους ειδικότερα κατά την άσκηση επενδυτικών 
δραστηριοτήτων και την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών σε Πελάτες.   

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται στους Ιδιώτες και Επαγγελματίες Πελάτες.  

 

2. Ορισμοί 

«Πελάτης»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο η Τράπεζα  παρέχει επενδυτικές ή 
παρεπόμενες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου κάθε (α) υφιστάμενου πελάτη και (β) δυνητικού 
πελάτη της Τράπεζας (όταν η Τράπεζα δεν έχει ακόμα συνάψει, αλλά προωθεί και επιδιώκει ν’ 
αναπτύξει συναλλακτική σχέση με τον Πελάτη με αντικείμενο την παροχή επενδυτικών και 
παρεπόμενων υπηρεσιών προς τον Πελάτη).  

«Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες»: οι υπηρεσίες της λήψης και διαβίβασης εντολών και 
της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό Πελατών σχετικά με οποιοδήποτε από τα μέσα που 
απαριθμούνται στο τμήμα Γ του παραρτήματος I του Ν. 4514/2018.  

«Παρεπόμενες υπηρεσίες»: οι παρεπόμενες υπηρεσίες όπως απαριθμούνται στο τμήμα Β του 
παραρτήματος I του Ν. 4514/2018. 

«Έρευνα»: το υλικό ή οι υπηρεσίες έρευνας που αφορούν ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά 
μέσα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, ή τους εκδότες ή εν δυνάμει εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων, 
ή που συνδέονται στενά με συγκεκριμένο κλάδο ή αγορά, ούτως ώστε να τεκμηριώνουν απόψεις για 
τα χρηματοπιστωτικά μέσα, τα περιουσιακά στοιχεία ή τους εκδότες του εν λόγω τομέα. Αυτός ο 
τύπος υλικού ή υπηρεσιών, συνιστά ή υποδεικνύει ρητώς ή σιωπηρώς μια επενδυτική στρατηγική και 
παρέχει μια τεκμηριωμένη γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία ή τιμή των εν λόγω 
μέσων ή περιουσιακών στοιχείων, ή περιέχει, υπό άλλη μορφή, ανάλυση και πρωτότυπες ιδέες και 
καταλήγει σε συμπεράσματα με βάση νέες ή υφιστάμενες πληροφορίες που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν για να τεκμηριωθεί μια επενδυτική στρατηγική και να είναι σχετική και ικανή να 
προσθέσει αξία στις αποφάσεις της Τράπεζας για λογαριασμό των Πελατών που χρεώνονται για την 
εν λόγω έρευνα.  
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3. Λήψη Αντιπαροχών 

3.1 Πεδίο Εφαρμογής – έννοια αντιπαροχής 
Ως αντιπαροχές νοούνται αμοιβές ή προμήθειες που καταβάλλονται ή εισπράττονται από την 
Τράπεζα, ή άλλα χρηματικά ή μη χρηματικά οφέλη που καταβάλλονται από ή παρέχονται προς τρίτο 
μέρος ή από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τρίτου μέρους σε σχέση με την παροχή 
επενδυτικής ή παρεπόμενης υπηρεσίας προς τους Πελάτες.   

Στην έννοια της Αντιπαροχής δεν εμπίπτουν: 

1. Αμοιβές ή προμήθειες ή μη χρηματικά οφέλη  που καταβάλλονται απευθείας από ή προς τον 
Πελάτη. 

2. Αμοιβές ή προμήθειες ή μη χρηματικά οφέλη  που καταβάλλονται απευθείας από ή προς 
πρόσωπο που ενεργεί κατ΄ εξουσιοδότηση του Πελάτη. 

3. Η καταβολή αμοιβής ή οφέλους, που επιτρέπει ή είναι αναγκαία για την παροχή επενδυτικών 
υπηρεσιών, όπως: 

a. τα έξοδα φύλαξης,  
b. τα τέλη διακανονισμού και τα χρηματιστηριακά τέλη,  
c. τα ρυθμιστικά τέλη ή  
d. 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 
των Πελατών της. 

3.2 Γενικοί Κανόνες  

Το καθεστώς που διέπει τη λήψη Αντιπαροχών περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα:  

Υπηρεσία: 

Επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες 

• Λήψη και διαβίβαση εντολών 
• Εκτέλεση εντολών Πελατών  
• Παρεπόμενες υπηρεσίες 

Λήψη 

Αντιπαροχών: 

 Επιτρέπεται  

Εφόσον: 

α) γνωστοποιείται στον Πελάτη,  

β) βελτιώνει την ποιότητα της υπηρεσίας, 

γ) δεν εμποδίζει τη συμμόρφωση της Τράπεζας με το 
καθήκον της να ενεργεί έντιμα, δίκαια και 
επαγγελματικά, σύμφωνα με το συμφέρον του Πελάτη.    
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Στις παρακάτω παραγράφους εξειδικεύονται οι γενικοί κανόνες του πίνακα.   

3.3 Αντιπαροχές σε σχέση με τις υπηρεσίες της λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών και 
παρεπόμενες υπηρεσίες  

3.3.1 Προϋποθέσεις υπό τις οποίες η Τράπεζα λαμβάνει και καταβάλλει Αντιπαροχές  
 

H Τράπεζα έχει υποχρέωση να: 

• συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων (βλ. Πολιτική 
Συγκρούσεων Συμφερόντων),  

• ενεργεί με εντιμότητα, δικαιοσύνη και επαγγελματισμό κατά την παροχή επενδυτικών ή 
παρεπόμενων υπηρεσιών σε Πελάτες,  

• εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των Πελατών.   

Προκειμένου η Τράπεζα να εξασφαλίσει τα παραπάνω, 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.  

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.   

3.3.2 Προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι Αντιπαροχές θεωρείται ότι έχουν σχεδιαστεί για την 
βελτίωση της υπηρεσίας στον Πελάτη  

Μια αμοιβή, προμήθεια, ή μη χρηματικό όφελος θεωρείται ότι έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της 
ποιότητας της  υπηρεσίας προς τον Πελάτη, εάν ισχύον όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  

Α)  δικαιολογείται από την παροχή πρόσθετης υπηρεσίας ή υπηρεσίας υψηλότερου επιπέδου στον 
σχετικό Πελάτη, ανάλογης με το επίπεδο των αντιπαροχών που λαμβάνονται, όπως ενδεικτικά, η 
παροχή πρόσβασης, σε ανταγωνιστική τιμή, σε ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών μέσων που είναι 
πιθανό να καλύψουν τις ανάγκες του Πελάτη, συμπεριλαμβανομένου ενός κατάλληλου αριθμού 
μέσων από τρίτους παρόχους προϊόντων που δεν έχουν στενούς δεσμούς με την Τράπεζα, σε 
συνδυασμό με την παροχή εργαλείων προστιθέμενης αξίας, όπως: 

i) εργαλεία αντικειμενικής πληροφόρησης, τα οποία βοηθούν τον σχετικό Πελάτη να 
λαμβάνει επενδυτικές αποφάσεις ή  

ii) επιτρέπουν στον σχετικό Πελάτη να παρακολουθεί, να μοντελοποιεί και να προσαρμόζει 
το φάσμα των χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία έχει επενδύσει  

iii) παροχή περιοδικών εκθέσεων της απόδοσης, του κόστους και των επιβαρύνσεων που 
σχετίζονται με τα χρηματοπιστωτικά μέσα,  
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Β)  δεν ωφελεί άμεσα την επιχείρηση αποδέκτη, τις μετοχές της ή τους υπαλλήλους της, χωρίς απτό 
όφελος για τον σχετικό Πελάτη, 

Γ)  δικαιολογείται από την παροχή ενός εν εξελίξει οφέλους στον συγκεκριμένο Πελάτη σε σχέση με 
μια εν εξελίξει αντιπαροχή.  

Μια αμοιβή, μια προμήθεια ή ένα μη χρηματικό όφελος δεν θεωρούνται αποδεκτά, εάν η παροχή 
των σχετικών υπηρεσιών προς τον Πελάτη είναι μεροληπτική ή στρεβλωμένη, ως αποτέλεσμα της 
αμοιβής, της προμήθειας ή του μη χρηματικού οφέλους. 

Οι ως άνω προϋποθέσεις τηρούνται από την Τράπεζα σε συνεχή βάση, εφόσον η Τράπεζα 
εξακολουθεί να πληρώνει ή να εισπράττει αμοιβή, προμήθεια ή μη χρηματικό όφελος.  

3.3.3 Γνωστοποίηση Αντιπαροχών στον Πελάτη  
Α. Γενικά  

Σε σχέση με οποιαδήποτε πληρωμή ή όφελος που εισπράττεται από ή καταβάλλεται σε τρίτους, η 
Τράπεζα γνωστοποιεί στον Πελάτη, με σαφή, περιεκτικό, ακριβή και κατανοητό τρόπο, τις ακόλουθες 
πληροφορίες:  

α)  την  ύπαρξη, την φύση και το ποσό της αμοιβής ή του οφέλους, ή, εάν το ποσό δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί, τη μέθοδο υπολογισμού του. Η γνωστοποίηση λαμβάνει χώρα πριν την παροχή της 
σχετικής επενδυτικής ή παρεπόμενης υπηρεσίας. Τα ήσσονος σημασία μη χρηματικά οφέλη μπορεί 
να περιγράφονται με γενικό τρόπο. Άλλα μη χρηματικά οφέλη που εισπράττονται ή καταβάλλονται 
από την Τράπεζα σε σχέση με την επενδυτική υπηρεσία που παρέχεται στον Πελάτη τιμολογούνται 
και γνωστοποιούνται χωριστά.  

β)  σε περίπτωση που η Τράπεζα δεν μπόρεσε να εξακριβώσει εκ των προτέρων το ποσό 
οποιασδήποτε πληρωμής ή οφέλους που πρόκειται να εισπραχθεί ή να καταβληθεί και αντ' αυτού 
γνωστοποίησε στον Πελάτη τη μέθοδο υπολογισμού του εν λόγω ποσού, η Τράπεζα παρέχει επίσης 
στον Πελάτη τις πληροφορίες για το ακριβές ποσό της πληρωμής ή του οφέλους που εισπράχθηκε 
ή καταβλήθηκε εκ των υστέρων· και    

γ)  τουλάχιστον μία φορά ετησίως, για όσο διάστημα εισπράττονται (εν εξελίξει) αντιπαροχές από 
την Τράπεζα σε σχέση με τις επενδυτικές υπηρεσίες που παρέχονται στους σχετικούς Πελάτες, η 
Τράπεζα ενημερώνει τους Πελάτες της σε ατομική βάση για το πραγματικό ποσό των πληρωμών ή 
των οφελών που εισπράττονται ή καταβάλλονται. Τα ήσσονος σημασία μη χρηματικά οφέλη μπορεί 
να περιγράφονται με γενικό τρόπο.  

δ) εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, η Τράπεζα ενημερώνει τον Πελάτη σχετικά με τους 
μηχανισμούς για τη μεταβίβαση σε αυτόν της αμοιβής, της προμήθειας ή του χρηματικού ή μη 
χρηματικού οφέλους που η Τράπεζα έχει λάβει σε σχέση με την παροχή της επενδυτικής ή 
παρεπόμενης υπηρεσίας.  

Κατά την εφαρμογή των ανωτέρω απαιτήσεων, η Τράπεζα λαμβάνει υπόψη τους κανόνες για το 
κόστος και τις επιβαρύνσεις που ορίζονται στην Πολιτική Τιμολόγησης.  
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Όταν η Τράπεζα συμμετέχει σε έναν δίαυλο διανομής με πολλές επιχειρήσεις, κατά την παροχή μιας 
επενδυτικής ή παρεπόμενης υπηρεσίας, συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της να προβαίνει σε 
γνωστοποιήσεις προς τους Πελάτες της. 

Β. Ήσσονος σημασίας μη χρηματικά οφέλη.   

Τα ακόλουθα οφέλη αναγνωρίζονται και γίνονται αποδεκτά ως ήσσονος σημασίας μη χρηματικά 
οφέλη και ως τέτοια δύνανται να περιγράφονται από την Τράπεζα με γενικό τρόπο σύμφωνα με τα 
ανωτέρω, μόνον αν είναι: 

• Πληροφορίες ή τεκμηρίωση σχετικά με ένα χρηματοπιστωτικό μέσο ή μια επενδυτική 
υπηρεσία, γενικής φύσεως ή εξατομικευμένα ώστε να αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες ενός 
μεμονωμένου Πελάτη,  

• Γραπτό υλικό από τρίτο που ανατίθεται και πληρώνεται από εταιρικό εκδότη ή δυνητικό 
εκδότη για να προωθήσει μια νέα έκδοση από την εταιρία, ή όταν τρίτη επιχείρηση έχει 
διοριστεί συμβατικά και πληρωθεί από τον εκδότη για την παραγωγή του εν λόγω υλικού σε 
συνεχή βάση, υπό την προϋπόθεση η σχέση να γνωστοποιείται σαφώς στο υλικό και το υλικό 
να είναι διαθέσιμο ταυτόχρονα σε οποιαδήποτε επιχείρηση επιθυμεί να το λάβει ή στο ευρύ 
κοινό,  

• Συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις κατάρτισης σχετικά με τα οφέλη 
και τα χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου χρηματοπιστωτικού μέσου ή μιας επενδυτικής 
υπηρεσίας,  

• Φιλοξενία εύλογης αξίας de minimis, όπως τρόφιμα και ποτά κατά τη διάρκεια μιας 
επιχειρηματικής συνάντησης ή ενός συνεδρίου, σεμιναρίου ή άλλων εκδηλώσεων κατάρτισης,  

• Άλλα ήσσονος σημασίας μη χρηματικά οφέλη τα οποία κρίνονται ικανά να ενισχύσουν την 
ποιότητα της υπηρεσίας που παρέχεται στον Πελάτη και, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό 
ύψος των οφελών που παρέχονται από μια οντότητα ή ομάδα οντοτήτων είναι τέτοιας 
κλίμακας και φύσης ώστε είναι απίθανο να εμποδίζουν τη συμμόρφωση με την υποχρέωση 
της Τράπεζας να υπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του Πελάτη,  

• Μη ουσιαστικό υλικό ή υπηρεσίες που αποτελούνται από βραχυπρόθεσμο σχολιασμό της 
αγοράς σχετικά με τις τελευταίες οικονομικές στατιστικές ή τα αποτελέσματα της εταιρίας ή 
πληροφορίες με επερχόμενες κυκλοφορίες και γεγονότα οι οποίες παρέχονται από τρίτους 
και περιέχουν μόνο μια σύντομη περίληψη της δικής τους γνώμης για τις εν λόγω πληροφορίες 
που δεν τεκμηριώνονται ούτε περιλαμβάνουν κάποια ουσιαστική ανάλυση (όπως όταν απλώς 
επαναλαμβάνουν μια άποψη που βασίζεται σε υφιστάμενη σύσταση ή ουσιαστικό ερευνητικό 
υλικό ή υπηρεσίες).  

4. Αντιπαροχές σε σχέση με την έρευνα  

4.1 Πότε η παροχή έρευνας στην Τράπεζα δεν θεωρείται Αντιπαροχή 

Όταν η Τράπεζα παρέχει επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες σε Πελάτες, η παροχή έρευνας στην 
Τράπεζα από τρίτους δεν θεωρείται Αντιπαροχή, αν λαμβάνεται για αντάλλαγμα οποιοδήποτε από 
τα ακόλουθα:    
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• Άμεσες πληρωμές από την Τράπεζα από τους ιδίους πόρους της,  
• Πληρωμές από χωριστό λογαριασμό πληρωμών έρευνας που ελέγχεται από την Τράπεζα, υπό 

τον όρο να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις που αφορούν στην λειτουργία του 
λογαριασμού:   

• Ο λογαριασμός πληρωμών έρευνας χρηματοδοτείται από μια ειδική χρέωση έρευνας στον 
Πελάτη. Η ειδική επιβάρυνση έρευνας βασίζεται μόνον σε έναν προϋπολογισμό έρευνας που 
καταρτίζεται από την Τράπεζα για τον καθορισμό της ανάγκης για έρευνα τρίτου σε σχέση 
με τις επενδυτικές υπηρεσίες που παρέχονται στους Πελάτες της και δεν συνδέεται με τον 
όγκο ή/και την αξία των συναλλαγών που εκτελούνται για λογαριασμό των Πελατών,   

• Στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός λογαριασμού πληρωμών έρευνας και της συμφωνίας της 
επιβάρυνσης έρευνας με τους Πελάτες της, η Τράπεζα καταρτίζει και αξιολογεί τακτικά έναν 
προϋπολογισμό έρευνας ως εσωτερική διοικητική διαδικασία. Η διαχείριση του 
προϋπολογισμού για την έρευνα γίνεται αποκλειστικά από την Τράπεζα και βασίζεται σε 
εύλογη αξιολόγηση της ανάγκης για έρευνα από τρίτους. Η διάθεση του προϋπολογισμού για 
την έρευνα για την αγορά έρευνας από τρίτους υπόκειται σε κατάλληλους ελέγχους και 
εποπτεία από την ανώτερη διοίκηση, για να διασφαλιστεί ότι η διαχείριση και η χρήση του 
γίνονται με τον καλύτερο τρόπο προς το συμφέρον των Πελατών. Οι εν λόγω έλεγχοι 
περιλαμβάνουν μια σαφή διαδρομή ελέγχου των πληρωμών προς τους παρόχους της έρευνας 
και τον τρόπο προσδιορισμού των καταβαλλόμενων ποσών σε σχέση με τα κριτήρια 
ποιότητας. Η Τράπεζα δεν χρησιμοποιεί τον προϋπολογισμό για την έρευνα και τον 
λογαριασμό πληρωμών έρευνας για την χρηματοδότηση της εσωτερικής έρευνας.      

• Η Τράπεζα είναι υπεύθυνη για τον λογαριασμό πληρωμών έρευνας. Η Τράπεζα δύναται να 
αναθέτει σε τρίτο τη διαχείριση του λογαριασμού πληρωμών έρευνας, υπό την προϋπόθεση 
η ρύθμιση να διευκολύνει την αγορά έρευνας από τρίτους και τις πληρωμές σε παρόχους 
έρευνας εξ ονόματος της Τράπεζας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Τράπεζας.   

Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω όροι, τότε η παρεχόμενη έρευνα θα θεωρείται ως μη χρηματικό 
όφελος και, συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζονται τα κριτήρια που εκτέθηκαν στις προηγούμενες 
παραγράφους προκειμένου να εξακριβωθεί αν θα πρόκειται για επιτρεπτή Αντιπαροχή ή όχι.  

4.2 Λογαριασμοί Πληρωμών Έρευνας  
4.2.1 Γνωστοποίηση Λογαριασμών Πληρωμών στον Πελάτη  
Όταν η Τράπεζα κάνει χρήση των λογαριασμών πληρωμών έρευνας, παρέχει τις ακόλουθες 
πληροφορίες στους Πελάτες:  

• Πριν την παροχή μιας επενδυτικής υπηρεσίας προς τους Πελάτες, παρέχει πληροφορίες σε 
σχέση με το ποσό του προϋπολογισμού για την έρευνα και το ποσό της εκτιμώμενης χρέωσης 
έρευνας για καθέναν από αυτούς,  

• Ετήσιες πληροφορίες σχετικά με το συνολικό κόστος που έχει πραγματοποιήσει καθένας από 
αυτούς για έρευνα από τρίτους.   
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Εφόσον η Τράπεζα τηρεί λογαριασμό πληρωμών έρευνας, διασφαλίζει ότι είναι σε θέση, κατόπιν 
σχετικού αιτήματος είτε των Πελατών της είτε  των Αρμόδιων Αρχών, να παρέχει περίληψη των 
παρόχων που πληρώνονται από αυτόν τον λογαριασμό, το συνολικό ποσό που εισέπραξαν κατά την 
διάρκεια μιας καθορισμένης περιόδου, τα οφέλη και τις υπηρεσίες που λαμβάνει η Τράπεζα καθώς 
και τον τρόπο με τον οποίο το συνολικό ποσό που δαπανάται στο λογαριασμό συγκρίνεται με τον 
προϋπολογισμό που ορίζεται από την Τράπεζα για την εν λόγω περίοδο, σημειώνοντας κάθε έκπτωση 
ή μεταφορά, αν παραμένουν ελλειμματικά κεφάλαια στον λογαριασμό.      

Η είσπραξη της χρέωσης έρευνας του Πελάτη, όταν δεν λαμβάνεται χωριστά αλλά μαζί με προμήθεια 
συναλλαγής, αναφέρεται ξεχωριστά.  

4.3 Χρεώσεις για την Έρευνα 
4.3.1 Συμφωνία της Τράπεζας με τον Πελάτη για χρέωση της έρευνας 
Η Τράπεζα συμφωνεί με τους Πελάτες στη Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών  τη χρέωση 
της έρευνας, όπως έχει προϋπολογιστεί από την Τράπεζα και τη συχνότητα με την  οποία η 
συγκεκριμένη χρέωση έρευνας θα αφαιρείται από τους πόρους του Πελάτη εντός του έτους. Οι 
αυξήσεις στον προϋπολογισμό για την έρευνα πραγματοποιούνται μόνον μετά την παροχή σαφών 
πληροφοριών τους Πελάτες για τις εν λόγω σχεδιαζόμενες αυξήσεις. Εάν υπάρχει πλεόνασμα στον 
λογαριασμό πληρωμών έρευνας στο τέλος της περιόδου, η Τράπεζα επιστρέφει τα εν λόγω κεφάλαια 
στον Πελάτη ή χρησιμοποιεί εσωτερική διαδικασία για τον συμψηφισμό τους με τον προϋπολογισμό 
για την έρευαν και τη χρέωση που υπολογίζεται για την επόμενη περίοδο.     

4.3.2 Κοινός προϋπολογισμός έρευνας για περισσότερους Πελάτες  
Η Τράπεζα δύναται να καθορίζει έναν κοινό προϋπολογισμό ερευνητικών χρεώσεων προκειμένου 
για μια ομάδα Πελατών της. Προϋπόθεση για αυτό αποτελεί οι σχετικοί Πελάτες να μοιράζονται 
κοινούς επενδυτικούς στόχους και να έχουν όμοιες ερευνητικές ανάγκες, ώστε να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση της Τράπεζας με την θεμελιώδη υποχρέωσή της να ενεργεί προς το συμφέρον όλων 
των Πελατών της.   

Ακόμα και στην περίπτωση του κοινού προϋπολογισμού ερευνητικών χρεώσεων για μια ομάδα 
Πελατών, η Τράπεζα υποχρεούται να καθορίζει επακριβώς την ειδική χρέωση για καθέναν εξ αυτών. 
Η κατανομή των χρεώσεων μεταξύ των Πελατών της ίδιας ομάδας πρέπει να είναι δίκαια.   

4.3.3 Χρεώσεις κατά την εκτέλεση  
Η Τράπεζα, όταν παρέχει υπηρεσίες εκτέλεσης, προσδιορίζει χωριστές χρεώσεις για τις εν λόγω 
υπηρεσίες, οι οποίες αντικατοπτρίζουν μόνο το κόστος εκτέλεσης της συναλλαγής. Η παροχή κάθε 
άλλου οφέλους ή υπηρεσίας από την ίδια την Τράπεζα σε άλλες επιχειρήσεις, εγκατεστημένες στην 
Ένωση, υπόκειται σε χωριστή αναγνωρίσιμη χρέωση. Η προμήθεια και οι χρεώσεις για τα εν λόγω 
οφέλη ή υπηρεσίες δεν επηρεάζονται ή εξαρτώνται από τα επίπεδα των πληρωμών για τις υπηρεσίες 
εκτέλεσης.   

4.4 Έρευνα που παρέχεται από τρίτο μέρος στην Τράπεζα χωρίς χρέωση  
Η Τράπεζα εξετάζει κάθε μη χρηματικό όφελος που λαμβάνει προκειμένου να αξιολογήσει κατά 
πόσον πρόκειται για επιτρεπτή λήψης Αντιπαροχής.   

Έρευνες που παρέχονται δωρεάν στην Τράπεζα από τρίτο μέρος μπορούν γίνουν επιτρεπτά δεκτές 
εφόσον συμβάλλουν στη βελτίωση της υπηρεσίας που προσφέρεται στον Πελάτη, κατά τα ανωτέρω 
εκτιθέμενα, ή αν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4.1. 
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Η Τράπεζα έχει λάβει εύλογα μέτρα για όλες τις περιπτώσεις όπου δεν επιθυμεί να λαμβάνει 
ερευνητικό υλικό ώστε να μπλοκάρει την λήψη τους ή να αποφύγει να ωφεληθεί από το περιεχόμενό 
τους. Τα στελέχη και οι υπάλληλοι της Τράπεζας οφείλουν να καταγγέλλουν στην Υπηρεσία 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης τυχόν καταστάσεις ανεπιθύμητης παροχής ερευνητικών υπηρεσιών.   

5.  Τήρηση Αρχείων 

[1]  Αρχείο Αντιπαροχών που λαμβάνει η Τράπεζα  

[2] Αρχείο Αντιπαροχών που καταβάλλει η Τράπεζα  
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