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ΚΔΦΑΛΑΗΟ    Α΄ 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

  

Ζ Οδεγία 2004/39/ΔΚ («MiFID») απνηειεί ηελ πιένλ πξφζθαηε κηαο ζεηξάο 

λνκνζεηηθψλ αιιαγψλ πνπ έρνπλ εηζαρζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζην πιαίζην 

εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γξάζεο («Financial Serλices Action 

Plan», «FSAP») θαη ηε ζπλέρεηα µίαο δηαδηθαζίαο ελαξκφληζεο ησλ επξσπατθψλ 

αγνξψλ θεθαιαίνπ. Ζ Οδεγία 2004/39/ΔΚ έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή ζηνλ Δπξσπατθφ 

Οηθνλνκηθφ Υψξν απφ  ηελ 1
ε
 Ννεκβξίνπ 2007.  

ην Διιεληθφ δίθαην, ε MiFID έρεη ελζσκαησζεί κε ην Ν.3606/2007 ν νπνίνο 

ηξνπνπνηεί ζην ζχλνιφ ηνπ ην πιαίζην πνπ δηέπεη ζήκεξα ηελ παξνρή επελδπηηθψλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα ζεζπίδεη λέν πιαίζην ζηνλ ηξφπν 

νξγάλσζεο, ιεηηνπξγίαο θαη δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ Δηαηξηψλ Παξνρήο Δπελδπηηθψλ 

Τπεξεζηψλ (ΔΠΔΤ) ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. εκεηψλεηαη φηη επνπηηθέο αξρέο γηα 

ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ λένπ πιαηζίνπ είλαη, απφ θνηλνχ, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

(ΣηΔ) θαη ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο (ΔΚ). 

Σν λέν πιαίζην πνπ δηακνξθψλεηαη ζθνπεχεη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο  αγνξάο κε ηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ηεο δηαθάλεηαο, αιιά 

θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ επελδπηψλ, κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ελφο εληαίνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ ζχγθιεζεο θαη ελαξκφληζεο ησλ επξσπατθψλ θεθαιαηαγνξψλ.  

Δηδηθφηεξα, ε MiFID ζεζκνζεηεί ηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν  νξγαλψλεηαη θαη 

ειέγρεηαη έλαο νξγαληζκφο ή κηα εηαηξία παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, ην πψο 

παξέρνληαη νη επελδπηηθέο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πειάηεο θαη πσο δηελεξγνχληαη 

ζπλαιιαγέο κεηαμχ επελδπηηθψλ εηαηξηψλ θαη πειαηψλ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

αγνξέο. 

Ζ Οδεγία 2004/39/ΔΚ ζέιεη λα πεηχρεη ζχγθιηζε θαη ελαξκφληζε ησλ 

επξσπατθψλ θεθαιαηαγνξψλ, πςεινχ επηπέδνπ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ, πψιεζε 

επελδπηηθψλ πξντφλησλ κε δηαθαλή θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, δηαζθάιηζε πςειήο 

πνηφηεηαο εθηέιεζεο ησλ εληνιψλ ησλ πειαηψλ πνπ δελ δηαζέηνπλ εκπεηξία θαη 

γλψζε, δηεπθφιπλζε ηεο δηαζπλνξηαθήο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηελ ΔΔ, ελίζρπζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ ζηηο θεθαιαηαγνξέο κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλφλα ηεο ζπγθέληξσζεο 

ησλ εληνιψλ ζην ρξεκαηηζηήξην θαη ηέινο δηαπξαγκάηεπζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

κέζσλ  ηφζν ζηηο νξγαλσκέλεο αγνξέο (ρξεκαηηζηήξηα)  φζν θαη ζε λένπο ηφπνπο 
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δηαπξαγκάηεπζεο φπσο  ζε Πνιπκεξείο Μεραληζκνχο Γηαπξαγκάηεπζεο (ΠΜΓ)
1
 θαη 

ζε πζηεκαηηθνχο Δζσηεξηθνπνηεηέο (Δ).
2
 

 

 

Σoκείο  πνπ επεξεάδεη ε MiFID 

 

 

 

 

                                                 
1
 Πνιπκεξήο Μεραληζκφο Γηαπξαγκάηεπζεο (ΠΜΓ)  είλαη  ην  πνιπκεξέο ζχζηεκα ππφ ηε δηαρείξηζε 

Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο, Δπηρείξεζεο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ ή  Γηαρεηξηζηή Αγνξάο εληφο ηνπ νπνίνπ 

ζπλαληψληαη πιείνλα ζπκθέξνληα ηξίησλ γηα ηελ αγνξά θαη πψιεζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ , 

εληφο  ηνπ ζπζηήκαηνο  θαη ζχκθσλα κε θαλφλεο πνπ δελ παξέρνπλ δηαθξηηηθή επρέξεηα θαηά ηξφπν 

πνπ θαηαιήγεη ζηε ζχλαςε ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
2
 πζηεκαηηθφο Δζσηεξηθνπνηεηήο (Δ)  είλαη ΔΠΔΤ ή πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ζπλαιιάζζεηαη θαηά 

ηξφπν νξγαλσκέλν ζπρλά θαη ζπζηεκαηηθά γηα ίδην ινγαξηαζκφ εθηειψληαο εληνιέο πειαηψλ εθηνο 

νξγαλσκέλεο αγνξάο ε ΠΜΓ. 
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Αλαιπηηθφηεξα επέξρνληαη ηξνπνπνηήζεηο ζην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην 

φζνλ αθνξά ηνπο παξαθάησ ηνκείο θαη δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Α.  Λεηηνπξγία ησλ ΔΠΔΤ θαη ησλ Αγνξώλ, φπνπ έρνπκε ηξνπνπνηήζεηο 

φζν αθνξά: 

1. Σελ  επέθηαζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ θχξησλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ (παξνρή 

επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ θαη ιεηηνπξγία πνιπκεξψλ ζπζηεκάησλ ζπλαιιαγψλ 

(MTFs)).  

2. Σηο παξεπφκελεο επελδπηηθέο ππεξεζίεο, νπφηε ν ζρεηηθφο θαηάινγνο 

εκπινπηίδεηαη κε ηελ έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ θαη ζηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε. 

3. Σελ επέθηαζε ηνπ θαηαιφγνπ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ επί ησλ νπνίσλ 

παξέρνληαη νη επελδπηηθέο ππεξεζίεο, νπφηε πεξηιακβάλνληαη πιένλ ηα παξάγσγα επί 

εκπνξεπκάησλ θαη νη ζπκβάζεηο παξάγσγσλ κέζσλ ζρεηηδφκελεο κε θιηκαηηθέο 

κεηαβιεηέο, λαχινπο, άδεηεο εθπνκπήο ξχπσλ, ή πνζνζηά πιεζσξηζκνχ ή άιιεο 

επίζεκεο νηθνλνκηθέο ζηαηηζηηθέο. 

4. Σελ αδεηνδφηεζε ησλ ξπζκηδφκελσλ αγνξψλ, φπνπ ξπζκίδεηαη ε  έλλνηα ηνπ 

δηαρεηξηζηή ηεο αγνξάο θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ξπζκηδφκελσλ 

αγνξψλ. 

Β. Πιαίζην πξνζηαζίαο επελδπηώλ φπνπ: 

1. Θεζπίδνληαη ιεπηνκεξείο νξγαλσηηθέο πξνυπνζέζεηο θαη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπκπεξηθνξάο ησλ ΔΠΔΤ (εζσηεξηθφο έιεγρνο, θαλνληζηηθή ζπκκφξθσζε, 

δηαρείξηζε θηλδχλσλ, επζχλε δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, φξνη γηα ηηο πξνζσπηθέο 

ζπλαιιαγέο). 

2. Τηνζεηείηαη ε δηάθξηζε ησλ πειαηψλ ζε ηδηψηεο θαη επαγγεικαηίεο, γηα ηνπο 

νπνίνπο ηζρχνπλ νξηζκέλνη κφλν θαλφλεο πξνζηαζίαο. 

 

Γ. Απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο αγνξάο κε ζεκαληηθέο θαηλνηνκίεο ηεο 

ΜiFID. 

1. Καηάξγεζε ηνπ θαλφλα ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ζην ρξεκαηηζηήξην, 

επηηξέπνληαο έηζη ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ επί ηεο ίδηαο θηλεηήο αμίαο είηε ζε 

νξγαλσκέλε αγνξά, είηε ζε πνιπκεξή κεραληζκφ δηαπξαγκάηεπζεο, είηε κε 

ζπζηεκαηηθή εζσηεξηθνπνίεζε ησλ εληνιψλ.  
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 2. Θέζπηζε θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ  πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθαξκνγή θαλφλσλ 

δηαρείξηζεο εληνιψλ πειαηψλ θαη ππνρξέσζε ησλ ΔΠΔΤ λα ζεζπίδνπλ πνιηηηθέο 

βέιηηζηεο εθηέιεζεο, έηζη ψζηε λα εληζρχεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηε 

δηνρέηεπζε ησλ εληνιψλ ζηα αληαγσληζηηθφηεξα ζπζηήκαηα εθηέιεζεο εληνιψλ.  

3. Τπνρξέσζε γηα δηαθάλεηα  (πξνζπλαιιαθηηθή θαη κεηαζπλαιιαθηηθή), ε νπνία 

επηηξέπεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα παξαθνινπζνχλ ηηο ζπλζήθεο δηακφξθσζεο ηηκψλ 

ησλ κεηνρψλ (βάζνο αγνξάο) ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή θαη λα ελεκεξψλνληαη έγθαηξα 

γηα ηηο δηελεξγεζείζεο ζπλαιιαγέο. 

Ζ παξνχζα εξγαζία ζα επηθεληξσζεί ζην θνκκάηη ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο 

δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ πνπ αλαθέξνληαη ηα άξζξα  6, 7 , 12, 14, 

25 έσο 30  θαη 49 ηνπ Ν 3606/2007 θαζψο θαη ζηηο ελέξγεηεο πνπ έθαλαλ ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα ψζηε λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο λέεο απαηηήζεηο ηνπ λένπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ   Β΄ 

 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ MiFID ΣΑ ΠΗΣΧΣΗΚΑ ΗΓΡΤΜΑΣΑ 

 

            Ζ εθαξκνγή ηεο MiFID απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα  ήηαλ  κηα ζεηξά 

ελεξγεηψλ θαη απνθάζεσλ πνπ αθνινχζεζαλ ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο, πάλσ ζε έλα 

ζθηρηφ ρξνλνδηάγξακκα  πινπνίεζεο φισλ ησλ απαηηήζεσλ, πνπ φξηδε ην λέν 

ζεζκηθφ πιαίζην.  Οη  ελέξγεηεο απηέο, ήηαλ ζε γεληθέο γξακκέο πξνο ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε απφ φια ηα Π.Η.
3
, εκείο,  ζα ηηο  ζα αλαιχζνπκε ,  βήκα πξνο βήκα θαη ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα απνηππψζνπκε ηελ θάζε κία , κέρξη ηελ ηειηθήο ηεο πινπνίεζε. 

            Ζ πξψηε θαη βαζηθή ελέξγεηα, ήηαλ ν νξηζκφο νκάδαο εξγαζίαο ε νπνία , 

αθνχ κειεηνχζε ηελ   Οδεγία 2004/39/ΔΚ  θαη θαηαλννχζε   ην  Ν 3606/2007   θαη 

ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζηηο δνκέο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Π.Η. λα πξνβεί,  ζε φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη πξνηάζεηο, γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ηδξχκαηνο ζην λέν 

ζεζκηθφ πιαίζην.  ην ζεκείν απηφ είρακε κία δηαθνξνπνίεζε απφ Π.Η.  ζε  Π.Η. , 

δηφηη θάπνηεο επηηξνπέο δήηεζαλ ηε ζπκκεηνρή ζπκβνχινπ ζην έξγν , ν νπνίνο, είηε 

λα αλαιάκβαλε εμ νινθιήξνπ κφλνο ηνπ ηε πινπνίεζε ηνπ,  είηε λα  επηθνπξεί  έξγν 

ηεο επηηξνπήο . Τπήξμαλ βέβαηα θαη επηηξνπέο πνπ αλέιαβαλ κφλεο ηνπο εμ 

νινθιήξνπ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

 Οη  εηαηξίεο ζχκβνπινη θαη νη νκάδεο εξγαζίαο, αθνχ κειέηεζαλ ην 

πεξηβάιινλ ηνπ  Π.Η. (νξγαλσηηθή δνκή , δηαδηθαζίεο , πιεξνθνξηαθά  ζπζηήκαηα 

θιπ), άθνπζαλ ηηο απφςεηο ηεο δηνίθεζεο γηα ηα κειινληηθά πιάλα δξάζεο, 

ελεκεξψζεθαλ απφ ηελ Δ.Κ. , παξέδσζαλ ηηο κειέηεο ηνπο ζηηο  δηνηθήζεηο ησλ Π.Η.. 

              Σα βαζηθά ζεκεία ησλ κειεηψλ,   εθηφο απφ ηηο γεληθέο αλαθνξέο ήηαλ , 

πνηέο Γηεπζχλζεηο εκπιέθνληαη, πσο  επεξεάδνληαη απφ ηε εθαξκνγή ηεο MiFID θαη 

ηη επηπηψζεηο έρνπλ  ζηε ιεηηνπξγία ηνπο, ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο, θαζψο 

θαη  ζηηο  επαθφινπζεο ελέξγεηεο . Αλαθέξζεθαλ ζηηο  βαζηθέο αιιαγέο  ζηε δνκή, 

ηελ νξγάλσζε, ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ζην έληππν πιηθφ ,ζηηο πνιηηηθέο θαη 

ηηο δηαδηθαζίεο. θαη ηέινο  ζε πηζαλά θφζηε εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο . ηε ζπλέρεηα νη 

δηνηθήζεηο  έθεξαλ ηηο κειέηεο ζην Γ.. πξνο έγθξηζε θαη πινπνίεζε. 

Οη κειέηεο θαη ηα πνξίζκαηα ησλ επηηξνπψλ, ζηελ αξρή είραλ ηζηνξηθέο 

αλαδξνκέο, αλαθεξφληνπζαλ ζην ηη είλαη ε MiFID  θαη ηη αιιάδεη, θαζψο θαη ζηε 

πεξηγξαθή ηνπ λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ λέσλ αξρψλ πνπ πηνζεηνχληαη,   εκείο 

                                                 
3
 Π.Η.   Πηζησηηθά ηδξχκαηα 
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ζα ηα πξνζπεξάζνπκε ιφγσ ηνπ φηη, ηα έρνπκε αλαθέξεη ζηελ εηζαγσγή καο αιιά θαη 

γηαηί , ζα αλαθεξζνχκε δηεμνδηθά  ζηε ζπλέρεηα φηαλ ζα αλαιχνπκε ηα επηκέξνπο 

άξζξα ηνπ  Ν 3606/2007.  Θα  αλαθεξζνχκε ζηηο επηζεκάλζεηο,  θαη  ηα 

ζπκπεξάζκαηα  πνπ θαηέιεμαλ αλαιχνληαο ηνπο ηνκείο θαη ηα πξντφληα   πνπ 

επεξεάδνληαη απφ ηελ νδεγία  , ηηο εκπιεθφκελεο Γηεπζχλζεηο θαη ηκήκαηα,  ζηηο 

επηπηψζεηο  πνπ ζα έρνπλ ηα Π.Η.   θαη ζα   νινθιεξψζνπκε κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα 

πξνβιεπφκελα  θφζηε , ην project plan  θαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα ελεξγεηψλ .  

 

1.   ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ Ζ MiFID  

Ζ εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ επεξεάδεη κηα ζεηξά απφ πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

πνπ πξνζθέξνπλ ηα Π.Η. ζηνπο πειάηεο ηνπο ,φπσο ακνηβαία θεθάιαηα, repos, έληνθα 

γξακκάηηα θαη νκνινγίεο θιπ, θαζψο θαη ηηο πξάμεηο πνπ δηελεξγνχλ γηα ίδην 

ινγαξηαζκφ επελδπηηθνχο ηίηινπο παξάγσγα θα.  

 ηε ζπλέρεηα παξαζέηνπκε κηα ζεηξά απφ πξντφληα πνπ αθνξνχλ ηελ MiFID  : 

1.  Μεξίδηα νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ.  

2.  Μέζα ρξεκαηαγνξάο.   

        Α.  έληνθα γξακκάηηα. 

        Β.  απνδεηθηηθά θαηάζεζεο. 

         Γ.  εκπνξηθά γξακκάηηα.   

3.  Κηλεηέο αμίεο (θεθαιαηαγνξά). 

         Α. κεηνρέο. 

         Β. νκφινγα. 

         Γ. warrants θιπ. 

4.  Παξάγσγα πξντφληα. 

         Α. ρξεκαηννηθνλνκηθά.  

         Β.  ζε εκπνξεχκαηα.  

         Γ.  πηζησηηθά.  

         Γ . λαπηηιηαθά, θιηκαηηθά, ξχπσλ θιπ.  

5.  πκβάζεηο επί δηαθνξψλ .  

 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη δελ απνηεινχλ επελδπηηθά πξντφληα νη 

θαηαζέζεηο  θαη ηα δάλεηα. 
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2.   ΣΟΜΔΗ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΔΗ Ζ MiFID 
 

εκεία πνπ επεξεάδεη ε εθαξκνγή ηνπ λένπ λφκνπ ζηε ζεκεξηλή ιεηηνπξγία 

ησλ  Π.Η.  θαη ηα νπνία πξέπεη λα ζπκκνξθψζνπκε άκεζα είλαη ηα παξαθάησ: 

1. Γηαδηθαζίεο θαη ζπκβάζεηο γηα ηελ παξνρή επελδπηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

(ππνρξεσηηθή πιένλ ε χπαξμε ζπκβάζεσλ θαη πιήξεηο δηαδηθαζίεο), κε λέα έλλνηα, 

ζηε κέρξη ζήκεξα δηαδηθαζία, ηελ ππνρξεσηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ηεο πειαηείαο ηεο 

Σξάπεδαο. 

2. Γηαδηθαζίεο ζπλαιιαγψλ πειαηείαο, φπνπ είλαη πιένλ ππνρξεσηηθή ε χπαξμε 

πνιηηηθήο εθηέιεζεο εληνιψλ, ε πξνζπάζεηα γηα επίηεπμε βέιηηζηεο εθηέιεζεο ηεο 

εληνιήο ηνπ πειάηε θαη ε ππνρξεσηηθή χπαξμε δηαδηθαζίαο γηα πξν- & κεηά-

ζπλαιιαθηηθή δηαθάλεηα θαη ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ. 

3. Οξγαλσηηθέο ππνρξεψζεηο θαη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, φπνπ ζα πξέπεη λα 

ππάξρνπλ πηζηνπνηεκέλα ζηειέρε γηα ηελ παξνρή επελδπηηθψλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ, θαζψο θαη λα ππάξρνπλ θαηαγεγξακκέλεο πιήξεηο εζσηεξηθέο 

δηαδηθαζίεο, θαζψο θαη πνιηηηθή γηα ηελ απνθπγή ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. 

4. Αλαθνξέο ζπλαιιαγψλ πξνο επνπηηθέο αξρέο θαη ηήξεζε αξρείσλ ζπλαιιαγψλ. 

5. πλεξγαζίεο κε ηξίηνπο θαη αλάζεζε εξγαζηψλ ζε ηξίηνπο.  

 

3.  ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΠΟΤ ΔΜΠΛΔΚΟΝΣΑΗ ΑΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΣΖ MiFID 

Ζ εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ επεξεάδεη θαη ηξνπνπνηεί άκεζα ηελ νξγάλσζε θαη 

ηελ ιεηηνπξγία  ζε αξθεηέο δηεπζχλζεηο  ησλ Π.Η.  νη νπνίεο ζα  πξέπεη λα θάλνπλ κηα 

ζεηξά  απφ   νξγαλσηηθέο  αιιαγέο, αιιαγέο ζηηο δηαδηθαζίεο ζπλαιιαγψλ πειαηείαο , 

αιιαγέο   ζηηο   ζπκβάζεηο γηα ηελ  παξνρή επελδπηηθψλ  πξντφλησλ θαη  ππεξεζηψλ , 

πξφζζεηεο   ελέξγεηεο  ζε  φηη    αθνξά  ηνλ  ηξφπν   πνπ   πξνζθέξνπλ   ζήκεξα  απφ 

πηζηνπνηεκέλνπο   ππαιιήινπο   ακνηβαία  θεθάιαηα,  repos,  έληνθα  γξακκάηηα θαη 

νκνινγίεο θαη άιια επελδπηηθά  πξντφληα ζηνπο πειάηεο ηνπο, θαζψο θαη ηηο πξάμεηο 

πνπ  δηελεξγνχλ  γηα  ίδην    ινγαξηαζκφ   ζηα    παξαπάλσ     πξντφληα .    Οη     άκεζα 

εκπιεθφκελεο δηεπζχλζεηο είλαη: 

 

1. Γηεχζπλζε  Ννκηθψλ   Τπεξεζηψλ. 

2. Γηεχζπλζε  Υξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ. 

3. Γηεχζπλζε  Γηαρείξηζεο Γηαζεζίκσλ. 

4. Γηεχζπλζε  πκκφξθσζεο. 
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5. Γηεχζπλζε  Οξγάλσζεο. 

6. Γηεχζπλζε  Πιεξνθνξηθήο. 

7. Γηεχζπλζε  Δζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

8. Γηεχζπλζε  Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ. 

9. Γηεχζπλζε  Marketing. 

10. Γηεχζπλζε   Ζιεθηξνληθήο  Σξαπεδηθήο. 

11. Γηεχζπλζε   Personal Banking. 

12. Γηεχζπλζε Σξαπεδηθψλ  εξγαζηψλ/ ζεκαηνθπιαθήο. 

   

            εκαληηθφ   κεξίδην  ζην  έξγν  έρνπλ θαη  ηα  πιεξνθνξηαθά  ζπζηήκαηα  πνπ 

αθνξνχλ   ηελ πιεηνλφηεηα ησλ δηεπζχλζεσλ (αλ θαη ηα δηαρεηξίδεηαη απνθιεηζηηθά  ε 

δηεχζπλζε  πιεξνθνξηθήο )   θαη   ρξεηάδεηαη  ηδηαίηεξε  πξνζνρή  ζηελ  αλάιπζε  ηεο 

ππάξρνπζαο  θαηάζηαζεο  θαη  ησλ  κειινληηθψλ  απαηηήζεσλ , δηφηη  ζα επσκηζηνχλ 

φιν  ην βάξνο  ηεο  απηνκαηνπνίεζεο  ησλ εξγαζηψλ θαη ηηο παξνρήο πιεξνθνξηαθψλ  

ζηνηρείσλ,  ηφζν  γηα  ην ίδην ην Π.Η.  θαη  ηνπο  πειάηεο ηνπο, φζν θαη γηα ηηο 

επνπηηθέο αξρέο.   Σα   ζεκεία  πνπ  ζα  ρξεηαζηεί λα   δνζεί   πεξηζζφηεξε    πξνζνρή   

είλαη    ε δπλακηθφηεηα   ησλ   δηθηχσλ   κεηαθνξάο   δεδνκέλσλ,   ηα   απνζεθεπηηθά  

κέζα,  νη κεραληζκνί αζθαιείαο θαη ειέγρνπ, ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ησλ πειαηψλ 

θαη ησλ πειαηεηαθψλ  ζρέζεσλ, θαη ηέινο ε αλάπηπμε λέσλ πξνγξακκάησλ  

ινγηζκηθνχ. 

 

4.   ΒΑΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΟΓΖΓΗΑ ΚΑΗ ΔΠΑΚΟΛΟΤΘΔ 

ΤΝΔΠΔΗΔ 

 

1.    Πιεξνθόξεζε ζηνπο ππάξρνληεο αιιά θαη δπλεηηθνύο πειάηεο ιηαληθήο 

ηξαπεδηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο ηξαπεδηθήο. 

  Σν  Π.Η.  είλαη ππεχζπλν γηα ηελ παξνρή γεληθψλ αιιά θαη εμεηδηθεπκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην πξνθίι ηνπ αιιά θαη ηηο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο πνπ εθηειεί 

(π.ρ. πνιηηηθή αζθαιείαο, πξνκεζεηψλ, ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, παξαγσγή αλαθνξψλ 

θαη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θιπ.), θαζψο θαη εμεηδηθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε 

ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία εθηίκεζεο θηλδχλσλ, εθαξκνζκέλε πνιηηηθή 

ζπλαιιαγψλ, παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηακφξθσζε ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγψλ 

θιπ. 
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2.   Πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ηνπο όξνπο πσιήζεσλ πξντόλησλ θαη ζπκβάζεσλ . 

Παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο πειάηε 

θαη Π.Η.  Σν ζπκβφιαην /ζπκθσλία  θαη νη γεληθνί φξνη θαη θαλφλεο ζα πξέπεη λα 

ελεκεξψλνληαη θαη λα είλαη ζε απφιπηε ελαξκφληζε θαη αληηζηνίρηζε κε ηα πξνθίι 

θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πειαηψλ, πξηλ απφ ηελ παξνρή επελδπηηθψλ 

ππεξεζηψλ.   

3.   Καηεγνξηνπνίεζε πειαηώλ .  

χκθσλα κε ηελ νδεγία MiFID  πξέπεη λα γίλεη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

πειαηψλ, ψζηε λα ππάξμεη αληηζηνίρηζε κε ην επίπεδν πξνζηαζίαο πνπ πξνζθέξεηαη 

αλάινγα κε ηε θαηεγνξία πνπ αλήθεη ν θάζε πειάηεο. Οη φξνη ηεο ζχκβαζεο επίζεο 

ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε φζα νξίδεη ε ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξηνπνίεζε.  

4.   Γηεξεύλεζε ηνπ επηπέδνπ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαη επελδπηηθώλ γλώζεσλ . 

 Κάζε θνξά πνπ ην Π.Η. ζα παξέρεη θάπνηα επελδπηηθή ζπκβνπιή ή  θάλεη 

δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ πειάηε , ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη φηη έρεη ιεθζεί 

ππφςε, ε ππάξρνπζα γλψζε θαη εκπεηξία πνπ δηαζέηεη ν πειάηεο,  ζρεηηθά κε 

επελδπηηθέο ππεξεζίεο θαη πξντφληα. Δπίζεο, ε Σξάπεδα ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη 

ζρεηηθά κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηνλ επελδπηηθφ νξίδνληα θαη 

ζηξαηεγηθή ηνπ πειάηε ψζηε λα πξνζθέξεη ηα θαηάιιεια επελδπηηθά πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο αλάινγα κε ην πξνθίι ηνπ.  

5.    Γηεμαγσγή ειέγρνπ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαη επελδπηηθώλ γλώζεσλ. 

Κάζε θνξά πνπ ην Π.Η. ζα παξέρεη επελδπηηθέο ππεξεζίεο, ζπκβνπιέο ή ζα 

πξνβαίλεη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ελφο θπζηθνχ πξνζψπνπ ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιίδεη φηη ν πειάηεο έρεη πξνκεζεπηεί κε ην απαξαίηεην ελεκεξσηηθφ πιηθφ γηα 

ηε κέηξεζε ησλ επελδπηηθψλ γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ ηνπ ζρεηηθά κε ην επελδπηηθφ 

πξντφλ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη λα επελδχζεη. 

 6.    Βήκαηα δηαζθάιηζεο ηεο βέιηηζηεο εθηέιεζεο εληνιώλ  . 

Σν  Π.Η. νθείιεη λα εθπνλήζεη ηελ Πνιηηηθή Γηαζθάιηζεο Βέιηηζηεο 

Δθηέιεζεο Δληνιψλ. Ζ πνιηηηθή απηή ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ πηνζέηεζε ησλ 

αξρψλ ηεο MiFID ζρεηηθά κε ηε δηαθάλεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαζψο θαη ηελ πιήξε 

θαηαγξαθή θαη παξαθνινχζεζή ηνπο. 
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7.    Άιιεο  βαζηθέο αιιαγέο . 

Αιιαγέο  ηέινο ζα  ππάξμνπλ  ζηελ νξγαλσηηθή δνκή, πνιηηηθέο θαη 

δηαδηθαζίεο, ζπζηήκαηα  αλαθνξψλ,  ιεηηνπξγηθφηεηα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

θαη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ππαξρφλησλ θαη λέσλ θαζψο θαη ζην έληππνπ ππνζηεξηθηηθφ 

πιηθφ πνπ ζα αλαθέξνληαη νη νπνηεζδήπνηε κεηαβνιέο. 

 

5.  ΑΜΔΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΓΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ. 

 1.  Γεκηνπξγία έληππνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ κε πιεξνθνξίεο γηα ην πξνθίι ηνπ 

νξγαληζκνχ.   

2.  Γεκηνπξγία έληππνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ κε πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαρείξηζε 

ραξηνθπιαθίνπ.  

3.  Γεκηνπξγία έληππνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ κε πιεξνθνξίεο γηα ηε πνιηηηθή 

αζθαιείαο επελδχζεσλ.  

4.  Γεκηνπξγία έληππνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ κε πιεξνθνξίεο γηα ηε ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή . 

5. .Γεκηνπξγία έληππνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ κε πιεξνθνξίεο γηα ηε ππάξρνπζα 

θαηάζηαζε ηνπ νξγαληζκνχ.  

 

 6.  ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΚΑΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ Δ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑΣΑ   

 

1.  Πνιηηηθή πκκόξθσζεο. 

 Ζ Γηεχζπλζε ζπκκφξθσζεο ελφο Π.Η. ζα πξέπεη λα ζεζπίζεη ηηο απαξαίηεηεο 

δηαδηθαζίεο ζπκκφξθσζεο ηνπ  κε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην, εζσηεξηθνχο θαλφλεο 

ιεηηνπξγίεο θαη ηνλ θψδηθα εζηθήο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ MiFID. Ζ Γηεχζπλζε 

ζπκκφξθσζεο ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηε Γηεχζπλζε εθπαίδεπζεο ψζηε λα 

θξνληίζεη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ  ηνπ Π.Η. ζρεηηθά κε ηελ 

νινθιεξσκέλε θαη αζθαιή παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηα φζα 

πξνβιέπεη ε MiFID. Σέινο, ζην εηήζην ζρέδην ζπκκφξθσζεο πνπ εθπνλνχλ ζπλήζσο 

ηα Π.Η., ζα πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ νη λένη ξφινη θαη θαζήθνληα πνπ ζα 

εμππεξεηνχλ ηα φζα νξίδεη ε νδεγία MiFID, αιιά λα ελεκεξσζνχλ θαη νη ππφινηπεο 

δηεπζχλζεηο  ψζηε λα  γλσξίδνπλ  γηα ηηο αιιαγέο πνπ επηθέξεη ε νδεγία απηή αιιά 

θαη ην πψο δηακνξθψλεηαη ην λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην.   
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2.  Πνιηηηθή Αλάζεζεο ζε εμσηεξηθνύο πξάθηνξεο ηεο δηαρείξηζεο ηεο 

εκπηζηεπηηθόηεηαο ησλ πιεξνθνξηώλ. 

Σν Π.Η. νθείιεη λα δεκηνπξγήζεη επαξθήο πνιηηηθέο θαη επηρεηξεζηαθέο 

δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο ζα εγγπεζνχλ ηε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηα φζα νξίδεη ε νδεγία 

MiFID.  Όπσο αλαθέξεηαη ζηε MiFID  ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ  Π.Η.  

είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκα, θαζψο κηα δπζιεηηνπξγία ζηελ απφδνζή ηνπο κπνξεί λα 

επεξεάζεη ζεκαληηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ, ηελ απφδνζή ηνπ αιιά θαη ηε 

δπλαηφηεηα ζπκκφξθσζεο κε ηα φζα νξίδεη ε νδεγία  MiFID.  Πξηλ φκσο 

πξνρσξήζνπλ ζηελ αλάζεζε ζε εμσηεξηθνχο πξάθηνξεο ή  εηαηξίεο,  ζα πξέπεη λα 

νξίζνπλ θάπνηα θξηηήξηα  επηινγήο, φπσο ε θήκε ηνπο ζηελ αγνξά, νη πξνγελέζηεξεο 

αληίζηνηρεο εξγαζίεο ηνπο ζε ηνπηθφ επίπεδν, απφ άιια νκνεηδή ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα θιπ. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα έρεη εθπνλεζεί έλα ζπγθεθξηκέλν ζρέδην 

αλάζεζεο εξγαζηψλ θαη πνιχ πξνζεθηηθή κειέηε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 

ππνγξαθεί.  

 

3. Πνιηηηθή Γηαρείξηζεο πγθξνύζεσλ  πκθεξόλησλ. 

    Ζ αλαγλψξηζε θαη δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ  απνηειεί κηα πνιχ ζεκαληηθή 

παξάκεηξν ηεο νδεγίαο  MiFID. Οη ζπγθξνχζεηο ελδηαθέξνληνο κπνξεί λα 

αλαπηπρζνχλ αλάκεζα ζε δηνηθεηηθνχο ξφινπο, εξγαδνκέλνπο, εμσηεξηθνχο 

ζπλεξγάηεο θαη πειάηεο. πλεπψο, ηα Π.Η. πξέπεη λα εθπνλήζνπλ κηα Πνιηηηθή 

Γηαρείξηζεο πγθξνχζεσλ Δλδηαθέξνληνο.  ην πιαίζην απηφ πξέπεη λα γίλεη 

επεμεξγαζία ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ ζπγθξνχζεσλ ελδηαθέξνληνο κεηαμχ δηαθφξσλ 

κεξψλ ηνπ νξγαληζκνχ αιιά θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηνλ ηξφπν 

δηαρείξηζεο ηέηνηνπ είδνπο ζπγθξνχζεσλ. 

 

4.  Πνιηηηθή Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθώλ ζπλαιιαγώλ . 

Οη πξνζσπηθέο ζπλαιιαγέο νξίδνληαη ζηελ νδεγία MiFID σο νη ζπλαιιαγέο 

νη νπνίεο εθηεινχληαη απφ έλαλ εξγαδφκελν εθηφο ηεο θπζηνινγηθήο ξνήο, ή νη 

ζπλαιιαγέο πνπ εθηεινχληαη πξνο ράξε θαη εμππεξέηεζε ελφο ζπλαδέιθνπ ή 

αληίζηνηρνπ πξνζψπνπ πνπ έρεη θάπνην πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ λα εθηειεζηεί ε 

ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή. Έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ζα πξέπεη λα εθπνλήζεη 

επαξθήο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο ζα δηαζθαιίζνπλ ην πηζησηηθφ ίδξπκα 

απφ ηέηνηνπ είδνπο ζπλαιιαγέο.  Γηα ηελ εθπφλεζε κηαο ηέηνηαο πνιηηηθήο ζα πξέπεη 

λα ιεθζνχλ ππφςε ε εζσηεξηθή δνκή ηνπ νξγαληζκνχ, λα νξίδνληαη επαθξηβψο νη 
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αξκνδηφηεηεο ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ ηέηνηνπ είδνπο 

ζπλαιιαγέο , αιιά θαη λα  θαηαγξαθνχλ ζε έληππε κνξθή νη εγθξηηηθέο δηαδηθαζίεο 

εθηέιεζεο πξνζσπηθψλ ζπλαιιαγψλ. 

Δπίζεο, ε Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο  ζα πξέπεη λα  πινπνηήζεη έλα ζχζηεκα 

αλαγλψξηζεο πξνζσπηθψλ ζπλαιιαγψλ, έλα ζχζηεκα έγθξηζεο ησλ  πξνζσπηθψλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ηέινο  έλα ζχζηεκα θαηαγξαθήο ησλ  πξνζσπηθψλ ζπλαιιαγψλ 

 

5.  Πνιηηηθή αζθαιείαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ. 

Σν  Π.Η. ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη κεραληζκνχο θαη λα ιάβεη φια ηα 

θαηάιιεια κέηξα αζθαιείαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ πειαηψλ. Γηα ην ζθνπφ 

απηφ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ θξηηήξηα θαη δηαδηθαζίεο αζθαιείαο πνπ λα 

κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ θαη λα θαηαγξάθνπλ ηηο θηλήζεηο ησλ πειαηψλ ηνπο.  

Δπίζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη πνιχ πξνζεθηηθή επηινγή ησλ εηαηξηψλ πνπ 

ζπλεξγάδεηαη ε Σξάπεδα θαη λα εθπνλεζεί ζρέδην δηαζθάιηζεο ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πειαηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο 

ηεο Σξάπεδαο.  Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα απνθαζηζηνχλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα 

επηινγήο εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ, κεραληζκνί παξαθνινχζεζεο  ηεο πνηφηεηαο 

εθηέιεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο, θαζψο θαη έλα νκνγελνπνηεκέλν ζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ πειαηψλ πνπ εθηεινχληαη απφ φιεο ηηο 

ζπλεξγαδφκελεο  εηαηξίεο.   

 

6.  Πνιηηηθή δηαζθάιηζεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ. 

Σν Π.Η. ζα πξέπεη λα εθπνλήζεη πνιηηηθή δηαζθάιηζεο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο 

πξνζθνξάο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζε κε πξνβιεπφκελεο ζπλζήθεο. Ζ πνιηηηθή απηή ζα 

πξέπεη λα δηαζθαιίζεη ηελ αζθάιεηα ησλ επαίζζεησλ δεδνκέλσλ ησλ πειαηψλ αιιά 

θαη ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ηα δηαρεηξίδνληαη.  πλεπψο ην Π.Η. ζα πξέπεη λα εθπνλήζεη 

ζρέδηα    αληηκεηψπηζεο   κε    πξνβιεπφκελσλ θαηαζηάζεσλ  πξαγκαηνπνηψληαο θαη 

0ξίδνληαο   ξφινπο   θαη   αξκνδηφηεηεο   ζε   πεξίπησζε   ηέηνησλ        θαηαζηάζεσλ, 

πεξηγξαθή   θαη αλάπηπμε    ζρεηηθψλ    δηαδηθαζηψλ  γηα    ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα  

εθπφλεζε ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ αληηκεηψπηζεο κε πξνβιεπφκελσλ θαηαζηάζεσλ, 

δηεμαγσγή   ηεζη    θαη   πξνιεπηηθψλ  αζθήζεσλ  ηέηνηνπ είδνπο ζελαξίσλ   ζπλερήο 

ελεκέξσζε γηα δπλεηηθνχο θηλδχλνπο. 
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7.  Πνιηηηθή δηαρείξηζεο παξαπόλσλ. 

Σα Π.Η. ζα  πξέπεη λα εθπνλνχλ θαη λα δηαηεξνχλ απνηειεζκαηηθέο θαη 

δηαθαλείο δηαδηθαζίεο  νη νπνίεο ζα δηαρεηξίδνληαη ηα πξνβιήκαηα θαη ηα παξάπνλα 

ησλ πειαηψλ ζρεηηθά κε επελδπηηθά ζέκαηα.  

 

7.  ΔΝΔΡΓΔΗΔ  ΑΝΑ ΑΡΘΡΟ 

 

 ην παξαθάησ πίλαθα  πνπ ζεσξείηε απφ ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο θαη ηνπο 

πνηφ ρξεζηηθνχο αληηπαξαζέηνληαη,   άξζξα, θαη  ελέξγεηεο γηα κία ζπλνιηθή εθηίκεζε  

ηνπ κεγέζνπο ηνπ έξγνπ.  

 

ΠΗΝΑΚΑ ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ Ν  3606/2007 

Άξζξα 6-7               Καηεγνξηνπνίεζε πειαηείαο 

 

Πξέπεη λα ρσξηζηεί  ε πειαηεία ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

Ηδηψηεο 

Δπαγγεικαηίεο 

Δπηιέμηκνπο  Αληηζπκβαιιφκελνπο 

 

Δλέξγεηεο: 

 

1. Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ πειαηείαο (θπξίσο γηα ηνπο  επαγγεικαηίεο πειάηεο). 

2.  Καηαγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο   θαηεγνξηνπνίεζεο πειαηψλ. 

3. Καηαγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε πειάηεο 

πνπ έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί ζαλ επαγγεικαηίεο θαη επηιέμηκνη αληηζπκβαιιφκελνη .    

4. Απνζηνιή ελεκεξσηηθήο επηζηνιήο ζηε πειαηεία ηνπ Π.Η.. 

5. Παξαιαβή ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ απφ ηνπο πειάηεο   πνπ έρνπλ 

θαηεγνξηνπνηεζεί ζαλ επαγγεικαηίεο θαη  επηιέμηκνη αληηζπκβαιιφκελνη. 

6. Καηαγξαθή ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο γηα ηελ παξνρή    επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ
4
. 

                                                 
4
 Άξζξν 6 Δπαγγειµαηίεο πειάηεο  

1. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ λφµνπ απηνχ ζεσξνχληαη σο επαγγειµαηίεο πειάηεο, γηα φιεο ηηο 
επελδπηηθέο ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο θαη σο πξνο φια ηα ρξεµαηνπηζησηηθά µέζα, νη εμήο 
πειάηεο:  

(α) Οη αθφινπζεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο ή ππφθεηληαη 
ππνρξεσηηθά ζε επνπηηθνχο θαλφλεο γηα λα αζθήζνπλ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζηηο 
ρξεµαηνπηζησηηθέο αγνξέο αλεμάξηεηα απφ ην εάλ έρνπλ ιάβεη άδεηα απφ έλα θξάηνο - µέινο θαη' 
εθαξµνγή θνηλνηηθήο λνµνζεζίαο ή έρνπλ ιάβεη άδεηα ή ππφθεηληαη ζηνπο επνπηηθνχο θαλφλεο 
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θξάηνπο - µέινπο ρσξίο αλαθνξά ζε νδεγία ή είλαη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ή ππφθεηληαη 
ζε επνπηηθνχο θαλφλεο ηξίηεο ρψξαο:  

(αα) πηζησηηθά ηδξχµαηα, (ββ) ΔΠΔΤ,  
(γγ) άιια ρξεµαηνπηζησηηθά ηδξχµαηα, (δδ) αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο,  
(εε) νξγαληζµνί ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ θαη νη εηαηξίεο δηαρείξηζήο ηνπο,  
(ζηζη) ζπληαμηνδνηηθά ηαµεία θαη νη εηαηξίεο δηαρείξηζήο ηνπο,  
(δδ) δηαπξαγµαηεπηέο ζε ρξεµαηηζηήξηα εµπνξεπµάησλ θαη ζπλαθψλ παξαγψγσλ,  
(εε) ηνπηθέο επηρεηξήζεηο,  
(ζ8) αλψλπµεο εηαηξίεο επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ θαη άιινη ζεζµηθνί επελδπηέο.  
(β) Μεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ πιεξνχλ ζε αηνµηθή βάζε ηνπιάρηζηνλ δχν απφ ηα αθφινπζα 

θξηηήξηα µεγέζνπο:  
(αα) ζχλνιν ηζνινγηζµνχ: 20.000.000 επξψ, (ββ) θαζαξφ θχθιν εξγαζηψλ: 40.000.000 επξψ, 
(γγ) ίδηα θεθάιαηα: 2.000.000 επξψ.  
(γ) Δζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο θπβεξλήζεηο, δεµφζηνη θνξείο πνπ δηαρεηξίδνληαη ην δεµφζην ρξένο, 

θεληξηθέο ηξάπεδεο, δηεζλείο θαη ππεξεζληθνί νξγαληζµνί φπσο ε Παγθφζµηα Σξάπεδα, ην Γηεζλέο 
Ννµηζµαηηθφ Σαµείν, ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ.  

 

(δ) Άιινη ζεζµηθνί επελδπηέο ησλ νπνίσλ θχξηα δξαζηεξηφηεηα είλαη ε επέλδπζε ζε 
ρξεµαηνπηζησηηθά µέζα, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ νληνηήησλ πνπ έρνπλ σο απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ 
ηηηινπνίεζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ή άιιεο ρξεµαηνδνηηθέο ζπλαιιαγέο.  

2. Οη επαγγειµαηίεο πειάηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεηνχλ λα αληςεησπηζηνχλ σο µε 
επαγγειµαηίεο θαη νη ΔΠΔΤ µπνξνχλ λα δερζνχλ λα ηνπο παξάζρνπλ πςειφηεξν επίπεδν πξνζηαζίαο. 
Πξηλ παξάζρεη ππεξεζίεο ζε πειάηε πνπ εληάζζεηαη ζηελ παξάγξαθν 1, ε ΔΠΔΤ πξέπεη λα ηνλ 
ελεκεξψζεη:  

(α) φηη ζεσξείηαη, µε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηεη ε ίδηα, επαγγεικαηίαο πειάηεο,  
(β) φηη µπνξεί λα δεηήζεη ηελ αιιαγή ησλ φξσλ ηεο ζχµβαζεο γηα λα ηχρεη πςειφηεξεο πξνζηαζίαο, 
θαη (γ) φηη ζα αληηκεησπηζηεί σο επαγγεικαηίαο πειάηεο, εθηφο εάλ ε ΔΠΔΤ θαη ν πειάηεο 
ζπκθσλήζνπλ δηαθνξεηηθά.  

3. Ο πειάηεο πνπ ζεσξείηαη επαγγεικαηίαο έρεη ην βάξνο λα δεηήζεη πςειφηεξν επίπεδν πξνζηαζίαο 
εάλ ζεσξεί φηη δελ είλαη ζε ζέζε λα εθηίζεη ή λα δηαρεηξηζηεί νξζά ηνπο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο 
εθηίζεηαη.  

4. Σν πςειφηεξν επίπεδν πξνζηαζίαο παξέρεηαη εάλ ν πειάηεο πνπ ζεσξείηαη επαγγεικαηίαο 
ζπλάπηεη γξαπηή ζπµθσλία µε ηελ ΔΠΔΤ φηη δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο επαγγεικαηίαο γηα 
ηνπο ζθνπνχο ηεο εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο ΔΠΔΤ. Ζ ζπµθσλία πξέπεη λα δηεπθξηλίδεη 
εάλ απηφ ηζρχεη γηα µία ή πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο ή ζπλαιιαγέο, ή γηα έλα ή πεξηζζφηεξα είδε 
πξντφλησλ ή ζπλαιιαγψλ.  

                              

Άξζξν 7        Πειάηεο πνπ µπνξεί λα αληηκεησπίδνληαη σο επαγγεικαηίεο  

1. Πειάηεο πνπ δελ εληάζζνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 6, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεµφζησλ 
θνξέσλ θαη ησλ ηδησηψλ επελδπηψλ αηνµηθά, δχλαληαη λα παξαηηεζνχλ απφ µέξνο ηεο πξνζηαζίαο πνπ 
ηνπο παξέρνπλ νη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ΔΠΔΤ. Οη ΔΠΔΤ µπνξνχλ λα αληηκεησπίδνπλ ηνπο 
πειάηεο απηνχο σο επαγγεικαηίεο, εθφζνλ ηεξνχληαη ηα θξηηήξηα θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ επφµελε παξάγξαθν. Οη πειάηεο απηνί δελ πξέπεη σζηφζν λα ζεσξνχληαη φηη έρνπλ γλψζε ηεο 
αγνξάο θαη πείξα ζχγθξηζε µε εθείλε ησλ πειαηψλ πνπ απαξηζµνχληαη ζην άξζξν 6.  

2. Ζ παξαίηεζε απφ ηελ πξνζηαζία ησλ θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο ηζρχεη µφλν εάλ ε ΔΠΔΤ πεηζζεί 
επιφγσο µεηά απφ θαηάιιειε αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο, ηεο πείξαο θαη ησλ γλψζεσλ ηνπ πειάηε, 
φηη, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο θχζεο ησλ ζρεδηαδφκελσλ ζπλαιιαγψλ ή ππεξεζηψλ, ν πειάηεο είλαη 
ηθαλφο λα ιάβεη µφλνο ηνπ επελδπηηθέο απνθάζεηο θαη λα θαηαλνήζεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ απηέο 
ελέρνπλ. Χο θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πείξαο θαη ησλ γλψζεσλ µπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη 
αλάινγα ηα θξηηήξηα θαηαιιειφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο δηαρεηξηζηέο θαη ζηνπο δηεπζπληέο 
εηαηξηψλ πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ αξµφδηα αξρή. ηελ πεξίπησζε µηαο µηθξήο 
νληφηεηαο, ην πξφζσπν πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο αλσηέξσ αμηνιφγεζεο είλαη ην πξφζσπν πνπ 
εμνπζηνδνηείηαη λα δηελεξγεί ζπλαιιαγέο γηα ινγαξηαζµφ ηεο.  

3. Πξηλ δερζεί ηελ παξαίηεζε απφ ηελ πξνζηαζία απηή, ε ΔΠΔΤ νθείιεη λα ιάβεη θάζε εχινγν 
µέηξν γηα λα  
 
βεβαησζεί φηη ν πειάηεο πνπ επηζπµεί λα αληηκεησπηζηεί σο επαγγεικαηίαο πειάηεο πιεξνί δχν 
ηνπιάρηζηνλ απφ ηα αθφινπζα θξηηήξηα:  

(α) ν πειάηεο πξαγκαηνπνίεζε θαηά µέζνλ φξν 10 ζπλαιιαγέο επαξθνχο φγθνπ αλά ηξίµελν ζηε ζρεηηθή 
αγνξά ζηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ηεζζάξσλ ηξηµήλσλ,  

(β) ε αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ρξεκαηνπηζησηηθψλ µέζσλ ηνπ πειάηε, νξηδφµελν σο θαηαζέζεηο 
µεηξεηψλ ζπλ ρξεκαηνπηζησηηθά µέζα, ππεξβαίλεη ηα πεληαθφζηεο ρηιηάδεο (500.000) επξψ,  

(γ) ν πειάηεο θαηέρεη ή θαηείρε επί έλα (1) έηνο ηνπιάρηζηνλ επαγγειηηθή ζέζε ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ 
ηνµέα ε νπνία απαηηεί γλψζε ησλ ζρεδηαδφµελσλ ζπλαιιαγψλ ή ππεξεζηψλ.  

4. Οη πειάηεο ηνπ άξζξνπ απηνχ µπνξνχλ λα παξαηηεζνχλ απφ ηελ πξνζηαζία ησλ θαλφλσλ 
ζπκπεξηθνξάο µφλν µε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία:  
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5
Άξζξν 9.6            Έληππα 

 

 

Δλέξγεηεο: 

Σξνπνπνίεζε ησλ ινγνηχπσλ ησλ εηδηθψλ εληχπσλ. Να αλαθέξεηαη ζηα ζρεηηθά 

έληππα ν αξηζκφο ηεο άδεηάο καο θαη φηη θαηά ηελ παξνρή ησλ επελδπηηθψλ 

ππεξεζηψλ επνπηεπφκαζηε απφ ηελ ΔΚ. 

 

6
Άξζξα 12.2 & 12.5    πλδεδεκέλνη Αληηπξφζσπνη – πλεξγαζία κε ηξίηνπο 

                                                                                                                                            
(α) νη πειάηεο γλσζηνπνηνχλ γξαπηψο ζηελ ΔΠΔΤ ηελ επηζπµία ηνπο λα αληηκεησπηζηνχλ σο 

επαγγεικαηίεο πειάηεο, είηε γεληθά είηε γηα µηα ζπγθεθξηκέλε επελδπηηθή ππεξεζία ή ζπλαιιαγή είηε γηα 
έλα είδνο ζπλαιιαγψλ ή πξντφλησλ,  
(β) ε ΔΠΔΤ ηνπο απνζηέιιεη γξαπηή πξνεηδνπνίεζε ζηελ νπνία δηεπθξηλίδεη ζαθψο ηελ πξνζηαζία θαη ηα 
δηθαηψµαηα απνδεµίσζεο πνπ ελδέρεηαη λα απνιέζνπλ, (γ) νη πειάηεο δειψλνπλ γξαπηψο, ζε έγγξαθν 
ρσξηζηφ απφ ηε ζχµβαζε, φηη έρνπλ επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ πνπ έρεη ε απψιεηα απηήο ηεο πξνζηαζίαο.  

5. Οη ΔΠΔΤ ηαμηλνµνχλ ηνπο πειάηεο σο ηδηψηεο ή επαγγειµαηίεο ζχµθσλα µε ηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή 
θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ δηαηππψζεη εγγξάθσο. Σπρφλ µεηαβνιέο ηεο εζσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη ησλ 
δηαδηθαζηψλ ΔΠΔΤ δελ επεξεάδεη ππνρξεσηηθά ηηο ζρέζεηο ηεο µε ηνπο πειάηεο πνπ έρνπλ ήδε ηαμηλνκεζεί 
σο επαγγεικαηίεο µε θξηηήξηα θαη δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν απηφ.  

6. Οη επαγγεικαηίεο πειάηεο νθείινπλ λα γλσζηνπνηνχλ ζηελ ΔΠΔΤ θάζε µκεηαβνιή πνπ µπνξεί λα 
επεξεάζεη ηελ ηαμηλφκεζε ηνπο. Δάλ ε ΔΠΔΤ δηαπηζηψζεη φηη έλαο πειάηεο δελ πιεξνί πιένλ ηνπο φξνπο 
βάζεη ησλ νπνίσλ ηαμηλνµήζεθε σο επαγγεικαηίαο πειάηεο, ιαµβάλεη θαηάιιεια µέηξα θαη ηδίσο ηνλ 
ηαμηλνµεί ( σο ηδηψηε πειάηε θαη ηνλ ελεµεξψλεη ζρεηηθά.  

 
5
  Άξζξν 9 Άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη κεηξών ΑΔΠΔΤ 

1. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ρνξεγεί άδεηα ιεηηνπξγίαο ζε ΑΔΠΔΤ, εθφζνλ απηή έρεη ηελ θαηαζηαηηθή 
ηεο έδξα θαη ηελ θεληξηθή δηνίθεζή ηεο ζηελ Διιάδα. ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο απαξηζµνχληαη νη επελδπηηθέο 
ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη παξεπφκελεο ππεξεζίεο πνπ επηηξέπεηαη λα παξέρεη ε AEΠEΤ. 
Πξνυπφζεζε γηα ηελ παξνρή παξεπφκελεο ππεξεζίαο απφ ΑΔΠΔΤ απνηειεί ε αδεηνδφηεζή ηεο γηα ηελ 
παξνρή ηνπιάρηζηνλ µηαο θχξηαο επελδπηηθήο ππεξεζίαο.  

2. Οη ΑΔΠΔΤ ιεηηνπξγνχλ µε ηε µνξθή αλψλπµεο εηαηξίαο. ηελ επσλπµία ηνπο πξνζδηνξίδνληαη σο 
«Αλψλπµε Δηαηξία Παξνρήο Δπελδπηηθψλ ππεξεζηψλ •• θαη ζην δηαθξηηηθφ ηνπο ηίηιν σο «ΑΔΠΔΤ ••.  

3. Ζ ΑΔΠΔΤ µπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε επέθηαζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο γηα ηελ παξνρή επελδπ-
ηηθψλ ππεξεζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ή παξεπφµελσλ ππεξεζηψλ νη νπνίεο δελ πεξηιαµβάλνληαη ζηελ 
άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο.  

4. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ηεξεί µεηξψν ΑΔΠΔΤ ζην νπνίν θαηαρσξεί ηηο ΑΔΠΔΤ ζηηο νπνίεο έρεη 
ρνξεγήζεη άδεηα ιεηηνπξγίαο. Σν θνηλφ έρεη πξφζβαζε ζην µεηξψν απηφ, ην νπνίν πεξηέρεη πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά µε ηηο ππεξεζίεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο ε ΑΔΠΔΤ έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο. Σν 
µεηξψν ελεµεξψλεηαη εληφο εχινγνπ ρξφλνπ απφ ηελ επέιεπζε νπνηαζδήπνηε αιιαγήο.  

5. Οη ΑΔΠΔΤ νθείινπλ λα ζπµµνξθψλνληαη δηαξθψο µε ηνπο φξνπο πνπ ηίζεληαη ζην Κεθάιαην  β ηνπ 
πξψηνπ Μέξνπο ηνπ λφµνπ απηνχ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

6. Οη ΑΔΠΔΤ νθείινπλ λα αλαγξάθνπλ ζε θάζε έληππν, δεµνζίεπζε, αλαθνίλσζε ή δηαθήµηζε φηη 
επνπηεχνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, θαζψο θαη ηνλ αξηζµφ ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

 
6
 Άξζξν 12 Οξγαλσηνθέο απαηηήζεηο ΑΔΠΔΤ 

2. Οη ΑΔΠΔΤ εθαξµφδνπλ θαηάιιειεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο γηα λα εμαζθαιίδεηαη επαξθψο ε 
ζπµµφξθσζή ηνπο, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ ζηειερψλ, ππαιιήισλ θαη ζπλδεδεµέλσλ 
αληηπξνζψπσλ ηνπο, µε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρνπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφµνπ απηνχ, θαζψο θαη 
θαλφλεο γηα ηηο πξνζσπηθέο ζπλαιιαγέο ησλ πξνζψπσλ απηψλ.  

3. Οη ΑΔΠΔΤ θαηαξηίδνπλ θαη εθαξµφδνπλ απνηειεζµαηηθέο νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο 
ξπζµίζεηο ψζηε λα ελεξγνχλ φια ηα επιφγσο πξαθηέα πξνθεηµέλνπ λα µελ επεξεάδνληαη αξλεηηθά ηα 
ζπµθέξνληα ησλ πειαηψλ ιφγσ ζπγθξνχζεσλ ζπµθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 13.  

5. Οη ΑΔΠΔΤ, φηαλ αλαζέηνπλ ζε ηξίηνπο ηελ εθηέιεζε επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ νπζηψδνπο 
ζεµαζίαο γηα ηελ παξνρή ζπλερνχο θαη ηθαλνπνηεηηθήο ππεξεζίαο ζηνπο πειάηεο θαη ηελ εθηέιεζε 
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Πξέπεη λα βξεζεί «λνκηθή θφξκνπια» γηα ηε ζπλεξγαζία κε ηα ελαιιαθηηθά δίθηπα 

αλ ππάξρνπλ  θαη ηνπο ζπλδεδεκέλνπο αληηπξνζψπνπο θαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο 

εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ηεο ηξάπεδαο. 

 

Δλέξγεηεο: 

1.  Να δεκηνπξγεζεί «λνκηθή θφξκνπια ζπλεξγαζίαο»  . 

2. Να εθπαηδεπηνχλ νη ζπλεξγάηεο θαη ζηελ ζπλέρεηα λα πηζηνπνηεζνχλ κε ην 

πηζηνπνηεηηθφ (α1). 

3.  Να ζπκπεξηιεθζνχλ νη ζπλεξγάηεο  ζηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο θαη εηδηθφηεξα λα 

γίλεη αλαθνξά ζην ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν. 

 

Άξζξν 12.3      ηληθά ηείρε 

 

ην εγρεηξίδην εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ πξέπεη λα γίλεηαη ζαθήο αλαθνξά ζηελ 

χπαξμε «ζηληθψλ ηεηρψλ». 

 

Δλέξγεηεο: 

Να θαηαγξαθεί επθξηλψο ζηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ε πνιηηηθή ηεο Σξάπεδαο γηα 

ηελ απνθπγή ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. 

 

7
Άξζξν 12.6 ,12,7 12,8           Δζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο. 

 

 

 

                                                                                                                                            
ησλ επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ζπλερή θαη ηθαλνπνηεηηθή βάζε, µεξηµλνχλ ψζηε λα 
ιαµβάλνληαη εχινγα µέηξα γηα ηελ απνθπγή αδηθαηνιφγεηεο επηδείλσζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 
θηλδχλνπ. Ζ αλάζεζε ζε ηξίηνπο ζεµαληηθψλ επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ πξέπεη λα γίλεηαη µε ηξφπν 
πνπ λα µελ παξαβιάπηεη νπζησδψο ηελ πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ νχηε ηε δπλαηφηεηα ηεο 
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο λα επνπηεχεη ηε ζπµµφξθσζε ηεο ΑΔΠΔΤ µε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο.  

 
    6. Οη ΑΔΠΔΎ νθείινπλ λα έρνπλ πγηείο δηνηθεηηθέο θαη ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο, µεραληζµνχο 
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, απνηειεζµαηηθέο δηαδηθαζίεο εθηίµεζεο ησλ , θηλδχλσλ θαη θαηάιιεινπο 
µεραληζµνχο ειέγρνπ θαη αζθάιεηαο ησλ ζπζηεµάησλ ειεθηξνληθήο επεμεξγαζίαο δεδνµέλσλ.  

7. Οη ΑΔΠΔΎ θαηαγξάθνπλ φιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ θαη ηηο ζπλαιιαγέο πνπ εθηεινχλ, 
θαηά ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο λα ειέγρεη ηε ζπµµφξθσζε µε ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ λφµνπ απηνχ θαη ηδίσο ηε ζπµµφξθσζε ησλ ΑΔΠΔΤ µε φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 
έλαληη ησλ πειαηψλ ή δπλεηηθψλ πειαηψλ.  

8. Οη ΑΔΠΔΤ, φηαλ θαηέρνπλ ρξεµαηνπηζησηηθά µέζα πνπ αλήθνπλ ζε πειάηεο, ιαµβάλνπλ 
θαηάιιεια µέηξα γηα λα πξνζηαηεχνπλ ηα δηθαηψµαηα θπξηφηεηαο ησλ πειαηψλ, ηδίσο ζε πεξίπησζε 
αθεξεγγπφηεηαο, θαη λα απνηξέπνπλ ηε ρξεζηµνπνίεζε ρξεµαηνπηζησηηθψλ µέζσλ πειαηψλ γηα ίδην 
ινγαξηαζµφ, εθηφο εάλ ν πειάηεο έρεη δψζεη ηε ξεηή ζπγθαηάζεζή ηνπ.  
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Δλέξγεηεο: 

Να δεκηνπξγεζεί θείκελν εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ  ζηηο ηξάπεδεο ην νπνίν ζα 

ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηε MiFID. 

 

8
Άξζξν 14                 Πηζηνπνίεζε ζηειερψλ 

 

Μφλν ηα πηζηνπνηεκέλα ζηειέρε επηηξέπεηε  ζα επηθνηλσλνχλ κε ηνλ πειάηε γηα ηελ 

παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

  

Δλέξγεηεο: 

 

1. Καηακέηξεζε ησλ  πηζηνπνηεκέλσλ ζηειερψλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα δηεξεπλεζνχλ νη 

κειινληηθέο  αλάγθεο . 

2.  Αλαδηάηαμε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

3.  Γηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ γηα πξνεηνηκαζία ζηειερψλ γηα εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο. 
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 Άξζξν 14    Πηζηνπνίεζε  

1. Τπάιιεινη θαη ζηειέρε ΑΔΠΔΤ, ΑΔΔΓ, ΑΔΓΑΚ θαη Αλψλπµσλ Δηαηξηψλ Δπελδχζεσλ 
Υαξηνθπιαθίνπ (ΑΔΔΥ) πνπ είλαη αξµφδηνη θαηά πεξίnησζε:  

(α) γηα ηε ιήςε θαη ηε δηαβίβαζε εληνιψλ, (β) ηελ εθηέιεζε εληνιψλ,  
(γ) ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ζπµβνπιψλ, (δ) ηε δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίσλ θαη  
(ε) ηελ αλάιπζε θηλεηψλ αμηψλ θαη αγνξψλ ρξήµαηνο θαη θεθαιαίνπ νθείινπλ λα δηαζέηνπλ ζρεηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ επαγγειµαηηθήο επάξθεηαο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. Δθφζνλ 
πξφθεηηαη γηα ππαιιήινπο θαη ζηειέρε πηζησηηθψλ ηδξπµάησλ, ην πηζηνπνηεηηθφ επαγγειµαηηθήο 
επάξθεηαο ρνξεγείηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Οη εμεηάζεηο γηα ηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ 
επαγγειµαηηθήο επάξθεηαο δηελεξγνχληαη µε επζχλε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ή απφ θνηλνχ ηεο 
Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. Ζ ρνξήγεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 
επαγγειµαηηθήο επάξθεηαο δχλαηαη λα αλαηίζεηαη θαη ζε άιινπο θνξείο µε ηηο απνθάζεηο ησλ 
παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ.  

2. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαζνξίδνληαη ηα 
ηππηθά nξOζφληα θαη νη πξνππνζέζεηο γηα ηε ζπµµεηνρή ζηηο εμεηάζεηο, ε εμεηαζηέα χιε, ε 
δηνξγάλσζε ζρεηηθψλ ζεµηλαξίσλ επηκφξθσζεο, ε δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε 
δηαδηθαζία αλαλέσζεο θαη αλάθιεζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ επαγγειµαηηθήο επάξθεηαο, ηα ηέιε πνπ 
πξέπεη λα θαηαβάινπλ νη ππνςήθηνη θαη νη εηαηξίεο ζηηο νπνίεο απαζρνινχληαη ή πξφθεηηαη λα 
απαζρνιεζνχλ θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνµέξεηα. Με ηελ ίδηα απφθαζε µπνξεί λα πξνβιέπεηαη ε 
δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο πηζηνπνηεηηθψλ επαγγειµαηηθήο επάξθεηαο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί µε 
δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο θξάηνπο - µέινπο ηεο ΔπξσπατθήοΈλσζεο αληίζηνηρεο µε απηή ηνπ άξζξνπ 
απηνχ, ε δπλαηφηεηα αλάζεζεο, ελ φισ ή ελ µέξεη, ηεο δηελέξγεηαο ησλ εμεηάζεσλ ζε άιινπο θνξείο, 
θαζψο θαη ιεnηoµέξεηεο ζρεηηθά µε ηελ εθαξµνγή ηεο εμαίξεζεο απφ ηε ζπµµεηνρή ζε εμεηάζεηο.  

3. Με θνηλή απφθαζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαζνξίδνληαη 
ηα αλαθεξφµελα ζηελ παξάγξαθν 2 αλαθνξηθά µε ππαιιήινπο θαη ζηειέρε πηζησηηθψλ ηδξπµάησλ 
πνπ παξέρνπλ επελδπηηθέο ππεξεζίεο ή αζθνχλ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

4. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο µπνξεί λα πξνβιέπεηαη 
φηη ζηειέρε ΑΔΠΔΤ πνπ είλαη αξµφδηα γηα ηελ εθθαζάξηζε .ζπλαιιαγψλ επί ρξεµαηνπηζησηηθψλ 
µέζσλ νθείινπλ λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ επαγγειµαηηθήο επάξθεηαο θαη θαζνξίδνληαη ηα ζηνηρεία 
ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ.  

5. Με θνηλή απφθαζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο µπνξεί λα 
θαζνξίδνληαη ηα αλαθεξφµελα ζηελ παξάγξαθν 4 αλαθνξηθά µε ππαιιήινπο θαη ζηειέρε πηζησηηθψλ 
Ηδξπµάησλ πνπ είλαη αξµφδηα γηα ηελ εθθαζάξηζε ζπλαιιαγψλ επί ρξεµαηνπηζησηηθψλ µέζσλ.  
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9
Άξζξν 19        πκκεηνρή ζε εγθεθξηκέλν ζχζηεκα απνδεκίσζεο επελδπηψλ-  

                         απνδεκίσζε πειάηε 

 

Δλέξγεηεο: 
 

1. πλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ γηα πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπκκεηνρήο 

καο ζε ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα απνδεκίσζεο επελδπηψλ. 

2. Eηζεγεηηθφ θαη παξνρή έγθξηζεο απφ ην Γ γηα θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ζπκκεηνρήο 

ζην "ζχζηεκα απνδεκίσζεο επελδπηψλ. 

 

10
Άξζξν 23    Απνδεκίσζε πειάηε 

 

Δλέξγεηεο: 

 

Γεκηνπξγία ελεκεξσηηθνχ εληχπνπ γηα ηνπο πειάηεο καο, ην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ζην 

ζχζηεκα θαη ηνλ ηξφπν απνδεκίσζεο ησλ επελδπηψλ. 

                                                 
9
 Άξζξν 19  πµµεηνρή ζην εγθεθξηµέλν ζύζηεµα απνδεµίσζεο ησλ επελδπηώλ  

1. Πξννπ6ζεζηη γηα ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ΑΔΠΔΤ είλαη ε ζπµµεηνρή ηεο ζε 
εγθεθξηκέλν ζχζηεµα απνδεµίσζεο ησλ επελδπηψλ.  

2. Οη ΑΔΠΔΤ γλσζηνπνηνχλ ππνρξεσηηθά πξνο ηνπο πειάηεο ηνπο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε παξνρήο 
επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, ην ζχζηεµα απνδεµίσζηηο επελδπηψλ ζην νπνίν ζπµµεηέρνπλ.  
 
10

 Άξζξν 23 Καηαβνιή πνζνύ ζη πειάηε ππό ηθθ08άξηαε ΑΔΠΔΤ 

1. Κάζε θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνχ ζε επελδπηή πειάηε ππφ εθθαζάξηζε ΑΔΠΔΤ θαηά ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 22 αλαθνηλψλεηαη απφ ηνλ Δπφπηε ζην πλεγγπεηηθφ θαη, αληηζηξφθσο, θάζε θαηαβνιή απφ ην 
πλεγγπεηηθφ ζε επελδπηή πειάηε ππφ εθθαζάξηζε ΑΔΠΔΤ αλαθνηλψλεηαη απφ ην πλεγγπεηηθφ ζηνλ 
εθθαζαξηζηή ή ηνπο εθθαζαξηζηέο ηεο εηαηξίαο.  

2. Οη πειάηεο ΑΔΠΔΤ ησλ νπνίσλ νη αμηψζεηο απφ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ δελ έρνπλ 
ηθαλνπνηεζεί νινζρεξψο απφ ηελ νθεηιέηηδα εηαηξία ή απφ ην πλεγγπεηηθφ θαηαηάζζνληαη πξηλ απφ ηε 
ζεηξά ησλ απαηηήζεσλ πνπ νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε 3 ηνπ άξζξνπ 975 ηνπ ΚΠνι.Γ. θαη πξηλ απφ ηε 
δηαίξεζε θαηά ην άξζξν 977 ηνπ θ.Πνι.Γ. θαη ηθαλνπνηνχληαη πξνλνµηαθψο απφ ηπρφλ ρξεµαηηθφ πνζφ πνπ 
επηζηξέθεηαη ζηελ ΔΠΔΤ απφ ην πλεγγπεηηθφ ζχµθσλα µε ηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 
άξζξνπ 74 ηνπ λ.2533/1997.  

3. Αλ ΑΔΠΔΤ ιπζεί θαη ηεζεί ζε εθθαζάξηζε, ηα ελ γέλεη ρξεµαηνπηζησηηθά µέζα θαη ηα ρξεµαηηθά πνζά  
πνπ αλήθνπλ ζε πειάηεο ηεο απνρσξίδνληαη απφ ηελ πξνο δηαλνµή εηαηξηθή πεξηνπζία θαη 
απνδίδνληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπο, εθηφο εάλ:  

(α) έρεη ζπζηαζεί επ' απηψλ ελέρπξν, νπφηε παξαδίδνληαη ζηνλ ελερπξνχρν δαλεηζηή ή  
(β) πθίζηαηαη απαίηεζε ηεο ΑΔΠΔΤ θαηά ησλ δηθαηνχρσλ, νπφηε ζπµςεθίδνληαη νη αληίζεηεο 

νµνεηδείο απαηηήζεηο.  
4. ηα ρξεµαηνπηζησηηθά µέζα θαη ηα ρξεµαηηθά πνζά πνπ αλήθνπλ ζε πειάηεο ηεο ΑΔΠΔΤ θαη 

απνρσξίδνληαη απφ ηελ πξνο δηαλνµή εηαηξηθή πεξηνπζία πεξηιαµβάλνληαη εθηφο απφ ηα 
ρξεµαηνπηζησηηθά µέζα θαη ηα ρξεµαηηθά πνζά πνπ αλήθνπλ ζηνπο πειάηεο ηεο ΑΔΠΔΤ ζχµθσλα µε 
ηνπο θαλφλεο ηνπ εµπξαγµάηνπ δηθαίνπ, θαη ηα ρξεµαηνπηζησηηθά µέζα, ζε πιηθή ή άπιε µνξθή, θαη 
ηα ρξεµαηηθά πνζά πνπ θαηέρεη, άµεζα ή έµµεζα, ε ΑΔΠΔΤ γηα ινγαξηαζµφ πειαηψλ, επί ησλ 
νπνίσλ ε απαίηεζε ησλ πειαηψλ επαιεζεχεηαη µε βάζε ηηο εγγξαθέο ζηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο 
ΑΔΠΔΤ, θαζψο θαη µε θάζε άιιν έγγξαθν απνδεηθηηθφ µέζν.  
5. Ο πίλαθαο ησλ ρξεµαηνπηζησηηθψλ µέζσλ θαη ρξεµαηηθψλ πνζψλ ηεο ΑΔΠΔΤ, ηα νπνία αλήθνπλ 

ζε πειάηεο ηεο, ζπληάζζεηαη απφ ηνλ εθθαζαξηζηή θαη θνηλνπνηείηαη ζε νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνµν 

ζπµθέξνλ. 
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Άξζξν 25       Πξνζηαζία επελδπηψλ 

 

 

Αθνξά φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα πξνβεί ε Σξάπεδα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ πειαηψλ ηεο.   Τπάξρεη ππνρξέσζε γηα έγγξαθε ελεκέξσζε φζνλ 

αθνξά ηηο επελδπηηθέο θηλήζεηο (statement), ελψ είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε 

ηηκνθαηαιφγνπ ππεξεζηψλ.  

Παξέρεηαη κηθξφ πεξηζψξην επειημίαο ζηηο Σξάπεδεο πξνθεηκέλνπ λα κελ ηεξνχλ ηε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ πειάηε ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο, ζε 

πεξίπησζε πνπ παξέρνπλ κφλν ηελ ππεξεζία ηεο ιήςεο-δηαβίβαζεο- εθηέιεζεο θαη 

φρη ηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ. 

 

Δλέξγεηεο: 

1.  Να δεκηνπξγεζνχλ ελεκεξσηηθά έληππα κε ζέκα: 

     1.1.  Σν εηαηξηθφ πξνθίι ηεο ηξάπεδαο. 

     1.2.  Πξντνληηθά θπιιάδηα. 

     1.3.  Eξσηεκαηνιφγην γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ επελδπηηθνχ πξνθίι ηνπ πειάηε. 

     1.4.  Disclaimers (γεληθά θαη αλά πξντφλ). 

     1.5.  Γεκηνπξγία ζχκβαζεο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

     1.6. Καηάινγνο ρξεψζεσλ / πξνκεζεηψλ γηα παξνρή πξντφλησλ & ππεξεζηψλ. 

2.   Γεκηνπξγία & ηήξεζε αξρείνπ κε έληππα & ζπκβάζεηο Πειαηείαο. 

3.   Γεκηνπξγία θαη παξαγσγή statement ην νπνίν ζα ιακβάλεη ν πειάηεο. 

4.  Γεκηνπξγία ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ φπνπ ζα αλαθέξεηαη ε Σηκνινγηαθή  

     Πνιηηηθή.
11
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 ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ ΔΠΔΝΓΤΣΧΝ  

Άξζξν 25 ππνρξεώζεηο επαγγειµαηηθήο ζπµπεξηθνξάο θαηά ηελ παξνρή επελδπηηθώλ 

ππεξεζηώλ  

1. Οη ΑΔΠΔΤ νθείινπλ λα ελεξγνχλ θαηά ηελ παξνρή επελδπηηθψλ θαη παξεπφµελσλ ππεξεζηψλ ζε 
πειάηεο µε αµεξνιεςία, εληηκφηεηα θαη επαγγειµαηηζµφ, ψζηε λα εμππεξεηνχλ µε ηνλ θαιχηεξν 
ηξφπν ηα ζπµθέξνληα ησλ πειαηψλ ηνπο θαη εηδηθφηεξα λα ζπµµνξθψλνληαη µε ηηο αξρέο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 έσο 8 ηνπ άξζξνπ απηνχ.  

2. Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ νη ΑΔΠΔΤ ζε πειάηεο ή ζε δπλεηηθνχο πειάηεο, 
ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ δηαθεµηζηηθψλ αλαθνηλψζεσλ, πξέπεη λα είλαη αθξηβείο, ζαθείο θαη µε 
παξαπιαλεηηθέο. Οη δηαθεµηζηηθέο αλαθνηλψζεηο πξέπεη λα µπνξνχλ λα αλαγλσξίδνληαη ζαθψο σο 
ηέηνηεο.  

3. Οη ΑΔΠΔΤ παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο ή ζηνπο δπλεηηθνχο πειάηεο θαηάιιειε πιεξνθφξεζε ζε 
θαηαλνεηή µνξθή, ψζηε απηνί λα είλαη επιφγσο ζε ζέζε λα θαηαλννχλ ηε θχζε θαη ηνπο θηλδχλνπο 
ηεο πξνζθεξφµελεο επελδπηηθήο ή παξεπφµελεο ππεξεζίαο θαη ηεο ζπγθεθξηµέλεο θαηεγνξίαο ηνπ 
πξνηεηλφµελνπ ρξεµαηνπηζησηηθνχ µέζνπ θαη σο εθ ηνχηνπ λα ιαµβάλνπλ επελδπηηθέο απνθάζεηο επί 
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ηε βάζεη αληηθεκεληθήο πιεξνθφξεζεο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο µπνξεί λα παξέρνληαη ζε ηππνπνηεµέλε 
µνξθή. Ζ πιεξνθφξεζε πεξηιαµβάλεη ζηνηρεία ζρεηηθά µε:  

 

(α) ηελ ΑΔΠΔΤ θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο,  
(β) ηα ρξεµαηνπηζησηηθά µέζα θαη ηηο πξνηεηλφµελεο επελδπηηθέο ζηξαηεγηθέο, θαζψο θαη 

θαηάιιειε θαζνδήγεζε θαη πξνεηδνπνηήζεηο ζρεηηθά µε ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη µε ηηο 
επελδχζεηο ζηα ελ ιφγσ ρξεµαηνπηζησηηθά µέζα ή µε ηελ πηνζέηεζε ησλ ελ ιφγσ επελδπηηθψλ 
ζηξαηεγηθψλ,  

(γ) ηνπο ηφπνπο εθηέιεζεο θαη  
(δ) ην θφζηνο θαη ηηο ζρεηηθέο παξεπφµελεο επηβαξχλζεηο.  
4. Όηαλ νη ΑΔΠΔΤ παξέρνπλ επελδπηηθέο ζπµβνπιέο ή πξνβαίλνπλ ζε δηαρείξηζε ραξηνθπιαθηνπ, 

νθείινπλ λα αληινχλ ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά µε ηε γλψζε θαη ηελ εµπεηξία ηνπ πειάηε ή 
ηνπ δπλεηηθνχ πειάηε ζηνλ επελδπηηθφ ηνµέα πνπ ζρεηίδεηαη µε ηε ζπγθεθξηµέλε θαηεγνξία 
ρξεµαηνπηζησηηθνχ µέζνπ ή ππεξεζίαο, θαζψο θαη ζρεηηθά µε ηε ρξεµαηννηθνλνµηθή θαηάζηαζε θαη 
ηνπο επελδπηηθνχο ζηφρνπο ηνπ, ψζηε λα µπνξνχλ λα ηνπο ζπζηήζνπλ ηηο επελδπηηθέο ππεξεζίεο θαη ηα 
ρξεµαηνπηζησηηθά µέζα πνπ είλαη θαηάιιεια γηα ηελ πεξίπησζή ηνπο (έιεγρνο θαηαιιειφηεηαο).  

5. Όηαλ νη ΑΔΠΔΤ παξέρνπλ άιιεο επελδπηηθέο ππεξεζίεο εθηφο απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 4, δεηνχλ απφ ηνλ πειάηε ή ην δπλεηηθφ πειάηε λα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά µε ηηο 
γλψζεηο θαη ηελ εµπεηξία ηνπ ζηνλ επελδπηηθφ ηνµέα πνπ ζρεηίδεηαη µε ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία 
ηνπ πξνζθεξφµελνπ ή δεηνχµελνπ ρξεµαηνπηζησηηθνχ µέζνπ ή ππεξεζίαο, ψζηε λα µπνξνχλ νη 
ΑΔΠΔΤ λα εθηηκήζνπλ θαηά πφζνλ ε ζρεδηαδφµελε επελδπηηθή ππεξεζία ή ην ρξεµαηνπηζησηηθφ 
µέζν είλαη θαηάιιειν γηα ηνλ πειάηε (έιεγρνο ζπµβαηφηεηαο). Δθφζνλ νη ΑΔΠΔΤ θξίλνπλ, βάζεη 
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ιάβεη ζχµθσλα µε ην πξνεγνχµελν εδάθην, φηη ην ρξεµαηνπηζησηηθφ 
µέζν ή ε ππεξεζηα δελ είλαη θαηάιιεια γηα ηνλ πειάηε ή ην δπλεηηθφ πειάηε, νθείινπλ λα ηνλ 
πξνεηδνπνηήζνπλ ζρεηηθά. Ζ πξνεηδνπνίεζε απηή µπνξεί λα παξέρεηαη ζε ηππνπνηεµέλε µνξθή. Δάλ ν 
πειάηεο ή ν δπλεηηθφο πειάηεο δελ παξάζρεη ηηο θαηά ην πξψην εδάθην πιεξνθνξίεο ζρεηηθά µε ηηο 
γλψζεηο θαη ηελ εµπεηξία ηνπ ή αλ παξάζρεη αλεπαξθείο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, νη ΑΔΠΔΤ νθείινπλ 
λα ηνλ πξνεηδνπνηήζνπλ φηη ε απφθαζή ηνπ απηή δελ ηνπο επηηξέπεη λα θξίλνπλ θαηά πφζνλ ε 
πξνζθεξφµελε ή δεηνχµελε επελδπηηθή ππεξεζία ή ην πξνζθεξφµελν ή δεηνχµελν ρξεµαηνπηζησηηθφ 
µέζν είλαη θαηάιιεια γη' απηφλ. Ζ πξνεηδνπνίεζε απηή µπνξεί λα παξέρεηαη ζε ηππνπνηεµέλε µνξθή.  

6. Οη ΑΔΠΔΤ πνπ παξέρνπλ επελδπηηθέο ππεξεζίεο νη νπνίεο ζπλίζηαληαη απνθιεηζηηθά ζηελ 
εθηέιεζε εληνιψλ πειαηψλ ή ηε ιήςε θαη δηαβίβαζε εληνιψλ µε ή ρσξίο παξεπφµελεο ππεξεζίεο 
µπνξνχλ λα παξέρνπλ ηηο ελ ιφγσ επελδπηηθέο ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο ηνπο ρσξίο λα έρνπλ ιάβεη ηηο 
πιεξνθνξίεο θαη ρσξίο λα έρνπλ θαηαιήμεη ζηελ θξίζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 5, εθφζνλ 
πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:  

(α) Οη ελ ιφγσ ππεξεζίεο αθνξνχλ µεηνρέο, εηζεγµέλεο γηα δηαπξαγµάηεπζε ζε νξγαλσµέλε αγνξά ή 
ζε ηζνδχλαµε αγνξά ηξίηεο ρψξαο, µέζα ρξεµαηαγνξάο, νµνινγίεο ή άιιεο µνξθέο ηηηινπνηεµέλνπ 
ρξένπο, (µε ηελ εμαίξεζε ησλ νµνινγηψλ ή άιισλ µνξθψλ ηηηινπνηεµέλνπ ρξένπο πνπ ελζσµαηψλνπλ 
παξάγσγα), µεξίδηα ΟΔΚΑ θαη άιια µε ζχλζεηα ρξεµαηνπηζησηηθά µέζα. Αγνξά ηξίηεο ρψξαο 
ζεσξείηαη ηζνδχλαµε µε νξγαλσµέλε αγνξά, εάλ πιεξνί ηζνδχλαµεο απαηηήζεηο µε ηηο νξηδφµελεο ζην 
Κεθάιαην Σ' ηνπ Πξψηνπ Μέξνπο ηνπ λφµνπ απηνχ.  

(β) Ζ ππεξεζία παξέρεηαη θαηφπηλ πξσηνβνπιίαο ηνπ πειάηε ή δπλεηηθνχ πειάηε.  
(γ) Ο πειάηεο ή δπλεηηθφο πειάηεο έρεη ελεµεξσζεί ζαθψο φηη, θαηά ηελ παξνρή ηεο ελ ιφγσ 

ππεξεζίαο, ε ΑΔΠΔΤ δελ ππνρξενχηαη λα αμηνινγήζεη ηε ζπµβαηφηεηα ηνπ ρξεµαηνπηζησηηθνχ 
µέζνπ πνπ πξνζθέξεηαη ή ηεο ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη θαη φηη δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε 
πξνζηαζία ησλ ζρεηηθψλ θαλφλσλ επαγγειµαηηθήο ζπµπεξηθνξάο. Ζ πξνεηδνπνίεζε απηή µπνξεί λα 
παξέρεηαη ζε ηππνπνηεµέλε µνξθή.  

(δ) Ζ ΑΔΠΔΤ ζπµµνξθψλεηαη µε ηηο θαηά ην άξζξν 13 ππνρξεψζεηο ηεο.  
7. Οη ΑΔΠΔΤ ηεξνχλ αξρείν µε ηα έγγξαθα θαη ηηο ζπµβάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη µεηαμχ ηνπ 

πειάηε θαη ηεο ΑΔΠΔΤ, ηα νπνία αλαθέξνπλ ηα δηθαηψµαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ µεξψλ, θαζψο 
θαη ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο ε ΑΔΠΔΤ παξέρεη ππεξεζίεο ζηνλ πειάηε. Σ α δηθαηψµαηα θαη νη 
ππνρξεψζεηο ησλ µεξψλ µπνξνχλ λα νξίδνληαη µε αλαθνξά ζε άιια έγγξαθα ή λνµηθά θείµελα.  

8. Οη ΑΔΠΔΤ παξέρνπλ ζε θάζε πειάηε εγγξάθσο επαξθή ελεµέξσζε ζρεηηθά µε ηηο παξερφµελεο 
ππεξεζίεο. ηελ ελεµέξσζε απηή πεξηιαµβάλεηαη, φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε, ην θφζηνο ησλ 
ζπλαιιαγψλ πνπ εθηεινχληαη γηα ινγαξηαζµφ ηνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ ηνπ παξέρνληαη.  

9. Όηαλ ε επελδπηηθή ππεξεζία πξνζθέξεηαη σο µέξνο ρξεµαηνπηζησηηθνχ πξνίφληνο πνπ ήδε 
ππφθεηηαη ζε άιιεο δηαηάμεηο ηεο θνηλνηηθήο λνµνζεζίαο ή ζε θνηλά επξσπατθά πξφηππα ζρεηηθά µε ηα 
πηζησηηθά ηδξχµαηα θαη ηελ θαηαλαισηηθή πίζηε φζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ ησλ 
πειαηψλ θαη ηηο απαηηήζεηο πεξί πιεξνθνξηψλ, ε παξνρή ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο δελ ππφθεηηαη 
επηπξνζζέησο ζηηο επηβαιιφµελεο µε ην άξζξν απηφ ππνρξεψζεηο.  

10. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο µπνξεί λα 
εμεηδηθεχνληαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ΔΠΔΤ πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 έσο 8, ζχµθσλα µε 
ηα εθηειεζηηθά µέηξα ηεο παξαγξάθνπ 1 Ο ηνπ άξζξνπ 19 ηεο Οδεγίαο 2004/39!Δθ.  
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Άξζξν 26        ρέζε κε  ΑΔΓΑΚ & ινηπέο ΔΠΔΤ 

 

 

Δλέξγεηεο: 

 

Οξηνζεηείηαη ε ζρέζε ηεο Σξάπεδαο κε ηελ ΑΔΓΑΚ ή  ηηο ινηπέο ζπλεξγαδφκελεο 

ΑΔΠΔΤ. 

 

Άξζξν 27    Πνιηηηθή εθηέιεζεο εληνιψλ πειαηείαο 

  

Αθνξά ηελ θαηαγξαθή ηεο πνιηηηθήο εθηέιεζεο ησλ εληνιψλ πειαηείαο πνπ 

εθαξκφδεη ε Σξάπεδα θαη ηε γλσζηνπνίεζή ηεο ζηνπο πειάηεο γηα λα πάξεη ηε 

ζπλαίλεζή ηνπο. 

 

Δλέξγεηεο: 

1.  Καηαγξαθή δηαδηθαζηψλ θαη δεκηνπξγία εηδηθνχ εληχπνπ κε ζέκα «Πνιηηηθή 

Δθηέιεζεο Δληνιψλ» πνπ ηεξνχκε γηα ηνπο πειάηεο καο. 

2.  Απνζηνιή ηνπ παξαπάλσ εληχπνπ ζηελ πειαηεία ηεο. καδί κε εηδηθφ έληππν κέζσ 

ηνπ νπνίνπ ζα δεηάκε ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζή ηνπο κέρξη 15/12/2007. 

3.  Γηεξεχλεζε γηα ελαιιαθηηθνχο ηφπνπο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηε «βέιηηζηε 

εθηέιεζε» ησλ εληνιψλ πειαηείαο.
13
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 Άξζξν 26 Παξνρή ππεξεζηώλ µέζσ άιιεο ΔΠΔΤ  
1. ΑΔΠΔΤ πνπ ιαµβάλεη, µε ηε µεζνιάβεζε άιιεο ΔΠΔΤ, νδεγίεο γηα ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ή 

παξεπφµελσλ ππεξεζηψλ γηα ινγαξηαζµφ ελφο πειάηε µπνξεί λα βαζίδεηαη ζηηο ζρεηηθέο µε ηνλ 
πειάηε πιεξνθνξίεο πνπ ηεο γλσζηνπνηεί ε µεζνιαβνχζα ΔΠΔΤ. Ζ µεζνιαβνχζα ΔΠΔΤ παξαµέλεη 
ππεχζπλε γηα ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ησλ δηαβηβαδφµελσλ πιεξνθνξηψλ.  

2. Ζ ΑΔΠΔΤ πνπ ιαµβάλεη νδεγίεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ινγαξηαζµφ ελφο πειάηε απφ 
µεζνιαβνχζα ΔΠΔΤ µπνξεί λα βαζίδεηαη ζε νπνηεζδήπνηε ζπζηάζεηο έρνπλ δνζεί ζηνλ πειφηε απφ 
ηε µεζνιαβνχζα ΔΠΔΤ ζρεηηθά µε ηελ ππεξεζία ή µε ηε ζπλαιιαγή. Ζ µεζνιαβνχζα ΔΠΔΤ 
παξαµέλεη ππεχζπλε γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφµελσλ ζπζηάζεσλ ή ζπµβνπιψλ γηα ην 
ζπγθεθξςέλν πειάηε.  

 

3. Ζ ΑΔΠΔΤ πνπ ιαµβάλεη νδεγίεο ή εληνιέο ελφο πειάηε µε ηε µεζνιάβεζε άιιεο ΔΠΔΤ 
παξαµέλεη ππεχζπλε γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ή ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο βάζεη απηψλ 
ησλ πιεξνθνξηψλ ή ζπζηάζεσλ, ζχµθσλα µε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ απηνχ.  
 
13

 Άξζξν 27 Τπνρξέσζε εθηέιεζεο ησλ εληνιώλ µε ηνπο πιένλ επλντθνύο γηα ηνλ πειάηε όξνπο  

1. Οη ΑΔΠΔΤ ιαµβάλνπλ θάζε εχινγν µέηξν, ψζηε λα επηηπγράλνπλ, θαηά ηελ εθηέιεζε εληνιψλ, 
ην βέιηηζην απνηέιεζµα γηα ηνλ πειάηε. ιαµβάλνληαο ππφςε ηελ ηηµή, ην θφζηνο, ηελ ηαρχηεηα, ηελ 
πηζαλφηεηα εθηέιεζεο θαη δηαθαλνληζµνχ, ηνλ φγθν, ηε θχζε θαη νπνηνλδήπνηε άιινλ παξάγνληα 
αθνξά ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ζπγθεθξηµέλεο νδεγίεο ηνπ πειάηε, ε 
ΑΔΠΔΤ εθηειεί ηελ εληνιή ζχµθσλα µε απηέο ηηο νδεγίεο.  

2. Οη ΑΔΠΔΤ θαηαξηίδνπλ θαη εθαξµφδνπλ απνηειεζµαηηθέο ξπζµίζεηο γηα λα ζπµµνξθψλνληαη µε 
ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1. Οη ΑΔΠΔΤ πξέπεη, ηδίσο, λα θαηαξηίδνπλ θαη λα εθαξµφδνπλ 
πνιηηηθή εθηέιεζεο εληνιψλ πνπ λα ηνπο επηηξέπεη λα επηηπγράλνπλ ην βέιηηζην δπλαηφ απνηέιεζµα 
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14Άξζξν 28  Δθηέιεζε εληνιψλ πειαηψλ    

Αθνξά ηα Π.Η. πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα λα εθηεινχλ εληνιέο γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ.   

 

Δλέξγεηεο: 

Καηαγξαθή δηαδηθαζηψλ θαη δεκηνπξγία  κεραληζκνχ πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ έγθαηξε 

θαη ηαρεία εθηέιεζε ησλ εληνιψλ ησλ πειαηψλ. 
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Άξζξν 29   πλδεδεκέλνη Αληηπξφζσπνη 

                                                                                                                                            
γηα ηηο εληνιέο ησλ πειαηψλ ηνπο, ζχµθσλα µε ηελ παξάγξαθν 1.  

3. Ζ πνιηηηθή εθηέιεζεο εληνιψλ πεξηέρεη, γηα θάζε θαηεγνξία ρξεµαηνπηζησηηθψλ µέζσλ, ζηνηρεία 
ζρεηηθά µε ηνπο δηάθνξνπο ηφπνπο δηαπξαγµάηεπζεο φπνπ ε ΑΔΠΔΤ εθηειεί ηηο εληνιέο ησλ πειαηψλ 
ηεο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ηνπ ηφπνπ δηαπξαγµάηεπζεο. Ζ πνιηηηθή 
πεξηιαµβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηνπο ηφπνπο εθείλνπο φπνπ ε ΑΔΠΔΤ µπνξεί ζπζηεµαηηθά λα επηηπγράλεη 
ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζµα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιψλ ησλ πειαηψλ. Οη ΑΔΠΔΤ παξέρνπλ 
ζηνπο πειάηεο ηνπο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά µε ηελ πνιηηηθή εθηέιεζεο εληνιψλ πνπ 
αθνινπζνχλ θαη ιαµβάλνπλ ηελ πξνεγνχµελε ζπλαίλεζε ησλ πειαηψλ ηνπο ζρεηηθά µε ηελ ελ ιφγσ 
πνιηηηθή.  

4. Όηαλ ε αθνινπζνχµελε πνιηηηθή εθηέιεζεο εληνιψλ πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο 
εληνιψλ εθηφο νξγαλσµέλσλ αγνξψλ ή ΠΜΓ, νη ΑΔΠΔΤ ελεµεξψλνπλ ζρεηηθά ηνπο πειάηεο ή ηνπο 
δπλεηηθνχο πειάηεο ηνπο. Οη ΑΔΠΔΤ εμαζθαιίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ηε ξεηή ζπλαίλεζε ησλ 
πειαηψλ ηνπο πξνηνχ εθηειέζνπλ εληνιέο πειαηψλ εθηφο νξγαλσµέλσλ αγνξψλ ή ΠΜΓ. ΟΗ ΑΔΠΔΤ 
µπνξνχλ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ ελ ιφγσ ζπλαίλεζε µε ηε µνξθή γεληθήο ζπµθσλίαο ή γηα 
ζπγθεθξηµέλεο ζπλαιιαγέο.  

5. Οη ΑΔΠΔΤ παξαθνινπζνχλ ηελ απνηειεζµαηηθφηεηα ησλ ξπζµίζεσλ θαη ηεο πνιηηηθήο πνπ 
αθνινπζνχλ σο πξνο ηελ εθηέιεζε εληνιψλ, ψζηε λα εληνπίδνπλ θαη λα δηνξζψλνπλ, φπνπ ρξεηάδεηαη, 
ηπρφλ ειιείςεηο. Δηδηθφηεξα, νη ΑΔΠΔΤ εμεηάδνπλ ηαθηηθά θαηά πφζνλ νη ηφπνη δηαπξαγµάηεπζεο, 
πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πνιηηηθή εθηέιεζεο εληνιψλ, επηηπγράλνπλ ην βέιηηζην απνηέιεζµα γηα ηνπο 
πειάηεο ηνπο θαη λα ηξνπνπνηνχλ αλαιφγσο ηηο ξπζµίζεηο εθηέιεζεο εληνιψλ πνπ αθνινπζνχλ. Οη 
ΑΔΠΔΤ πιεξνθνξνχλ ηνπο πειάηεο ηνπο γηα θάζε νπζηαζηηθή αιιαγή ησλ ξπζµίζεσλ θαη ηεο 
πνιηηηθήο πνπ αθνινπζνχλ σο πξνο ηελ εθηέιεζε εληνιψλ.  

6. Οη ΑΔΠΔΤ, θαηφπηλ αηηήµαηνο ησλ πειαηψλ ηνπο, παξέρνπλ ζε απηνχο ηα ζηνηρεία φηη έρνπλ 
εθηειέζεη  
ηηο εληνιέο ηνπο ζχµθσλα µε ηελ πνιηηηθή εθηέιεζεο εληνιψλ πνπ αθνινπζνχλ.  

7. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο µπνξεί λα εμεηδηθεχνληαη νη 

ππνρξεψζεηο ησλ ΑΔΠΔΤ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1, 3, 4 θαη 5 ζχµθσλα µε ηα εθηειεζηηθά 

µέηξα ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 21 ηεο Οδεγίαο 2004/39IΔΚ 
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 Άξζξν 28   Καλόλεο εθηέιεζεο ησλ εληνιώλ πειαηώλ  

1. Οη ΑΔΠΔΤ πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα λα εθηεινχλ εληνιέο γηα ινγαξηαζµφ πειαηψλ εθαξµφδνπλ 
δηαδηθαζίεο θαη µεραληζµνχο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ έγθαηξε, δίθαηε θαη ηαρεία εθηέιεζε ησλ εληνιψλ 
πειαηψλ ζε ζρέζε µε ηηο εληνιέο άιισλ πειαηψλ ή µε ηα ζπµθέξνληα ηεο ΑΔΠΔΤ, πεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ 
επελδχζεσλ ηεο ΑΔΠΔΤ ζε ρξεµαηνπηζησηηθά µέζα. Οη ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο θαη µεραληζµνί επηηξέπνπλ 
ηελ εθηέιεζε ζπγθξίζηµσλ εληνιψλ πειαηψλ µε ρξνληθή πξνηεξαηφηεηα αλάινγα µε ην ρξφλν ιήςεο θάζε 
εληνιήο απφ ηελ ΑΔΠΔΤ.  

2. ε πεξίπησζε εληνιήο πειάηε µε φξην πνπ αθνξά µεηνρέο εηζεγµέλεο ζε νξγαλσµέλε αγνξά ε νπνία 

δελ εθηειείηαη αµέζσο ππφ ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, νη ΑΔΠΔΤ πξέπεη, εθηφο εάλ ν πειάηεο 

έρεη δψζεη ξεηά άιιεο νδεγίεο, λα ιάβνπλ µέηξα γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ ηαρχηεξε δπλαηή εθηέιεζε ηεο 

εληνιήο αλαθνηλψλνληαο αµέζσο δεµφζηα ηελ εληνιή απηή ηνπ πειάηε µε ηξφπν πξνζηηφ ζηνπο άιινπο 

ζπµµεηέρνληεο ζηελ αγνξά. Οη ΑΔΠΔΤ ζεσξείηαη φηη εθπιεξψλνπλ ηελ ππνρξέσζή ηνπο απηή εάλ 

δηαβηβάζνπλ ηελ εληνιή ηνπ πειάηε ζε νξγαλσµέλε αγνξά ή ΠΜΓ.  
3. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο µπνξεί:  
(α) λα εμεηδηθεχνληαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ΑΔΠΔΤ ηνπ άξζξνπ απηνπ θαη  

(β) λα απαιιάζζνληαη νη ΑΔΠΔΤ απφ ηελ ππνρξέσζε δεµνζηνπνίεζεο εληνιήο µε φξην ηεο νπνίαο ην 

µέγεζνο είλαη µεγάιν ζε ζχγθξηζε µε ην θαλνληθφ µέγεζνο ησλ ζπλαιιαγψλ ζηελ αγνξά ζπµθσλα µε ηα 

νξηδφµελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 56.  
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 Άξζξν 29 πλδεδηµέλνη αληηπξόζσπνη  
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 (ε ζπλέρεηα ησλ άξζξσλ 12.2 & 12.5) Αθνξά ηε ζρέζε ηεο Σξάπεδαο κε 

ζπλεξγαδφκελεο εηαηξίεο θαη αληηπξνζψπνπο. 

 

Δλέξγεηεο: 

1. Nα δηεπθξηληζηεί ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο ηεο ηξάπεδαο. Σν λνκνζρέδην αλαθέξεηαη 

ζε ζαθείο πεξηνξηζκνχο θαη ππνρξεψζεηο (πηζηνπνηεκέλα ζηειέρε, κεηξψν 

ζπλδεδεκέλσλ αληηπξνζψπσλ θιπ). 

2. Να ππνβιεζεί ιίζηα κε ζπλδεδεκέλνπο αληηπξνζψπνπο ζην ζρεηηθφ κεηξψν πνπ 

ηεξεί ε ΣηΔ. 
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Άξζξν 30   πλαιιαγέο κε επηιέμηκν αληηζπκβαιιφκελν 

                                                                                                                                            

1. Οη ΑΔΠΔΤ µπνξνχλ λα νξίδνπλ θπζηθά ή λνµηθά πξφζσπα σο ζπλδεδεµέλνπο αληηπξνζψπνπο, εθφζνλ 
είλαη εγγεγξαµµέλνη ζην µεηξψν ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ απηνπ, θαηφπηλ πξνεγνπµελεο ελεµέξσζεο 
ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο πξνθεηµέλνπ γηα πηζησηηθά ηδξχµαηα. ΟΗ ζπλ-
δεδεµέλνη αληηπξφζσπνη δελ επηηξέπεηαη λα θαηέρνπλ ρξήµαηα ή ρξεµαηνπηζησηηθά µέζα γηα ινγαξηαζµφ 
πειαηψλ.  

2. Οη ζπλδεδεµέλνη αληηπξφζσπνη ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζµφ µηαο θαη µφλν ΑΔΠΔΤ ππφ ηελ πιήξε θαη 

άλεπ φξσλ επζχλε ηεο. Οη ζπλδεδεµέλνη αληηπξφζσπνη µπνξνχλ λα δηαθεµίδνπλ ηηο επελδπηηθέο θαη 

παξεπφµελεο ππεξεζίεο πνπ δχλαηαη λα παξέρεη ε ΑΔΠΔΤ ζε πειάηεο ή δπλεηηθνχο πειάηεο, λα ιαµβάλνπλ 

θαη λα δηαβηβάδνπλ εληνιέο πειαηψλ ζρεηηθά µε επελδπηηθέο ππεξεζίεο ή ρξεµαηνπηζησηηθά µέζα, λα 

µεζνιαβνχλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ρξεµαηνπηζησηηθψλ µέζσλ θαη λα παξέρνπλ  
 

ζπµβνπιέο ζε πειάηεο ζρεηηθά µε ηα ελ ιφγσ ρξεµαηνπηζησηηθά µέζα θαη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ε 
ΑΔΠΔΤ.  

3. Οη ΑΔΠΔΤ δηαζθαιίδνπλ φηη ν ζπλδεδεµέλνο αληηπξφζσπνο γλσζηνπνηεί ηελ ηδηφηεηα ππφ ηελ νπνία 

ελεξγεί θαη ηελ ΑΔΠΔΤ ηελ νπνία αληηπξνζσπεχεη φπνηε έξρεηαη ζε επαθή µε δπλεηηθφ πειάηε ή πξνηνχ 

δηαθεµίζεη ή παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ζε πειάηε.  

4. Οη ΑΔΠΔΤ πνπ νξίδνπλ ζπλδεδεµέλνπο αληηπξνζψπνπο ιαµβάλνπλ ηα αλαγθαία µέηξα ψζηε λα 

απνθεπγεηαη θάζε ελδερφµελν δπζµελψλ επηπηψζεσλ ησλ µε ππνθείµελσλ ζηνλ παξφληα λφµν 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζπλδεδεµέλνπ αληηπξνζψπνπ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αζθε( απηφο γηα ινγαξηαζµφ 

ηεο ΑΔΠΔΤ.  

5. Οη ζπλδεδεµέλνη αληηπξφζσπνη πνπ είλαη εγθαηεζηεµέλνη ζηελ Διιάδα εγγξάθνληαη απφ ηελ ΑΔΠΔΤ ή 

ην πηζησηηθφ ίδξπµα πνπ αληηπξνζσπεπνπλ ζε µεηξψν ζπλδεδεµέλσλ αληηπξνζψπσλ πνπ ηεξείηαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ηελ Σξάπεδα ηεο ειιάδνο αληίζηνηρα. ΣΟ µεηξψν ελεµεξψλεηαη ηαθηηθά θαη 

ε πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ είλαη ειεχζεξε. Οη ΑΔΠΔΤ θαη ηα πηζησηηθά ηδξχµαηα πνπ πξνηείλνπλ ηελ 

εγγξαθή ζπλδεδεµέλνπ αληηπξνζψπνπ ζην µεηξψν βεβαηψλνπλ φηη απηφο δηαζέηεη θαιή θήµε θαη 

θαηάιιειεο γεληθέο, εµπνξηθέο θαη επαγγειµαηηθέο γλψζεηο πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα παξέρνπλ µε αθξίβεηα 

ζηνλ πειάηε ή ηνλ δπλεηηθφ πειάηε θάζε ρξήζηµε πιεξνθνξία γηα ηελ πξνηεηλφµελε ππεξεζία.  

6. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ή µε Πξάμε ηνπ Γηνηθεηή 

ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαζνξίδνληαη αληίζηνηρα νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εγγξαθή ησλ ζπλδεδεµέλσλ 

αληηπξνζψπσλ ζην µεηξψν, ην νπνίν ηεξείηαη θαηά πεξίπησζε ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο αληίζηνηρα, θαζψο θαη νη ηερληθέο ιεπηνµέξεηεο γηα ηελ ηήξεζε θαη ελεµέξσζε ηνπ 

µεηξψνπ θαη ηελ πξφζβαζε ηνπ επελδπηηθνπ θνηλνχ ζε απηφ. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαη πξάμε νξίδνληαη νη 

νξγαλσηηθέο απαηηήζεηο ησλ ΑΔΠΔΤ θαη ησλ πηζησηηθψλ ηδξπµάησλ αληίζηνηρα, πνπ ρξεζηµνπνηνχλ 

ζπλδεδεµέλνπο αληηπξνζψπνπο, θαζψο θαη ησλ ζπλδεδεµέλσλ αληηπξνζψπσλ θαη ξπζµίδεηαη θάζε αλαγθαίν 

ζέµα ζρεηηθά µε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπλδεδεµέλσλ αληηπξνζψπσλ.  

 
16

 Άξζξν 30    πλαιιαγέο µε επηιέμηµνπο αληηζπµβαιιόµελνπο  

1. Οη ΑΔΠΔΤ πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα λα εθηεινχλ εληνιέο γηα ινγαξηαζµφ πειαηψλ ή λα 

δηαπξαγµαηεχνληαη γηα ίδην ινγαξηαζµφ ή λα ιαµβάλνπλ θαη λα δηαβηβάδνπλ εληνιέο µπνξνχλ λα 

ζπµθσλνχλ ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ µε επηιέμηµνπο αληηζπµβαιιφµελνπο ρσξίο λα ππνρξενχληαη λα 

ζπµµνξθψλνληαη µε ηηο ππνρξεψζεηο ησλ άξζξσλ 25 θαη 27 θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 28, φζνλ 

αθνξά ηηο ζπλαιιαγέο απηέο ή νπνηαδήπνηε παξεπφµελε ππεξεζία άµεζα ζρεηηδφµελε µε απηέο ηηο 

ζπλαιιαγέο.  



 - 28 - 

  

 (ε ζπλέρεηα ησλ άξζξσλ 6 - 7) Αθνξά θπξίσο ζπλαιιαγέο γηα ίδην ινγαξηαζκφ κε 

ηελ ΑΔΓΑΚ ηεο ηξάπεδαο. ή άιιεο ηξάπεδεο. Δδψ ρξεηάδεηαη κφλν ε ελεκέξσζε εθ 

κέξνπο ηεο ηξάπεδαο θαη γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ. εκεηψλεηαη φηη 

ν Νφκνο πξνβιέπεη ειάρηζηε έσο κεδεληθή ελεκέξσζε γηα ηνπο «επηιέμηκνπο 

αληηζπκβαιιφκελνπο», άξα ειάρηζην θφζηνο γηα ηε ηξάπεδα. 

 

Δλέξγεηεο: 

Καηά ηελ θαηεγνξηνπνίεζε πειαηείαο πξέπεη λα βάινπκε φζνπο πεξηζζφηεξνπο 

πειάηεο (ηξάπεδεο, ΑΔΓΑΚ, μέλεο ηξάπεδεο θιπ) κπνξνχκε ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία. 

ηε ζπλέρεηα ζα ηεξνχκε ηηο ελέξγεηεο 1,2,3 πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 27.  
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Άξζξν 49      Σήξεζε αξρείνπ & γλσζηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ 

                                                                                                                                            
2. Χο επηιέμηµνη αληηζπµβαιιφµελνη λννχληαη νη ΑΔΠΔΤ, ηα πηζησηηθά ηδξχµαηα, νη αζθαιηζηηθέο 

εηαηξίεο, νη Οξγαληζµνί πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ ζε Κηλεηέο Αμίεο (ΟΔΚΑ) θαη νη εηαηξίεο δηαρείξηζήο 

ηνπο, νη αλψλπµεο εηαηξίεο επελδχζεσο ραξηνθπιαθίνπ, ηα ζπληαμηνδνηηθά ηαµεία θαη νη εηαηξίεο 

δηαρείξηζήο ηνπο, άιια ρξεµαηνπηζησηηθά ηδξχµαηα πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο  
ή ππφθεηληαη ζε ξπζµίζεηο θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ή ηνπ δηθαίνπ θξάηνπο - µέινπο, νη επηρεηξήζεηο πνπ 
εμαηξνχληαη απφ ηελ εθαξµνγή ηνπ λφµνπ απηνχ ζχµθσλα µε ηηο πεξηπηψζεηο ηα' θαη ηβ' ηεο 
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 3, νη εζληθέο θπβεξλήζεηο θαη νη αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ηνπο, 
ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ δεµφζησλ θνξέσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη ην δεµφζην ρξένο, νη θεληξηθέο 
ηξάπεδεο θαη νη ππεξεζληθνί νξγαληζµνί. Οη επηρεηξήζεηο απηέο µπνξνχλ λα δεηήζνπλ λα 
αληηµεησπηζηνχλ, είηε γεληθά είηε γηα ζπγθεθξηµέλεο ζπλαιιαγέο, σο πειάηεο ησλ νπνίσλ νη ζρέζεηο 
µε ηελ ΑΔΠΔΤ ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 25, 27 θαη 28.  

3. ε πεξίπησζε ζπλαιιαγήο, ζηελ νπνία ν επηιέμηµνο αληηζπµβαιιφµελνο είλαη επηρείξεζε 
εγθαηεζηεµέλε ζε άιιν θξάηνο - µέινο, νη ΑΔΠΔΤ απνδέρνληαη ην θαζεζηψο ηνπ επηιέμηµνπ 
αληηζπµβαιιφµελνπ, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη απφ ηε λνµνζεζία ηνπ θξάηνπο - µέινπο εγθαηάζηαζήο 
ηνπ.  

4. Οη ΑΔΠΔΤ, πξηλ δηελεξγήζνπλ ζπλαιιαγέο ηεο παξαγξάθνπ 1, ιαµβάλνπλ απφ ηνλ επηιέμηµν 
αληηζπµβαιιφµελν, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, ξεηή επηβεβαίσζε φηη δέρεηαη λα αληηµεησπηζηεί σο 
επηιέμηµνο αληηζπµβαιιφµελνο. Ζ επηβεβαίσζε απηή ιαµβάλεηαη είηε µε µνξθή γεληθήο ζπµθσλίαο 
είηε γηα θάζε µεµνλσµέλε ζπλαιιαγή.  

5. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο µπνξεί λα 
εμεηδηθεχνληαη νη δηαδηθαζίεο αίηεζεο γηα ηε µεηαρείξηζε πειαηψλ σο επηιέμηµνη αληηζπµβαιιφµελνη 
νη δηαδηθαζίεο ιήςεο ξεηήο επηβεβαίσζεο απφ απηνχο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέµα θαη αλαγθαία 
ιεπηνµέξεηα ζχµθσλα µε ηα εθηειεζηηθά µέηξα ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 24 ηεο Οδεγίαο 
2004/391Δθ.  
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 ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΚΔΡΑΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ  

Άξζξν 49    Γλσζηνπνίεζε ζπλαιιαγώλ θαη θαηαρώξεζε ζηνηρείσλ  

1. Οη ΑΔΠΔΤ νθείινπλ λα ηεξνχλ ζηε δηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, γηα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ 
ρξφληα, ηα ζηνηρεία ζρεηηθά µε ηηο ζπλαιιαγέο ζε ρξεµαηνπηζησηηθά µέζα πνπ έρνπλ δηελεξγήζεη, είηε γηα 
ίδην ινγαξηαζµφ είηε γηα ινγαξηαζµφ πειαηψλ. ηελ πεξίπησζε ησλ ζπλαιιαγψλ γηα ινγαξηαζµφ πειαηψλ, 
ηα αξρεία πεξηέρνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά µε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πειάηε, θαζψο θαη ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ δεηνχληαη ζχµθσλα µε ην λ. 2331/1995 (ΦΔΚ 173 Α'), γηα ηελ πξφιεςε ηεο 
ρξεζηµνπνίεζεο ηνπ ρξεµαηνπηζησηηθνχ ζπζηήµαηνο γηα ηε λνµηµνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνµεο 
δξαζηεξηφηεηεο.  

2. Οη ΔΠΔΤ νη νπνίεο εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα ή ιεηηνπξγνχλ µε ππνθαηάζηεµα ζηελ Διιάδα θαη εθηεινχλ 
ζπλαιιαγέο ζε ρξεµαηνπηζησηηθά µέζα εηζεγµέλα ζε νξγαλσµέλε αγνξά γλσζηνπνηνχλ ηηο ζπλαιιαγέο 



 - 29 - 

 

Αλαθέξεηαη ζηελ ηήξεζε αξρείνπ θαη ζηελ ελεκέξσζε ηεο ΔΚ. γηα ηηο ζπλαιιαγέο 

πνπ πξαγκαηνπνηεί ε ηξάπεδα θαη νη πειάηεο ηεο. 

 

Δλέξγεηεο: 

1. Γεκηνπξγία & Σήξεζε αξρείνπ ζπλαιιαγψλ γηα 5 έηε (γηα ίδην ινγαξηαζκφ & 

πειαηεία). 

2. Γεκηνπξγία εληχπνπ (εκεξήζην statement ζπλαιιαγψλ) γηα ηελ ελεκέξσζε (ηελ 

επφκελε εκέξα) ηεο ΔΚ.. 

 

8.   ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΑΝΑ  ΓΗΔΤΘΤΝΖ. 

 

ην   πίλαθα  πνπ αθνινπζεί αληηπαξαηίζεληαη νη δηεπζχλζεηο θαη νη ελέξγεηεο 

 πνπ νθείινπλ λα θάλνπλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζζνχλ ζηηο λέεο απαηηήζεηο ηνπ 

λφκνπ . Θεσξείηε ζαλ νδεγφο ελεξγεηψλ θαη βαζηθφο γηα ηελ ζχληαμε ησλ 

ρξνλνδηαγξακκάησλ .  

Α/Α ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΝΔΡΓΔΗΔ 

1 Ννκηθψλ   Τπεξεζηψλ 1. Έιεγρνο φισλ ησλ ζπκβάζεσλ θαη 

ησλ φξσλ ησλ πξντφλησλ. 

2. Γεκηνπξγία λέσλ επελδπηηθψλ 

ζπκβάζεσλ. 

2  Γηεχζπλζε  Γηαρείξηζεο 

Γηαζεζίκσλ 

1.Δζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο γηα        

επελδπηηθά πξντφληα. 

                                                                                                                                            
απηέο ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ην ηαρχηεξν δπλαηφλ, θαη ην αξγφηεξν εληφο ηεο επφµελεο εξγάζηµεο 
εµέξαο. Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαη γηα ζπλαιιαγέο ζε ρξεµαηνπηζησηηθά µέζα εηζεγµέλα ζε 
νξγαλσµέλε αγνξά νη νπνίεο δηελεξγήζεθαλ εθηφο νξγαλσµέλεο αγνξάο.  

3. Ζ γλσζηνπνίεζε πεξηιαµβάλεη ηδίσο ζηνηρεία ζρεηηθά µε ηα νλφµαηα, ηνπο θσδηθνχο θαη ηνλ αξηζµφ 
(φγθν) ησλ ρξεµαηνπηζησηηθψλ µέζσλ πνπ αγνξάζηεθαλ ή πσιήζεθαλ, ηελ εµεξνµελία θαη ηελ ψξα 
εθηέιεζεο ησλ εληνιψλ, ηηο ηηµέο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηα µέζα πξνζδηνξηζµνχ ηεο ηαπηφηεηαο ηεο ΔΠΔΤ 
πνπ θαηάξηηζε ηε ζπλαιιαγή, ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζην παξάξηεµα Η, πίλαθαο Η ηνπ Καλνληζµνχ (ΔΚ) 
1287/2006 ηεο Δπξσπαηθήο Δπηηξνπήο (Η 241/2.9.2006).  

4. Ζ γλσζηνπνίεζε µπνξεί λα ππνβάιιεηαη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο απφ ηελ ίδηα ηελ ΔΠΔΤ, απφ 
ηξίηνλ πνπ ελεξγεί γηα ινγαξηαζµφ ηεο, απφ ζχζηεµα αληηζηνίρηζεο ή αλαθνξάο ζπλαιιαγψλ εγθεθξηµέλν 
απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, θαζψο θαη απφ ηελ νξγαλσµέλε αγνξά ή ηνλ ΠΜΓ, µε ηα ζπζηήµαηα 
ησλ νπνίσλ νινθιεξψζεθε ε ζπλαιιαγή. ε πεξίπησζε πνπ νη ζπλαιιαγέο γλσζηνπνηνχληαη ζηελ 
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο απεπζείαο απφ νξγαλσµέλε αγνξά, ΠΜΓ ή ζχζηεµα αληηζηνίρηζεο ή αλαθνξάο 
ζπλαιιαγψλ εγθεθξηµέλν απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ε ΔΠΔΤ απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε 
ηεο παξαγξάθνπ 2.  

5. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δηαβηβάδεη ηε γλσζηνπνίεζε πνπ ιαµβάλεη απφ ππνθαηαζηήµαηα Δπεγ, νη 
νπνίεο έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε άιιν θξάηνο. µέινο, ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο- κέινπο θαηαγσγήο ηεο 
ΔΠΔΤ, εθηφο αλ απηέο δειψζνπλ ξεηά φηη δελ επηζπκνχλ λα ιακβάλνπλ ηε γλσζηνπνίεζε. 
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 2.Γηαδηθαζίεο γηα ζπλδεδεκέλνπο   

αληηπξνζψπνπο. 

3 Γηεχζπλζε  Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ 1. Δζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο γηα 

επελδπηηθά πξντφληα. 

4 Γηεχζπλζε  πκκφξθσζεο 1.πλεξγαζία κε ηελ ΣηΔ ζε ζέκαηα 

ζπκκφξθσζεο. 

2.Έιεγρνο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη φξσλ  

5 Γηεχζπλζε  Οξγάλσζεο 1.Καηαγξαθή λέσλ θαη ηξνπνπνίεζε 

ππαξρνπζψλ δηαδηθαζηψλ. 

2.Γεκηνπξγία εληχπσλ 

3. δεκηνπξγία δηαδηθαζηψλ πνιηηηθψλ 

6 Γηεχζπλζε  Πιεξνθνξηθήο 1.Πξνζαξκνγή πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ . 

2.Αγνξά λένπ ινγηζκηθνχ αλ 

απαηηείηαη. 

7 Γηεχζπλζε  Δζσηεξηθνχ ειέγρνπ 1. Σξνπνπνίεζε ειεγθηηθψλ 

κεραληζκψλ 

8  Γηεχζπλζε  Marketing 1. Μνξθνπνίεζε  εληχπσλ. 

2. Δλεκεξσηηθά  θπιιάδηα 

ηηκνινγηαθήο    πνιηηηθήο. 

 

9  Γηεχζπλζε   Ζιεθηξνληθήο  

Σξαπεδηθήο 

1.Πξνζαξκνγή πξνγξακκάησλ. 

2.Καηαγξαθή λέσλ δηαδηθαζηψλ. 

10  Γηεχζπλζε   Personal Banking  1. Δλεκεξσηηθφ πιηθφ γηα ηνπ 

πειάηεο ηνπ Π.Η. 

11 Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο 1.Γεκηνπξγία ζεκηλαξίσλ γηα φινπο 

ηνπο εκπιεθφκελνπο ηνπ Π.Η. 

θεληξηθψλ ππεξεζηψλ θαη δηθηχνπ. 

2.Γεκηνπξγία ζεκηλαξίσλ γηα 

πηζηνπνίεζε ζηειερψλ . 

12 Γηεχζπλζε ηξαπεδηθψλ 

εξγαζηψλ/Θεκαηνθπιαθήο 

 

1. Καηαγξαθή λέσλ θαη ηξνπνπνίεζε 

ππαξρνπζψλ δηαδηθαζηψλ. 
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9.    ΚΗΝΓΤΝΟΗ  ΑΝΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

      ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί αληηπαξαζέηνληαη νη βαζηθφηεξεο ελέξγεηεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα α δηάθνξα είδε θηλδχλσλ (Αγνξάο, Πηζησηηθφο, Ρεπζηφηεηαο, 

ιεηηνπξγηθφο , πζηεκηθφο)
18

. 

 

ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΚΗΝΓΤΝΟΗ 

1. Πηζηνπνίεζε ζηειερώλ Α 

2. Καηεγνξηνπνίεζε πειαηώλ Α 

3. Παξνρή επελδπηηθώλ ππεξεζηώλ / 

ζπκβνπιώλ / πξντόλησλ 

Λ 

4. πκβάζεηο παξνρήο επελδπηηθώλ 

ππεξεζηώλ & πξντόλησλ 

Λ 

5. Γηαρείξηζε & εθηέιεζε εληνιώλ Α,Π,Ρ,Λ, 

6. Πξν- & κεηά-ζπλαιιαθηηθή 

δηαθάλεηα 

Λ 

7. Δλεκέξσζε πειαηώλ Λ 

8. Οξγαλσηηθέο απαηηήζεηο & θαλόλεο 

ζπκπεξηθνξάο 

Λ 

9. ύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ Λ, 

10. Αλαθνξέο ζπλαιιαγώλ πξνο 

επνπηηθέο αξρέο 

Λ 

11. Σήξεζε αξρείσλ ζπλαιιαγώλ Λ 

12. Τπνρξέσζε γηα disaster recovery 

site 

Λ 

13. Θεκαηνθπιαθή Π,Λ 

14. πκκεηνρή ζε ζύζηεκα 

απνδεκίσζεο επελδπηώλ 

Π,Λ, 

15. Αλάζεζε εξγαζηώλ ζε ηξίηνπο 

(outsourcing) 

Λ 

                                                 
18

 ΚΗΝΓΤΝΟ ΑΓΟΡΑ              Α 

ΠΗΣΧΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ        Π 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ   Λ 

ΚΗΝΓΤΝΟ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ    Ρ 

ΤΣΖΜΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ       
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16. πλεξγαζίεο κε ηξίηνπο (ΑΔΓΑΚ) Λ 

17. Γηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο Α,Π,Λ,Ρ, 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  Γ΄ 

 

1.  ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ MiFID 

 

Σα Π.Η.  ζέηνπλ  ηηο  πξνηεξαηφηεηεο ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα θάλνπλ, 

γλσξίδνληαο ηηο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζε , πξντφληα/ππεξεζίεο θαη 

αγνξέο, έρνπλ  ηε δπλαηφηεηα λα ελζσκαηψζνπλ ζην λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην πξψηα  

ηνπο ηνκείο/πξντφληα πνπ ζήκεξα δξαζηεξηνπνηνχληαη  θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ιακβάλνληαο ππφςε ην λέν πιαίζην. 

Γειαδή, πξψηα πξέπεη λα θαιχςνπλ ηηο  αλάγθεο γηα ζπκκφξθσζε, ζχκθσλα κε ην 

λέν πιαίζην, ηνπ κέρξη ζήκεξα ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ  θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ζχκθσλεο κε ην λέν πιαίζην, είηε λα 

ζπκκεηάζρνπλ  ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο αγνξψλ, κε ηε κνξθή θαη ηνλ ηξφπν πνπ 

απηέο πξνβιέπνληαη απφ ην ελ ιφγσ λνκνζρέδην (πρ ΠΜΓ, εζσηεξηθνπνίεζε 

ζπλαιιαγψλ θιπ).   

Ο Νφκνο 3606/07 απνηειεί, φπσο ήδε επηζεκάλζεθε, κέξνο ηνπ γεληθφηεξνπ 

πιαηζίνπ λνκνζεηηθψλ  αιιαγψλ  πνπ έρνπλ επέιζεη ζηνλ επξχηεξν 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ρψξν. Σν θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ Π. Η. ζε 

απηφ είλαη κεγάιν  θαη αθνξά  ζπζηήκαηα, δηαδηθαζίεο, εθπαίδεπζε, εμεηδηθεπκέλα 

ζηειέρε  θιπ.   Πξνθεηκέλνπ  λα αληηζηαζκηζηεί  ην θφζηνο πξνζαξκνγήο ζα πξέπεη 

νη αιιαγέο απηέο λα αληηκεησπηζηνχλ ζπλνιηθά ηφζν ζε επίπεδν ζπζηεκάησλ φζν θαη 

νξγάλσζεο, ελψ παξάιιεια πξέπεη λα εληνπηζηνχλ θαη λα ηχρνπλ εθκεηάιιεπζεο  νη 

επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο  πνπ ην πιαίζην απηφ παξέρεη. 

 Ζ ζπκκφξθσζε ηνπ Π.Η. απνηειεί ηαπηφρξνλα ππνρξέσζε θαη πξφθιεζε,  

θαζψο, είλαη ππνρξεσκέλν κελ λα ζπκκνξθσζεί κε ην λέν πιαίζην, δηφηη δηαθνξεηηθά 

ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξεη κφλν θαηαζεηηθά πξντφληα,  αθεηέξνπ δε ην λέν 

πιαίζην απνηειεί γηα απηφ  κηα επθαηξία λα απνθηήζεη κηα ζχγρξνλε εζσηεξηθή δνκή 

θαη δηαδηθαζίεο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζχλλνκν θαη  αληαγσληζηηθφ ζηελ πξνζθνξά 

επελδπηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

Ζ  δηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο πξέπεη λα 

πξνζδηνξίζεη επαθξηβψο ην θφζηνο ζπκκφξθσζεο (αξρηθή επέλδπζε θαη εηήζην 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, εζσηεξηθή νξγάλσζε, ζρέζεηο κε πειαηεία, απαηηήζεηο 

δηαθάλεηαο, πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, εθαξκνγή λέσλ θαλνληζκψλ θαηά ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ / εθηέιεζε εληνιψλ, θαηεγνξηνπνίεζε πειαηψλ θιπ). Σαπηφρξνλα, πξέπεη, 
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εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηεο ζρεδίνπ, λα επαλεμεηάζεη ην κνληέιν 

δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο ζηηο αγνξέο επελδπηηθψλ πξντφλησλ, ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

επηινγέο πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ην λέν πιαίζην, ελψ παξάιιεια πξέπεη λα 

ζπκκνξθσζεί κε ηνπο λένπο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο κε ηξίηνπο 

θαη αλάζεζε εξγαζηψλ ζε ηξίηνπο. 

ην ζεκείν απηφ ζα πξνζπαζήζνπκε λα απνηππψζνπκε φια ηα 

ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ έπξεπε λα γίλνπλ  παξαζέηνληαο  ζηνηρεία  πνπ 

απεηθνλίδνπλ,  ζηφρνπο ,πξνβιεπφκελα θφζηε , επηπηψζεηο, ππνρξεψζεηο, 

απνηειέζκαηα θαη ρξνλνδηαγξάκκαηα  ελεξγεηψλ.  

 Θα πξέπεη λα ηεζνχλ άκεζα φινη νη ζηφρνη ηνπ έξγνπ, ψζηε λα ηνπο 

γλσξίδνπλ φινη νη εκπιεθφκελνη θαη λα ηαπηηζηνχλ κε απηνχο.  Απφ ηνπο 

πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο είλαη,  ε  άκεζε ζπκκφξθσζε ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ   

βάζεη ηνπ  λένπ ζεζκηθνχ  πιαηζίνπ,  ε  πξνζπάζεηα, γηα ηε δηαηήξεζε, αμηνπνίεζε 

θαη ηζρπξνπνίεζε ηεο ζρέζεο ηνπ Π.Η. κε ηνπο ππάξρνληεο πειάηεο θαη ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ, θαη ηέινο νη αλάπηπμε θαη πψιεζε πξντφλησλ / ππεξεζηψλ γηα ηε 

δεκηνπξγία εζφδσλ. 

Οη ζηφρνη φκσο έρνπλ θαη θφζηε 
19

 γηα λα πινπνηεζνχλ θαη ζε απηά 

κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε  ην θφζηνο  εθπαίδεπζε θαη πηζηνπνίεζε πξνζσπηθνχ, ηε 

δεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ εληχπσλ,  ηελ ακνηβή (ηπρφλ) εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ, ηε 

ρξήζε / Αγνξά εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ, ηε πξφζιεςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ 

θαη ηε ζπκκεηνρή ζε ζχζηεκα απνδεκίσζεο επελδπηψλ. 

Θέηνληαο ζηφρνπο θαη δεκηνπξγψληαο θφζηε, θπζηθφ είλαη λα αλακέλνληαη 

απνηειέζκαηα πνπ λα δείρλνπλ κηα αιιαγή  ηεο εηθφλαο ηνπ Π.Η. πξνο ην θαιχηεξν , 

αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ,αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ , κηα πνηφ  ζχγρξνλε 

δνκή θαη νξγάλσζε , απφθηεζε κεξηδίσλ ζε λένπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο, κείσζε 

ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο (καθξνρξφληα), θαη κηα ηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε ζε 

δαλεηαθά & επελδπηηθά πξντφληα. 

Όια απηά πινπνηνχληαη θπζηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ελεξγεηψλ πνπ  

ήηαλ θαη απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία  ζην  project plan ηνπ έξγνπ ηεο ζπκκφξθσζεο.  Οη 

θάζεηο πινπνίεζεο  ηνπ έξγνπ    πεξηειάκβαλαλ : 

Α.  Καηαλόεζε ηνπ Νόκνπ & ησλ επηπηώζεσλ γηα ηελ 

1.  Αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ. 

2.  Καζνξηζκφο απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ. 

                                                 
19

 ηα  θφζηε ζα επαλέιζνπκε ζε  επφκελν ζεκείν φηαλ ηα πνζνηηθνπνηήζνπκε θαη ζα ζηε ζπλέρεηα ζα 

ηα ππνινγίζνπκε ζε κνλάδεο ρξήκαηνο 
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3.  Πξνυπνινγηζκφο θφζηνπο. 

4. Δμέηαζε ηνπ κνληέινπ δξαζηεξηνπνίεζεο & ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ / επηιφγσλ 

απφ ηε Γηνίθεζε . 

Β.  Αλάιπζε επηπηώζεσλ, θόζηνπο & επηινγώλ γηα ηελ 

1.  Αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ ζε ηνκείο ζηξαηεγηθήο & νξγάλσζεο. 

2.  Γηακφξθσζε project plan. 

3.  πλεξγαζία κε φιεο ηηο εκπιεθφκελεο Γηεπζχλζεηο. 

4.  Πξαγκαηνπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ project plan. 

5.  πλερήο έιεγρνο ηήξεζεο ησλ ελεξγεηψλ & ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

6.  Δλεκέξσζε ηεο Γηνίθεζεο. 

Γ. Δθαξκνγή ησλ ππνρξεώζεσλ ζπκκόξθσζεο γηα ηελ 

1.  Δθαξκνγή ηνπ πιάλνπ ελεξγεηψλ κε επνπηεία απφ ηελ Οκάδα Έξγνπ. 

2.  Δλδειερήο εθαξκνγή ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ ελεξγεηψλ. 

3.  Υξήζε εμεηδηθεπκέλσλ ζπκβνχισλ (φπνπ ρξεηάδεηαη). 

4.  Έιεγρνο θαη ηειηθφ ηζεθάξηζκα ησλ δηαδηθαζηψλ. 

Γ. Τπνρξεσηηθνί ηαθηηθνί έιεγρνη & αλαθνξέο (κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ)  

γηα ηελ 

1.  Παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ απφ ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν. 

2.  Γηαρείξηζε  θηλδχλνπ θαη  πκκφξθσζε. 

3.  Δηζήγεζε γηα ηπρφλ βειηηψζεηο. 

4.  Δθπφλεζε ησλ ηαθηηθψλ έγγξαθσλ αλαθνξψλ. 

 ε  ζπλέρεηα φισλ ησλ αλσηέξσ δεκηνπξγήζεθε ην ρξνλνδηάγξακκα 

ελεξγεηψλ ην νπνίν φπσο ήηαλ θπζηθφ δηέθεξε απφ Π.Η. ζε Π.Η. ιφγνπ κεγέζνπο θαη 

εξγαζηψλ.  Ο ρξνληθφο φκσο νξίδνληαο κέρξη ηελ πινπνίεζε ήηαλ ζπγθεθξηκέλνο  θαη 

θπζηθά πνιχ  πεξηνξηζκέλνο,  θαζψο ν Νφκνο επέβαιε ηελ πιήξε ζπκκφξθσζή ησλ 

Π.Η. απφ  ηελ 1
ε
 Ννεκβξίνπ 2007.  Λφγσ φκσο ηνπ κεγάινπ φγθνπ θαη ηνπ 

εμεηδηθεπκέλνπ έξγνπ πνπ απαηηείην λα παξαρζεί, εθηηκήζεθε,  φηη νη επνπηηθέο αξρέο 

ζα αθνινπζνχζαλ  ην κνληέιν ηεο ήπηαο πξνζαξκνγήο, ζχκθσλα κε ην νπνίν δελ ζα 

πξνβνχλ ζε ζρεηηθνχο ειέγρνπο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν.3606/2007, γεγνλφο 

φκσο πνπ δελ επηηξέπεη ζηα Π.Η. λα εθεζπράζνπλ  θαη λα θαζπζηεξήζνπλ ηε 

νινθιήξσζε ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπο.   

Σν ρξνλνδηάγξακκα ελεξγεηψλ θαηαηέζεθε ζηηο δηνηθήζεηο ησλ Π.Η. γηα λα 

νξηζηηθνπνηεζεί  θαη λα απνθαζηζζεί ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έγθξηζε νξηζκέλσλ 

πξφζζεησλ ελεξγεηψλ.  Οη ελέξγεηεο πνπ παξαζέηνληαη ζηε ζπλέρεηα  έρνπλ  
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ζπιιερζεί   απφ ηνλ πίλαθα ελεξγεηψλ βάζεη ησλ άξζξσλ ηνπ Ν 3606/2007 κηαο θαη 

ζηε παξνχζα θάζε δελ καο ελδηαθέξνπλ νη ρξφλνη πινπνίεζεο παξά κφλν νη 

ελέξγεηεο θαη ηα θφζηε.    

 

2.  ΠΗΝΑΚΑ   ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ 

 

1. Καηαλφεζε ηνπ Νφκνπ θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπ ζηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ Π.Η.. 

2. Καζνξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε ηνπ 

Π.Η.. 

3. Δλεκέξσζε ησλ εκπιεθφκελσλ Γηεπζχλζεσλ ηνπ Π.Η.. 

4. Έγθξηζε ζπκβάζεσλ απφ ηε Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ Π.Η.. 

5. Πιήξεο θαηαγξαθή ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ ησλ εκπιεθφκελσλ 

Γηεπζχλζεσλ πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Ν.3606/2007. 

6. Ννκηθφο έιεγρνο, γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηε MiFID,  ηεο ζχκβαζεο  

ζπλεξγαζίαο κε ηηο ΑΔΓΑΚ. 

7. Γεκηνπξγία ησλ απαηηνχκελσλ εμεηδηθεπκέλσλ εληχπσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ 

ζπκβάζεσλ. 

8. Γεκηνπξγία δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ηεο θαηαιιειφηεηαο / ζπκβαηφηεηαο 

ηνπ πειάηε θαη ηνπ πξντφληνο / ππεξεζίαο. 

9. Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ γηα επηθνηλσλία κε επαγγεικαηίεο πειάηεο θαη 

επηιέμηκνπο αληηζπκβαιιφκελνπο  ηνπ Π.Η.. 

10. Γεκηνπξγία ζρεδίνπ εζσηεξηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ παξνρή επελδπηηθψλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζε ηδηψηεο πειάηεο απφ ηα ππνθαηαζηήκαηα ηνπ 

Π.Η.. 

11. Γεκηνπξγία ζρεδίνπ δηαδηθαζίαο , γηα ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε 

επαγγεικαηίεο θαη επηιέμηκνπο πειάηεο . 

12. Δλζσκάησζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ Π.Η. γηα ηελ απνθπγή ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ  ζηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο . 

13. Γεκηνπξγία θαη ζχληαμε ηνπ θαθέινπ, κε ην ζρεηηθφ έληππν πιηθφ πνπ πξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηεί  ην Π.Η θαηά ηελ παξνρή επελδπηηθψλ πξντφλησλ  θαη 

ππεξεζηψλ ζε ηδηψηεο πειάηεο. 
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14. ρεδηαζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ, αλαθνξψλ θαη 

αξρείσλ πνπ αθνξνχλ ηηο ζπλαιιαγέο ζε επελδπηηθά πξντφληα θαη 

απεπζχλνληαη ζε πειάηεο ή/θαη πξνο ηηο επνπηηθέο αξρέο. 

15. Γεκηνπξγία θαη ζχληαμε επηζηνιψλ πξνο ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ. 

16. Παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εκπιεθφκελσλ 

ζηειερψλ ησλ θεληξηθψλ ππεξεζηψλ. 

17. Γηεμαγσγή εμεηδηθεπκέλσλ ζεκηλαξίσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ ηνπ 

δηθηχνπ θαη ηνπ help desk. 

18. πκκεηνρή ζηειερψλ  ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο  ζε ελεκεξσηηθή εκεξίδα γηα ηελ 

αξρηθή ελεκέξσζε ησλ δηεπζπληψλ ησλ θαηαζηεκάησλ. 

19. ρεδηαζκφο θαη δεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλνπ ζεκηλαξίνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ ππφ πηζηνπνίεζε ζηειερψλ ζηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο παξνρήο 

επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ ππφ ην πιαίζην ηνπ Ν.3606/2007. 

20. Σξνπνπνίεζε ησλ ινγνηχπσλ ησλ εηδηθψλ εληχπσλ (λα αλαθέξεηαη ζηα 

ζρεηηθά έληππα ν αξηζκφο ηεο άδεηάο καο θαη φηη θαηά ηελ παξνρή ησλ 

επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ επνπηεπφκαζηε απφ ηελ ΔΚ). 

21. Σειηθή (εηθαζηηθή) κνξθνπνίεζε ησλ ελεκεξσηηθψλ θεηκέλσλ / εληχπσλ απφ 

ηε Γηεχζπλζε Marketing. 

22. Έγθξηζε θαη εθηχπσζε εληχπσλ.  

23. Απνζηνιή εληχπσλ ζην δίθηπν . 

24. πγγξαθή θαη δηαλνκή ηεο ζρεηηθήο εγθπθιίνπ ζην δίθηπν. 

25. Απνζηνιή ελεκεξσηηθήο επηζηνιήο ζηνπο πειάηεο ηνπ Π.Η.. 

26. Πξφλνηα θαη ελέξγεηεο γηα εθπαίδεπζε θαη πηζηνπνίεζε ζηειερψλ. 

27. Να ελεκεξσζεί ε ηζηνζειίδα  ηνπ Π.Η.. 

28. Παξάδνζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ απαηηνχκελσλ reports ζηε πιεξνθνξηθή. 

29. Πξνζαξκνγή ζπζηεκάησλ ινγηζκηθνχ. 

30. ρεδηαζκφο, δεκηνπξγία εληχπνπ (εκεξήζην statement ζπλαιιαγψλ) γηα ηελ 

ελεκέξσζε (ηελ επφκελε εκέξα) ηεο Δ.Κ.. 

31. ρεδηαζκφο, δεκηνπξγία θαη παξαγσγή statement ην νπνίν ζα ιακβάλεη ν 

πειάηεο.  

32. χλδεζε κε ην ζχζηεκα TRS γηα ηελ απνζηνιή αλαθνξψλ ζηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο. 

33. Γεκηνπξγία & ηήξεζε αξρείνπ ζπλαιιαγψλ γηα πέληε (5) έηε (γηα ίδην 

ινγαξηαζκφ & πειαηεία). 
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34. Καηαγξαθή δηαδηθαζίαο, δεκηνπξγία & ηήξεζε αξρείνπ κε έληππα & 

ζπκβάζεηο πειαηείαο. 

35. Φχιαμε αξρείνπ ζπκβάζεσλ. 

36. πκκεηνρή  ζε ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα απνδεκίσζεο επελδπηψλ. 

 Με ηηο αλσηέξσ ελέξγεηεο ζα αζρνιεζνχκε δηεμνδηθά ζηε ζπλέρεηα ηεο 

εξγαζίαο καο ,κέζα απφ κία νκαδνπνίεζε απηψλ ησλ ελεξγεηψλ ,  αληηπαξαζέηνληαο 

απφ ηε κηα ηηο ελέξγεηαο θαη απφ ηελ  άιιε ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο  θαη πινπνίεζεο 

ηνπο  . Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα γίλεη επθνιφηεξε ε θαηαλφεζε ησλ ελεξγεηψλ θαη ησλ 

κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

 Οη νκαδνπνίεζε  ησλ ελεξγεηψλ   ζα πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο. 

1.    ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ ΠΔΛΑΣΧΝ 

2.    ΔΛΔΓΥΟΗ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΤΜΒΑΣΟΣΖΣΑ 

3.    ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΓΚΡΟΤΖ ΤΜΦΔΡΟΝΣΧΝ 

4.    ΒΔΛΣΗΣΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΝΣΟΛΧΝ 

5.    ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΣΧΝ ΠΔΛΑΣΧΝ 

6.  ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 

7.     ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

8.    ΗΝΗΚΑ  ΣΔΗΥΟΗ (CHINESE WALLS)   

9.   ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ  ΔΠΔΝΓΤΣΧΝ. 

10.    ΔΧΣΔΡΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ 

         10.1    ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ   ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ 

         10.2    ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ  ΔΝΣΤΠΧΝ  

         10.3    ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ  ΝΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ 

11.  ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟΗ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟΗ 

12.  ΣΖΡΖΖ ΑΡΥΔΗΧΝ   

  Σέινο ζα  θιείζνπκε ηελ ελφηεηα  κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο εθαξκνγήο  ηεο νδεγίαο 

ζηα Π.Η.    
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  Γ΄ 

ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ MiFID ΣΑ ΠΗΣΧΣΗΚΑ ΗΓΡΤΜΑΣΑ 

 

1. ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ ΠΔΛΑΣΧΝ 

Ζ Οδεγία απαηηεί ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πειαηψλ βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ 

θξηηεξίσλ. Κάζε πειάηεο, πξηλ δηελεξγεζεί νπνηαδήπνηε πξάμε θαη' εληνιή ηνπ ή 

απνθηήζεη νπνηνδήπνηε επελδπηηθφ πξντφλ, θαηεγνξηνπνηείηαη ζε κία απφ ηηο ηξεηο 

θαηεγνξίεο πνπ νξίδεη ν Νφκνο ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ 

Οδεγία . Οη πειάηεο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε κία απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

Δπηιέμηκνη αληηζπκβαιιόκελνη 

Χο Δπηιέμηκνη Αληηζπκβαιιφκελνη νξίδνληαη νη πειάηεο πνπ 

δηαπξαγκαηεχνληαη ελεξγά ζε ρξεκαηνπηζησηηθά πξντφληα θαη δηαζέηνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη αλαγθαία εκπεηξία γηα ηε ιήςε επελδπηηθψλ απνθάζεσλ 

(νη νπνίνη δελ ζα θαιχπηνληαη απφ ηνπο θαλφλεο πξνζηαζίαο επελδπηψλ). Ζ 

θαηεγνξία ησλ Δπηιέμηκσλ Αληηζπκβαιιφκελσλ πεξηιακβάλεη ηηο Αλψλπκεο 

Δηαηξείεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ηηο 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ηνπο Οξγαληζκνχο πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ ζε Κηλεηέο 

Αμίεο (ΟΔΚΑ) θαη ηηο εηαηξείεο δηαρείξηζήο ηνπο, ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο 

επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίσλ, ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία θαη ηηο εηαηξείεο δηαρείξηζήο 

ηνπο, άιια ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ή 

ππφθεηληαη ζε ξπζκίζεηο θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, ηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο θαη ηηο 

αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ηνπο θαζψο θαη ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο θαη ηνπο ππεξεζληθνχο 

νξγαληζκνχο. 

 Δπαγγεικαηίεο πειάηεο 

Χο Δπαγγεικαηίεο πειάηεο νξίδνληαη φζνη δηαζέηνπλ ην απαηηνχκελν επίπεδν 

πείξαο θαη γλψζεο γηα ηε ιήςε επελδπηηθψλ απνθάζεσλ θαη γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 

θηλδχλσλ πνπ ελέρνπλ νη απνθάζεηο ηνπο (απνιακβάλνπλ πεξηνξηζκέλεο πξνζηαζίαο 

επελδπηψλ). ηνπο πειάηεο απηνχο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζπγθεθξηκέλνη ζεζκηθνί 

επελδπηέο, θαζψο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ πιεξνχλ ηνπιάρηζηνλ δχν απφ ηα 

αθφινπζα θξηηήξηα: 

ζχλνιν ηζνινγηζκνχ: € 20.000.000,  

θαζαξφ θχθιν εξγαζηψλ: € 40.000.000,  

ίδηα θεθάιαηα: € 2.000.000.  
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Ηδηώηεο Πειάηεο 

Χο Ηδηψηεο πειάηεο νξίδνληαη ηα θπζηθά ή/θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ δελ 

αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ησλ Δπαγγεικαηηψλ πειαηψλ ή ησλ Δπηιέμηκσλ 

Αληηζπκβαιινκέλσλ (απνιακβάλνπλ ηεο κεγαιχηεξεο δπλαηήο πξνζηαζίαο ησλ 

επελδπηψλ). Με βάζε ηελ παξαπάλσ θαηεγνξηνπνίεζε παξέρεηαη ηδηαίηεξε 

πξνζηαζία ζηνπο «ηδηψηεο πειάηεο», νη νπνίνη δε δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε γλψζε 

θαη εκπεηξία ζε ζέκαηα αγνξψλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ θαη δελ είλαη ζε ζέζε 

λα εθηηκήζνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλνπλ. Σαπηφρξνλα, δελ επηβαξχλεηαη ε 

δξαζηεξηφηεηα ησλ επαγγεικαηηψλ ηεο θεθαιαηαγνξάο, νη νπνίνη δηαζέηνπλ πείξα θαη 

γλψζεηο θαη είλαη ζε ζέζε λα ιακβάλνπλ νη ίδηνη επελδπηηθέο απνθάζεηο. 

Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο εζηηάδεηαη ζηελ πιεξνθφξεζε θαη 

ζην επίπεδν ηεο πξνζηαζίαο πνπ παξέρεηαη ζηνπο πειάηεο. Δηδηθφηεξα, ζηνπο ηδηψηεο 

πειάηεο παξέρεηαη πιήξεο θαη αλαιπηηθή ελεκέξσζε γηα ην θάζε πξντφλ θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηηο απνδφζεηο, ην θφζηνο, ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρεη θιπ., ελψ 

γηα ηνλ επαγγεικαηία ην επίπεδν πιεξνθφξεζεο θαη πξνζηαζίαο είλαη ρακειφηεξν, 

θαζψο ζεσξείηαη γλψζηεο ησλ αγνξψλ θαη ησλ πξντφλησλ. 

Οη Σξάπεδεο αθνινχζεζαλ  γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ Πειαηψλ ηoπο ηελ 

εμήο Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο: 

Α) Πειάηεο, ν νπνίνο δελ πιεξεί  θξηηήξηα θαηάηαμήο ηνπ ζε επαγγεικαηία 

θαηαηάζζεηαη απηφκαηα σο ηδηψηεο.  

Β) Πειάηεο, ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη αξρηθά σο ηδηψηεο, πιεξεί φκσο θξηηήξηα 

επελδπηηθήο εκπεηξίαο θαη δχλαηαη λα ζεσξεζεί επαγγεικαηίαο γηα ζπγθεθξηκέλα 

πξντφληα, ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά απφ ηε ηξάπεδα. θαη απφ θνηλνχ, ηξάπεδα θαη 

Πειάηεο, ζπκθσλνχλ εάλ ν Πειάηεο ζα θαηαηαγεί ζηελ θαηεγνξία ηνπ επαγγεικαηία 

θαη γηα πνηα επελδπηηθά πξντφληα. 

Γ) Πειάηεο, ν νπνίνο ιφγσ ηδηφηεηαο ή ιφγσ κεγέζνπο ραξαθηεξίδεηαη 

επαγγεικαηίαο, θαηεγνξηνπνηείηαη απφ ηε ηξάπεδα γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ απηή 

ηνπ παξέρεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ επαγγεικαηία Πειάηε. 

Γ) Δπαγγεικαηίαο, ιφγσ ηδηφηεηαο Πειάηεο, ζηνλ νπνίνλ  ε ηξάπεδα παξέρεη 

απνθιεηζηηθά ππεξεζίεο ιήςεο, δηαβίβαζεο θαη εθηέιεζεο εηδνπνηείηαη ζρεηηθψο απφ 

ηε ηξάπεδα. γηα ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα ζεσξεζεί επηιέμηκνο αληηζπκβαιιφκελνο. 

Σξάπεδα θαη Πειάηεο ζπκθσλνχλ απφ θνηλνχ εάλ ν Πειάηεο ζα θαηαηαγεί ζηελ 

θαηεγνξία ηνπ επηιέμηκνπ αληηζπκβαιιφκελνπ θαη γηα πνηα επελδπηηθά πξντφληα. 
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Οη ηξάπεδεο  ζηνπο ππάξρνληεο πειάηεο απέζηεηιαλ  ελεκεξσηηθή επηζηνιή, 

(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Π 1 ,Π 3 , Π 5   )  ελψ ζηνπο λένπο πειάηεο παξαδίδεηαη απφ ην 

ζηέιερνο ηνπ θαηαζηήκαηνο πξηλ ηε ζπλαιιαγή ζε θάπνην επελδπηηθφ πξντφλ.  

 Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα δεηήζεη θάπνηνο επελδπηήο αιιαγή ηεο 

θαηεγνξηνπνίεζήο ηνπ κε αίηεζε (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Π 8)  . Σν  αίηεκα ηνπ  εμεηάδεηαη 

θαη αλ  ηθαλνπνηεί ηα  θξηηήξηα, ηνπ Νφκνπ,   ιακβάλεη εγγξάθσο  απάληεζε γηα ηελ 

απνδνρή ή ηελ απφξξηςή ηνπ αηηήκαηνο ηνπ.  Γηα λα γίλεη απνδεθηή  ε αίηεζε ( πνπ    

ηδηψηεο πειάηεο  δεηάεη λα αληηκεησπηζηεί σο επαγγεικαηίαο πειάηεο ) ζα  πξέπεη λα 

πιεξνί δχν ηνπιάρηζηνλ απφ ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

 (α) ν πειάηεο λα πξαγκαηνπνίεζε θαηά κέζνλ φξν 10 ζπλαιιαγέο επαξθνχο φγθνπ 

αλά ηξίκελν ζηε ζρεηηθή αγνξά ζηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ηεζζάξσλ ηξηκήλσλ, 

(β) ε αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ηνπ πειάηε, νξηδφκελν σο 

θαηαζέζεηο κεηξεηψλ ζπλ ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, ππεξβαίλεη ηα πεληαθφζηεο 

ρηιηάδεο (500.000) επξψ. 

(γ) ν πειάηεο λα θαηέρεη ή θαηείρε επί έλα (1) έηνο ηνπιάρηζηνλ επαγγεικαηηθή ζέζε 

ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ε νπνία απαηηεί γλψζε ησλ ζρεδηαδφκελσλ ζπλαιιαγψλ 

ή ππεξεζηψλ. 

Κάζε επαγγεικαηίαο πειάηεο, κε ηε γλσζηνπνίεζε εθ κέξνπο ηεο ηξάπεδαο  ηεο 

θαηεγνξίαο ζηελ νπνία έρεη θαηαηαγεί, έρεη δηθαίσκα λα αηηεζεί, εγγξάθσο, αιιαγή 

θαηεγνξίαο απφ επαγγεικαηία ζε ηδηψηε. . Ζ αιιαγή θαηεγνξίαο δχλαηαη λα αθνξά 

έλα κφλν πξντφλ ή ππεξεζία.  

πλνπηηθά, φζα αλαθέξακε παξαπάλσ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Νόμορ 3606/2007 (MiFID)

Καηηγοπιοποίηζη πελαηών & επίπεδο παπεσόμενηρ πποζηαζίαρ

 Αμηνιόγεζε 
πκβαηόηεηαο & 
Καηαιιειόηεηαο 

Πιεξνθόξεζε 
ζηνλ πειάηε 

Βέιηηζηε 
Δθηέιεζε 

Γηαρείξηζε 
Δληνιήο 
Πειάηε 

Λνηπά* 

Δπηιέμηκνο 
Αληηζπκβαιιόκελνο 

ΟΥΗ ΟΥΗ ΟΥΗ ΟΥΗ 
(εμαηξνύληα
η νη εληνιέο 

νξίνπ) 

ΝΑΗ 

Δπαγγεικαηίαο 
Πειάηεο 

ΟΥΗ 
(εμαηξνύληαη ε 

δηαρείξηζε 
ραξηνθπιαθίνπ 
θαη ε παξνρή 
επελδπηηθώλ 
ζπκβνπιώλ) 

ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 

Ηδηώηεο (Retail) ΝΑΗ 
(εμαηξείηαη ε 

απιή εθηέιεζε 
εληνιώλ) 

ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 

 * Αμοιβέρ & Ανηιπαποσέρ, ύγκποςζη ζςμθεπόνηυν, Ανάθεζη επγαζιών, 

ηήπηζη απσείυν, αναθοπά ζηην Δ.Κ.
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2. ΔΛΔΓΥΟΗ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΤΜΒΑΣΟΣΖΣΑ 

   Ο έιεγρνο ζπκβαηφηεηαο απαηηείηαη ζε πεξίπησζε απιήο εληνιήο 

(execution only) αγνξαπσιεζίαο ζύλζεησλ πξντόλησλ απφ ηδηψηεο πειάηεο. ηελ 

πεξίπησζε απηή πξέπεη λα αμηνινγνχληαη νη γλψζεηο θαη ε εκπεηξία ηνπ πειάηε ζηνλ 

επελδπηηθφ ηνκέα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

ή δεηνχκελνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ, ψζηε λα δηαζθαιηζζεί φηη θαηαλνεί ηνπο 

εθάζηνηε θηλδχλνπο. 

      Οη ηξάπεδεο είλαη ππνρξεσκέλεο  λα αμηνινγνχλ ηελ ζπκβαηφηεηα ησλ 

ζπλαιιαγψλ ηνπ πειάηε ζε απιά επελδπηηθά πξντφληα κφλνλ φηαλ ν πειάηεο επηιέμεη 

λα πξαγκαηνπνηήζεη ζπλαιιαγέο ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα γηα ηα νπνία 

ελεκεξψζεθε θαηφπηλ πξσηνβνπιίαο ηεο ηξάπεδαο.   Ζ ηξάπεδα. δελ ππνρξενχηαη λα 

αμηνινγήζεη ηελ ζπκβαηφηεηα ηεο επελδπηηθήο επηινγήο ηνπ πειάηε ζε πεξίπησζε 

φπνπ ν ηειεπηαίνο εθηειεί ηελ ζπλαιιαγή κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία, παξφια απηά  ε 

ηξάπεδα νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηνλ πειάηε γηα ηελ απψιεηα πξνζηαζίαο πνπ 

ζπλεπάγεηαη απηή ε πξσηνβνπιία ηνπ. 

 Ο έιεγρνο θαηαιιειφηεηαο ησλ πξνηεηλφκελσλ πξντφλησλ / 

ππεξεζηψλ απαηηείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο παξνρήο επελδπηηθώλ ζπκβνπιώλ θαη 

δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ γηα ηδηώηεο θαη επαγγεικαηίεο πειάηεο. Δηδηθφηεξα, 

πξέπεη λα αμηνινγνχληαη ε γλψζε θαη ε εκπεηξία ηνπ πειάηε ζηνλ επελδπηηθφ ηνκέα 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ ή 

ππεξεζίαο, θαζψο επίζεο θαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ πειάηε. Σα 

πξνηεηλφκελα πξντφληα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο επελδπηηθνχο ζηφρνπο θαη 

ην επελδπηηθφ πξνθίι ηνπ πειάηε.  Ζ  δηαθνξά ινηπφλ αλάκεζα ζηνλ έιεγρν 

θαηαιιειφηεηαο θαη ηνλ έιεγρν ζπκβαηφηεηαο είλαη φηη , πξφθεηηαη γηα δχν Ζ 

αλαγθαηφηεηα δηελέξγεηάο ηνπο εμαξηάηαη απφ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πειαηψλ, 

αιιά θαη απφ ηελ παξερφκελε ππεξεζία απφ  ηε ηξάπεδα.   

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπκβαηφηεηαο θαη ηεο θαηαιιειφηεηαο ε Σξάπεδα 

ρξεζηκνπνηεί εηδηθφ εξσηεκαηνιφγην (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Π 9   )    ην νπνίν 

ζπκπιεξψλεη καδί κε ηνλ πειάηε ν πηζηνπνηεκέλνο ππάιιεινο ηεο ηξάπεδαο .  Απφ 

ην εξσηεκαηνιφγην απηφ πξνθχπηεη ην πξνθίι ηνπ πειάηε .ε πεξίπησζε ζηελ νπνία  

ε ηξάπεδα δελ ιάβεη ηελ απαηηνχκελε πιεξνθφξεζε απφ ηνλ πειάηε ζην πιαίζην ηνπ 

ειέγρνπ ζπκβαηφηεηαο, δελ πξνβαίλεη ζηελ εθηέιεζε ηεο ζπλαιιαγήο γηα ινγαξηαζκφ 

ηνπ ελ ιφγσ πειάηε, εθηφο εάλ ν πειάηεο απνδερζεί ηνλ αληίζηνηρν θίλδπλν θαη 

ζπλαηλέζεη εγγξάθσο .   
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χκθσλα κε ην Νφκν, ε Σξάπεδα, πξνθεηκέλνπ, ζην κέιινλ, λα παξέρεη επελδπηηθέο 

ππεξεζίεο πξνο ηνλ πειάηε, πέξαλ ηεο ιήςεο, δηαβίβαζεο θαη εθηέιεζεο επί κε 

πνιχπινθσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, πξέπεη λα πξνβαίλεη ζε έιεγρν 

ζπκβαηφηεηαο ή θαηαιιειφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ πείξα θαη γλψζε 

ηνπ πειάηε ζε επελδπηηθά πξντφληα, θαζψο άιινπο πξφζζεηνπο παξάγνληεο, φπσο ε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ν επελδπηηθφο νξίδνληαο θιπ. 

 

Γηα ην ιφγν απηφ, δεηείηαη απφ ηνλ ηδηψηε, θπξίσο, πειάηε ε ζπκπιήξσζε ζρεηηθνχ 

εξσηεκαηνινγίνπ ( ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Π 9   ) γηα ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, 

εθηφο ηεο ιήςεο, δηαβίβαζεο θαη εθηέιεζεο επί κε πνιχπινθσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

κέζσλ
20

.  

 

Ζ Σξάπεδα ρνξεγεί ην εξσηεκαηνιφγην ζε φινπο ηνπο Πειάηεο ηεο. 

εληνχηνηο επηζεκαίλεηαη φηη ε πείξα θαη ε γλψζε, αιιά θαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ηνπ επαγγεικαηία πειάηε θαη ηνπ επηιέμηκνπ αληηζπκβαιιφκελνπ, νη νπνίνη δελ έρνπλ 

δεηήζεη επίπεδν πξνζηαζίαο ηδηψηε, ηεθκαίξνληαη. πλεπψο, ε Σξάπεδα δχλαηαη 

ζηνπο πειάηεο απηνχο λα παξάζρεη ππεξεζίεο ιήςεο, δηαβίβαζεο θαη εθηέιεζεο 

αθφκε θαη επί πνιχπινθσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ρσξίο πξνεγνχκελν  

                                                 
20

 Χο κε πνιχπινθα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα λννχληαη ηα παξαθάησ: 

α) Μεηνρέο εηζεγκέλεο γηα δηαπξαγκάηεπζε ζε νξγαλσκέλε αγνξά ή ζε ηζνδχλακε αγνξά ηξίηεο 

ρψξαο, πηζηνπνηεηηθά θαηάζεζεο απηψλ, κέζα ρξεκαηαγνξάο, νκφινγα/νκνινγίεο ή άιιεο κνξθέο 

ηηηινπνηεκέλνπ ρξένπο (κε εμαίξεζε νκφινγα/νκνινγίεο ή άιιεο κνξθήο απαηηήζεηο ηηηινπνηεκέλνπ 

ρξένπο, πνπ ελζσκαηψλνπλ παξάγσγα) θαη κεξίδηα ΟΔΚΑ.  

β) Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ θηλεηψλ αμηψλ ηεο 

ππνπεξίπησζεο (γ) ηνπ πεξίπησζεο 13 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3606/2007 νχηε ζηελ θαηεγνξία ησλ 

παξαγψγσλ ησλ πεξηπηψζεσλ (δ) έσο (η) ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ίδηνπ Νφκνπ, εθφζνλ πιεξνχληαη 

επηπξνζζέησο νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο, ζσξεπηηθψο: 

αα) Τθίζηαληαη ζπρλά δπλαηφηεηεο γηα ηελ πψιεζε/δηάζεζε, επαλαγνξά ή θαη ηελ θαη‟ άιιν ηξφπν 

ξεπζηνπνίεζε ησλ σο άλσ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ζε ηηκέο πνπ δεκνζηνπνηνχληαη ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά θαη είλαη είηε ηηκέο αγνξάο είηε ηηκέο πνπ δηακνξθψλνληαη ή 

επηβεβαηψλνληαη απφ ζπζηήκαηα απνηίκεζεο αλεμάξηεηα απφ ηνλ εθδφηε. 

ββ) Σα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα δελ ζπλνδεχνληαη απφ πξαγκαηηθή ή δπλεηηθή νηθνλνκηθή ππνρξέσζε 

ηνπ Πειάηε, πνπ ππεξβαίλεη ην θφζηνο απφθηεζήο ηνπο. 

γγ) Δίλαη δεκνζηνπνηεκέλε θαη δηαζέζηκε ζην θνηλφ επαξθήο πιεξνθφξεζε γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο επέλδπζεο θαη ε πιεξνθφξεζε απηή είλαη 

δπλαηφ λα γίλεη άκεζα θαηαλνεηή απφ ηνλ Πειάηε, πξνθεηκέλνπ απηφο λα απνθαζίζεη 

εκπεξηζηαησκέλα σο πξνο ην αλ ζα δηελεξγήζεη ζπλαιιαγή κε αληηθείκελν ην ζπγθεθξηκέλν 

ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν. 
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εξσηεκαηνιφγην, γηα ηηο δε ππεξεζίεο ησλ επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ θαη ηεο 

δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ απαηηείηαη απιψο ε ζπκπιήξσζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην επελδπηηθφ πξνθίι θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

Πειάηε. 

 Ζ Σξάπεδα βαζίδεηαη ζηελ αμηνπηζηία ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ ηεο παξέρεηαη 

απφ ηνλ ίδην ηνλ Πειάηε θαηά ηελ παξνρή ζ‟ απηφλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο, δηθαηνχηαη 

φκσο λα εξεπλά πεξαηηέξσ ηελ αμηνπηζηία ησλ δειψζεψλ ηνπ.  

 

Αλ ν Πειάηεο παξάζρεη ειιηπή ή θαη θαζφινπ πιεξνθφξεζε ζηελ Σξάπεδα, 

ε ηειεπηαία δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζεη ηε ζπκβαηφηεηα ή θαηαιιειφηεηα 

ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ζηα νπνία πξνηίζεηαη λα ζπλαιιαρζεί ν Πειάηεο 

κέζσ ηεο Σξάπεδαο, νχηε θαη ησλ ππεξεζηψλ ησλ νπνίσλ ηελ παξνρή ν Πειάηεο 

αηηείηαη απφ ηελ Σξάπεδα, κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Αθνινχζσο ε Σξάπεδα δχλαηαη 

λα κελ παξάζρεη ηελ ππεξεζία, εάλ  ηα ζηνηρεία πνπ δήισζε ν Πειάηεο είλαη 

εζθαικέλα θαη γηα ην ιφγν απηφ ε Σξάπεδα δελ κπνξέζεη λα παξέρεη ζπκβαηή θαη 

θαηάιιειε ππεξεζία, ηελ πιήξε επζχλε θέξεη ν Πειάηεο, ν νπνίνο πξνέβε ζηελ 

αλαθξηβή ή ςεπδή δήισζε.  

 

Αλ ν Πειάηεο έρεη ήδε ζπκπιεξψζεη αληίζηνηρν εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν έρεη 

ζπκπιεξσζεί εληφο ηεο ηειεπηαίαο δηεηίαο θαη ν πειάηεο επηβεβαηψλεη φηη δελ έρνπλ 

κεηαβιεζεί ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζε απηφ, ε Σξάπεδα ιακβάλεη ππφςε ηεο 

εθείλν.  

 

εκεηψλεηαη φηη ε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ε ζρεηηθή 

αμηνιφγεζή ηνπ απφ ηελ Σξάπεδα πξαγκαηνπνηνχληαη κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ 

πειαηψλ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί εάλ νη ππεξεζίεο ή ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα 

πνπ πξνζθέξνληαη είλαη θαηάιιεια θαη ζπκβαηά γηα ηνλ πειάηε θαη αληαπνθξίλνληαη 

ζηνπο ζηφρνπο ηνπ. 
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πλνπηηθά, φζα αλαθέξακε παξαπάλσ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

3. ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΓΚΡΟΤΖ ΤΜΦΔΡΟΝΣΧΝ 

 

Ο Νφκνο ππνρξεψλεη ηηο Σξάπεδεο λα ελεκεξψλνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο γηα ηελ 

πνιηηηθή δηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδνπλ γηα ηελ πηζαλή ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ πνπ 

κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ θαηά ηελ παξνρή δηαθνξεηηθψλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ.  

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε Σξάπεδα έρεη πηνζεηήζεη κέηξα γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη 

ηε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ.   

χγθξνπζε πκθεξφλησλ κπνξεί λα πξνθχςεη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ν Όκηινο 

ή ην «θαιππηφκελν πξφζσπν»: 

1.  Δίλαη πηζαλφ λα απνθνκίζεη νηθνλνκηθφ φθεινο ή λα απνθχγεη νηθνλνκηθή δεκία, 

ζε βάξνο ηνπ πειάηε. 

2. Έρεη ζπκθέξνλ, ην νπνίν είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην ζπκθέξνλ ηνπ πειάηε, θαηά ηελ 

έθβαζε κηαο ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη ζε απηφλ. 

3. Έρεη νηθνλνκηθφ ή άιιν θίλεηξν λα επλνήζεη ηα ζπκθέξνληα άιινπ πειάηε ή 

άιιεο νκάδαο πειαηψλ, ζε βάξνο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ πειάηε. 

4. Αζθεί ηελ ίδηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηνλ πειάηε. 
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Δπυηημαηολόγιο: εξέηαζη ζςμβαηόηηηαρ & καηαλληλόηηηαρ

Δξέηαζη ςμβαηόηηηαρ
(ΓΝΧΖ & ΔΜΠΔΗΡΗΑ)

 ΔΞΟΗΚΔΗΧΖ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΖ ΜΔ ΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ, ΣΗ

ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΚΑΗ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ

 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΟΓΚΟ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ ΠΟΤ ΔΥΔΗ

ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΔΗ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΔΣΖ

 ΜΟΡΦΧΖ

 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ

Δξέηαζη Καηαλληλόηηηαρ
(ΓΝΧΖ, ΔΜΠΔΗΡΗΑ, ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ & 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ)
 ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟ ΥΡΟΝΗΚΟ ΟΡΗΕΟΝΣΑ

 ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟ ΠΡΟΦΗΛ

 ΠΡΟΣΗΜΖΔΗ ΒΑΘΜΟΤ ΑΝΑΛΖΦΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ

 ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΠΔΝΓΤΖ

 ΠΡΟΔΛΔΤΖ & ΤΦΟ ΣΑΚΣΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ

 ΤΦΟ ΠΔΡΗΟΤΗΑ (ΡΔΤΣΑ, ΔΠΔΝΓΤΔΗ, ΑΚΗΝΖΣΑ)

 ΣΑΚΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ

Λήτη / Γιαβίβαζη / 

Δκηέλεζη Δνηολήρ (μόνο)

Λοιπέρ

επενδςηικέρ

ςπηπεζίερ

Μη

Πολύπλοκα

πποφόνηα
• ΑΜΟΗΒΑΗΑ

• ΟΜΟΛΟΓΑ (ΑΠΛΑ)

• ΜΔΑ ΥΡΖΜΑΣΑΓΟΡΑ

• ΜΔΣΟΥΔ

• ΜΖ ΤΝΘΔΣΑ ΜΔΑ

ύνθεηα & 

Πολύπλοκα

πποφόνηα

Δξέηαζη

Καηαλληλόηηηαρ

Δξέηαζη

ςμβαηόηηηαρ

Παποσή ςμβοςλών

ή/και

Γιασείπιζη Υαπηοθςλακίος

ΗΓΗΧΣΔ ΠΔΛΑΣΔ

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΔ ΠΔΛΑΣΔ

ΥΧΡΗ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΜΔ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ
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5. Λακβάλεη ή ζα ιάβεη απφ ηξίην πξφζσπν αληηπαξνρή ζρεηηδφκελε κε ππεξεζία πνπ 

παξέρεηαη ζηνλ πειάηε, ππφ ηελ κνξθή ππεξεζηψλ, αγαζψλ ή ρξεκάησλ, πέξαλ ηεο 

ζπλήζνπο πξνκήζεηαο ή ακνηβήο κε βάζε ηελ θαηαγεγξακκέλε θαη δεκνζηεπκέλε 

ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ, γηα ηελ παξνρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο. 

 πγθεθξηκέλα, πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ κπνξνχλ λα 

πξνθχςνπλ: 

α) κεηαμχ ηνπ Οκίινπ θαη πθηζηάκελνπ ή δπλεηηθνχ πειάηε, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε 

ηελ ακεξφιεπηε αληηκεηψπηζε ηνπ πειάηε, ηε ρξήζε εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

θαη ην ζρεδηαζκφ ή/θαη ηελ πψιεζε πξντφλησλ. 

β) κεηαμχ πθηζηάκελσλ ή δπλεηηθψλ πειαηψλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε πεξηπηψζεηο 

δηαθνξεηηθήο ηηκνιφγεζεο, κε παξνρή αληηθξνπφκελσλ ππεξεζηψλ (π.ρ. ππεξεζίεο 

έξεπλαο θαη επελδπηηθέο ππεξεζίεο) θαη κε παξνρή ππεξεζηψλ ζε επηρεηξήζεηο 

αληαγσληζηέο. 

Ζ Πνιηηηθή χγθξνπζεο πκθεξφλησλ πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν νη 

Σξάπεδεο δεζκεχνληαη λα εληνπίδνπλ, απνθεχγνπλ θαη δηαρεηξίδνληαη πεξηπηψζεηο 

ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα αλαθχςνπλ θαηά ηελ παξνρή 

επελδπηηθψλ θαη παξεπφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ελδέρεηαη λα απνβνχλ επηδήκηεο γηα ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ πειάηε. 

 

 4. ΒΔΛΣΗΣΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΝΣΟΛΧΝ 

 Ζ Πνιηηηθή Δθηέιεζεο Δληνιψλ πεξηιακβάλεη ηα ζηάδηα πνπ 

αθνινπζνχληαη γηα λα επηηπγράλεηαη ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα εθηέιεζεο ησλ 

εληνιψλ πειαηψλ, θαζψο θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ ιακβάλνληαη ππφςε, ελψ 

πεξηιακβάλεη θαη ηηο αγνξέο ζηηο νπνίεο εθηεινχληαη νη ζπλαιιαγέο ησλ πειαηψλ . 

Ζ Σξάπεδα κέρξη ζήκεξα είρε ηελ ππνρξέσζε λα εθηειεί ηηο εληνιέο ησλ 

πειαηψλ ηεο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα επηηπγράλεη ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα 

γηα ηνλ πειάηε ηεο ιακβάλνληαο ππφςε, θπξίσο ηελ ηηκή. Ζ ππνρξέσζε απηή κε ην 

Νφκν δηεπξχλεηαη, θαη πιένλ ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ βέιηηζηνπ απνηειέζκαηνο γηα ηνλ 

πειάηε, εθηφο απφ ηελ ηηκή, κπνξεί λα ιακβάλεη ππφςε θαη άιινπο παξάγνληεο, φπσο 

ηδίσο ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ πηζαλφηεηα εθηέιεζεο ηεο ζπλαιιαγήο, ην θφζηνο ηεο 

ζπλαιιαγήο θιπ. 

Ζ Σξάπεδα δηαζέηεη θαηαγεγξακκέλε Πνιηηηθή Δθηέιεζεο Δληνιψλ πξνθεηκέλνπ λα 

ιακβάλεη θάζε εχινγν κέηξν θαη λα επηηπγράλεη ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα 

(βέιηηζηε εθηέιεζε) γηα ηνλ πειάηε ηεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιψλ ηνπ. 
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 Σα ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ «βέιηηζηε εθηέιεζε» ησλ εληνιψλ 

πειαηψλ ηεο είλαη ε ηηκή, ηα έμνδα, ε θχζε, ην κέγεζνο θαη νηηδήπνηε άιιν ζρεηηθφ 

κε ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο. 

Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηε βέιηηζηε εθηέιεζεο εληνιήο θαη ηα 

θξηηήξηα πνπ αθνινπζνχληαη αλά θαηεγνξία πειάηε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΣΧΝ ΠΔΛΑΣΧΝ 

 

Ο Νφκνο θαζνξίδεη ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο γηα ην πεξηερφκελν θαη ηε ζπρλφηεηα 

ησλ αλαθνξψλ. Οη πειάηεο ελεκεξψλνληαη επαξθψο – ζε ζπζηεκαηηθή βάζε – γηα ηα 

παξερφκελα ρξεκαηνπηζησηηθά πξντφληα θαη ηηο επελδπηηθέο θαη/ή παξεπφκελεο 

ππεξεζίεο.  Ζ Σξάπεδα ελεκεξψλεη ζε πεξηνδηθή βάζε ηνπο πειάηεο ηεο αλαθνξηθά 

κε ηελ αμία ησλ επελδχζεψλ ηνπο θαζψο θαη κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε 

ησλ εληνιψλ ηνπο φπσο νξίδεηαη ζρεηηθά. Ζ παξερφκελε πιεξνθφξεζε είλαη 

ακεξφιεπηε, ζαθήο θαη άκεζε. Ζ πιεξνθφξεζε επηηξέπεη ζηνπο πειάηεο λα 

εθηηκήζνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρνληαη ζηηο επελδπηηθέο ηνπο επηινγέο, ηα έμνδα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξερφκελε ππεξεζία θαζψο θαη ην πξνζδνθψκελν 

επελδπηηθφ απνηέιεζκα ζε ζρέζε κε ηνπο επελδπηηθνχο ηνπο ζηφρνπο. 

Νόμορ 3606/2007 (MiFID)

Βέληιζηη εκηέλεζη ενηολών

ΒΔΛΤΙΣΤΗ ΔΚΤΔΛΔΣΗ
ΔΝΤΟΛΩΝ

ΙΓΙΩΤΗΣ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΤΙΑΣ
ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣ

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟ
ΜΔΝΟΣ

Συγκεκριμένη
Δντολή

Ανοιχτή
Δντολή

Δελ σπάρτεη άιιε
σποτρέωζε

Κύρηο θρηηήρηο ηο
Σσλοιηθό ηίκεκα

Κρηηήρηα: (ηηκή, 
θόζηος, ηατύηεηα

εθηέιεζες, πηζαλόηεηα
εθηέιεζες, κέγεζος, 

θύζε ηες εληοιής θηι) 
Η ΕΠΕΥ προζδηορίδεη
ζτεηηθή ζεκαζία
παραγόληωλ. 

Δελ σπάρτεη
σποτρέωζε
βέιηηζηες

εθηέιεζες εληοιώλ

ΒΔΛΤΙΣΤΗ ΔΚΤΔΛΔΣΗ
ΔΝΤΟΛΩΝ

ΙΓΙΩΤΗΣ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΤΙΑΣ
ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣ

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟ
ΜΔΝΟΣ

Συγκεκριμένη
Δντολή

Ανοιχτή
Δντολή

Δελ σπάρτεη άιιε
σποτρέωζε

Κύρηο θρηηήρηο ηο
Σσλοιηθό ηίκεκα

Κρηηήρηα: (ηηκή, 
θόζηος, ηατύηεηα

εθηέιεζες, πηζαλόηεηα
εθηέιεζες, κέγεζος, 

θύζε ηες εληοιής θηι) 
Η ΕΠΕΥ προζδηορίδεη
ζτεηηθή ζεκαζία
παραγόληωλ. 

Δελ σπάρτεη
σποτρέωζε
βέιηηζηες

εθηέιεζες εληοιώλ
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Όιεο νη ηξάπεδεο εμέδσζαλ θαη δηαλέκνπλ ζε φινπο ηνπο πειάηεο πνπ θάλνπλ 

ζπλαιιαγέο  ζε επελδπηηθά πξντφληα  ελεκεξσηηθφ πξν-ζπκβαηηθφ θείκελν γηα ηελ 

παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ βάζεη ηνπ Νφκνπ 3606/2007  (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Π 15 

)   θαη ππνγξάθνπλ  φηη έιαβαλ απηή ηελ ελεκέξσζε      ( ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Π 7  )  

 ην έληππν απηφ αλαθέξνπλ ην ζθνπφ ηνπ, γεληθέο πιεξνθνξίεο  γηα ηελ 

ηξάπεδα , ζηνηρεία  θαη ηξφπνη επηθνηλσλίαο κε ηνλ πειάηε, γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε 

,ηε ζπκβαηφηεηα , ηελ θαηαιιειφηεηα , ηελ πνιηηηθή εθηέιεζεο εληνιψλ, θαη ηε 

πνιηηηθή ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ,ην ζχζηεκα απνδεκηψζεσλ, ηη ζεκαηνθπιαθή 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, ρξεψζεηο πξνκήζεηεο θαη αληηπαξνρέο ,  δηαρείξηζε  

παξαπφλσλ, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντφληα θαη ηηο απνδφζεηο ησλ. 

Ζ παξερφκελε πιεξνθφξεζε είλαη αληίζηνηρε ηνπ επηπέδνπ επελδπηηθήο πξνζηαζίαο 

ησλ πειαηψλ. Ζ πιεξνθνξία πνπ παξέρεηαη ζηνπο Ηδηψηεο πειάηεο είλαη επξχηεξε ζε 

ζρέζε κε απηή πνπ παξέρεηαη ζηηο άιιεο θαηεγνξίεο πειαηψλ. 

Ζ Σξάπεδα ελεκεξψλεη ηνπο πειάηεο ηεο φηη αλάινγα κε ηα πξντφληα ή/θαη ηηο 

ππεξεζίεο πνπ ζα επηιέμνπλ δχλαηαη λα παξέρεη ή λα δεηήζεη πξφζζεηεο 

πιεξνθνξίεο. 

Δηδηθφηεξα, κεηά ηελ εθηέιεζε εληνιήο γηα ινγαξηαζκφ πειάηε παξέρνληαη 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο ζηνλ πειάηε θαη εληφο ηνπ 

αληηθεηκεληθά απαξαίηεηνπ ρξφλνπ θαη ζε θάζε πεξίπησζε ην αξγφηεξν ηελ πξψηε 

εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο επηβεβαίσζε ηεο εθηειεζκέλεο 

πξάμεο. Ζ  θάζε Σξάπεδά  γηα ηα πξντφληα πνπ παξέρεη  δίδεη ηελ ελ ιφγσ 

πιεξνθφξεζε ζηνλ πειάηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλαιιαγήο. 
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Βήμαηα ηηρ επενδςηικήρ διαδικαζίαρ

ΠΡΗΝ ΣΖ ΤΝΑΛΛΑΓΖ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ & 

ΜΔΣΑ ΣΖ ΤΝΑΛΛΑΓΖ

ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ

ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΖ,

πσ ΗΓΗΧΣΖ

ΠΑΡΟΥΖ

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ

ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ

ΠΡΟΚΔΗΜΔΝΟΤ ΝΑ

ΛΑΒΔΗ ΔΝΖΜΔΡΟ

ΣΖΝ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ

ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ

ΠΑΡΟΥΖ

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ

ΑΠΟ ΣΟΝ

ΠΔΛΑΣΖ

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ

ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ

ΠΟΤ ΔΠΗΘΤΜΔΗ

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ

ΔΝΣΟΛΖ ΣΟΤ

ΠΔΛΑΣΖ ΚΑΗ

ΣΖΡΖΖ

ΚΑΝΟΝΧΝ

ΒΔΛΣΗΣΖ

ΔΚΣΔΛΔΖ

ΠΑΡΟΥΖ

ΔΝΖΜΔΡΧΖ

ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ ΓΗΑ

ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ

ΣΖ ΤΝΑΛΛΑΓΖ

ΚΑΗ ΑΠΟΣΟΛΖ

ΣΑΚΣΗΚΧΝ

ΑΝΑΦΟΡΧΝ

ΤΝΔΥΔΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ:
 ΑΠΟΦΤΓΖ ΤΓΚΡΟΤΖ ΤΜΦΔΡΟΝΣΧΝ
 ΦΤΛΑΞΖ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΗΣΛΧΝ
 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΑΡΑΠΟΝΧΝ

ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ

ΤΠΖΡΔΗΔ:

• ΛΖΦΖ, ΓΗΑΒΗΒΑΖ, 

ΔΚΣΔΛΔΖ

ΔΝΣΟΛΖ

• ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ

ΤΜΒΟΤΛΔ

• ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟΤ

1. ΠΡΟ-ΤΜΒΑΣΗΚΟ

ΔΝΣΤΠΟ

2. ΣΗΜΟΛΟΓΗΑΚΖ

ΠΟΛΗΣΗΚΖ

3. ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ

4. ΤΜΒΑΔΗ

1. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

ΔΝΣΟΛΖ

2. ΒΔΛΣΗΣΖ

ΔΚΣΔΛΔΖ

ΔΝΖΜΔΡΧΖ

ΠΔΛΑΣΖ

(STATEMENT & 

REPORTS)

ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ

ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΖ:

 ΗΓΗΧΣΖ

 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΑ
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6. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 

    Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα φπσο πάληα έηζη θαη εδψ είλαη ε θαξδηά ησλ 

ελεξγεηψλ ψζηε λα έρνπκε έγθπξα θαη έγθαηξα  απνηειέζκαηα. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

λφκνπ  έγηλαλ κηα ζεηξά απφ ηξνπνπνηήζεηο ζε ππάξρνληα πξνγξάκκαηα θαη 

δεκηνπξγήζεθαλ  αξθεηά λέα ψζηε λα θαιχςνπλ απαηηήζεηο ηνπ Νφκνπ ζε 

πιεξνθφξεζε ησλ αξρψλ θαη ελεκέξσζε ηφζν  ησλ πειαηψλ  φζν θαη ηεο ίδηαο ηεο 

ηξάπεδαο. Σα πξνγξάκκαηα απηά αθνξνχζαλ ζηε πιεηνλφηεηα ηνπο ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα πειαηψλ ,ηα ζπζηήκαηα  επελδπηηθψλ  πξντφλησλ  θαη ηα ζπζηήκαηα 

αλαθνξψλ.  

         Σν ζχζηεκα πειαηψλ ήηαλ ην θπξηφηεξν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηνπο επελδπηηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη ηηο αλαθνξέο. Ζ κνλαδηθνπνίεζε ησλ 

πειαηψλ ηεο ηξάπεδαο έγηλε πξσηαξρηθψο ζηφρνο πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχκε λα 

παξαθνινπζήζνπκε φιεο ηηο θηλήζεηο ,  ζε φια ηα πξντφληα θάησ απφ ηνλ ίδην 

πειάηε. Με ηελ εθαξκνγή ηεο MiFID κηα ζεηξά απφ πιεξνθνξίεο έπξεπε λα 

ηξνθνδνηήζνπλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα . Οη πιεξνθνξίεο απηέο  αθνξνχλ ηηο 

ζπκβάζεηο παξνρήο επελδπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ζηνηρεία ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ . ηελ παξαθάησ νζφλε εκθαλίδνληαη νη αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο 

γηα εηζαγσγή.  
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ηε ζπλέρεηα κπνξνχκε λα δνχκε νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο θαηαρσξεκέλεο ζην 

ζχζηεκα. 

 

Γεληθή Καηεγνξηνπνίεζε : εμαξηάηαη απφ ην αλ ν πειάηεο είλαη Ηδηψηεο, 

Δπαγγεικαηίαο ή Δπηιέμηκνο Αληηζπκβαιιφκελνο. 

 

Αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο ηνπ πειάηε ζην εξσηεκαηνιφγην, επηιέγνπκε ηα 

αληίζηνηρα πεδία ηεο νζφλεο ψζηε λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο. 

 

Παξνρή Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ  -  πκπιήξσζε Ζκεξνκελίαο 

 

Λήςε , Γηαβίβαζε Δθηέιεζε Δληνιψλ - πκπιήξσζε Ζκεξνκελίαο 

 

ηα ζηνηρεία Δξσηεκαηνινγίνπ ελεξγνπνηνχληαη ηα πεδία 

 

Άξλεζε Πειάηε ,Αμηνιφγεζε πκβαηφηεηαο . 
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 Τπάξρεη δπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο  ηνπ πειάηε σο πξνο ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ( 

ηίηιν ή Ακνηβαίν Κεθάιαην) , θαζψο θαη σο πξνο ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή, 

ζπκπιεξψλνληαο ηα αληίζηνηρα πεδία ηεο νζφλεο. 
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7 . ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

    Ζ εθπαίδεπζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ ζηηο ηξάπεδεο είρε δχν 

θαηεπζχλζεηο  ηελ ελεκέξσζε ησλ ππαιιήισλ ησλ θεληξηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ 

δηθηχνπ θαη  ζηε ζπλέρεηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζηε παξνρή επελδπηηθψλ πξντφλησλ  

ζηνπο πειάηεο ηεο ηξάπεδαο.  

Σελ  εθπαίδεπζε γηα ηελ ελεκέξσζε γχξσ απφ ηνλ λέν Νφκν θαη ηηο αιιαγέο 

πνπ επηθέξεη, θαζψο θαη γηα ηηο λέεο απαηηήζεηο  ζπλήζσο ηελ αλαιάκβαλαλ 

εμεηδηθεπκέλα  άηνκα απφ ηελ θεθαιαηαγνξά θαη ηελ Σξάπεδα ηεο  Διιάδνο ή 

εηαηξίεο ζπκβνχισλ.  Λφγν ηνπ κεγάινπ φγθνπ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ  ιεηηνπξγνχζαλ 

ηαπηφρξνλα πνιιά ηκήκα θαη ζε δηάθνξεο πφιεηο. Σα ζέκαηα πνπ αλαπηχζζνληαλ  

ήηαλ γχξσ απφ ην ηη είλαη ε MiFID , πεξηγξαθή ηνπ λένπ πιαηζίνπ, πνηνχο ηνκείο 

επεξεάδεη ηη πξντφληα αθνξά, θαζψο θαη ηελ εξκελεία ησλ λέσλ ελλνηψλ  γηα 

θαηεγνξηνπνίεζε , αμηνιφγεζε, θαηαιιειφηεηα , βέιηηζηε εθηέιεζε θιπ. ηε δε 

δεχηεξε θαηεχζπλζε πνπ αθνξά ηελ πηζηνπνίεζε ηα πξάγκαηα είλαη πην δχζθνια 

δηφηη ρξεηάδνληαη  εηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη θπζηθά πηζηνπνίεζε κε εμεηάζεηο. Σα 

πηζηνπνηεηηθά είλαη δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ θαη αλάινγα κε ην πηζηνπνηεηηθφ  κπνξείο 

λα παξέρεηο θαη  δηαθνξεηηθέο επελδπηηθέο ππεξεζίεο. Σα θαηαζηήκαηα ηεο Σξάπεδαο 
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ζα πξέπεη λα ζηειερσζνχλ κε πηζηνπνηεκέλνπο  ππαιιήινπο Γηα παξάδεηγκα, 

ζηέιερνο πνπ δελ θαηέρεη ην πηζηνπνηεηηθφ (β1) ή/θαη (β) δελ επηηξέπεηαη λα παξέρεη 

ζηνλ πειάηε επελδπηηθέο ζπκβνπιέο. 

Παξαθάησ, παξνπζηάδνπκε αλαιπηηθά πνηα πηζηνπνηεκέλα ζηειέρε δχλαληαη λα 

παξέρνπλ πνηεο επελδπηηθέο ππεξεζίεο: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

8.  ΗΝΗΚΑ  ΣΔΗΥΟΗ (CHINESE WALLS)   

 

 Ο Όκηινο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ 

πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ησλ πειαηψλ ηνπ θαη ηνπ ίδηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ, σο 

ζχλνιν αιιά θαη μερσξηζηά αλά Λεηηνπξγηθή Μνλάδα, εθαξκφδεη ην ζχζηεκα 

«ζηληθψλ ηεηρψλ». χκθσλα κε ην ζχζηεκα απηφ δηαρσξίδνληαη νη επηκέξνπο 

Μνλάδεο ηνπ Οκίινπ, έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε δηαξξνή ησλ εκπηζηεπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ πειαηψλ κεηαμχ ησλ Μνλάδσλ, ηφζν κε ην θπζηθφ  δηαρσξηζκφ κεηαμχ 

ηνπο, φζν θαη κε ηνλ επηβεβιεκέλν δηαρσξηζκφ ησλ δεδνκέλσλ θαη ζπζηεκάησλ 

πιεξνθνξηθήο. Τπάιιεινο ηεο κίαο Μνλάδαο ηνπ Οκίινπ δελ πξέπεη λα έρεη θπζηθή 

πξφζβαζε θαη ζπλεπψο γλψζε θαη ρξήζε πιεξνθνξηψλ άιιεο Μνλάδαο, εθηφο απφ 

εθείλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία ησλ κνλάδσλ. 

Νόμορ 3606/2007 (MiFID) ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΣΔΛΔΥΧΝ:

Ποιοι δύνανηαι να πποζθέποςν ποιες ςπηπεζίερ;

ΝΑΗΔκπόνηζη αναλύζευν

ζσεηικά με

σπημαηοπιζηυηικά μέζα ή

εκδόηερ

ΝΑΗΝΑΗΓιασείπιζη σαπηοθςλακίυν

πελαηών

ΝΑΗΝΑΗΝΑΗΠαποσή επενδςηικών

ζςμβοςλών (ζε κινηηέρ αξίερ

και ζε παπάγυγα και

ζύνθεηα πποφόνηα

ΝΑΗΝΑΗΝΑΗΝΑΗΠαποσή επενδςηικών

ζςμβοςλών ζε κινηηέρ αξίερ

ΝΑΗΝΑΗΝΑΗΟΥΗΝΑΗ

Λήτη, διαβίβαζη και

εκηέλεζη ενηολών για

λογαπιαζμό πελαηών ζε

παπάγυγα και ζύνθεηα

πποφόνηα

ΝΑΗΝΑΗΝΑΗΝΑΗΟΥΗΝΑΗΛήτη, διαβίβαζη και

εκηέλεζη ενηολών για

λογαπιαζμό πελαηών ζε

κινηηέρ αξίερ

Δκπόνηζη

αναλύζευν

ζσεηικά με

σπημαηοπιζηυηικά

μέζα ή εκδόηερ

δ

Γιασείπιζη

σαπηοθςλακίος

πελαηών

γ

Παποσή

επενδςηικών

ζςμβοςλών

β

Παποσή

επενδςηικών

ζςμβοςλών

ζε κινηηέρ

αξίερ

β1

Λήτη, 

διαβίβαζη και

εκηέλεζη

ενηολών ζε

παπάγυγα

πποφόνηα

α2

Λήτη, 

διαβίβαζη

και εκηέλεζη

ενηολών ζε

κινηηέρ αξίερ

α1 

Δίδορ

επενδςηικήρ

ςπηπεζίαρ / 

δπαζηηπιόηηηαρ

Κάηοσορ Πιζηοποιηηικού:

ΝΑΗΔκπόνηζη αναλύζευν

ζσεηικά με

σπημαηοπιζηυηικά μέζα ή

εκδόηερ

ΝΑΗΝΑΗΓιασείπιζη σαπηοθςλακίυν

πελαηών

ΝΑΗΝΑΗΝΑΗΠαποσή επενδςηικών

ζςμβοςλών (ζε κινηηέρ αξίερ

και ζε παπάγυγα και

ζύνθεηα πποφόνηα

ΝΑΗΝΑΗΝΑΗΝΑΗΠαποσή επενδςηικών

ζςμβοςλών ζε κινηηέρ αξίερ

ΝΑΗΝΑΗΝΑΗΟΥΗΝΑΗ

Λήτη, διαβίβαζη και

εκηέλεζη ενηολών για

λογαπιαζμό πελαηών ζε

παπάγυγα και ζύνθεηα

πποφόνηα

ΝΑΗΝΑΗΝΑΗΝΑΗΟΥΗΝΑΗΛήτη, διαβίβαζη και

εκηέλεζη ενηολών για

λογαπιαζμό πελαηών ζε

κινηηέρ αξίερ

Δκπόνηζη

αναλύζευν

ζσεηικά με

σπημαηοπιζηυηικά

μέζα ή εκδόηερ

δ

Γιασείπιζη

σαπηοθςλακίος

πελαηών

γ

Παποσή

επενδςηικών

ζςμβοςλών

β

Παποσή

επενδςηικών

ζςμβοςλών

ζε κινηηέρ

αξίερ

β1

Λήτη, 

διαβίβαζη και

εκηέλεζη

ενηολών ζε

παπάγυγα

πποφόνηα

α2

Λήτη, 

διαβίβαζη

και εκηέλεζη

ενηολών ζε

κινηηέρ αξίερ

α1 

Δίδορ

επενδςηικήρ

ςπηπεζίαρ / 

δπαζηηπιόηηηαρ

Κάηοσορ Πιζηοποιηηικού:
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 Σα «ζηληθά ηείρε» απνηεινχλ βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ πξφιεςε ησλ 

θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. Παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ Όκηιν  λα 

πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο επελδπηηθέο ππεξεζίεο κε αζθάιεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηελ 

απνηξνπή ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ Μνλάδσλ (φπνπ δελ θξίλεηαη απαξαίηεην), αιιά 

θπξηφηεξα ηελ απνθπγή ρεηξαγψγεζεο ηεο αγνξάο. 

 
 

9. ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ  ΔΠΔΝΓΤΣΧΝ. 

 

  Με ην N.3746/16.2.2009
21

 αλαζεσξήζεθε θαη θσδηθνπνηήζεθε ε λνκνζεζία 

γηα ηελ εγγχεζε ησλ θαηαζέζεσλ κε ηελ ππαγσγή ζηελ εγγχεζε θαη ησλ επελδπηηθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. Όια ηα Π.Η. πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα 

ιεηηνπξγίαο ζηελ Διιάδα, ζπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά ζε απηφ ην ζχζηεκα εθηφο απφ 

ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. 

 Οη ζεκαληηθφηεξεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ επελδχζεηο είλαη : 

1. Ζ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηνπο επελδπηέο-πειάηεο ησλ Π.Η. πνπ επξίζθνληαη ζε 

αδπλακία λα εθπιεξψζνπλ ηηο πξνο απηνχο ππνρξεψζεηο ηνπο, γηα απαηηήζεηο 

πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνρή «θαιππηφκελσλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ», κε 

ζηφρν ηε ζπκβνιή ζηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

2. Σν φξην ηεο θάιπςεο ησλ πειαηψλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ σο πξνο ηηο 

παξερφκελεο ζ' απηνχο επελδπηηθέο ππεξεζίεο είλαη ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000) 

επξψ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 παξ.1α ηνπ Ν.3746/2009 (ΦΔΚ 27 Α‟ 

16.2.2009),  

3. Οη θαιππηφκελεο επελδπηηθέο ππεξεζίεο  είλαη: 

Α. Ζ ιήςε θαη δηαβίβαζε εληνιψλ, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε ιήςε θαη δηαβίβαζε 

εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ, γηα θαηάξηηζε ζπλαιιαγψλ ζε 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα. 

Β. Ζ εθηέιεζε εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ 

θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ αγνξάο ή πψιεζεο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ. 

                                                 
21 Ν.3746/2009  λφκνο γηα ην  “Σακείν Δγγχεζεο Καηαζέζεσλ θαη Δπελδχζεσλ (ΣΔΚΔ)”». 
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Γ. Ζ δηαπξαγκάηεπζε γηα ίδην ινγαξηαζκφ, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε 

δηαπξαγκάηεπζε απφ ΔΠΔΤ κε θεθάιαηά ηεο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πξνο θαηάξηηζε ζπλαιιαγψλ επ‟ απηψλ. 

Γ.  Ζ δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίσλ, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε δηαρείξηζε, θαηά ηε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο ΔΠΔΤ, ραξηνθπιαθίσλ πειαηψλ, ζην πιαίζην εληνιήο 

ηνπο, πνπ πεξηιακβάλνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα. 

Δ.  Ζ αλαδνρή ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ή ε ηνπνζέηεζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

κέζσλ κε δέζκεπζε αλάιεςεο. 

Σ.  Ζ ηνπνζέηεζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ρσξίο δέζκεπζε αλάιεςεο. 

Ε. Ζ θχιαμε θαη δηνηθεηηθή δηαρείξηζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ γηα 

ινγαξηαζκφ πειαηψλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζεκαηνθχιαθα 

θαη παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ, φπσο ε δηαρείξηζε ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ή 

παξερφκελσλ αζθαιεηψλ.  

Γηα ην ζθνπφ απηφ δεκηνπξγήζεθε  λέν δηαθξηηφ θεθάιαην, ην νπνίν ζα 

ζρεκαηηζηεί απφ ηηο εηζθνξέο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Σν θεθάιαην απηφ 

ζεσξείηε  πεξηνπζίαο πνπ αλήθεη ζηα Π.Η., αιιά ηειεί ππφ ηε δηαρείξηζε ηνπ ΣΔΚΔ 

θαη  δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα Π.Η. λα αλαιάβνπλ ηελ ελ ιφγσ πεξηνπζία ππφ 

πξνυπνζέζεηο. Καζνξίζζεθε εηήζηαο εηζθνξάο ησλ Π.Η. γηα ην θέινο Κάιπςεο 

Δπελδχζεσλ, κε θξηηήξηα πνπ θαζνξίδεη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 

κε εηζήγεζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, 
22

θαη 

εθάπαμ αξρηθήο εηζθνξάο γηα  θέινο Κάιπςεο Δπελδχζεσλ πνζνχ χςνπο 500.000 

επξψ. 

Δλέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβεί άκεζα ε Σξάπεδα 

1. Πιεξσκή/θαηάζεζε ηεο εθάπαμ αξρηθήο εηζθνξάο ζην θέινο Κάιπςεο 

Δπελδχζεσλ χςνπο 500.000 επξψ  κέρξη ην  Μαΐνπ 2009. 

2. Πιεξσκή/θαηάζεζε ησλ εηήζησλ ή/θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ εηζθνξψλ   

ζχκθσλα κε ηα αλαινγνχληα πνζά θαη ηηο αληίζηνηρεο εκεξνκελίεο πνπ ζα 

αλαθνηλσζνχλ πξνζερψο απφ ην ΣΔΚΔ. εκεηψλεηαη φηη ε εηήζηα εηζθνξά 

θαηαβάιιεηαη ην κήλα Οθηψβξην εθάζηνπ έηνπο. 

                                                 
22  Ζ δηαβάζκηζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε πνηνηηθά θξηηήξηα θαη αλάινγε δηαθνξνπνίεζε ηεο εηήζηαο εηζθνξάο κε εχξνο 

ζπληειεζηή απφ 0,9 έσο 1,1 ιακβάλνληαη ππφςε επνπηηθήο θχζεσο θξηηήξηα, φπσο θεθαιαηαθή επάξθεηα, ξεπζηφηεηα θαη 

επάξθεηα ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

 



 - 56 - 

3.   Δπηθαηξνπνίεζε / αλαβάζκηζε ηνπ ελεκεξσηηθνχ θπιιαδίνπ γηα ηελ 

πειαηεία ηεο Σξάπεδαο (ε ελ ιφγσ ελέξγεηα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ην 

αξγφηεξν εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο Σξάπεδαο ζην ΣΔΚΔ, 

ήηνη ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 16 Απγνχζηνπ 2009). 

4.   Δπηθαηξνπνίεζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ, φπνπ γίλεηαη 

αλαθνξά ζηελ παξνρή θάιπςεο γηα απνδεκίσζε θαηά ηελ παξνρή 

θαηαζεηηθψλ ή/θαη επελδπηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.   

5.   Απνζηνιή πξνο ην ΣΔΚΔ ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ 

πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ. Σα ελ ιφγσ ζηνηρεία ζα καο 

δεηεζνχλ πξνζερψο απφ ην ΣΔΚΔ θαη ζα πξέπεη λα πξνβνχκε ζηε ζρεηηθή 

πξνεηνηκαζία, θπξίσο φζνλ αθνξά ηελ παξνρή επελδπηηθψλ πξντφλησλ 

/ππεξεζηψλ. 

6.   Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο/εθαξκνγήο ινγηζκηθνχ πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ ινγαξηαζκψλ αλά πειάηε γηα ηελ ππνβνιή ησλ 

απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ πξνο ην ΣΔΚΔ. 

 

10 . ΔΧΣΔΡΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ   (ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ   

ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ,  ΔΝΣΤΠΧΝ ,  ΝΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ) 

   Έλα  απφ ηα πξψηα πξάγκαηα πνπ έπξεπε λα πινπνηήζνπλ ηα Π.Η ζην  

πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηεο επξσπατθήο νδεγίαο «MiFID» θαη ηνπ ζρεηηθνχ 

Ν.3606/2007 πεξί ηηο «αγνξέο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ» απφ 1/11/2007,ήηαλ λα  

πξνβνχλ ζε δεκηνπξγία λέσλ θαη ζε ηξνπνπνηήζεηο ζηηο ππάξρνπζεο δηαδηθαζίεο 

παξνρήο επελδπηηθψλ πξντφλησλ, ζπκβάζεσλ θαη εληχπσλ, πξνθεηκέλνπ,  λα 

ζπκκνξθσζνχλ πιήξσο κε ηηο λέεο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ 

ην λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην. Σα Π.Η. ζέιεζαλ λα θαιχςνπλ ηηο ελέξγεηεο πνπ φθεηιαλ 

λα θάλνπλ  θπξίσο  ζην πξψην ζηάδην πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζπλαιιαγήο ηνπ πειάηε (πξν-ζπλαιιαθηηθή δηαθάλεηα), θαζψο θαη ζην ζηάδην κεηά 

ηε ζπλαιιαγή, φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο απαηηνχκελεο απφ ην Νφκν κεηά 

ζπλαιιαθηηθήο δηαθάλεηαο.   

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πην θαηαλνεηή ε δηαδηθαζία παξνρήο ησλ επελδπηηθψλ 

πξντφλησλ & ππεξεζηψλ  ελφο Π.Η. νη ζπκβάζεηο πνπ πξέπεη λα ππνγξαθνχλ θαζψο 

θαη ηα έληππα  θαη ηα πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ  ζα  

παξνπζηάζνπκε  κε  αλαιπηηθά ηα βήκαηα  φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα  πξέπεη λα 

ηεξήζεη ην πηζηνπνηεκέλν ζηέιερνο ελφο Π.Η. κέζσ ηνπ νπνίνπ  παξέρνληαη ηα 
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επελδπηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο πξνο ηνπο πειάηεο.  Μέζσ απηήο ηεο 

παξνπζίαζεο ζα δνχκε ξνέο εξγαζηψλ ,  δηαδηθαζίεο, έληππα,  ζπκβάζεηο, θαη  

ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζα θαιχπηνπλ πιήξσο φιεο ηηο   ελέξγεηεο πνπ είρακε 

πεξηγξάςεη παξαπάλσ ζαλ απαηηήζεηο πινπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ. 

Ζ δηαδηθαζία  έρεη  δηαηξεζεί ζε 11 βήκαηα ηα νπνία είλαη : 

Βήκα 1
ν
: Οξηζκφο πηζηνπνηεκέλσλ ζηειερψλ αλά θαηάζηεκα. 

Βήκα 2
ν
: Οξηζκφο ηνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ παξνρή ησλ επελδπηηθψλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

Βήκα 3
ν
: Τπνδνρή ηνπ πειάηε. 

Βήκα 4
ν
: Καηεγνξηνπνίεζε ηνπ πειάηε. 

Βήκα 5
ν
: πκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ επελδπηηθνχ 

πξνθίι ηνπ πειάηε. 

Βήκα 6
ν
: Δλεκέξσζε ηνπ πειάηε γηα ηα δηαζέζηκα επελδπηηθά πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ε ηξάπεδα. 

Βήκα 7
ν
: Τπνγξαθή ζπκβάζεσλ θαη ησλ ινηπψλ εληχπσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηεο ζπλαιιαγήο. 

Βήκα 8
ν
: Πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο, θαηαγξαθή δεδνκέλσλ ζην  

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Π.Η. θαη παξάδνζε ησλ παξαζηαηηθψλ θαη ησλ  ινηπψλ 

εληχπσλ ζηνλ πειάηε. 

Βήκα 9
ν
: Δλεκέξσζε ηνπ πειάηε γηα ηε κνξθή ηεο ελεκέξσζεο πνπ ζα ιακβάλεη 

θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

Βήκα 10
ν
: Οινθιήξσζε ηεο πψιεζεο   κε ηνλ πειάηε. 

Βήκα 11
ν
: Αξρεηνζέηεζε εληχπσλ. Δλεκέξσζε εκεξνινγίνπ γηα πηζαλέο follow up 

ελέξγεηεο. 

Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά αλαιπηηθά ηα βήκαηα έρνπκε ηα εμήο: 

Βήκα 1
ν
: Οξηζκόο πηζηνπνηεκέλσλ ζηειερώλ αλά θαηάζηεκα. 

Βάζεη ηνπ Ν.3606/2007  ε παξνρή ησλ επελδπηηθψλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κφλν κέζσ πηζηνπνηεκέλσλ ζηειερψλ. πλεπψο, ν 

Γηεπζπληήο θάζε ππνθαηαζηήκαηνο  θαηά ηελ θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ ζηα 

ζηειέρε ηνπ, ιακβάλεη πξφλνηα, πξνθεηκέλνπ αθελφο κελ λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 

ηνπιάρηζηνλ έλα (1) πηζηνπνηεκέλν ζηέιερνο θαη αθεηέξνπ ε παξνρή ησλ 

επελδπηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ λα δηεμάγεηαη κφλν κέζσ ηνπ ελ ιφγσ 

πηζηνπνηεκέλνπ ζηειέρνπο. ε πεξίπησζε φπνπ δελ ππάξρεη πηζηνπνηεκέλν ζηέιερνο 

ζην ππνθαηάζηεκα ή γηα ηελ αλαπιήξσζε ηνπ ελ ιφγσ ζηειέρνπο ζε πεξίπησζε 
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απνπζίαο ηνπ, ν Γηεπζπληήο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο πξέπεη λα επηθνηλσλεί κε ηελ 

αληίζηνηρε θεληξηθή (δηνηθεηηθή) ππεξεζία ζηελ νπνία αλαθέξεηαη. Μαθξνπξφζεζκα, 

ν Γηεπζπληήο ηνπ θάζε ππνθαηαζηήκαηνο πξέπεη λα ιακβάλεη πξφλνηα ψζηε λα έρεη 

επαξθή αξηζκφ πηζηνπνηεκέλσλ ζηειερψλ, πξνθεηκέλνπ λα θέξεη εηο πέξαο ηνλ φγθν 

εξγαζηψλ πνπ έρεη ζηα επελδπηηθά πξντφληα, έρνληαο εμαζθαιίζεη θαη ηελ νκαιή 

αλαπιήξσζε ησλ ζηειερψλ ζε πεξηπηψζεηο απνπζίαο ηνπο. 

 

Βήκα 2
ν
: Οξηζκόο ηνπ ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ γηα ηελ παξνρή ησλ επελδπηηθώλ 

πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ . 

Ζ Σξάπεδα έρεη ην δηθαίσκα, βάζεη ηεο άδεηαο πνπ έρεη ιάβεη απφ ηελ ΣηΔ, 

λα παξέρεη ην ζχλνιν ησλ επελδπηηθψλ θαη παξεπφκελσλ ππεξεζηψλ πνπ νξίδνληαη 

ζην άξζξν 11 ηνπ Ν.3601/2007 θαη ζην άξζξν 4 ηνπ Ν.3606/2007, σο πξνο ην ζχλνιν 

ησλ επελδπηηθψλ πξντφλησλ πνπ νξίδεη ν ηειεπηαίνο Νφκνο. Σν ηη ηειηθά πξντφληα 

θαη ππεξεζίεο ζα δηαζέηεη ην θάζε Π.Η. ζηε πειαηεία ηνπ εμαξηάηαη απφ  ην Π.Η. θαη 

ηελ πνιηηηθή ηνπ ζε απηά ηα ζέκαηα.   ε πεξίπησζε πνπ έρεη θάλεη πεξηνξηζκέλε 

ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο, δξαζηεξηνπνηείηαη, θπξίσο, ζε νξηζκέλνπο ηνκείο ζα 

πξέπεη λα ηνπο αλαθέξεη θαζψο θαη ηα πξντφληα πνπ ζα παξέρνληαη κέζσ απηψλ  ησλ 

ππεξεζηψλ.   

Σν πηζηνπνηεκέλν ζηέιερνο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηνπ Σ.Σ. γηα ηελ παξνρή ησλ ελ 

ιφγσ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηα παξαθάησ έληππα: 

 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΗΑ ΔΝΣΤΠΟΤ 

1 Έληππν πξν-ζπλαιιαθηηθήο πιεξνθφξεζεο (είλαη ελεκεξσηηθφ 

έληππν)   ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Π 15 

2 Απφδεημε Παξαιαβήο ηνπ «εληχπνπ πξν-ζπλαιιαθηηθήο 

πιεξνθφξεζεο» (ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ πειάηε)    

  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Π 7 

3 Γεληθή Γήισζε / πλαίλεζε / Βεβαίσζε ηνπ Πειάηε      

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Π 13 

4 χκβαζε Λήςεο, Γηαβίβαζεο θαη Δθηέιεζεο Δληνιψλ 

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Π 12 

5 χκβαζε Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ 

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Π10 
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6 χκβαζε Κνηλήο Δπελδπηηθήο Μεξίδαο  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Π14 

7 χκβαζε Παξνρήο Δπελδπηηθψλ πκβνπιψλ 

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Π 11 

8 Δξσηεκαηνιφγην γηα ζρεκαηηζκφ επελδπηηθνχ πξνθίι πειάηε θαη 

Έγγξαθν πλαηλέζεσλ    

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Π 9 

9 Ζ Αίηεζε Γεκηνπξγίαο Μεξίδαο, Λνγαξηαζκνχ Αμηψλ θαη 

Δμνπζηνδφηεζε Υξήζεο πξνο ηελ Σξάπεδα (ην έληππν απηφ 

παξάγεηαη απφ ην ζχζηεκα)  

10 Δπηζηνιή θαηεγνξηνπνίεζεο ηδηψηε πειάηε   

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Π 5 

11 Δπηζηνιή θαηεγνξηνπνίεζεο επαγγεικαηία πειάηε   

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Π 3 

12 Δπηζηνιή θαηεγνξηνπνίεζεο επηιέμηκνπ αληηζπκβαιιφκελνπ   

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Π 1 

13 Έληππν απνδνρήο φξσλ ζπλεξγαζίαο απφ ηδηψηε πειάηε   

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Π 6 

14 Έληππν απνδνρήο φξσλ ζπλεξγαζίαο απφ επαγγεικαηία πειάηε  

  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Π 4 

15 Έληππν απνδνρήο φξσλ ζπλεξγαζίαο απφ επηιέμηκν 

αληηζπκβαιιφκελν  

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Π 2 

16 Έληππν – αίηεκα αιιαγήο θαηεγνξίαο απφ πειάηε   

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Π 8 

17 «Καηάινγνο ρξεψζεσλ & ακνηβψλ / πξνκεζεηψλ γηα ηελ παξνρή 

επελδπηηθψλ πξντφλησλ & ππεξεζηψλ»   

18 ε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο είλαη θπζηθφ πξφζσπν, θσηνηππία 

ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ 

19 ε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, αληίγξαθα 

φισλ ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ, απνδεηθηηθά ηεο 

εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ γηα ηελ ηζρχ ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ θαη γηα 



 - 60 - 

ηελ αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο ελεκέξσζεο ηεο Σξάπεδαο, ζε 

πεξίπησζε νηαζδήπνηε κεηαβνιήο ησλ εγγξάθσλ απηψλ 

20 ε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο εμνπζηνδνηεί ηξίην πξφζσπν γηα ην 

άλνηγκα θσδηθνχ ζπλαιιαγψλ ηνπ, ηελ παξερφκελε απφ ηνλ 

πειάηε πξνο ην ηξίην πξφζσπν εμνπζηνδφηεζε, καδί κε 

θσηνηππία ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή ηνπ 

δηαβαηεξίνπ ηνπ ηξίηνπ 

21 Λνηπά απαξαίηεηα ζπκπιεξσκαηηθά δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα 

αιιεινγξαθίαο, πνπ ελδερνκέλσο θξηζνχλ απαξαίηεηα 

22 Δληαίν Δξσηεκαηνιφγην (γηα Απνθπγή Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ 

απφ παξάλνκεο θαη εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη γηα ηε 

MiFID  

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην πηζηνπνηεκέλν ζηέιερνο έρεη ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε (κέζσ 

εμεηδηθεπκέλνπ ζεκηλαξίνπ θαη ηεο παξνχζαο εζσηεξηθήο δηαδηθαζίαο) γηα ηελ 

παξνπζίαζε θαη ρξήζε ηνπ παξαπάλσ πιηθνχ κε ηξφπν θαηαλνεηφ θαη θηιηθφ πξνο 

ηνλ πειάηε. εκεηψλεηαη φηη ηα έληππα πνπ αθνξνχλ ζπκβάζεηο είλαη ηππσκέλα ζε 

δχν (2) αληίηππα, πξνθεηκέλνπ κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπο, ην έλα (1) λα παξαδνζεί 

ζηνλ πειάηε θαη ην άιιν λα αξρεηνζεηεζεί ζην Π.Η. 

 

Βήκα 3
ν
: Τπνδνρή ηνπ πειάηε. 

Καηά ηελ είζνδφ ηνπ ζην ππνθαηάζηεκα ν πειάηεο πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηε 

ρξήζε επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ πξέπεη λα νδεγείηαη πξνο ην πηζηνπνηεκέλν ζηέιερνο.  

Αθνχ εμαθξηβψζεη φηη πξφθεηηαη γηα παξνρή ππεξεζίαο ή/θαη ζπλαιιαγή ζε πξντφλ 

πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ ζην βήκα 2, ηφηε ηνλ  ξσηά αλ έρεη ζπκπιεξψζεη θαη 

ππνγξάςεη ηηο απαξαίηεηεο ζπκβάζεηο  ή πξνβαίλεη γηα πξψηε θνξά κεηά ην 

Ννέκβξην ηνπ 2007 ζε ηέηνηνπ είδνπο ζπλαιιαγή .  ε πεξίπησζε φπνπ ν πειάηεο δελ 

έρεη ζπκπιεξψζεη ηα έληππα, ην πηζηνπνηεκέλν ζηέιερνο ελεκεξψλεη ηνλ πειάηε φηη 

γηα ηελ αζθάιεηά ηνπ πξέπεη, βάζεη Νφκνπ, λα ζπκπιεξσζνχλ νξηζκέλα έληππα.  

εκεηψλεηαη φηη ε ζπδήηεζε κε ηνλ πειάηε πξέπεη λα γίλεηαη κε απιά θαη θαηαλνεηά 

ιφγηα, θαζψο θαη λα ηεξνχληαη νη θαλφλεο πξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο, ήηνη λα 

απνθεχγεηαη ε παξνπζία ηξίηνπ (άγλσζηνπ) αηφκνπ, μέλνπ πξνο ηνλ πειάηε, ή ε 

δπλαηφηεηα λα αθνχγεηαη ε ζπλνκηιία κε ηνλ πειάηε απφ ηξίην πξφζσπν. 
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Βήκα 4
ν
: Καηεγνξηνπνίεζε ηνπ πειάηε. 

Με ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο κε ηνλ πειάηε, ην ζηέιερνο πξέπεη λα ιάβεη 

ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο απφ ηνλ πειάηε, φζνλ αθνξά ηε λνκηθή ηνπ κνξθή 

(θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, θιάδνο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηα λνκηθά πξφζσπα θιπ), 

πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπ ζε ηδηψηε,  ή επαγγεικαηία 

πειάηε, ή  επηιέμηκν  αληηζπκβαιιφκελν. Γηα ηνλ ηξφπνη θαηεγνξηνπνίεζεο θαη ηηο 

ελέξγεηεο έρνπκε κηιήζεη ζην πξψην κέξνο ηεο   πινπνίεζεο  ηεο  MiFID ζηα  Π.Η.. 

Δθφζνλ ν ππάιιεινο  ηνλ  ηαμηλνκήζεη ηνλ πειάηε σο Δπαγγεικαηία, 

νθείιεη λα ηνλ ελεκεξψζεη φηη ζεσξείηαη, κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηεη ε 

Σξάπεδα, επαγγεικαηίαο πειάηεο, φηη κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αιιαγή ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο γηα λα ηχρεη πςειφηεξεο πξνζηαζίαο θαη φηη ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζα 

αληηκεησπηζηεί σο ηδηψηεο, εθηφο εάλ ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά. 

Απφ ηελ θαηεγνξία ησλ επαγγεικαηηψλ πειαηψλ, ην Π.Η. δχλαηαη λα 

ηαμηλνκήζεη θάπνηνπο πειάηεο σο Δπηιέμηκνπο Αληηζπκβαιιφκελνπο, είηε γεληθά είηε 

γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο, θαη λα ηνπο ελεκεξψζεη ζρεηηθά (νη επηιέμηκνη 

αληηζπκβαιιφκελνη ζα ζπλεξγάδνληαη θαη ζα δηελεξγνχλ ζπλαιιαγέο κε ην Dealing 

Room). Πξηλ ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ξεηή επηβεβαίσζε 

απφ ηνλ επηιέμηκν αληηζπκβαιιφκελν, φηη δέρεηαη λα αληηκεησπηζηεί σο επηιέμηκνο 

αληηζπκβαιιφκελνο. Ζ επηβεβαίσζε απηή ζα ιακβάλεηαη είηε κε κνξθή γεληθήο 

ζπκθσλίαο είηε γηα θάζε κεκνλσκέλε ζπλαιιαγή. 

 

Βήκα 5
ν
: πκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ επελδπηηθνύ 

πξνθίι ηνπ πειάηε. 

  Δθφζνλ ην πηζηνπνηεκέλν ζηέιερνο θαηεγνξηνπνηήζεη ηνλ πειάηε σο 

ηδηψηε, νθείιεη λα δηαπηζηψζεη φηη ε ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή πνπ δεηά ν πειάηεο 

είλαη «θαηάιιειε θαη ζπκβαηή» κε ην επελδπηηθφ ηνπ πξνθίι, δειαδή, κεηαμχ 

άιισλ, ηνπο επελδπηηθνχο ζηφρνπο ηνπ πειάηε, φηη ν πειάηεο έρεη ηελ νηθνλνκηθή 

δπλαηφηεηα λα αλαιάβεη ην βάξνο ησλ ζρεηηθψλ επελδπηηθψλ θηλδχλσλ θαη φηη 

δηαζέηεη ηελ αλαγθαία πείξα θαη γλψζε, ψζηε λα θαηαλνεί ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ειινρεχνπλ απφ ηελ επέλδπζή ηνπ απηή. 

πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην Νφκν, ε Σξάπεδα, πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη 

επελδπηηθέο ππεξεζίεο πξνο ηνλ πειάηε, πέξαλ ηεο ιήςεο, δηαβίβαζεο θαη εθηέιεζεο 

επί κε πνιχπινθσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, πξέπεη λα πξνβαίλεη ζε έιεγρν 

ζπκβαηφηεηαο ή/θαη θαηαιιειφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ πείξα θαη 
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γλψζε ηνπ πειάηε ζε επελδπηηθά πξντφληα, θαζψο άιινπο πξφζζεηνπο παξάγνληεο, 

φπσο ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ν επελδπηηθφο νξίδνληαο θιπ.  

Γηα ην ιφγν απηφ, δεηείηαη απφ ηνλ ηδηψηε, θπξίσο, πειάηε ε ζπκπιήξσζε 

ζρεηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, εθηφο ηεο ιήςεο, 

δηαβίβαζεο θαη εθηέιεζεο επί κε πνιχπινθσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ . 

Ζ Σξάπεδα ρνξεγεί ην εξσηεκαηνιφγην (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Π 9 ) ζε φινπο 

ηνπο Πειάηεο ηεο. Δληνχηνηο επηζεκαίλεηαη φηη ε πείξα θαη ε γλψζε, αιιά θαη ε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ επαγγεικαηία πειάηε θαη ηνπ επηιέμηκνπ 

αληηζπκβαιιφκελνπ, νη νπνίνη δελ έρνπλ δεηήζεη επίπεδν πξνζηαζίαο ηδηψηε, 

ηεθκαίξνληαη. πλεπψο, ε Σξάπεδα δχλαηαη ζηνπο πειάηεο απηνχο λα παξάζρεη 

ππεξεζίεο ιήςεο, δηαβίβαζεο θαη εθηέιεζεο αθφκε θαη επί πνιχπινθσλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ρσξίο πξνεγνχκελν εξσηεκαηνιφγην, γηα ηηο δε ππεξεζίεο 

ησλ επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ απαηηείηαη απιψο ε 

ζπκπιήξσζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην επελδπηηθφ 

πξνθίι θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ Πειάηε. 

  Γηεπθξηλίδεηαη φηη αλ ν Πειάηεο έρεη ήδε ζπκπιεξψζεη αληίζηνηρν 

εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν έρεη ζπκπιεξσζεί εληφο ηεο ηειεπηαίαο δηεηίαο θαη ν 

πειάηεο επηβεβαηψλεη (πξνθνξηθά) φηη δελ έρνπλ κεηαβιεζεί ηα ζηνηρεία πνπ 

αλαθέξνληαη ζε απηφ, ε Σξάπεδα ιακβάλεη ππφςε ηεο εθείλν (πθηζηάκελν 

εξσηεκαηνιφγην).   Σν πηζηνπνηεκέλν ζηέιερνο ηνπ  Π.Η  κέζα απφ ζπδήηεζε κε ηνλ 

πειάηε, ηνλ βνεζά λα ζπκπιεξψζεη ην εξσηεκαηνιφγην απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ην 

επελδπηηθφ πξνθίι ηνπ πειάηε. Με βάζε απηφ, ζηε ζπλέρεηα, ζην επφκελν βήκα, ην 

πηζηνπνηεκέλν ζηέιερνο ζα παξνπζηάζεη έλα ή πεξηζζφηεξα πξντφληα ηα νπνία είλαη 

«ζπκβαηά ή/θαη θαηάιιεια» κε ην επελδπηηθφ πξνθίι θαη ηνπο επελδπηηθνχο ζηφρνπο 

ηνπ πειάηε. 

Δπηζεκαίλεηαη, φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο, ην πηζηνπνηεκέλν 

ζηέιερνο επηδηψθεη λα είλαη θηιηθφο, επεμεγεκαηηθφο θαη πξφζπκνο, παξέρνληαο θάζε 

δπλαηή βνήζεηα θαη δηεπθξίληζε ζηνλ πειάηε, είλαη απφιπηα αληηθεηκεληθφο θαη 

θπξίσο, γλσξίζεη ηνλ πειάηε ηνπ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν («know your client» 

rule). πγθεθξηκέλα, κε δεδνκέλν φηη ν πειάηεο, εηδηθά ην πξψην ρξνληθφ δηάζηεκα, 

θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη λέα δεδνκέλα ζηηο επελδπηηθέο ηνπ ζπλαιιαγέο, είλαη 

ινγηθφ λα εθθξάζεη δπζαξέζθεηα, θαρππνςία θαη ίζσο άξλεζε. Δίλαη επζχλε ηνπ 

ππαιιήινπ λα εμεγήζεη, φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα, ηα λέα απηά δεδνκέλα 

δηεπθξηλίδνληαο φηη φιε ε δηαδηθαζία είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ πειάηε. 
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Σν πηζηνπνηεκέλν ζηέιερνο, ζεβφκελν ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ πειάηε, 

ππνρξενχηαη λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ κε ηξφπν αληηθεηκεληθφ θαη νπδέηεξν 

πξνο ηνλ πειάηε, επηδηψθνληαο λα κελ επεξεάζεη ηηο απαληήζεηο ηνπ. 

Δπηδίσμε ηνπ ζηειέρνπο κέζα απφ ηε δηαδηθαζία είλαη λα γλσξίζεη φζν ην 

δπλαηφλ θαιχηεξα  ηνλ πειάηε ηνπ, φρη κφλν γηα ιφγνπο ζπκκφξθσζεο ζην Νφκν, 

αιιά σο έλα «πσιεζηαθφ πιενλέθηεκα» πνπ ζα ηνπ επηηξέςεη λα εθκεηαιιεπηεί 

αλάγθεο θαη ινηπά δεδνκέλα ηνπ πειάηε, κεηαηξέπνληάο ηηο ζε επηηπρεκέλεο 

πσιήζεηο (δηαζηαπξνχκελεο πσιήζεηο / cross selling). 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο δηαθσλεί κε ην επελδπηηθφ πξνθίι πνπ 

δηακνξθψζεθε κέζα απφ ην εξσηεκαηνιφγην θαη επηζπκεί φπσο ην Π.Η. λα 

ιεηηνπξγήζεη σο εληνιέαο θαη κφλν, ηφηε ππνγξάθεη ηε ζρεηηθή επηινγή πεξί ξεηήο 

εληνιήο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή θαη ηελ αλάιεςε, εθ κέξνπο ηνπ, ηνπ 

ζρεηηθνχ επελδπηηθνχ θηλδχλνπ πνπ απνξξέεη απφ ηελ πξάμε απηή. 

Όζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

επηζεκαίλνληαη φηη ην πηζηνπνηεκέλν ζηέιερνο δηεπθξηλίδεη ζηνλ πειάηε φηη πξέπεη λα 

ζπκπιεξψλεη ην εξσηεκαηνιφγην γηα ην επελδπηηθφ ηνπ πξνθίι αλά δηεηία.  ε 

πεξίπησζε πνπ ην ζηέιερνο ηνπ  Π.Η.  δελ ιάβεη ηελ απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε 

(δειαδή ζπκπιήξσζε ηνπ ζρεηηθνχ ηκήκαηνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ), δελ επηηξέπεηαη 

λα πξνβεί ζηελ «παξνρή επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ». Αληίζηνηρα, ζε πεξίπησζε φπνπ ν 

πειάηεο επηζπκεί κφλν ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο ηνπ ζε έλα κε πνιχπινθν πξντφλ, 

θαη φρη ηε γλσκάηεπζε ηεο «ζπκβαηφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο» ηεο ελ ιφγσ 

ζπλαιιαγήο γηα απηφλ απφ ην πηζηνπνηεκέλν ζηέιερνο, ηφηε ν πειάηεο πξέπεη λα 

ζπκπιεξψζεη θαη λα ππνγξάςεη ηελ εμεηδηθεπκέλε παξάγξαθν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ζην πιαίζην ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν.3606/2007 πεξί ζπλαίλεζεο ζηε κε 

εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαηαιιειφηεηαο θαη ζπκβαηφηεηαο. 

ηνπο ηδηψηεο πειάηεο, αλάινγα ην αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπο,  εληάζζνληαη 

θαη ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο άιιεο θαηεγνξίεο (Δπαγγεικαηίεο θαη 

Δπηιέμηκνπο αληηζπκβαιιφκελνπο) φπσο ζχιινγνη, Ο.Δ., Δ.Δ., κηθξέο πξνζσπηθέο 

εηαηξίεο θιπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ην εξσηεκαηνιφγην ππνγξάθεηαη απφ ην 

λφκηκν/νπο  εθπξφζσπν/νπο  ηεο εηαηξίαο. 
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Βήκα 6
ν
: Δλεκέξσζε ηνπ πειάηε γηα ηα δηαζέζηκα επελδπηηθά πξντόληα θαη 

ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ην Π.Η.. 

Δπφκελν βήκα, κεηά ηε ζπκπιήξσζε ή φρη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνλ 

πειάηε, απνηειεί ε ελεκέξσζε ηνπ πειάηε γηα ηα επελδπηηθά πξντφληα πνπ δηαζέηεη 

ην  Π.Η. ζηελ πειαηεία ηνπ.  ε πεξίπησζε φπνπ ν πειάηεο έρεη ζπκπιεξψζεη ην 

εξσηεκαηνιφγην, ην πηζηνπνηεκέλν ζηέιερνο πξνβαίλεη ζηελ παξνπζίαζε ησλ 

«θαηάιιεισλ θαη ζπκβαηψλ» κε ην επελδπηηθφ πξνθίι ηνπ πειάηε πξντφλησλ. 

Δηδηθφηεξα, παξνπζηάδεη ζηνλ πειάηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε πξντφληνο θαη κε 

θαηαλνεηφ ηξφπν αλαθέξεηαη ζηηο σθέιεηεο θαη ηνπο θηλδχλνπο ηνπ. 

Σν πηζηνπνηεκέλν ζηέιερνο, αλάινγα κε ην επελδπηηθφ πξνθίι ηνπ πειάηε, 

παξνπζηάδεη έλα ή ζπλδπαζκφ πξντφλησλ, ηα νπνία εληάζζνληαη ζηελ αλάινγε 

θαηεγνξία επελδπηηθνχ πξνθίι. ε θάζε πεξίπησζε, ν πειάηεο πξέπεη λα γλσξίζεη 

θαη λα θαηαλνήζεη, κέζα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε πξντφληνο, ηνλ επελδπηηθφ 

θίλδπλν πνπ αλαιακβάλεη, ελψ απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ ζηειέρνπο ε επηηπρήο 

νινθιήξσζε ηεο ελ ιφγσ ελέξγεηαο. 

 Σα πξντφληα   αλάινγα ην βαζκφ θηλδχλνπ (ξίζθνπ) πνπ εκπεξηέρνπλ, ρσξίδνληαη ζε: 

κεδεληθνχ ή πνιχ ρακεινχ ξίζθνπ  ,ρακεινχ έσο κεζαίνπ ξίζθνπ  πςεινχ έσο πνιχ 

πςεινχ ξίζθνπ . 

ην παξφλ βήκα ηεο δηαδηθαζίαο ην πηζηνπνηεκέλν ζηέιερνο πξέπεη λα 

παξνπζηάζεη απνηειεζκαηηθά ηα «θαηάιιεια θαη ζπκβαηά» πξντφληα γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν πειάηε θαη ν πειάηεο λα επηιέμεη ην ή ηα πξντφληα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ επέλδπζή ηνπ. ε πεξίπησζε παξνρήο επελδπηηθψλ 

ζπκβνπιψλ, ην πηζηνπνηεκέλν ζηέιερνο ιακβάλεη ηαθηηθά νδεγίεο απφ ηελ 

αληίζηνηρε εμεηδηθεπκέλε θεληξηθή Γηεχζπλζε (πρ Personal Banking). 

Σαπηφρξνλα, ζην παξφλ βήκα ην πηζηνπνηεκέλν ζηέιερνο παξαδίλεη ζηνλ πειάηε ην 

«έληππν πξν-ζπλαιιαθηηθήο πιεξνθφξεζεο» (ελεκεξσηηθφ θπιιάδην) 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Π  15 θαη παξαιακβάλεη απφ ηνλ πειάηε ππνγεγξακκέλεο ε ζρεηηθή 

απφδεημε παξαιαβήο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Π  7 ), ην έληππν απνδνρήο φξσλ ζπλεξγαζίαο 

απφ ηδηψηε πειάηε  θαη ηε «Γεληθή Γήισζε / πλαίλεζε / Βεβαίσζε ηνπ πειάηε» 

(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Π 13) 

εκεηψλεηαη φηη ην πηζηνπνηεκέλν ζηέιερνο δχλαηαη λα παξαιείςεη ηα βήκαηα 5 θαη 6 

ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο επηζπκεί κφλν ηε ιήςε, 

δηαβίβαζε θαη εθηέιεζεο εληνιήο ηνπ ζε κε πνιχπινθν πξντφλ θαη επηπιένλ δειψζεη 

φηη δελ επηζπκεί ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. εκεηψλεηαη φκσο φηη θαη 



 - 65 - 

ζηελ ελ ιφγσ πεξίπησζε ηα πξναλαθεξζέληα έληππα ζα παξαδνζνχλ θαη ζα 

ζπκπιεξσζνχλ απφ ηνλ πειάηε. 

 

Βήκα 7
ν
: Τπνγξαθή ζπκβάζεσλ θαη ησλ ινηπώλ εληύπσλ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. 

ην παξφλ βήκα ην πηζηνπνηεκέλν ζηέιερνο πξέπεη λα παξαδψζεη ζηνλ 

πειάηε πξνο ππνγξαθή φια ηα ζπκβαηηθά θείκελα πνπ αθνξνχλ ηε ζπλαιιαγή πνπ 

πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ν πειάηεο. 

Πξηλ ηελ ππνγξαθή, ν πειάηεο έρεη ήδε απνθαζίζεη γηα ηε ζπλαιιαγή ζηελ νπνία 

πξφθεηηαη λα πξνβεί. Σν ζηέιερνο   παξαδίδεη ηα παξαθάησ ζπκβαηηθά θείκελα: 

 

 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΗΑ ΔΝΣΤΠΟΤ 

1 «Καηάινγνο ρξεψζεσλ & ακνηβψλ / πξνκεζεηψλ γηα ηελ παξνρή 

επελδπηηθψλ πξντφλησλ & ππεξεζηψλ»   

2 χκβαζε Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ 

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Π  10 

3 χκβαζε Λήςεο, Γηαβίβαζεο θαη Δθηέιεζεο Δληνιψλ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Π  12 

 

ε πεξίπησζε φπνπ ν Πειάηεο επηζπκεί λα ηελ παξνρή Δπελδπηηθψλ πκβνπιψλ θαη 

έρεη ζπκπιεξψζεη ην αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ηφηε ην πηζηνπνηεκέλν 

ζηέιερνο ηνπ παξαδίδεη θαη βνεζά ζηε ζπκπιήξσζή ηνπο, ηα παξαθάησ έληππα:  

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΗΑ ΔΝΣΤΠΟΤ 

1 χκβαζε Παξνρήο Δπελδπηηθψλ πκβνπιψλ  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Π 11 

2 χκβαζε Κνηλήο Δπελδπηηθήο Μεξίδαο (εθφζνλ δεηείηαη απφ ηνλ 

πειάηε)  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Π  14 

3 Ζ Αίηεζε Γεκηνπξγίαο Μεξίδαο, Λνγαξηαζκνχ Αμηψλ θαη 

Δμνπζηνδφηεζε Υξήζεο πξνο ηελ Σξάπεδα (ην έληππν απηφ 

παξάγεηαη απφ ην ζχζηεκα) (εθφζνλ ην απαηηεί ε ζπλαιιαγή ηνπ 

πξντφληνο) 
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Βήκα 8
ν
: Πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο, θαηαγξαθή δεδνκέλσλ ζην 

πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα θαη  παξάδνζε ησλ  παξαζηαηηθώλ  θαη  ησλ ινηπόλ 

εληύπσλ ζηνλ πειάηε.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην ελ ιφγσ βήκα δελ δηαθέξεη,  απφ φηη  ίζρπε πξν ηνπ 

Ν.3606/2007, εθηφο απφ ην ζεκείν πνπ πξέπεη λα ελεκεξσζεί ε  θαηάιιειε νζφλε 

ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα  κε ηελ θαηεγνξία  πνπ αλήθεη πιένλ ν πειάηεο  σο πξνο 

ηα επελδπηηθά πξντφληα (ηδηψηεο ή επαγγεικαηίαο ή/θαη επηιέμηκνο 

αληηζπκβαιιφκελνο), θαζψο θαη λα ζεκαλζεί αληίζηνηρα αλ ν πειάηεο έρεη ππνγξάςεη 

ηε ζχκβαζε θαη ην εξσηεκαηνιφγην (ζπκπιεξψλεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ζην 

αληίζηνηρν πεδίν). 

 Δθφζνλ ν πειάηεο έρεη ππνγξάςεη φια ηα απαξαίηεηα έληππα πνπ εζσθιείνληαη ζηνλ 

εηδηθφ θάθειν «έληππα παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ», θαη έρεη παξαιάβεη 

αληίηππα ησλ ζπκβάζεσλ θαη ηα ελεκεξσηηθά έληππα, πξνρσξά  ζηελ εθηέιεζε ηεο 

ζπλαιιαγήο.   Γηα ηνπο ήδε  ππάξρνληεο  πειάηεο πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή ζε επελδπηηθφ πξντφλ, πξέπεη  ελεκεξσζνχλ ζην ζχζηεκα νη 

αληίζηνηρεο  πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε,  ζηε ζπκπιήξσζε ησλ 

ζπκβάζεσλ θαη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 
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Βήκα 9
ν
: Δλεκέξσζε ηνπ πειάηε γηα ηε κνξθή ηεο ελεκέξσζεο πνπ ζα ιακβάλεη 

θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο θαη ηελ παξάδνζε ησλ παξαζηαηηθψλ 

ζηνλ πειάηε, ην πηζηνπνηεκέλν ζηέιερνο ελεκεξψλεη ηνλ πειάηε γηα ηνλ ηξφπν πνπ 

ζα ιακβάλεη ελεκέξσζε απφ ην  Π.Η. γηα ηελ επέλδπζή ηνπ, θαζψο θαη γηα ηπρφλ 

ινηπέο ελέξγεηεο ηεο Σξάπεδαο πνπ αθνξνχλ ηε δεδνκέλε ζπλαιιαγή. 

Δθηφο ηεο ελεκέξσζεο γηα ηε δεδνκέλε ζπλαιιαγή, ην ζηέιερνο πξέπεη λα 

ηνλίζεη ζηνλ πειάηε φηη ζα έρνπλ ηαθηηθή επαθή, πξνθεηκέλνπ ε Σξάπεδα λα ηνλ 

ελεκεξψλεη γηα ηηο επελδχζεηο ηνπ, ελψ ηνπ ππελζπκίδεη φηη πξέπεη λα αλαλεψλεη ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ην επελδπηηθφ ηνπ πξνθίι αλά δηεηία.   

 

Βήκα 10
ν
: Οινθιήξσζε ηεο πώιεζεο / ζπλάληεζεο κε ηνλ πειάηε. 

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ βεκάησλ ην ζηέιερνο επραξηζηεί ηνλ 

πειάηε γηα ηε ζπλεξγαζία, θξνληίδεη λα παξαιάβεη ν πειάηεο φια ηα απαξαίηεηα 

έληππα (ζπκβάζεηο, πηλαθίδηα θιπ) ζε έλα θάθειν θαη ελεκεξψλεη ηνλ πειάηε γηα 

ηπρφλ επφκελε ζπλάληεζή ηνπο. 

 

Βήκα 11
ν
: Αξρεηνζέηεζε εληύπσλ. Δλεκέξσζε εκεξνινγίνπ γηα πηζαλέο follow 

up ελέξγεηεο. 

ην ηέινο ηεο εκέξαο θαη κε ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπλαιιαγψλ, ην ζηέιερνο 

αλνίγεη εηδηθφ θάθειν γηα ηνλ πειάηε θαη ηνλ ελεκεξψλεη κε φια ηα αληίηππα ησλ 

ζπκβάζεσλ θαη ηα έληππα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε δηεθπεξαίσζε ηεο ζπλαιιαγήο. 

Σαπηφρξνλα, ζπκπιεξψλεη ηπρφλ αλαθνξέο πξνο ηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο, ελψ δελ 

παξακειεί λα ελεκεξψζεη ην εκεξνιφγην γηα ηπρφλ κειινληηθή ζπλάληεζε κε ηνλ 

πειάηε ή απαξαίηεηεο follow up ελέξγεηεο πνπ εθθξεκνχλ κε ηνλ ελ ιφγσ πειάηε. 

Γηα θάζε πειάηε ηεξείηαη ζην ππνθαηάζηεκα Αξρείν πλαιιαθηηθήο ρέζεο, ζην 

νπνίν πεξηιακβάλνληαη θαη ηεξνχληαη γηα φζν δηάζηεκα ππάξρεη ε ζρέζε κε ηνλ 

πειάηε θαη ηνπιάρηζηνλ γηα πέληε (5) έηε κεηά ηε ιήμε ηεο φια ηα έγγξαθα θαη 

ελεκεξσηηθά πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία. 

    ε  ζπλέρεηα φισλ φζσλ έρνπκε αλαθέξεη , θιείλνληαο,  κπνξνχκε λα 

παξαζέζνπκε έλα  κηθξφ νδεγφ ( ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Π 16 ) κε βάζε ηα έληππα θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο θαη ην ηη πξέπεη λα ιέεη ν πηζηνπνηεκέλνο ππάιιεινο ζηνπο πειάηεο, 
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θαζψο θαη έλαλ νδεγφ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ βάζε ηεο πηζηνπνίεζεο πνπ έρεη ν 

ππάιιεινο ηνπ Π.Η. .  

 

ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ & ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΣΔΛΔΥΧΝ: 

 

Πνηνη δύλαληαη λα πξνζθέξνπλ πνηεο ππεξεζίεο & πξντφληα; 

 

 

 

Δίδνο 

επελδπηηθήο 

ππεξεζίαο / 

δξαζηεξηόηεηαο 

Κάηνρνο Πηζηνπνηεηηθνύ: 

Λήςε θαη 

δηαβίβαζε 

εληνιώλ ζε 

θηλεηέο 

αμίεο 

 

α1 

Λήςε 

θαη 

δηαβίβαζ

ε 

εληνιώλ 

ζε 

παξάγσγ

α 

πξντόληα 

α2 

Παξνρή 

επελδπηηθ

ώλ 

ζπκβνπιώ

λ ζε 

θηλεηέο 

αμίεο 

β1 

Παξνρή 

επελδπηηθ

ώλ 

ζπκβνπιώ

λ 

β 

Γηαρείξη

ζε 

ραξηνθπ

ιαθίνπ 

πειαηώλ 

γ 

Δθπόλεζε 

αλαιύζεσ

λ ζρεηηθά 

κε 

ρξεκαηνπη

ζησηηθά 

κέζα ή 

εθδόηεο 

δ 

Λήςε, δηαβίβαζε 

θαη εθηέιεζε 

εληνιώλ γηα 

ινγαξηαζκό 

πειαηώλ ζε 

θηλεηέο αμίεο 

 

ΝΑΗ 

 

ΟΥΗ 

 

ΝΑΗ 

 

ΝΑΗ 

 

ΝΑΗ 

 

ΝΑΗ 

Λήςε, δηαβίβαζε 

θαη εθηέιεζε 

εληνιώλ γηα 

ινγαξηαζκό 

πειαηώλ ζε 

παξάγσγα θαη 

ζύλζεηα 

πξντόληα 

  

ΝΑΗ 

 

ΟΥΗ 

 

ΝΑΗ 

 

ΝΑΗ 

 

ΝΑΗ 

Παξνρή   ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 
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επελδπηηθώλ 

ζπκβνπιώλ ζε 

θηλεηέο αμίεο 

Παξνρή 

επελδπηηθώλ 

ζπκβνπιώλ (ζε 

θηλεηέο αμίεο θαη 

ζε παξάγσγα θαη 

ζύλζεηα 

πξντόληα 

    

ΝΑΗ 

 

ΝΑΗ 

 

ΝΑΗ 

Γηαρείξηζε 

ραξηνθπιαθίσλ 

πειαηώλ 

     

ΝΑΗ 

 

ΝΑΗ 

Δθπόλεζε 

αλαιύζεσλ 

ζρεηηθά κε 

ρξεκαηνπηζησηη

θά κέζα ή 

εθδόηεο 

      

ΝΑΗ 

 

 

 

11.   ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟΗ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟΗ 

 
 

   Σα  Π.Η.  µπνξνχλ λα νξίδνπλ θπζηθά ή λνµηθά πξφζσπα σο 

ζπλδεδεµέλνπο αληηπξνζψπνπο, εθφζνλ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν  

ζπλδεδεµέλσλ αληηπξνζψπσλ πνπ ηεξείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη 

ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο
23

  .   Οη ζπλδεδεκέλνη αληηπξφζσπνη δελ επηηξέπεηαη λα 

                                                 
23

  Άξζξν 29   πλδεδηµέλνη αληηπξόζσπνη 

5. Οη ζπλδεδεµέλνη αληηπξφζσπνη πνπ είλαη εγθαηεζηεµέλνη ζηελ Διιάδα εγγξάθνληαη απφ ηελ ΑΔΠΔΤ ή ην πηζησηηθφ ίδξπµα 

πνπ αληηπξνζσπεπνπλ ζε µεηξψν ζπλδεδεµέλσλ αληηπξνζψπσλ πνπ ηεξείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ηελ 

Σξάπεδα ηεο ειιάδνο αληίζηνηρα. Σν µεηξψν ελεµεξψλεηαη ηαθηηθά θαη ε πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ είλαη ειεχζεξε. Οη ΑΔΠΔΤ θαη 

ηα πηζησηηθά ηδξχµαηα πνπ πξνηείλνπλ ηελ εγγξαθή ζπλδεδεµέλνπ αληηπξνζψπνπ ζην µεηξψν βεβαηψλνπλ φηη απηφο δηαζέηεη 
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θαηέρνπλ ρξήµαηα ή ρξεκαηνπηζησηηθά µέζα γηα ινγαξηαζµφ πειαηψλ. Οη 

ζπλδεδεκέλνη αληηπξφζσπνη ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζµφ ελφο Π.Η. ππφ ηελ πιήξε θαη 

άλεπ φξσλ επζχλε ηεο. Οη ζπλδεδεµέλνη αληηπξφζσπνη µπνξνχλ λα δηαθεµίδνπλ ηηο 

επελδπηηθέο θαη παξεπφκελεο ππεξεζίεο πνπ δχλαηαη λα παξέρεη ην Π.Η.      

Σα Π.Η  δηαζθαιίδνπλ φηη ν ζπλδεδεµέλνο αληηπξφζσπνο γλσζηνπνηεί ηελ 

ηδηφηεηα ππφ ηελ νπνία ελεξγεί  θαη ην Π.Η. ην  νπνίν αληηπξνζσπεχεη φπνηε έξρεηαη 

ζε επαθή µε δπλεηηθφ πειάηε ή πξνηνχ δηαθεµίζεη ή παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ.    

Σα Π.Η. δε ιαµβάλνπλ  ηα αλαγθαία µέηξα ψζηε λα απνθεχγεηαη θάζε ελδερφµελν 

δπζµελψλ επηπηψζεσλ ησλ µε ππνθείµελσλ ζηνλ παξφληα λφµν δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

ζπλδεδεµέλνπ αληηπξνζψπνπ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αζθεί . 

 

12. ΣΖΡΖΖ ΑΡΥΔΗΧΝ   

 

Με ηε Πξάμε δηνηθεηή αξηζ. 2597/31.10.2007
24

  θαινχληαη ηα  Π.Η. γηα ηε 

παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ λα  ζπκκνξθσζνχλ  ζε ζέκαηα  πνπ αθνξνχλ ηε  

θχιαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ πειαηψλ
 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3606/2007 

25
θαη αλαιπηηθφηεξα ζα πξέπεη λα  ηεξνχλ αξρεία αλαθνξηθά κε: 

 

1.   Σελ ηαπηφηεηα θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ θάζε πειάηε. 

2.   Σηο ζπκβάζεηο πειαηψλ. 

3.   Σηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν θαηαιιειφηεηαο θαη ζπκβαηφηεηαο ησλ 

πειαηψλ. 

                                                                                                                                            
θαιή θήµε θαη θαηάιιειεο γεληθέο, εµπνξηθέο θαη επαγγειµαηηθέο γλψζεηο πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα παξέρνπλ µε αθξίβεηα ζηνλ 

πειάηε ή ηνλ δπλεηηθφ πειάηε θάζε ρξήζηµε πιεξνθνξία γηα ηελ πξνηεηλφµελε ππεξεζία.  

6. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ή µε Πξάμε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο θαζνξίδνληαη αληίζηνηρα νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εγγξαθή ησλ ζπλδεδεµέλσλ αληηπξνζψπσλ ζην µεηξψν, ην νπνίν 

ηεξείηαη θαηά πεξίπησζε ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο αληίζηνηρα, θαζψο θαη νη ηερληθέο 

ιεπηνµέξεηεο γηα ηελ ηήξεζε θαη ελεµέξσζε ηνπ µεηξψνπ θαη ηελ πξφζβαζε ηνπ επελδπηηθνπ θνηλνχ ζε απηφ. Με ηελ ίδηα 

απφθαζε θαη πξάμε νξίδνληαη νη νξγαλσηηθέο απαηηήζεηο ησλ ΑΔΠΔΤ θαη ησλ πηζησηηθψλ ηδξπµάησλ αληίζηνηρα, πνπ 

ρξεζηµνπνηνχλ ζπλδεδεµέλνπο αληηπξνζψπνπο, θαζψο θαη ησλ ζπλδεδεµέλσλ αληηπξνζψπσλ θαη ξπζµίδεηαη θάζε αλαγθαίν 

ζέµα ζρεηηθά µε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπλδεδεµέλσλ αληηπξνζψπσλ.  

 
24

 ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2597/31.10.2007 

Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο ΠΓ/ΣΔ 2577/2006, ζρεηηθά κε ην πιαίζην αξρψλ ιεηηνπξγίαο θαη 

θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ηεο νξγάλσζεο θαη ησλ πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ησλ πηζησηηθψλ θαη 

ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ζρεηηθέο αξκνδηφηεηεο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο νξγάλσλ 

25
 άξζξν 12, παξάγξαθνη 8 θαη 9, ηνπ λ. 3606/2007 
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4. Σηο ζπλαιιαγέο ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ δηελεξγήζεθαλ γηα ίδην 

ινγαξηαζκφ θαη γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ. 

5.   Σελ νκαδνπνίεζε θαη ηνλ επηκεξηζκφ εληειψλ. 

6.   Σηο εληνιέο πνπ δίλεη ζην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίσλ θαη ηηο εληνιέο 

πειαηψλ πνπ ιακβάλεη ζην πιαίζην ιήςεο θαη δηαβίβαζεο πειαηψλ. 

7. Σελ εθηέιεζε εληνιψλ πειαηψλ θαη ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ γηα ίδην 

ινγαξηαζκφ. 

8.   Σε δηαβίβαζε εληνιψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα. 

9.   Αληίγξαθν ησλ πεξηνδηθψλ ελεκεξψζεσλ πειαηψλ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη 

ην πεξηερφκελν θαη ε απνζηνιή ηνπο . 

10.  Σα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πειαηψλ πνπ θαηέρεη ην πηζησηηθφ ίδξπκα. 

11.  Σα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πειαηψλ επί ησλ νπνίσλ ην πηζησηηθφ ίδξπκα κπνξεί 

λα ζπλάπηεη ζπκθσλίεο γηα ζπλαιιαγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηίηισλ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο 

απφθ. ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ζρεηηθά κε ηνπο Καλφλεο πκπεξηθνξάο ΔΠΔΤ,  

ή ηα νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί κε άιιν ηξφπν. 

12.  Σα θεθάιαηα πειαηψλ . 

13.  Σελ επηθνηλσληαθή πνιηηηθή ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. 

14.  Σηο έξεπλεο ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ. 

15. Σηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε ηνπ πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο. 

16.   Σηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο γξαπηέο εθζέζεηο ηεο κνλάδαο/ιεηηνπξγίαο θαλνληζηηθήο 

ζπκκφξθσζεο. 

17.   Σηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο γξαπηέο εθζέζεηο ηεο κνλάδαο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 

18.   Σηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο γξαπηέο εθζέζεηο ηεο κνλάδαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

19. Σηο επελδπηηθέο ππεξεζίεο ή δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνθαινχλ επηδήκηεο 

ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ. 

20.  Σηο θαηαγγειίεο πειαηψλ θαη ηε ιήςε ζρεηηθψλ κέηξσλ. 

21.  Σηο δεζκεπηηθέο ηηκέο ηνπ ζπζηεκαηηθνχ εζσηεξηθνπνηεηή. 

22.  Σηο πξνζσπηθέο ζπλαιιαγέο. 

23.  Σηο πιεξνθνξίεο πνπ γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο πειάηεο ζρεηηθά κε αληηπαξνρέο θαη  

24. Σελ παξνρή επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ ζηνπο ηδηψηεο πειάηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ   Δ΄ 

1.  ΠΟΟΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΤΜΜΟΡΦΧΖ  

 

ην θεθάιαην απηφ ζα θάλνπκε κηα πξνζπάζεηα λα πνζνηηθνπνηήζνπκε θαη 

λα θνζηνινγήζνπκε   ηελ πινπνίεζε ζπκκφξθσζεο ζηηο απαηηήζεηο ηηο λέαο νδεγίαο.  

Πξηλ  φκσο μεθηλήζνπκε ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπκε φιεο ελέξγεηεο πνπ είραλ  

θφζηνο γηα ηα Π.Η. θαη  ζηε ζπλέρεηα λα βξνχκε ηηο κνλάδεο θφζηνπο πνπ 

αληηζηνηρνχλ  ζε απηέο . 

1.  Δηαηξία ζχκβνπινο . 

 α)  Γηα ην GAP Analysis. 

 β)  Γηα  Ννκηθέο ππεξεζίεο. 

2.  Δθπαίδεπζε . 

α)  Τπαιιήισλ θεληξηθψλ ππεξεζηψλ. 

β)  Τπαιιήισλ Γηθηχνπ. 

      γ)   Πηζηνπνηεκέλσλ ππαιιήισλ. 

3.  Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. 

α)  Αλάιπζε θαη ζρεδηαζκφο. 

β)  Τινπνίεζε. 

γ)  Αγνξά ινγηζκηθνχ. 

4.  Δθηχπσζε εληχπσλ. 

α)  ρεδηαζκφο. 

β)  Δθηχπσζε  Πξν-ηππσκέλσλ. 

γ)  Δθηχπσζε  πκβάζεσλ. 

δ)  Δθηχπσζε Δπηζηνιψλ. 

5.  Απνζηνιή  εληχπσλ. 

α)  Δπηζηνιψλ ελεκέξσζεο. 

β)  Πξν-ζπκβαηηθνχ πιηθνχ. 

γ)  Καηεγνξηνπνίεζεο . 

6.  Δμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. 

α)  Γηνίθεζεο. 

β)  Γηθηχνπ. 

7.  πκκεηνρή ζε ζχζηεκα απνδεκίσζεο επελδπηψλ. 

8.  πκκεηνρή / πλδξνκή ζε πιαηθφξκεο ζπλαιιαγψλ.  
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Ζ ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ έγηλε κε θάζε επηθχιαμε ιφγσ ηηο 

ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ ζέκαηνο , ηεο δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ ,  θαζψο θαη ζεκάησλ πνπ 

άπηνληαη ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ. ζεκαληηθνί παξάγνληεο 

δηακφξθσζεο ηνπ θφζηνπο  ήηαλ : 

1.   Σν κέγεζνο ηεο . 

2.   Ζ γεσγξαθηθή εμάπισζε ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο  

3.  Ο αξηζκφο ησλ επελδπηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξείρε . 

4.  Ζ δηνηθεηηθή ηεο  νξγάλσζε . 

5.  Σν πιεξνθνξηαθφ ηεο ζχζηεκα. 

6.  Ζ ηαρχηεηα ζπκκφξθσζεο ηεο ζηηο  δηαηάμεηο ησλ λφκσλ . 

7.  Ο βαζκφο πιεξνθφξεζεο ησλ πειαηψλ ηεο.  

Αλάιπζε θόζηνπο 

 Ζ αλσηέξσ θαηεγνξηνπνίεζεο θφζηνπο  ρσξίδεηαη ζηα θφζηε ησλ  αξρηθψλ 

ελεξγεηψλ θαη ζηα  δηαρξνληθά θφζηε . Πξηλ μεθηλήζνπκε ηε πεξεηαίξσ αλάιπζε  ζηα 

εηήζηα θφζηε ή  δηαρξνληθά  θφζηε  πεξηιακβάλνληαη : 

1. Δθπαίδεπζε (εθφζνλ απαηηείηαη). 

2. Ζ  ζπληήξεζε ινγηζκηθνχ  ( εθφζνλ είρε αγνξαζζεί ).  

3. Ζ εθηχπσζε εληχπσλ. 

4. Ζ απνζηνιή ελεκεξσηηθψλ  αλαθνξψλ πξνο  ηνπο πειάηεο. 

              5. Ζ ζπλδξνκή ζην ζχζηεκα απνδεκίσζεο επελδπηψλ. 

6.  Ζ ζπλδξνκή ζε πιαηθφξκεο ζπλαιιαγψλ. 

 

 

1. Αξρηθά θόζηε 

 

1.1.  Δηαηξία ζύκβνπινο 

Οη ηξάπεδεο θαη ηδίσο νη κεγαιχηεξεο δηελέξγεζαλ δηαγσληζκνχο πξφζιεςεο 

ζπκβνχισλ  γηα ην GAP Analysis,( ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηξφπνπο 

πινπνίεζεο) θαη γηα λνκηθέο ππεξεζίεο ζε ζέκαηα ζπκβάζεσλ ηα  θφζηε  

θπκάλζεθαλ γηα :  

Α.  To  GAP Analysis             απφ  40.000 –  80.000  επξψ.  

Β.  Σηο λνκηθέο ππεξεζίεο       απφ  30.000  -  60.000 επξψ. 
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1.2 Δθπαίδεπζε 

ηε δηακφξθσζε ηνπ θφζηνπο ζπκκεηέρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ έμνδα 

εθπαίδεπζεο  πνπ εμαξηψληαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηαζρφλησλ θαη απφ ηελ 

απφζηαζε δηακνλήο απηψλ θαη είλαη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο,  δηαλπθηέξεπζεο , 

δηαηξνθήο , πξνζαπμαλφκελα κε ηελ εθηφο  έδξαο ακνηβή  ησλ ππαιιήισλ. Οη κέζεο 

ηηκέο ζηα αλσηέξσ θπκαίλνληαη σο εμήο : 

Α.   Έμνδα κεηαθίλεζεο             απφ       100 – 200   επξψ. 

Β.   Έμνδα δηαλπθηέξεπζεο        απφ         80 - 150    -//-  

Γ.   Έμνδα δηαηξνθήο                 απφ         30 -  40     -//- 

Γ.   Δθηφο έδξαο ακνηβή             απφ       120 – 250   -//- 

ηηο πεξηπηψζεηο κίζζσζεο ρψξσλ γηα δηελέξγεηα ζεκηλαξίσλ ζε δηάθνξεο 

πφιεηο   έρνπκε   κελ  κείσζε ησλ αλσηέξσ εμφδσλ αιιά πξνζηίζεληαη ηα έμνδα : 

Α.  Δλνηθίαζεο εθπαηδεπηηθψλ ρψξσλ      απφ        300     .  500   επξψ. 

Β.  Δπνπηηθψλ κέζσλ                                απφ        200    -  300    -//- 

Γ.  Δζηίαζεο                                              απφ          10  -  12       επξψ αλά άηνκν   

ηα αλσηέξσ έμνδα ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ ηα έμνδα : 

Α.   Δθπαηδεπηψλ       απφ   60  -  120     επξψ αλά ψξα . 

Β.    Πηζηνπνίεζεο  ππαιιήισλ γηα πηζηνπνηεηηθά  α1 ή  β1  απφ  500  -  700 επξψ.  

  

1.3.  Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

Ζ αλάιπζε, ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ησλ πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ 

είρε άκεζε εμάξηεζε κε ηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο δειαδή αλ ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα ηεο ηξάπεδαο ππνζηεξίδνληαλ απνθιεηζηηθά απφ ππαιιήινπο ηεο ή 

ππήξρε θαη εηαηξία ππνζηήξημεο.  Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο ηνλ 

βαζκφ αλάπηπμεο  ησλ πειαηεηαθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηδηαίηεξα ην 

ζέκα ηηο κνλαδηθνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο ηξάπεδαο. Σν θφζηνο απηφ  βέβαηα  δελ ζα 

ην ιάβνπκε εδψ ππφςε καο δηφηη  δελ αθνξά απνθιεηζηηθά απηφ ην έξγν  θαη είλαη ηεο 

ηάμεσο αξθεηψλ εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ επξψ θαη  πεληαεηνχο πινπνίεζεο.. 

Σα θφζηε πινπνίεζεο ζε απηή ηελ θαηεγνξία,  ζηε πεξίπησζε , πινπνίεζεο 

ηνπ έξγνπ απφ εμσηεξηθή ζπλεξγαδφκελε εηαηξία ππνζηήξημεο  είλαη ηα θάησζη : 

Α. Κφζηνπο κεραληθνχ έξγνπ  απφ 20.000  –  25.000  επξψ αλά κήλα. 

Β. Κφζηνο  πξνγξακκαηηζηή   απφ  10.000 -   15.000           -//- 
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Ζ αλάπηπμε ησλ εξγαζηψλ ήηαλ ηηο ηάμεσο ησλ 3 αλζξσπνκελψλ  . ηε πεξίπησζε 

πνπ ε πινπνίεζε έγηλε εζσηεξηθά ην  ζπλνιηθφ θφζηνο δελ μεπεξλά ην πνζφ ησλ 

15.000 επξψ. 

 

1.4.  Δθηύπσζε θαη απνζηνιή εληύπσλ  

       ε απηή ηε θαηεγνξία ηα θφζηε είλαη δχν εηδψλ, ζε απηά πνπ είλαη 

εθάπαμ  θαη αθνξνχλ ζρεδηαζκφ, δεκηνπξγία καθεηψλ  θαη απνζηνιή εληχπσλ θαη ζε 

απηά πνπ είλαη δηαρξνληθά θαη αθνξνχλ επαλαιακβαλφκελεο  εθηππψζεηο, είηε , πξν-

ηππσκέλσλ εληχπσλ ζε ηππνγξαθηθή εηαηξία , είηε , εθηππψζεηο απφ εθηππσηέο ησλ 

δηάθνξσλ  κνλάδσλ  ηεο ηξάπεδαο θαη θπζηθά πεξηνδηθή απνζηνιή ηνπο. Οη 

πνζφηεηεο ζηηο εθάπαμ εθηππψζεηο θαη απνζηνιέο   είλαη  αλάινγεο ησλ πειαηψλ ησλ 

επελδπηηθψλ πξντφλησλ ησλ ηξαπεδψλ  , ελψ ζηηο πεξηνδηθέο εμαξηψληαη απφ ηηο 

πσιήζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ. 

ε απηή ηε θαηεγνξία έρνπκε ηα εμήο θφζηε : 

Α. ρεδηαζκφο θαη εθηχπσζε   απφ   1  -  3  επξψ αλά ζειίδα κε ειάρηζηε πνζφηεηα 

ηηο  5.000  ηεκάρηα. 

Β.  Μαδηθέο απνζηνιέο         1      απφ          3     επξψ αλά θάθειν. 

 

1.5.  πκκεηνρή ζε ζύζηεκα απνδεκίσζεο επελδπηώλ.  

Ζ ζπκκεηνρή ζην ζχζηεκα απνδεκίσζεο ησλ πειαηψλ φπσο έρνπκε 

αλαθέξεη πην πάλσ αλαιπηηθά ζην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην  ζην  έρεη  : 

Α.   Σελ αξρηθή ζπλδξνκή    500.000 επξψ  θαη 

Β.   Σελ εηήζηα ζπλδξνκή πνπ εμαξηάηαη απφ ησλ αξηζκφ ησλ  επελδπηψλ θαη ηελ 

αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. 

 

 1.6.  πκκεηνρή / πλδξνκή ζε πιαηθόξκεο ζπλαιιαγώλ .  

Ζ ζπκκεηνρή ζε πιαηθφξκεο ζπλαιιαγψλ έρεη εηήζηεο ζπκκεηνρέο πνπ 

εμαξηψληαη απφ ηελ πιαηθφξκα θαη ηηο ζπλαιιαγέο. Σν θφζηνο θπκαίλεηαη απφ 

30.000 επξψ θαη πάλσ εηεζίσο. 

 

1.7.  Δμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό  ( Γηνίθεζεο, Γηθηύνπ). 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ  ηεο εθαξκνγήο ηνπ λένπ λφκνπ, είλαη ε  

άκεζε ζηειέρσζε ησλ κνλάδσλ πνπ έρνπλ άκεζε εκπινθή  ζην έξγν. αλ βαζηθή 

ζηειέρσζε , ζεσξείηαη αλαιφγσο ηνπ κεγέζνπο θαη ησλ εξγαζηψλ  ηεο ηξάπεδαο, ε 
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έληαμε ελφο  έσο ηξηψλ  ππαιιήισλ ζηηο  δηεπζχλζεηο  πκκφξθσζεο,   Δζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη Οξγάλσζεο, ζε ζπλδπαζκφ  κε ηε ζηειέρσζε   2 πηζηνπνηεκέλσλ 

ππαιιήισλ ζε θάζε κνλάδα δηθηχνπ ( εάλ ππάξρεη επάξθεηα πξνζσπηθνχ ζα 

εθπαηδεπηνχλ νη ήδε εξγαδφκελνη). 

Σν θφζηνο πνπ δεκηνπξγείηαη ζε απηή ηε θαηεγνξία εμαξηάηαη απφ ηε 

κηζζνδνηηθή πνιηηηθή ηεο ηξάπεδαο ,  θαη ηελ αλάγθε  απφθηεζεο έηνηκσλ ζηειερψλ 

απφ ηελ αγνξά. Οη ακνηβέο ζε απηή ηε πεξίπησζε πνηθίινπλ  θαη θπκαίλνληαη απφ  

2000 έσο ζε 6.000 επξψ ζε αλψηεξα ζηειέρε. 

Κιείλνληαο  ζα ζέιακε λα αλαθέξνπκε απφ πιεξνθνξίεο ηεο αγνξάο φηη ζηηο 

5 – 6 κεγάιεο ηξάπεδεο ην ζπλνιηθφ θφζηνο πινπνίεζεο ηνπ project  θπκάλζεθε απφ 

400.000 -  800.000 επξψ. 

 

2.  Γηαρξνληθά  θόζηε. 

 έ φηη αθνξά ηα δηαρξνληθά θαη εηδηθφηεξα ηα  εηήζηα θφζηε  έρνπκε λα αλαθέξνπκε 

ηα παξαθάησ αλά θαηεγνξία  : 

 

2.1.  Κόζηνο Δθπαίδεπζεο.  

Ζ δηακφξθσζε ηνπ θφζηνπο ζε απηή ηε θαηεγνξία  εμαξηάηαη απφ ηηο 

δεκηνπξγνχκελεο αλάγθεο ησλ ηξαπεδψλ  ζε πξνζσπηθφ θαη θπζηθά ην θφζηνο 

θπκαίλεηαη   αλαιφγσο ηνπο αξηζκνχ ησλ ζπκκεηαζρφλησλ θαη απφ ηηο απφζηαζε 

δηακνλήο ησλ ππαιιήισλ. Σα έμνδα κεηαθίλεζεο,  δηαλπθηέξεπζεο , δηαηξνθήο , 

πξνζαπμαλφκελα κε ηελ εθηφο  έδξαο ακνηβή  ησλ ππαιιήισλ θαη ηεο ελνηθίαζεο ησλ 

ρψξσλ, ησλ κέζσλ , θαη ηεο ακνηβήο ησλ εθπαηδεπηψλ  δηακνξθψλνπλ ην ηειηθφ 

πνζφ. Οη ηηκέο φισλ απηψλ έρνπλ αλαθεξζεί ζηα αξρηθά θφζηε. 

2.2.  Κόζηνο  ζπληήξεζεο ινγηζκηθνύ  .   

Σα θφζηε απηά δηακνξθψλνληαη  απφ 8%   έσο 15% ηεο αμίαο ηνπ αγνξαζζέληνο 

πξντφληνο. 

Σα  θφζηε ζηηο επφκελεο  ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο  είλαη φκνηα κε ηα αξρηθά θφζηε . 

2.3.  Κόζηνο  εθηύπσζεο εληύπσλ. 

2.4.  Κόζηνο  απνζηνιήο ελεκεξσηηθώλ  αλαθνξώλ πξνο  ηνπο πειάηεο. 

2.5.  Κόζηνο  ζπλδξνκήο ζην ζύζηεκα απνδεκίσζεο επελδπηώλ. 

2.6.  Κόζηνο  ζπλδξνκήο ζε πιαηθόξκεο ζπλαιιαγώλ . 
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 2.   ΔΠΗΛΟΓΟ 

    

Κιείλνληαο ηελ  εξγαζία ζα αλαθεξζνχκε ζηε κεηά MiFID επνρή θαη ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα απεηθνλίζνπκε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε θαη ηηο αλακελφκελεο 

ελέξγεηεο εθ κέξνπο ησλ ηξαπεδψλ. 

 Έρνληαο νινθιεξψζεη ηελ  εθαξκνγή ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ θαη   

αθνκνηψζεη ζε θάπνην βαζκφ  ηη είλαη ε MiFID, νη ηξάπεδεο αξρίδνπλ λα εμεηάδνπλ 

ηηο ζηξαηεγηθέο πξνεθηάζεηο ηεο MiFID θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα 

απνηειέζνπλ λέα πεγή εζφδσλ αλαιπηηθφηεξα εμεηάδνπλ ζέκαηα φπσο :   

1.  Οθέιε ελφο επθνιφηεξνπ δηαζπλνξηαθνχ “δηαβαηεξίνπ”. 

2.  Δπίδξαζε ζηελ αλάπηπμε εξγαζηψλ . 

3.  Δπξχηεξν θάζκα επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ & ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ γηα 

δηάζεζε, κέζσ θαηαζηεκάησλ, ζπγαηξηθψλ ή ζπλεξγαδφκελσλ πξαθηφξσλ. 

4.  Δθπφλεζε επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ & αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ. 

5.  Κεληξνπνηεκέλε ζηξαηεγηθή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ 

6.  Γπλαηφηεηα ζχζηαζεο παλεπξσπατθψλ θέληξσλ (European Hubs) γηα επελδπηηθέο 

ιεηηνπξγίεο (π.ρ. δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ, εθηέιεζε εληνιψλ θηι.). 

7.  Λεηηνπξγία σο “ζπζηεκαηηθφο εζσηεξηθνπνηεηήο” ησλ εληνιψλ ησλ πειαηψλ.   

 

 ην ζεκείν απηφ κπαίλνπλ  φκσο νξηζκέλα εξσηήκαηα  φπσο  : 

1. Πφζν απνηειεζκαηηθέο  ήηαλ  νη πξνεηνηκαζίεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε ηε ΜiFID;  

2. Πνηα είλαη ηα ζέκαηα πνπ ελδερνκέλσο παξέιεηςαλ ;   

3. Ζ αληαπφθξηζε ζηελ εθαξκνγή ηεο MiFID ήηαλ ε αλακελφκελε, ηφζν απφ ην 

πξνζσπηθφ ηεο φζν θαη απφ ηνπο πειάηεο ηεο Σξάπεδαο;  

4. Πφζν θαιά είλαη ηα πξνγξάκκαηα εθαξκνγήο ησλ αληαγσληζηψλ ηεο ζε ζρέζε κε 

ηα δηθά ηεο;  Καη πψο απηφ επεξεάδεη ηελ εηθφλα ηεο Σξάπεδαο  ; 

ηε θάζε απηή  ζα  πξέπεη αμηνινγεζεί ε θαηάζηαζε ζε ζρέζε κε MiFID θαη 

λα ζα γίλεη ν εληνπηζκφ ελδερφκελσλ απαξαίηεησλ αιιαγψλ ή ζεκάησλ πνπ απαηηνχλ 

πεξηζζφηεξε πξνζπάζεηα.  Μία έθζεζε πνηφηεηαο ζα απνηειέζεη ηε βάζε γηα 

αθξηβέζηεξεο εθηηκήζεηο (ρξφλνπ θαη θφζηνπο) γηα ηηο αλαγθαίεο επηπιένλ ελέξγεηεο 

πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε θαη βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ 

πνιηηηθψλ, δηαδηθαζηψλ θαη εληχπσλ ηεο ηξάπεδαο.  ε απηή ηε έθζεζε ζα πξέπεη λα 

ιεθζεί ππφςε , ε ηππηθή πξνζαξκνγή ηεο ηξάπεδαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο MiFID θαη ην 

επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ιεηηνπξγίαο ηεο, γηα ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη 
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ηελ άζθεζε ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο θεθαιαηαγνξάο.   Σα βαζηθά 

ζηνηρεία θαη νη παξάκεηξνη  πνπ ζα  πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε κεηαμχ άιισλ είλαη : 

1.  Οη  δνκέο  ιεηηνπξγίαο ηεο ηξάπεδαο,   ζε ζρέζε κε ηηο νξγαλσηηθέο απαηηήζεηο ηεο 

MiFID πνπ ζα αθνξνχλ,  ηηο δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ 

επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο γηα ηελ άζθεζε απφ ηελ ηξάπεδα επελδπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ παξνρή ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ . 

2.  Οη πνιηηηθέο απνηξνπήο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ πνπ εθαξκφδεη ν Όκηινο γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ πειαηψλ ηνπ . 

3. Οη πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Οκίινπ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πηζηνπνηεκέλσλ πξνζψπσλ απφ ηηο αξρέο, σο θαη απηέο πνπ 

αθνξνχλ ζηε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο MiFID.  

4.  Οη νξγαλσηηθέο ξπζκίζεηο θαη ηνπο κεραληζκνχο απνηξνπήο ιεηηνπξγηθψλ θαη 

ζπζηεκηθψλ θηλδχλσλ γηα ηελ έγθαηξε θαη θαλνληθή δηεμαγσγή ησλ ζρεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο ηξάπεδαο.  

5.  Οη νξγαλσηηθέο ξπζκίζεηο θαη ηα κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηεί  ε ηξάπεδαο, γηα ηε 

δηαρείξηζε θηλδχλσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ άζθεζε ησλ ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη ηελ αληηκεηψπηζε ελδερφκελσλ πηζησηηθψλ θηλδχλσλ θαη άιισλ ζπλαθψλ ζηνπο 

νπνίνπο εθηίζεηαη ζε ζρέζε κε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο.   

6.  Ζ ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ θαη πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ . 

7.  Ζ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ βαζηθψλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ γηα ηηο αλάγθεο 

θάιπςεο ησλ νξγαλσηηθψλ απαηηήζεσλ ηεο MiFID πνπ αθνξνχλ ηδίσο ζηηο ππεξεζίεο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαη θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο . 

8. Ο βαζκφ ζπζρέηηζεο ή επηθάιπςεο ησλ παξαπάλσ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ζε 

ζρέζε κε ιεηηνπξγίεο θαη νξγαλσηηθέο ξπζκίζεηο απφ άιιεο δηαηάμεηο λφκνπ (π.ρ. 

money laundering)  

9.  Ζ ππεξεζηαθή ηεξαξρία, ην reporting ζηε δηνίθεζε θαη ζηα ινηπά εληεηαικέλα 

πξφζσπα θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο ηεο ηξάπεδαο, ζε ζρέζε κε 

ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο πνπ έρεη ζεζπίζεη γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

10. Οη  ππνζηεξηθηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο ηξάπεδαο, γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ππεξεζηψλ 

θαη ζπλαιιαγψλ θαη ηελ ηήξεζε αξρείσλ θαη αλαθνξψλ . 

11. Οη  νξγαλσηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ηδηνθηεζηαθψλ δηθαησκάησλ 

ησλ πειαηψλ ζε ηίηινπο θαη άιια ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα. 
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12. Ζ  εηνηκφηεηα αληαπφθξηζεο ηεο ηξάπεδαο ζε επνπηηθνχο ειέγρνπο θαη αηηήκαηα 

ησλ αξκνδίσλ αξρψλ σο θαη ηνπο κεραληζκνχο πνπ έρεη πηνζεηήζεη γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο ζχλλνκεο ιεηηνπξγίαο ηεο.  

ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα εμεηαζζνχλ,  νη θαλφλεο, νη ξπζκίζεηο θαη νη 

δηαδηθαζίεο αλαθνξηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο ηξάπεδαο   ζηηο 

επηηαγέο ηεο MiFID αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα κέζα πιεξνθφξεζεο ησλ 

πειαηψλ , ηνπο ειέγρνπο ζπκβαηφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο πνπ δηελεξγνχληαη ζηνπο 

πειάηεο γηα ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ ,ηηο ηπρφλ πεξηπηψζεηο παξνρήο 

ππεξεζηψλ ρσξίο ηελ παξνρή πιεξνθφξεζεο ζηνπο πειάηεο φπνπ απηφ επηηξέπεηαη 

απφ ην λφκν θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηνλ 

έιεγρν απηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ , ηηο εηδηθφηεξεο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο κεραληζκνχο 

ηήξεζεο αξρείσλ ,ηηο ζρέζεηο δηακεζνιάβεζεο ή ζπλεξγαζίαο κε άιινπο παξφρνπο 

ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ , ηε πνιηηηθή βέιηηζηεο εθηέιεζεο θαη 

θαηεγνξηνπνίεζεο πειαηψλ σο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηαθηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο 

πνιηηηθήο απηήο , ηνπο θαλφλεο ελεκέξσζεο ηνπ πειάηε θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο ή 

παξνρήο αληηπαξνρψλ.  

Δπηπξφζζεηα ζα πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ : 

 1.  Oη ζπλέξγηεο  θαη ζπλεξγαζίεο ηεο  σο θαη νη ηπρφλ ζρέζεηο αλάζεζεο πνπ έρεη 

αλαπηχμεη ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαζψο θαη ε 

επίδξαζή ηνπο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο θαη νη πηζαλνί θίλδπλνη ζηνπο νπνίνπο 

εθηίζεηαη  ε ηξάπεδα απφ ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο.  

2.  Σα θαη‟ ηδίαλ πξντφληα, αγνξέο θαη ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο  δξαζηεξηνπνηείηαη.  

3.  Oη επελδπηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζεί . 

4. Tα φξγαλα (π.ρ. επηηξνπέο) πνπ εκπιέθνληαη ζηηο πνιηηηθέο απηέο θαη νη εζσηεξηθέο 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ζρεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ . 

5. Οη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηηο αγνξέο θαη ηε 

δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ σο θαη νη κεραληζκνί εθπιήξσζεο ππνρξεψζεσλ 

γλσζηνπνίεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη δηαθάλεηαο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηε 

λνκνζεζία.  

6.  Οη πειαηεηαθέο ζρέζεηο  ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πνιηηηθέο ηεο σο θαη νη ζρεηηθέο 

αλαθνξέο – θαηαγγειίεο πνπ έρνπλ γίλεη απφ πειάηεο ή ηξίηνπο π.ρ. πξνκεζεπηέο ζε 

ζρέζε κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο.  
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πλνςίδνληαο φια ηα αλσηέξσ νη ηξάπεδεο απηή ηε ζηηγκή θαη κεηά απφ 20 ζρεδφλ 

κήλεο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο MiFID  ζα πξέπεη λα εμεηάδνπλ πξσηίζησο ηε 

ζπκκφξθσζε ηνπο  ζηα αθφινπζα ζέκαηα: 

 

Θέκαηα πξνο Έιεγρν                             Δηδηθόηεξεο παξαηεξήζεηο / ελέξγεηεο γηα: 

Καηεγνξηνπνίεζε πειαηψλ 1. Έιεγρνο πιεξφηεηαο ηεο πνιηηηθήο θαηεγνξηνπνίεζεο 

πειαηείαο. 

2. Έιεγρνο επάξθεηαο ησλ θξηηεξίσλ θαηεγνξηνπνίεζεο κεηά 

ηνλ πξψην ρξφλν εθαξκνγήο, ηξνπνπνηήζεηο θαη βειηηψζεηο. 

3. Έιεγρνο επάξθεηαο ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηνλ έιεγρν 

ζπκβαηφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο. 

4. Αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κέρξη ζήκεξα 

ειέγρσλ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη. 

5. Αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο, ηεο δνκήο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί. 

6. Αμηνιφγεζε ηεο αληαπφθξηζεο ησλ πειαηψλ ζηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε πνπ ηνπο αλαθνίλσζε, αμηνιφγεζε ζρεηηθψλ 

παξαπφλσλ θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

7. Έιεγρνο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πνιηηηθήο 

θαηεγνξηνπνίεζεο θαη ζχλδεζή ηεο κε ηελ ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή. 

8. Αμηνιφγεζε ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο ζπκβαηφηεηάο ηεο κε ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί. 

Δλεκέξσζε πειαηψλ 1. Έιεγρνο πιεξφηεηαο θαη επάξθεηαο ησλ εληχπσλ φζνλ 

αθνξά ηελ παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ, ησλ ππεξεζηψλ θαη 

ησλ δηαδηθαζηψλ παξνρήο απηψλ ζε πειάηεο 

ηξνπνπνηήζεηο / βειηηψζεηο. 

2. Γεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ εληχπσλ. 

3. Μέηξεζε ηεο αληαπφθξηζεο ησλ πειαηψλ ζηελ αξρηθή 

ελεκεξσηηθή επηζηνιή.  

πκβάζεηο παξνρήο επελδπηηθψλ 

ππεξεζηψλ & πξντφλησλ 

1. Έιεγρνο πιεξφηεηαο ησλ πθηζηάκελσλ ζπκβάζεσλ 

ηξνπνπνηήζεηο θαη βειηηψζεηο / πξνζπάζεηα γηα απινχζηεπζε 

/ ζπγρψλεπζε ησλ εληχπσλ 
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Γηαρείξηζε & εθηέιεζε εληνιψλ 

πειαηείαο 

1. Έιεγρνο πιεξφηεηαο ηεο πνιηηηθήο εθηέιεζεο εληνιψλ. 

2. Έιεγρνο νξζήο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο βέιηηζηεο εθηέιεζεο 

εληνιψλ. 

3. Δπάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο 

εθηέιεζεο εληνιψλ. 

4. Έιεγρνο νξζήο εθαξκνγήο ηεο θαηά ηνλ πξψην ρξφλν 

ιεηηνπξγίαο. 

5. Αμηνιφγεζε θαη κέηξεζε ηνπ θφζηνπο / σθέιεηαο απφ ηελ 

ηπρφλ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ηφπσλ δηαπξαγκάηεπζεο. 

6. Αληαπφθξηζε θαη αμηνιφγεζε παξαπφλσλ επελδπηψλ 

7. Έιεγρνο επάξθεηαο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηε 

δηαρείξηζε / εθηέιεζε εληνιψλ. 

8. Μέηξεζε αθηέξσζεο ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο γηα ηελ νξζή 

εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

Πξν- & κεηά-ζπλαιιαθηηθή 

δηαθάλεηα 

1.Δμεηδίθεπζε ησλ απαξαίηεησλ ηξνπνπνηήζεσλ ζε 

πξνθνξηθή θαη έληππε ελεκέξσζε ηνπ πειάηε. 

2. Έιεγρνο ησλ ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ πνπ δίδνληαη ζηνλ 

πειάηε κεηά ηε ζπλαιιαγή. 

3. Έιεγρνο επάξθεηαο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

4. Έιεγρνο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο λέαο δηαδηθαζίαο. 

5. Αμηνιφγεζε ηνπ θφζηνπο γηα ηελ πξν- & κεηά-

ζπλαιιαθηηθή δηαθάλεηα   . 

Δθπαίδεπζε ζηειερψλ 1.Έιεγρνο επάξθεηαο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ζέκαηα 

δηαδηθαζηψλ εθαξκνγήο θαη παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ 

Πηζηνπνηεκέλα ζηειέρε πλεληεχμεηο απφ πηζηνπνηεκέλα ζηειέρε γηα: 

1. Σελ αληαπφθξηζε ησλ πειαηψλ ζην λέν πεξηβάιινλ 

παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ . 

2.  Σελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ θαη εληχπσλ. 

Οξγαλσηηθέο απαηηήζεηο & 

θαλφλεο επαγγεικαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο 

1. Αμηνιφγεζε ηνπ ηξφπνπ δνκήο ηεο ηξάπεδαο γηα ηελ 

παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

2. Δπάξθεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ επηκέξνπο δηεπζχλζεσλ, 

πξνηάζεηο γηα ηξνπνπνίεζε θαη βειηίσζε / αλαδηνξγάλσζε 

δηαδηθαζηψλ. 
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3. Έιεγρνο ηήξεζεο ησλ αλαθνξψλ πξνο ηηο επνπηηθέο αξρέο 

(ΠΓ/ΣΔ 2577/2006, ΠΓ/ΣΔ 2501/2002) 

4. Έιεγρνο επάξθεηαο ησλ αλαθνξψλ πξνο ηε Γηνίθεζε (Γ).  

5. Έιεγρνο πιεξφηεηαο ησλ θαηαγεγξακκέλσλ πνιηηηθψλ 

6. πλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε ηνπ Δζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα 

ην βαζκφ αθνκνίσζεο θαη εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ απφ ην 

πξνζσπηθφ θαηά ην πξψην έηνο. 

7. Έιεγρνο γηα ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ φζνλ 

αθνξά ηηο θχξηεο επελδπηηθέο ππεξεζίεο θαη ηηο παξεπφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

8. Έιεγρνο γηα ηε δνκή θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηεξεί ε 

ζεκαηνθπιαθή. 

9. Έιεγρνο χπαξμεο δηαδηθαζίαο γηα ηηο πξνζσπηθέο 

ζπλαιιαγέο. 

Αλαθνξέο ζπλαιιαγψλ πξνο 

επνπηηθέο αξρέο 

1. Έιεγρνο επάξθεηαο ησλ αλαθνξψλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο. 

2. Απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

Αλάζεζε εξγαζηψλ ζε ηξίηνπο 

(outsourcing) 

1. „Έιεγρνο επάξθεηαο ηεο δηαδηθαζίαο γηα αλάζεζε εξγαζηψλ 

ζε ηξίηνπο ηξνπνπνηήζεηο / βειηηψζεηο 

2. Δπάξθεηα ησλ ζρεηηθψλ αλαθνξψλ πξνο ηηο επνπηηθέο 

αξρέο (ΣηΔ, ΔΚ). 

3. Καηαγξαθή πξνυπνζέζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δξαζηεξηνηήησλ ζε ηξίηνπο (outsourcing). 

4. Ννκηθέο γλσκαηεχζεηο γηα θάιπςε ησλ ππαξρνπζψλ 

ζπλεξγαζηψλ. 

5. Έιεγρνο ζπκβάζεσλ. 

6. πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη cost - benefit analysis γηα 

λέεο ζπλεξγαζίεο. 

Σήξεζε αξρείσλ ζπλαιιαγψλ 1. Έιεγρνο επάξθεηαο δηαδηθαζηψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. 

πλεξγαζίεο κε ηξίηνπο (πρ 

ΑΔΓΑΚ, ΑΔΔΥ θιπ) 

1. Έιεγρνο ησλ δη-εηαηξηθψλ ζπκβάζεσλ. 

Αληηπαξνρέο 1. Έιεγρνο νξζήο εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο. 

χγθξνπζε ζπκθεξφλησλ 1. Αμηνιφγεζε ηεο ππάξρνπζαο πνιηηηθήο ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ. 
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2. Έιεγρνο νξζήο εθαξκνγήο ζην πιαίζην ηνπ Οκίινπ (αλ 

ππάξρεη). 

3. Αμηνιφγεζε επάξθεηαο ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο πνιηηηθήο. 

4. Έιεγρνο νξζήο εθαξκνγήο ησλ ζηληθψλ ηεηρψλ. 

5. Αμηνιφγεζε ησλ πεξηπηψζεσλ χπαξμεο ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο αλαθνίλσζήο ηνπο. 

6. Έιεγρνο νξζήο δνκήο ηνπ αξρείνπ θαηαγξαθήο ησλ 

πεξηπηψζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ . 

 

 Όινη  νη  παξαπάλσ έιεγρνη ζα πξέπεη λα  αλαθεξζνχλ ζηελ πξναλαθεξζείζα  

έθζεζε  θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ , κε ζθνπφ ηε δηακφξθσζε  κηαο 

ζσζηήο εηθφλαο  ησλ φζσλ έρνπλ ήδε πινπνηεζεί απφ ηηο Γηεπζχλζεηο  θαη ηηο ηπρφλ  

Θπγαηξηθέο.    

Με βάζε φζα αλαθέξακε ζην παξφλ θεθάιαην νη ηξάπεδεο  ζα πξνρσξήζνπλ ζηε 

δεχηεξε θάζε γηα αλαζεψξεζε θαη εκπινπηηζκφ ησλ πνιηηηθψλ , ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ησλ εληχπσλ   πνπ ρξεζηκνπνηνχλ , πξνθεηκέλνπ ηα παξαπάλσ φρη κφλν λα πιεξνχλ 

ηηο απαηηήζεηο ησλ επνπηηθψλ θνξέσλ, αιιά θαη λα είλαη ιεηηνπξγηθά, απιά θαη λα 

πξνζδίδνπλ πξνζηηζέκελε αμία ζηελ επελδπηηθή ππεξεζία θαηά ηε ρξήζε ηεο απφ ηνλ 

πειάηε.  Ζ εθηίκεζε ηνπο κε βάζεη  ηε cost benefit analysis ησλ πεξαηηέξσ ελεξγεηψλ, 

ησλ αλαιεθζεηζψλ δξάζεσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξαζρεζνχλ θαη  ην 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο πνπ πξνηίζεηαη λα αλαιάβνπλ  ζα ηνπο βνεζήζεη ζηε δεκηνπξγία 

ελφο νινθιεξσκέλνπ «MiFID complied Kit», ην νπνίν ζα  είλαη ην πιήξε εγρεηξίδην 

θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο ηεο ηξάπεδαο . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 84 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ   ΓΔΤΣΔΡΟ 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 85 - 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Π 1 
                                                                                                                        
Αζήλα  ……/……../ …… 

  

Αγαπεηέ Πειάηε,  

Με ην λφµν 3606/2007 ελζσκαηψζεθαλ ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία νη δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 
2004/391ΕΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηηο αγνξέο 
ρξεκαηνπηζησηηθψλ µέζσλ (MiFID). Με ην λφµν απηφ, νη δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ ηέζεθαλ ζε 
ηζρχ ηελ 1

ε Ννεµβξίνπ 2007, επέξρνληαη ζεµαληηθέο αιιαγέο ζην ζεζµηθφ πιαίζην πνπ 
δηέπεη ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ.  

χµθσλα µε ην λ. 3606/2007, ε Σξάπεδα µαο νθείιεη λα πξνβεί ζηελ θαηάηαμε ησλ πειαηψλ 
ηεο ζηηο θαηεγνξίεο ηδησηψλ, επαγγειµαηηψλ ή επηιέμηµσλ αληηζπκβαιιφκελσλ, θαηά 
πεξίπησζε, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη ζε απηνχο ηελ θαηάιιειε πξνζηαζία 
θαηά ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ.  

Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπµε γηα εζάο, ζαο γλσζηνπνηνχµε φηη ε Σξάπεδα µαο ζα ζαο 
αληηκεησπίζεη σο επηιέμηµν αληηζπκβαιιόκελν γηα ηε ιήςε, δηαβίβαζε θαη εθηέιεζε ησλ 
εληνιψλ ζαο επί φισλ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ µέζσλ θαη σο επαγγεικαηία πειάηε γηα 
φιεο ηηο ππφινηπεο επελδπηηθέο ππεξεζίεο επί φισλ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ µέζσλ.  

αο ελεµεξψλνπµε, εληνχηνηο, φηη έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζεηε πςειφηεξν επίπεδν 
πξνζηαζίαο, ήηνη µκεηαρείξηζε ζαο σο ηδηψηε, εάλ ζεσξείηε φηη δελ είζηε ζε ζέζε λα 
εθηηµήζεηε ή λα δηαρεηξηζηείηε νξζά ηνπο επελδπηηθνχο θηλδχλνπο γηα µία ή πεξηζζφηεξεο 
ππεξεζίεο ή ρξεκαηνπηζησηηθά µέζα.  

Θα ζαο παξαθαινχζαµε, εθφζνλ επηζπµείηε αιιαγή θαηεγνξίαο, λα µαο απνζηείιεηε 
εγγξάθσο  
 ζρεηηθφ αίηεµά ζαο, ζηε δηεχζπλζε  ..................... (ππφςηλ  ..........) δηεπθξηλίδνληαο εάλ ε 
αηηνχµελε  
αιιαγή ηζρχεη γηα µία ή πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο ή ζπλαιιαγέο, ή γηα έλα ή πεξηζζφηεξα είδε 
πξντφλησλ ή ζπλαιιαγψλ.  

Δθφζνλ ε Σξάπεδα απνδερζεί ην αίηεµά ζαο, ζα αληηµεησπηζζείηε γηα ηηο ππεξεζίεο θαη ηα 
µέζα απηά σο ηδηψηεο πειάηεο.  

Θα ζαο παξαθαινύζαµε λα ζπµπιεξώζεηε θαη λα επηζηξέςεηε ππνγεγξαµµέλν 

αξµνδίσο ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  

α) επηβεβαηψλνληαο φηη επηζπµείηε ηελ θαηεγνξηνπνίεζή ζαο σο επηιέμηµνπ 
αληηζπµβαιιφµελνπ γηα ηε ιήςε, δηαβίβαζε θαη εθηέιεζε εληνιψλ ζαο επί φισλ ησλ 
ρξεκαηνπηζησηηθψλ µέζσλ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ε Σξάπεδα µαο ζα ζαο 
αληηκεησπίζεη σο επαγγεικαηία πειάηε γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο θαη ηα µέζα.  

β) ζπµβάιινληαο ζηε δηακφξθσζε ησλ ζπµβαηηθψλ µαο ζρέζεσλ µε ηνλ πιένλ πξφζθνξν 
ηξφπν, παξέρνληαο αθελφο ηε ξεηή ζπλαίλεζή ζαο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ 
ην Νφµν θαη αθεηέξνπ θαζνξίδνληαο ηνλ ηξόπν επηθνηλσλίαο µαο. Ηδηαίηεξα ζεµαληηθή 

γηα ηελ ηαρύηεξε θαη αζθαιέζηεξε ελεµέξσζή ζαο, είλαη ε εθ µέξνπο ζαο 

γλσζηνπνίεζε ειεθηξνληθήο δηεύζπλζεο.  

 

  
 

ζειΗδα 1 απφ 2  
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αο πιεξνθνξνχµε φηη εθφζνλ δελ έρνπµε ιάβεη ηε ζρεηηθή απάληεζε απφ εζάο µέρξη θαη 

ηελ ............. , ζα ζεσξήζνπµε φηη επηζπµείηε ε ζρεηηθή εmθνηλσλία µεηαμχ ηεο Σξάπεδαο µαο 

θαη πµψλ λα δηελεξγείηαη µέζσ ηαρπδξνµείνπ ζηε ηαρπδξνµηθή δηεχζπλζε εmθνηλσλίαο πνπ 

µαο έρεηε  
 ήδε γλσζηνπνηήζεη, νπφηε απφ  ................................ ζα επηβαξχλεζηε µε ην αλάινγν θφζηνο, 
ήηνη  

.......... αλά απνζηειιφµελε επηζηνιή.  

χληνµα, ζα ζαο απνζηείινπµε ελεκεξσηηθφ πιηθφ θαη ηα ζρεηηθά ζπκβαηηθά θείκελα πξνο 

ππνγξαθή ελψ  παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε δηεπθξίληζε,  

  

Γηα ηε ηξάπεδα 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Π 2 
 
 ΑΠΟΓΟΥΖ   ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΤ ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΤ  

  /  ............ /200  .  

Από:  

Δπσλπµία:……………………………………… 
Γηαθξηηηθφο ηίηινο:……………………………….. 

Γηεχζπλζε:……………………………………….. 

Κσδηθφο Πειάηε:…………………………………  

Πξνο  ηελ  

ΣΡΑΠΔΕΑ    Α.Σ.Δ.  

Αζήλα 
ΣΚ   
Τπφςε θ  ..................... ,  .............................. .  

 ε απάληεζε ηεο απφ  ............. /  ...... /  ............ επηζηνιήο ζαο, ζαο γλσζηνπνηνχµε µε ηελ  

παξνχζα φηη απνδερφκαζηε θαη ζπλαηλνχκε ξεηψο ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε / αληηκεηψπηζε  
 
ηεο   εηαηξίαο ……………………………………………………………………...σο επηιέμηµνπ  
 
αληηζπκβαιιόκελνπ θαηά ηελ παξνρή απφ ηελ Σξάπεδα πξνο ηελ εηαηξία ησλ  

επελδπηηθψλ  ππεξεζηψλ   αλαθέξνληαη ζην Νφκν 3606/2007.  

Με εθηίµεζε,  

Ο      ΠΔΛΑΣΖ  

ONOMlMO: 
……………………………………………………………………  

(ε πεpίmσoε Ννµηθνχ Πξνζψπνπ απαπεlηαη ππνγξαθή EηαηξαζψTTou θαη 
θξoγfδa)  

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: …………………………………………………...  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Π 3 

 

 

Αζήλα   

Αγαπεηέ Πειάηε,  

Με ην λφµν 3606/2007 ελζσµαηψζεθαλ ζηελ ειιεvηθή λνµνζεζία νη δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 

2004/391ΕΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηηο αγνξέο 

ρξεµαηνπηζησηηθψλ µέζσλ (MiFID). Με ην λφµν απηφ, νη δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ ηέζεθαλ ζε ηζρχ 

ηελ 1'1 Ννεµβξίνπ 2007, επέξρνληαη ζεµαληηθέο αιιαγέο ζην ζεζµηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ 

παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ.  

χµθσλα µε ην λ. 3606/2007, ε Σξάπεδα µαο νθείιεη λα πξνβεί ζηελ θαηάηαμε ησλ πειαηψλ ηεο 

ζηηο θαηεγνξίεο ηδησηψλ, επαγγειµαηηψλ 11 επηιέμηµσλ αληηζπκβαιιφκελσλ, θαηά πεξίπησζε, 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη ζε απηνχο ηελ θαηάιιειε πξνζηαζία θαηά ηελ παξνρή 

επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ.  

Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπµε γηα εζάο, ζαο γλσζηνπνηνχκε φηη ε Σξάπεδα µαο ζα ζαο 

αληηκεησπίζεη σο επαγγεικαηία πειάηε γηα φιεο ηηο ππφινηπεο επελδπηηθέο ππεξεζίεο επί φισλ 

ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ µέζσλ.  

αο ελεκεξψλνπλε, εληνχηνηο, φηη έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζεηε πςειφηεξν επίπεδν 

πξνζηαζίαο, ήηνη µεηαρείξηζή ζαο σο ηδηψηε, εάλ ζεσξείηε φηη δελ είζηε ζε ζέζε λα εθηηµήζεηε ή 

λα δηαρεηξηζηείηε νξζά ηνπο επελδπηηθνχο θηλδχλνπο γηα µία ή πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο ή 

ρξεκαηνπηζησηηθά µέζα.  

Θα ζαο παξαθαινχζαµε, εθφζνλ επηζπµείηε αιιαγή θαηεγνξίαο, λα µαο απνζηείιεηε εγγξάθσο  
 ζρεηηθφ αίηεµά ζαο, ζηε δηεχζπλζε  ...................... (ππφςηλ  .......... ) δηεπθξηλίδνληαο εάλ ε 
αηηνχµελε  
αιιαγή ηζρχεη γηα µία ή πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο ή ζπλαιιαγέο, ή γηα έλα ή πεξηζζφηεξα είδε 
πξντφλησλ ή ζπλαιιαγψλ.  

Δθφζνλ ε Σξάπεδα απνδερζεί ην αίηεµά ζαο, ζα αληηκεησπηζηείηε γηα ηηο ππεξεζίεο θαη ηα µέζα 
απηά σο ηδηψηεο πειάηεο.  

Θα ζαο παξαθαινύζαµε λα ζπµπιεξώζεηε θαη λα επηζηξέςεηε ππνγεγξαµµέλν αξµνδίσο ην 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ζπµβάιινληαο ζηε δηακφξθσζε ησλ ζπµβαηηθψλ µαο ζρέζεσλ µε ηνλ πιένλ 

πξφζθνξν ηξφπν, παξέρνληαο αθελφο ηε ξεηή ζπλαίλεζή ζαο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην Νφµν θαη αθεηέξνπ θαζνξίδνληαο ηνλ ηξόπν επηθνηλσλίαο µαο. Ηδηαίηεξα 

ζεµαληηθή γηα ηελ ηαρύηεξε θαη αζθαιέζηεξε ελεµέξσζή ζαο, είλαη ε εθ µέξνπο ζαο 

γλσζηνπνίεζε ειεθηξνληθήο δηεύζπλζεο.  

αο πιεξνθνξνχµε φηη εθφζνλ δελ έρνπµε ιάβεη ηε ζρεηηθή απάληεζε απφ εζάο µέρξη θαη ηελ 

............. , ζα ζεσξήζνπµε φηη επηζπµείηε ε ζρεηηθή επηθνηλσλία µεηαμχ ηεο Σξάπεδαο µαο θαη 

πµψλ λα δηελεξγείηαη µέζσ ηαρπδξνκείνπ ζηε ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε εmθνηλσλίαο πνπ µαο 

έρεηε  
  
 
 
 
 
 
 

 

ζειlδα 1 απφ 2  
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ήδε γλσζηνπνηήζεη, νπφηε απφ  ....................................... ζα επηβαξχλεζηε µε ην αλάινγν θφζηνο, ήηνη  

.......... αλά απνζηειιφµελε επηζηνιή.  

χληνµα, ζα ζαο απνζηείινπµε ελεκεξσηηθφ πιηθφ θαη ηα ζρεηηθά ζπµβαηηθά θείµελα πξνο ππνγξαθή 

ελψ παξαµέλνπµε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε δηεπθξίληζε,  

 Γηα ηε ηξάπεδα 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Π 4 

 
 

ΑΠΟΓΟΥΖ   ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΑ ΠΔΛΑΣΖ 

  /  ............ /200  .  

Από:  

Δπσλπµία:……………………………………… 

Γηαθξηηηθφο ηίηινο:……………………………….. 
Γηεχζπλζε:……………………………………….. 

Κσδηθφο Πειάηε:…………………………………  

Πξνο  ηελ  

ΣΡΑΠΔΕΑ    Α.Σ.Δ.   

Αζήλα 
ΣΚ   
Τπφςε θ  ..................... ,  .............................. .  

 ε απάληεζε ηεο απφ  ............. /  ...... /  ............ επηζηνιήο ζαο, ζαο γλσζηνπνηνχµε µε ηελ  

παξνχζα φηη απνδερφκαζηε θαη ζπλαηλνχκε ξεηψο ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε / αληηκεηψπηζε  
 
ηεο   εηαηξίαο ……………………………………...…………………σο   επαγγεικαηία πειάηε  
 
θαηά ηελ παξνρή απφ ηελ Σξάπεδα πξνο ηελ εηαηξία ησλ επελδπηηθψλ  ππεξεζηψλ   πνπ 
αλαθέξνληαη ζην Νφκν 3606/2007.  

Με εθηίµεζε,  

Ο      ΠΔΛΑΣΖ  

ONOMlMO: 
……………………………………………………………………  

(ε πεpίmσoε Ννµηθνχ Πξνζψπνπ απαπεlηαη ππνγξαθή Δθπξνζψπνπ θαη 
ζθξαγίδα)  

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: …………………………………………………...  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Π 5 

 

Αζήλα   

Αγαπεηέ Πειάηε,  

Ζ  ΣΡΑΠΔΕΑ ζαο ελεκεξψλεη φηη απφ ηελ 1  Ννεµβξίνπ  2007,   εηέζε ζε εθαξκνγή ν         

Ν.3606/2007 ηνλ νπνίνλ  ελζσκαηψλεηαη  ζηελ ειιεvηθή λνµνζεζία, ε θνηλνηηθή Οδεγία  

2004/391ΕΚ   γηα ηηο αγνξέο ρξεµαηνπηζησηηθψλ µέζσλ (MiFID) 

 Με ην λφµν απηφ,  επέξρνληαη  ζεµαληηθέο αιιαγέο ζην ζεζµηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ παξνρή 

επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ.  

 Ζ ΣΡΑΠΔΕΑ  νθείιεη λα πξνβεί ζηελ θαηάηαμε ησλ πειαηψλ ηεο ζηηο θαηεγνξίεο ηδησηψλ, 

επαγγειµαηηψλ ή  επηιέμηµσλ αληηζπκβαιιφκελσλ, θαηά πεξίπησζε, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε 

ζέζε λα παξέρεη ζε απηνχο ηελ θαηάιιειε πξνζηαζία θαηά ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ.  

Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπµε γηα εζάο, ζαο γλσζηνπνηνχκε φηη ε Σξάπεδα µαο ζα ζαο 

θαηεγνξηνπνίεζε σο ηδηώηε πειάηε  γηα φιεο ηηο  παξερφκελεο ππεξεζίεο γηα ην ζχλνιν ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ µέζσλ. αο  γλσζηνπνηνχκε φηη ε ζπλαίλεζή ζαο ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε 

απηή ηεθκαίξεηαη , εθφζνλ εμαθνινπζείηε λα απνδέρεζζε ηηο παξερφκελεο απφ ηελ ηξάπεδα 

ππεξεζίεο κεηά ηελ απνζηνιή ηεο παξνχζεο. 

Δθφζνλ ζεσξείηε φηη πιεξνίηε ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ππαγσγή ζαο ζηε θαηεγνξία ηνπ 

δπλεηηθνχ επαγγεικαηία πειάηε  ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λφκνπ , ζα ζαο παξαθαινχζακε, εθφζνλ 

επηζπκείηε αιιαγή θαηεγνξίαο , λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο , κέζσ ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο 

ηξάπεδαο καο κε ην νπνίν ζπλεξγάδεζηε. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε ηξάπεδα ζπλαηλέζεη ζηελ ππαγσγή ζαο ζηελ παξαπάλσ θαηεγνξία, ζα ζαο 

απνζηαιεί πξνηππσκέλε αίηεζε, κε ηελ νπνία θαη ζα καο απνζηείιεηε εγγξάθσο  ην ζρεηηθφ 

αίηεκα  ζαο δειψλνληαο ζπγρξφλσο  

α) ηηο ππεξεζίεο ή ηα κέζα γηα ηα νπνία δεηείηε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ζαο σο επαγγεικαηία θαη 

β) φηη έρεηε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ πνπ επάγεηαη ε θαηεγνξηνπνίεζή ζα ο σο επαγγεικαηία 

πειάηε γηα ηελ πξνζηαζία ζαο . 

Ζ ΣΡΑΠΔΕΑ δχλαηαη λα απνδερζεί ηελ αίηεζή ζαο  θαη λα ζαο αληηκεησπίζεη γηα ηα σο άλσ 
κέζα θαη ππεξεζίεο σο επαγγεικαηία πειάηε. αο ελεκεξψλνπλε,  φηη ζηε πεξίπησζε απηή , 
νθείιεηαη λα γλσζηνπνηείηε ζηε ηξάπεδα θάζε κεηαβνιή , πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ 
θαηεγνξηνπνίεζε ζαο, ε δε ηξάπεδα δηθαηνχηαη, εθφζνλ δηαπηζηψζεη φηη δελ πιεξνίηε  πιένλ ηνπο 
φξνπο βάζεη ησλ νπνίσλ θαηεγνξηνπνηεζήθαηε  σο επαγγεικαηίαο, λα ιάβεη ηα θαηάιιεια  κέηξα 
θαη, ηδίσο λα ζαο θαηεγνξηνπνηήζεη σο ηδηψηε πειάηε θαη λα ζαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά.  

Γηα ηελ πιεξέζηεξε ελεκέξσζή ζαο , παξαθαινχκε  φπσο επηζθεθηείηε  ην θαηάζηεκα ηεο 
ηξάπεδαο καο κε ην νπνίν ζπλεξγάδεζηε , πξνθεηκέλνπ ηα εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε καο λα ζαο 
ελεκεξψζνπλ αλαιπηηθά γηα ην λέν πιαίζην πνπ δηέπεη πιένλ ηε ζπλεξγαζία καο φζνλ αθνξά ηηο 
επελδχζεηο  ζαο   

 

Παξαµέλνπµε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε δηεπθξίληζε,  

 Γηα ηε ηξάπεδα 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Π 6 

 
 

ΑΠΟΓΟΥΖ   ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ ΗΓΗΩΣΖ ΠΔΛΑΣΖ 

  /  ............ /200  .  

Από:  

Δπσλπµία:……………………………………… 
Γηαθξηηηθφο ηίηινο:……………………………….. 

Γηεχζπλζε:……………………………………….. 

Κσδηθφο Πειάηε:…………………………………  

Πξνο  ηελ 

ΣΡΑΠΔΕΑ    Α.Σ.Δ.   

Αζήλα 
ΣΚ   

Τπφςε θ  ..................... ,  .............................. .  

ε   απάληεζε   ηεο   απφ   /..…./……  επηζηνιήο   ζαο,    ζαο  γλσζηνπνηψ    µε      ηελ 

παξνχζα φηη απνδέρνκαη  θαη ζπλαηλψ   ξεηψο   ζηελ   θαηεγνξηνπνίεζε  /  αληηκεηψπηζε 
 
κνπ σο ηδηψηεο πειάηεο θαηά ηελ παξνρή απφ ηελ Σξάπεδα πξνο εκέλα ησλ 
επελδπηηθψλ  ππεξεζηψλ   πνπ αλαθέξνληαη ζην Νφκν 3606/2007. 

Με εθηίµεζε,  

Ο      ΠΔΛΑΣΖ  

ONOMlMO: 
……………………………………………………………………  

(ε πεpίmσoε Ννµηθνχ Πξνζψπνπ απαπεlηαη ππνγξαθή Δθπξνζψπνπ θαη 
ζθξαγίδα)  

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: …………………………………………………...  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Π 7  
 

ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΟΤ ΔΝΣΤΠΟΤ ΠΡΟ-ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ  

                                         

                                                                 ……..  /……/…….. 

Όλνµα- Δπψλπµν! Δπσλπµία:  

Γηεχζπλζε! Καηαζηαηηθή Έδξα:  

Α.Γ.Σ.! Γηαβαηεξίνπ:  

Α.Φ.Μ.: 

Κσδηθφο Πειάηε:  

Πξνο ηελ  

ΣΡΑΠΔΕΑ   

Αζήλα 
ΣΚ   
 Τπφςε θ  ...............................................   

  

Γειψλσ ππεχζπλα φηη παξέιαβα απφ ηελ Σξάπεδα ην έληππν πξν-ζπµβαηηθήο 

πιεξνθφξεζεο πνπ µνπ παξαδφζεθε απφ ην αξµφδην / πηζηνπνηεµέλν ζηέιερνο ηεο 
Σξάπεδαο γηα ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, ζην νπνίν ζπµπεξηιαµβάλνληαη ην 

ζχλνιν ησλ απαηηνχµελσλ ζηνηρείσλ απφ ην Ν.3606/2007 θαη ηηο θαλνληζηηθέο 

απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ήηνη, µεηαμχ 

άιισλ:  

 Οη Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξερφµελεο απφ ηελ Σξάπεδα επελδπηηθέο θαη  

παξεπφµελεο ππεξεζίεο,  
 Ζ πνιηηηθή θαηεγνξηνπνίεζεο πειαηψλ,  
 Ζ πνιηηηθή ζχγθξνπζεο ζπµθεξφλησλ,  
 Ζ πνιηηηθή βέιηηζηεο εθηέιεζεο εληνιψλ,  

Δπίζεο µνπ παξαδφζεθε:  
 εξσηεµαηνιφγην ζπµβαηφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο,  
 έληππν γεληθήο δήισζεο Ι ζπλαίλεζεοl βεβαίσζε  
 ζρέδηα ησλ ζπµβάζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα ππνγξάςσ µε ηελ Σξάπεδα πξηλ απφ 

ηελ παξνρή ησλ αηηνχµελσλ επελδπηηθψλ  ή παξεπφµελσλ ππεξεζηψλ.  

Γειψλσ επίζεο φηη θαηαλφεζα ην πεξηερφµελν ησλ παξαπάλσ θεηµέλσλ.  

Με εθηίµεζε,  

Ο ΠΔΛΑΣΖ  

 ΟΝΟΜ/ΜΟ:  ...................................................................................... .  

(ε πεξiπησζε Ννµηθνχ ΠξνζψΠνπ απνηηείηαη ππνγξαθή Δθπξνζψπνπ θαη θξαγίδα)  

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: .................................................•..................  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Π 8  
  
 

  
 
 

ΑΗΣΖΜΑ  ΑΛΛΑΓΖ  ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ  ΠΔΛΑΣΖ 

  

 /……/ 200  ... .  

Από:  

Όλνµα:……………………………………. 

Δπώλπµν:………………………………… 

Γηεύζπλζε:……………………………….. 

Κσδηθόο Πειάηε: ……………………….. 

Πξνο ηελ  

 

ΣΡΑΠΔΕΑ   Α.Σ.Δ.  

Αζήλα, 
ΣΚ   
Τπφςε θ  ....... ,  ........... ,  ......................... ,  .. .  

 ε απάληεζε ηεο απφ  ......... /  ..... /  ........... επηζηνιήο ζαο, ζαο γλσζηνπνηψ µε ηελ 
παξνχζα φηη επηζπµψ ηελ αιιαγή ηεο θαηεγνξηνπνίεζήο µνπ απφ  
 
 <………………………………………..>  ζε   <………………………………………….> 
 

γλσξίδνληαο ηηο ζπλέπεηεο ή πεξηνξηζκνχο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ελ ιφγσ ελέξγεηα φζνλ 

αθνξά ην επίπεδν πξνζηαζίαο µνπ θαη αλαιακβάλνληαο ηηο ζρεηηθέο ζπλέπεηεο.  

Παξαµέλσ ζηε δηάζεζή ζαο γηα ηελ παξνρή θάζε πιεξνθνξίαο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

απνδεθηφ ην σο άλσ αίηεµά µνπ.  

Με εθηίµεζε,  

Ο  ΠΔΛΑΣΖ  

 ΟΝΟMlΜΟ:  ...................................................................................... .  

(ε πεξlηηησζε Ννµηθνχ Πξνζψπνπ απαηηεlηαη ππνγξαθή Δθπξνζψπνπ θαη 
θξαγίδα)  

 ΤΠΟΓΡΑΦΖ:  .................................................................................... .  



 - 95 - 

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Π 9 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΖΖ  ΔΔΠΠΔΔΝΝΓΓΤΤΣΣΗΗΚΚΩΩΝΝ  ΤΤΠΠΖΖΡΡΔΔΗΗΩΩΝΝ  

  

  
  ΔΔΝΝΣΣΤΤΠΠΟΟ  ΓΓΗΗΑΑ  ΣΣΖΖΝΝ  

ΑΑΞΞΗΗΟΟΛΛΟΟΓΓΖΖΖΖ  ΤΤΜΜΒΒΑΑΣΣΟΟΣΣΖΖΣΣΑΑ  &&  

ΚΚΑΑΣΣΑΑΛΛΛΛΖΖΛΛΟΟΣΣΖΖΣΣΑΑ  
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ΔΔΡΡΩΩΣΣΖΖΜΜΑΑΣΣΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΟΟ  ΔΔΠΠΔΔΝΝΓΓΤΤΣΣΗΗΚΚΟΟΤΤ  ΠΠΡΡΟΟΦΦΗΗΛΛ  
(Καηεγνξηνπνίεζε Πειάηε (ζχκθσλα κε ην Ν.3606/2007 - MiFID): Ηδηώηεο Πειάηεο) 

 
Πξνζδηνξηζκόο Δπελδπηηθνύ Πξνθίι 
 
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ επελδπηηθνχ πξνθίι ηνπ Πειάηε είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ 
λα θαζνξηζηεί κε αθξίβεηα ην χςνο ηνπ θηλδχλνπ πνπ ν Πειάηεο είλαη δηαηεζεηκέλνο 
θαη επηζπκεί λα αλαιάβεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ηεο επέλδπζήο ηνπ. 
 
Ο Πειάηεο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο θαη λα απαληήζεη ζηα 
εξσηήκαηα ηνπ παξφληνο εξσηεκαηνινγίνπ26. Δληνχηνηο, ε ειιηπήο ή/θαη ε κε 
παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ δελ επηηξέπεη ζηελ Σξάπεδα λα θξίλεη θαηά πφζν ε 
πξνζθεξφκελε ή δεηνχκελε επελδπηηθή ππεξεζία ή ην πξνζθεξφκελν ή δεηνχκελν 
ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν είλαη θαηάιιειν γηα ηνλ Πειάηε. Ζ Σξάπεδα δηθαηνχηαη λα 
βαζίδεηαη ζηελ πιεξνθφξεζε πνπ ιακβάλεη απφ ηνλ Πειάηε. χκθσλα κε ηελ ππ. 
αξηζκ. 1/452/1.11.2007 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, ε Σξάπεδα πνπ δε 
ιακβάλεη πιεξνθφξεζε απφ ηνλ Πειάηε, δελ δχλαηαη λα παξέρεη επελδπηηθέο 
ζπκβνπιέο ζην ζπγθεθξηκέλν Πειάηε. 
 
Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ παξφληνο εξσηεκαηνινγίνπ βνεζά εζάο θαη ηνλ επελδπηηθφ ζαο 
ζχκβνπιν ζηε δηάγλσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζαο πξνθίι θαη ζπλεπψο ζηελ επηινγή ησλ 
ζπκβαηψλ θαη θαηάιιεισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ θαη ππεξεζηψλ. 
 
i. ΦΤΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟ 

KΩΓ. ΠΔΛΑΣΖ : ………………………………..…….…. 

ΟΝΟΜ/ΜΟ : ………………………………………………………….……… 

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ :…….……………..… 

ΑΓΣ : …………………………………… ΔΚΓ. ΑΡΥΖ : 

……………………………………………...……..……   ή   

ΑΡ. ΓΗΑΒ/ΡΗΟΤ : ………………………..………… ΥΩΡ. ΔΚΓ : 

…………………………………………………...   

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ: 

………………………………………………………………………………………….… 

ΣΖΛ. ΚΑΣΟΗΚΗΑ : ………………………………………. ΚΗΝΖΣΟ : 

………………………………………………. 

FAX ………………………… E-MAIL 

:…..……………………………………………………..…………………….. 

ΑΦΜ : ………………..…………  ΓΟΤ : ………….…………………. ΖΜΔΡ. 

ΓΔΝΝΖΖ :…….……………….   

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ : …………………………………………… ΔΡΓΟΓΟΣΖ : 

………………………………………... 

                                                 
26

 Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην δελ αθνξά ηηο ππεξεζίεο ιήςεο, δηαβίβαζεο θαη εθηέιεζεο εληνιψλ ζε κε ζχλζεηα 
ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα θαηφπηλ πξσηνβνπιίαο ηνπ πειάηε, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 25 παξ. 6 Ν.3606/2007, 
θαζψο ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε Σξάπεδα δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα εθηηκά ηε ζπκβαηφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα 
ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. 
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ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ : 

……………………………………………..………………………………………………  

THΛ. ΔΡΓΑΗΑ : ……………………… FAX ………………………… E-MAIL 

:…..…………………………….. 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ : ……………………… ΔΞΑΡΣΩΜΔΝΑ ΜΔΛΖ : 

……………………………… 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ :       (ζπκπιεξψζηε αληίζηνηρα έλα x ζην ηεηξάγσλν 

δίπια ζην επίπεδν) 

α)  ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ        β)  ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ        γ)  ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ 

ΠΟΤΓΔ 

ΥΟΛΖ : 

……………………………………………………………………………………………..……

…………….. 

 

ii. ΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟ 

KΩΓ. ΠΔΛΑΣΖ : ………………………………..…….…. 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ : 

…………………………………………………………………….……………………….……

………..   

ΓΗΑΚΡΗΣΗΚΟ ΣΗΣΛΟ : 

……………………………………………………..……………………………………….. 

ΝΟΜΗΚΖ ΜΟΡΦΖ : …………………… ΑΦΜ : ……………………. ΓΟΤ : 

………….….……………………….. 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ : ……………………………………………………….. ΣΖΛ 

:……………….…………..……………. 

ΝΟΜΗΚΟ/ΟΗ ΔΚΠΡΟΩΠΟ/ΟΗ : i) 

……………………………………………….……………………………….. 

             ii) 

………………………………………..……………………………………… 

 
ε θαζεκηά απφ ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο, παξαθαινχκε ζεκεηψζηε κηα απάληεζε 

πνπ ζαο αληηπξνζσπεχεη πεξηζζφηεξν, ζπκπιεξψλνληαο αληίζηνηρα έλα x ζην 

ηεηξάγσλν δίπια ζην αληίζηνηρν γξάκκα (Α, Β, Γ, Γ ή Δ) 
 
Ζ πλνιηθή Βαζκνινγία ησλ απαληήζεψλ ζαο ζα ππνδείμεη ην δηθφ ζαο πξνθίι 
πξνηηκψκελνπ θηλδχλνπ.



 - 98 - 

Α. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΤΜΒΑΣΟΣΖΣΑ  
 
(Αθορά περιπηώζεις παροτής επενδσηικών σπηρεζιών εκηός επενδσηικών 
ζσμβοσλών και διατείριζης ταρηοθσλακίοσ, όπνπ ε αθξηβήο θαη πιήξεο 
ζπκπιήξωζε ηνπ παξόληνο εξωηεκαηνινγίνπ είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηελ νξζή 
εμππεξέηεζε θαη πξναγωγή ηωλ ζπκθεξόληωλ ηνπ πειάηε. Ειιηπήο ή θαη θαζόινπ 
ζπκπιήξωζε ηνπ παξόληνο ζα νδεγήζεη ζηελ αδπλακία ηεο Σξάπεδαο λα 
αμηνινγήζεη ηε ζπκβαηόηεηα ηωλ ρξεκαηνπηζηωηηθώλ κέζωλ, επί ηωλ νπνίωλ 
επηζπκεί λα ζπλαιιαρζεί ν Πειάηεο κέζω ηεο Σξάπεδάο καο, θαζώο θαη ηωλ 
ππεξεζηώλ ηελ παξνρή ηωλ νπνίωλ αηηείηαη απηόο από ηελ Σξάπεδα, κε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Πειάηε) 

 
1. Πνην είλαη ην πην ξηςνθίλδπλν-επηζεηηθό πξντόλ ζην νπνίν έρεηε επελδύζεη 
κέρξη ηώξα; 
 α) Γελ είρα πνηέ κέρξη ζήκεξα θαλέλα ινγαξηαζκφ 
 β) Πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο, ινγαξηαζκνί ηακηεπηεξίνπ 
 γ) Repos, Έληνθα Γξακκάηηα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, Α/Κ Γηαζεζίκσλ   
 δ) Οκφινγα, Οκνινγηαθά / Μηθηά / Μεηνρηθά Α/Κ (κέρξη 30% ησλ ζπλνιηθψλ 

επελδχζεσλ), πξντφληα εγγπεκέλνπ θεθαιαίνπ 
 ε) Μεηνρέο ή/θαη παξάγσγα, Μεηνρηθά Α/Κ (πάλσ απφ 30% ησλ ζπλνιηθψλ 

επελδχζεσλ), ινηπά ζχλζεηα πξντφληα  
       
2. Ση πνζό επελδύζαηε θαηά ηα ηειεπηαία δύν (2) έηε; 
 α) Καζφινπ          
    
 β) Μέρξη 30.000€         
    
 γ) Απφ 30.000€ έσο 100.000€       
    
 δ) Απφ 100.000€ έσο 200.000€       
    
 ε) Πάλσ απφ 200.000€        
    
 
3. Πνηα είλαη ε ζπρλόηεηα ησλ ζπλαιιαγώλ απηώλ θαηά ηα ηειεπηαία δύν (2) 
έηε; 
 α) Καζφινπ          
    
 β) Ληγφηεξν απφ 10         
   
 γ) 11-20          
    
 δ) Πάλσ απφ 20         
    
 
4. Έρεηε αζθήζεη επάγγεικα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ρξεκαηννηθνλνκηθό ηνκέα 
θαη ηνλ ηνκέα ησλ επελδύζεσλ; 
 α) Ναη          
    
 β) Όρη          
    
 
 πλνιηθή Βαζκνινγία    
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πλνιηθή 

Βαζκνινγία 

 

ηάζε Πειάηε απέλαληη ζηνλ Δπελδπηηθό Κίλδπλν 

2 - 21 πληεξεηηθόο Δπελδπηήο 

22 – 36 Ηζνξξνπεκέλνο Δπελδπηήο 

37 - 76 Δπηζεηηθόο Δπελδπηήο 
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Β. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ  
 
(Αθορά περιπηώζεις παροτής επενδσηικών σπηρεζιών επενδσηικών 
ζσμβοσλών και διατείριζης ταρηοθσλακίοσ, όπνπ ε αθξηβήο θαη πιήξεο 
ζπκπιήξωζε ηνπ παξόληνο απνηειεί πξνϋπόζεζε γηα ηελ παξνρή από ηελ Σξάπεδα 
ππεξεζηώλ επελδπηηθώλ ζπκβνπιώλ θαη δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ ζηνλ Πειάηε. 
ΠΡΟΟΧΗ: ε πεξίπηωζε πνπ ν Πειάηεο αξλείηαη ηε ζπκπιήξωζε αμηνιόγεζεο 
θαηαιιειόηεηαο, ε Σξάπεδα δεν κπνξεί λα παξέρεη ηέηνηνπ είδνπο ππεξεζίεο ζηνλ 
Πειάηε) 

 
1. Πνην είλαη ην πην ξηςνθίλδπλν-επηζεηηθό πξντόλ ζην νπνίν έρεηε επελδύζεη 
κέρξη ηώξα; 
 α) Γελ είρα πνηέ κέρξη ζήκεξα θαλέλα ινγαξηαζκφ 
 β) Πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο, ινγαξηαζκνί ηακηεπηεξίνπ 
 γ) Repos, Έληνθα Γξακκάηηα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, Α/Κ Γηαζεζίκσλ   
 δ) Οκφινγα, Οκνινγηαθά / Μηθηά / Μεηνρηθά Α/Κ (κέρξη 30% ησλ ζπλνιηθψλ 

επελδχζεσλ), πξντφληα εγγπεκέλνπ θεθαιαίνπ 
 ε) Μεηνρέο ή/θαη παξάγσγα, Μεηνρηθά Α/Κ (πάλσ απφ 30% ησλ ζπλνιηθψλ 

επελδχζεσλ), ινηπά ζχλζεηα πξντφληα  
       
2. Ση πνζό επελδύζαηε θαηά ηα ηειεπηαία δύν (2) έηε; 
 α) Καζφινπ          
    
 β) Μέρξη 30.000€         
    
 γ) Απφ 30.000€ έσο 100.000€       
    
 δ) Απφ 100.000€ έσο 200.000€       
    
 ε) Πάλσ απφ 200.000€        
    
 
3. Πνηα είλαη ε ζπρλόηεηα ησλ ζπλαιιαγώλ απηώλ θαηά ηα ηειεπηαία δύν (2) 
έηε; 
 α) Καζφινπ          
    
 β) Ληγφηεξν απφ 10         
   
 γ) 11-20          
    
 δ) Πάλσ απφ 20         
    
 
4. Έρεηε αζθήζεη επάγγεικα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ρξεκαηννηθνλνκηθό ηνκέα 
θαη ηνλ ηνκέα ησλ επελδύζεσλ; 
 α) Ναη          
    
 β) Όρη 
           
5. Πνηεο είλαη νη πεγέο ηνπ εηζνδήκαηόο ζαο; (δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ 
απαληήζεσλ) 
 α) Δπαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα       
    
 β) Δηζφδεκα απφ αθίλεηα        
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 γ) Άιιεο 
πεγέο_______________________________________________________________
_______  
6. Πνηεο είλαη νη νηθνλνκηθέο ζαο ππνρξεώζεηο; (δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ 
απαληήζεσλ) 
 α) Γάλεηα, εγγπήζεηο, εκπξάγκαηα 
βάξε_________________________________________________ 
 β) Βξαρππξφζεζκεο 
ππνρξεψζεηο______________________________________________________ 
 γ) Κακία  
 
7. Πνην είλαη ην ύςνο ησλ εηήζησλ ηαθηηθώλ εηζνδεκάησλ ζαο; 
 α) 0€ - 10.000€  
 β) 10.001€ - 35.000€         
   
 γ) 35.001€ - 70.000€        
    
 δ) 70.001€ θαη πάλσ        
    
 
8. Πνην πνζνζηό ηεο ζπλνιηθήο ζαο πεξηνπζίαο (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
αθηλήησλ) αληηπξνζσπεύνπλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζαο 
ζηνηρεία; (ξεπζηά δηαζέζηκα θαη επελδύζεηο) 
 α) Ληγφηεξν απφ 50%        
    
 β) Μεηαμχ 50 θαη 75%         
    
 γ) Πεξηζζφηεξν απφ 75%   
9. Πνηα είλαη ε ειηθία ζαο; 
 α) Μηθξφηεξε ησλ 35 εηψλ        
    
 β) Μεηαμχ 35 θαη 44 εηψλ        
    
 γ) Μεηαμχ 45 θαη 54 εηψλ        
    
 δ) Μεηαμχ 55 θαη 65 εηψλ        
    
 ε) Μεγαιχηεξε ησλ 65 εηψλ       
     
10. Πνηα είλαη ε δηάξθεηα πνπ ζα δερόζαζηε λα δεζκεύζεηε ηα θεθάιαηά ζαο ζε 
κηα επέλδπζε; 
 α) Έσο 6 κήλεο         
    
 β) Απφ 6-12 κήλεο         
    
 γ) Απφ 1-3 ρξφληα         
    
 δ) Πάλσ απφ 3 ρξφληα        
    
 
11. Ση πνζνζηό από ην ζπλνιηθό ζαο θεθάιαην ζε κεηξεηά ζα επελδύζεηε; 
 α) Πάλσ απφ ην 75%        
    
 β) Απφ 51% έσο 75%        
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 γ) Απφ 26% έσο 50%        
    
 δ) Ληγφηεξν απφ 25%        
    
 
12. Πνηα από ηηο πην θάησ πξνηάζεηο πηζηεύεηε όηη ηαηξηάδεη θαιύηεξα ζηηο 
πξνζδνθίεο ζαο;  
 α) Δπηζπκψ ηε δηαηήξεζε ηεο αμίαο ηνπ αξρηθνχ κνπ θεθαιαίνπ θαη πνιχ κηθξέο 

δηαθπκάλζεηο. Γελ ζα ήζεια λα ράζσ ρξήκαηα, έζησ θαη αλ νη πξνζδνθψκελεο 
απνδφζεηο ζα είλαη ρακειέο   

 β) Πξνηηκψ ρακειά επίπεδα θηλδχλνπ, κε θχξην ζηφρν ηελ επίηεπμε ζηαζεξνχ 
εηζνδήκαηνο θαηά ηα ρξφληα ηεο επέλδπζεο     
       

 γ) Γελ ζα επηζπκνχζα ζεκαληηθά επίπεδα θηλδχλνπ. Μνπ αξθεί έλα ζηαζεξφ 
εηζφδεκα απφ ην ραξηνθπιάθηφ κνπ θαη θάπνηα πηζαλά θεθαιαηαθά θέξδε, 
γλσξίδνληαο σζηφζν φηη ε αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ κνπ κπνξεί λα παξνπζηάδεη 
δηαθπκάλζεηο δεκηψλ/θεξδψλ     

 δ) Δθηηκψ φηη κπνξψ λα αλαιάβσ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα δερηψ κεηψζεηο ζην 
αξρηθφ κνπ θεθάιαην, πξνζδνθψληαο φηη νη ηνπνζεηήζεηο κνπ κπνξνχλ λα κνπ 
απνθέξνπλ ζεκαληηθά θέξδε ζε βάζνο ρξφλνπ 

 ε) Δίκαη δηαηεζεηκέλνο λα αλαιάβσ κεγαιχηεξν θίλδπλν ζπγθξηηηθά κε ηηο 
πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο πξνζδνθψληαο, καθξνπξφζεζκα, λα επηηχρσ 
απνδφζεηο πνιχ κεγαιχηεξεο ηνπ κέζνπ φξνπ.   

13. Γλσξίδεηε όηη ε αμία ησλ επελδύζεσλ κπνξεί λα δηαθπκαλζεί κε ην 
πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ.  
Τπνζέηνληαο όηη ε αμία ηεο επέλδπζήο ζαο ζεκεηώλεη θάπνηα κείσζε ζε 
ζύληνκν ρξνληθό  
δηάζηεκα ηόηε … 
 α) …. ζα ξεπζηνπνηνχζαηε φιε ηελ επέλδπζε, δηαζθαιίδνληαο ηελ ηξέρνπζα αμία
    
 β) …. δελ ζα ξεπζηνπνηνχζαηε, ή ζα ξεπζηνπνηνχζαηε έλα κηθξφ κέξνο ηεο 

επέλδπζεο κε ζθνπφ ηελ αλαδηάξζξσζε     
       

 γ) …. ζα ην βιέπαηε σο επθαηξία γηα λέεο ηνπνζεηήζεηο  
 
14. Ζ αμία ηεο επέλδπζήο ζαο ζε κεηνρηθέο αμίεο έρεη απμεζεί θαηά 20%, κέζα 
ζε κηθξό ρξνληθό  
δηάζηεκα. Τπνζέηνληαο όηη κεξηθνί αλακέλνπλ πεξαηηέξσ άλνδν, ηόηε… 
 α) …ζα ξεπζηνπνηνχζαηε φιε ηελ επέλδπζε     
    
 β) …ζα ξεπζηνπνηνχζαηε έλα κέξνο ηεο επέλδπζεο    
    
 γ) …δελ ζα πξαγκαηνπνηνχζαηε θακία ελέξγεηα     
    
 δ) …ζα ηνπνζεηνχζαηε θαη άιια θεθάιαηα, απμάλνληαο ηε ζπλνιηθή αμία ηεο 

επέλδπζεο, πξνζδνθψληαο λα απνθνκίζεηε αθφκα πεξηζζφηεξα θέξδε ζε 
απφιπην κέγεζνο     

 
15. Ο Πξσηαξρηθόο επελδπηηθόο ζαο ζηόρνο είλαη : 
 α) Άκεζε ξεπζηφηεηα θαη ζπληήξεζε ηεο αγνξαζηηθήο αμίαο ησλ θεθαιαίσλ 
    
 β) Δπίηεπμε ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο θαη πξνζηαζία ηνπ θεθαιαίνπ  
    
 γ) Δπίηεπμε ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο θαη κεζνπξφζεζκε κηθξή θεθαιαηαθή ππεξαμία
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 δ) Δπηζεηηθή ζηξαηεγηθή κε ζθνπφ, κεζν-καθξνπξφζεζκα, ηελ επίηεπμε φζν ην 
δπλαηφ κεγαιχηεξεο θεθαιαηαθήο ππεξαμίαο κε αλάιεςε αληίζηνηρνπ θηλδχλνπ 

  
 
 πλνιηθή Βαζκνινγία    
 
 

πλνιηθή 

Βαζκνινγία 

 

ηάζε Πειάηε απέλαληη ζηνλ Δπελδπηηθό Κίλδπλν 

35 – 87 πληεξεηηθόο Δπελδπηήο 

88 – 150 Ηζνξξνπεκέλνο Δπελδπηήο 

151 – 244 Δπηζεηηθόο Δπελδπηήο 

  
 

 

Δπηιεγκέλν Πξνθίι Κηλδύλνπ:   (ζπκπιεξψζηε έλα x ζην ηεηξάγσλν δίπια ζην 

αληίζηνηρν πξνθίι) 

 

πληεξεηηθό             Ηζνξξνπεκέλν       
 Δπηζεηηθό   

 
πληεξεηηθόο Δπελδπηήο: Δπηζπκείηε δηαηήξεζε ηνπ θεθαιαίνπ ζαο θαη είζηε 
δηαηεζεηκέλνο λα δερζείηε κηθξέο βξαρππξφζεζκεο δηαθπκάλζεηο ζηελ αμία ηνπ 
ραξηνθπιαθίνπ ζαο, έηζη ψζηε λα έρεηε απνδφζεηο ζην κέιινλ ιίγν πςειφηεξεο απφ 
απηέο ησλ θαηαζέζεσλ. 
 
Ηζνξξνπεκέλνο Δπελδπηήο: Δπηζπκείηε ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ζαο 
καθξνπξφζεζκα, αιιά δελ είζηε δηαηεζεηκέλνο λα δερηείηε ζεκαληηθέο απψιεηεο ζηελ 
αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζαο κεζνπξφζεζκα. 
 
Δπηζεηηθόο Δπελδπηήο: Δπηζπκείηε λα κεγηζηνπνηήζεηε ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ 
ζαο θαη είζηε δηαηεζεηκέλνο λα δερηείηε ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο ζηελ αμία ηνπ 
ραξηνθπιαθίνπ ζαο κεζνπξφζεζκα, έηζη ψζηε λα κεγηζηνπνηήζεηε ηε 
καθξνπξφζεζκε απφδνζή ζαο. 
 

 
Παξαπάλσ παξνπζηάδεηαη ην πξνθίι ηνπ επελδπηηθνχ θηλδχλνπ πνπ πξνέθπςε γηα 
εζάο κέζα απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ παξφληνο εξσηεκαηνινγίνπ. Παξαθαινχκε 
δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξνθίι πνπ έρεη επηιεγεί απφ ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζπκπιεξψζηε αληίζηνηρα κε έλα x ηα 

παξαθάησ πεδία: 
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Δπηινγή Πειάηε:__                     
__________________________________________________________ 
 
 πκθσλψ θαη απνδέρνκαη ην πξνηεηλφκελν πξνθίι θηλδχλνπ θαη επηζπκψ λα ην 
αθνινπζήζσ 
 
 Γελ ζπκθσλψ κε ηελ επηινγή ηνπ επελδπηηθνχ πξνθίι θαη επηιέγσ έλα ιηγφηεξν 

επηζεηηθφ πξνθίι θηλδχλνπ απφ ην πξνηεηλφκελν θαη ζπγθεθξηκέλα ην 
________________________ 

 
 Γελ ζπκθσλψ κε ηελ επηινγή ηνπ επελδπηηθνχ πξνθίι θαη επηιέγσ έλα πξνθίι 

θηλδχλνπ πην επηζεηηθφ απφ ην πξνηεηλφκελν θαη ζπγθεθξηκέλα ην 
________________________ 

 
Γήισζε Πειάηε                      
____________________________________________________________ 
 
 Παξά ην γεγνλφο φηη ε Σξάπεδα κε ελεκέξσζε φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

ρνξεγήζσ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεηνχληαη κε ην εξσηεκαηνιφγην δελ ζα είλαη ζε 
ζέζε λα πξνβεί ζηελ αμηνιόγεζε ηεο ζπκβαηόηεηαο ηεο ζθνπνχκελεο 
επέλδπζεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά κνπ θαη παξά ηηο πεξί ηνπ αληηζέηνπ ζπζηάζεηο 
ηεο Σξάπεδαο, δελ επηζπκψ λα απαληήζσ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 
αληηιακβαλφκελνο ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα ελέρεη ε πξάμε κνπ απηή. 

 
Βεβαηψλσ ηελ αθξίβεηα ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ, ζηα νπνία δχλαηαη λα βαζίδεηαη ε 
Σξάπεδα θαηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε κέλα. 
  
Γήισζε απνπνίεζε 
επζύλεο____________________________________________________________ 
 
Σα επελδπηηθά πξντφληα δελ είλαη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο, ή ππνρξεψζεηο ηνπ 
Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ Διιάδνο Α.Σ.Δ., νχηε είλαη εγγπεκέλα απφ απηφ, 
ππφθεηληαη ζε επελδπηηθνχο θηλδχλνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πηζαλήο απψιεηαο 
ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ θαη δελ δηαζθαιίδνληαη απφ ην Κξάηνο ή απφ θάπνην 
νξγαληζκφ ηνπ. 
 
 

(Σόπνο, Ζκεξνκελία) ........................................................................... 
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Γηα ηελ Σξάπεδα 

Σν Πηζηνπνηεκέλν ηέιερνο  

 

 

ΟΝΟΜ/ΜΟ: …………………………………...  

 

 

 
 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: …………………………………. 

 
 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ, 

 
 
 

Ζ ΣΡΑΠΔΕΑ   Ο ΠΔΛΑΣΖ  

 

 

ΟΝΟΜ/ΜΟ: …………………………………...  

 
 
 
 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: ………………………………….  

ΟΝΟΜ/ΜΟ: …………………………………...  

 

 

 
 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: …………………………………. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Π 10 

  

 

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

 

Η. Γεληθέο Αξρέο  

 

1. Οη ζπλαιιαθηηθέο ζρέζεηο ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία < ……………..>, 

πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, νδφο  ……………….Σ.Κ. …….., έρεη Αξ. ΜΑΔ 

……….  θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο απφ ηνλ θ. 

…………………………………………………………………………. (ζην 

εμήο "ε Σξάπεδα") θαη ηνπ πξνζψπνπ κε ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

 

Όλνκα ..................................................... Δπψλπκν .............................................. ..... 

......  

Παηξψλπκν………………………..……… Δπάγγεικα 

……..…………………………………. 

Γηεχζπλζε Καηνηθίαο (νδφο/αξηζκφο/πφιε/Σ.Κ.) 

................................................................. 

Αξ.Σαπηφηεηαο/Γηαβαηεξίνπ 

…………………………………………………………….…….… 

Ζκεξνκελία/Αξρή έθδνζεο 

………………........................................................................... 

Α.Φ.Μ. ………………………. Αξκφδηα Γ.Ο.Τ. 

…………...................................................... 

Γηεχζπλζε Δπηθνηλσλίαο ……………………………………………………… 

………………... 

Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε Δπηθνηλσλίαο 

……………………….…………………………………  

Σει. Δπηθνηλσλίαο ………………………….. Fax Δπηθνηλσλίαο 

…………............................. 

 

Κηλεηφ Σειέθσλν ........................................Σειέθσλν θαηνηθίαο 

.......................................  

Αξηζκ. Σξαπεδηθνχ Λνγ/ζκνχ .

 ………….............................................................................. 

Καηάζηεκα ……………………….. Σπρφλ ζπλδηθαηνχρνη 

…………………………………….. 

Κσδηθφο αξηζκφο Πειάηε 

……............................................................................................. 

Κσδηθφο Αξηζκφο Μεξίδαο Πειάηε ζην .Α.Σ. 

………………………………………………… 

Αξηζκφο Λνγαξηαζκνχ Αμηψλ ζην ΑΣ 

…………………………………………………………  

(ζην εμήο "ν Πειάηεο"), δηέπνληαη απφ ηελ παξνχζα, θαζψο θαη ηηο εηδηθέο ζπκβάζεηο 

πνπ θαηαξηίδνληαη κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ Πειάηε, σο επίζεο θαη απφ ηελ αξρή 

ηεο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο. Οη ζπκβαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ 

Πειάηε ξπζκίδνληαη αθφκε απφ ηα έγγξαθα ζπκβαηηθήο ή πιεξνθνξηαθήο θχζεσο, 

θαηά πεξίπησζε, ηα νπνία ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηνπ Πειάηε θαη ππνγξάθνληαη απφ 

ηνλ Πειάηε καδί κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη ζεσξνχληαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 
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παξνχζαο. Ο Πειάηεο ζα ππνγξάθεη θαη θάζε άιιν έγγξαθν (πιεξνθνξηαθήο ή άιιεο 

θχζεσο), ην νπνίν ελδέρεηαη λα ππνδεηθλχεη ε Σξάπεδα θαη πξνβιέπεηαη απφ ηε 

λνκνζεζία γηα ηελ πξνο απηφλ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο Σξάπεδαο, ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη, ηελ πνιηηηθή εθηέιεζεο εληνιψλ 

θαη ηελ πνιηηηθή ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα θαη ηε 

θχιαμε απηψλ θαζψο θαη ηηο ρξεψζεηο ηεο Σξάπεδαο είλαη επίζεο δεκνζηεπκέλεο ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Σξάπεδαο ζην δηαδίθηπν (www…….gr). Ο Πειάηεο ξεηά ζπλαηλεί 

ζηελ παξνρή ησλ σο άλσ πιεξνθνξηψλ κέζσ δηαδηθηχνπ, έρεη δε ιάβεη γλψζε ησλ σο 

άλσ πιεξνθνξηψλ θαη ηηο απνδέρεηαη. Σαπηφρξνλα ν Πειάηεο βεβαηψλεη φηη έρεη 

παξαιάβεη ελεκεξσηηθφ έληππν πνπ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο σο πξνο ηελ Σξάπεδα, ηηο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρεη θαη ηελ πνιηηηθή εθηέιεζεο εληνιψλ απηήο.   

2. Ο Πειάηεο απνηειεί 

□ ηδηψηε 

□ επαγγεικαηία επελδπηή 

□ επηιέμηκν αληηζπκβαιιφκελν, 

γλσξίδεη, δε φηη νη ζπλαιιαγέο επί θηλεηψλ αμηψλ ελέρνπλ, σο εθ ηεο θχζεσο ηνπο, 

θηλδχλνπο κεηψζεσο ηεο αμίαο ησλ θηλεηψλ αμηψλ, γηα ηνπο νπνίνπο (θηλδχλνπο) ε 

Σξάπεδα δελ θέξεη επζχλε. Άιισζηε, νη θίλδπλνη απηνί αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη 

ηφζν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Σξάπεδαο, φζν θαη ζην ζρεηηθφ έληππν πνπ έρεη παξαδνζεί 

ζηνλ Πειάηε. Ο Πειάηεο δειψλεη φηη δηαζέηεη ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο θαη εκπεηξία 

γηα ηε δηακφξθσζε επελδπηηθήο πνιηηηθήο θαη ηε ιήςε επελδπηηθψλ απνθάζεσλ, ελψ 

ε νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε ηνπ επηηξέπεη ηελ θαηάξηηζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ζπλαιιαγψλ. ε θάζε πεξίπησζε ν Πειάηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξψλεη 

ζρεηηθά ηελ Σξάπεδα πξνηνχ δηαβηβάζεη εληνιή πξνο εθηέιεζε, άιισο απαιιάζζεηαη 

ε Σξάπεδα απφ θάζε επζχλε.    

3. Ζ Σξάπεδα ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο, έρεη δε δηθαίσκα λα παξέρεη ηηο επελδπηηθέο ππεξεζίεο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο πνπ έρεη ιάβεη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο (ΠΓΣΔ  ………….) ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηδίσο ην 

Ν.3606/2007, γηα ηηο νπνίεο έρεη εηδηθφηεξα ελεκεξψζεη ηνλ Πειάηε πξηλ απφ ηε 

ζχλαςε ηεο παξνχζαο.   

4. Σα θάζε θχζεσο δηθαηψκαηα θαη απαηηήζεηο ηνπ Πειάηε πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 

ζπλαιιαθηηθέο ηνπ ζρέζεηο κε ηελ Σξάπεδα θαηά ηελ παξνρή ζ‟ απηφλ επελδπηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη δηέπνληαη απφ ηε ζχκβαζε απηή θαη ηνπο επηζπλαπηφκελνπο Γεληθνχο 

ή Δηδηθνχο Όξνπο, δελ εθρσξνχληαη νχηε κεηαβηβάδνληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε 

ηξίηνπο, εθηφο εάλ άιισο εγγξάθσο θαη εηδηθψο ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο  

θαη ηνπ Πειάηε. 

 

ΗΗ. Γειψζεηο θαη δηαβεβαηψζεηο Πειάηε 

1. Ο Πειάηεο δειψλεη φηη έρεη ιάβεη γλψζε ηεο ηζρχνπζαο ρξεκαηηζηεξηαθήο 

λνκνζεζίαο θαη ηδίσο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.3606/2007 ζρεηηθά κε ηα πξφζσπα πνπ 

δχλαληαη λα παξέρνπλ επελδπηηθέο ππεξεζίεο θαη λα θαηέρνπλ ρξεκαηνπηζησηηθά 

κέζα θαη θεθάιαηα πειαηψλ. Ο Πειάηεο έιαβε, επίζεο, γλψζε ηνπ φηη ε Σξάπεδα 

πξνζθέξεηαη ξεηά λα ηνλ ελεκεξψζεη σο πξνο ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

Ν.3606/2007 θαη ηηο ινηπέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφλ, θαζψο 

θαη ηηο απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ Πειάηε, εθφζνλ ν Πειάηεο ζέζεη ν ίδηνο, κε 

δηθή ηνπ πξσηνβνπιία, ζηελ Σξάπεδα ζρεηηθφ εξψηεκα. Γηαθνξεηηθά ελαπφθεηηαη 

ζηνλ Πειάηε λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπ. 

2. Ο Πειάηεο έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ζπλεξγαζίαο θαη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ παξνρή 

επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ (πξνζπκβαηηθφ παθέην ελεκέξσζεο). Οη φξνη ζπλεξγαζίαο 

θαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, νη νπνίνη είλαη 
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αλαξηεκέλνη θαη ζηελ σο άλσ ηζηνζειίδα ηεο Σξάπεδαο, απνηεινχλ αλαπφζπαζην 

κέξνο ηνπ παξφληνο. 

3. Ο Πειάηεο δειψλεη φηη παξέιαβε, πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο, ζρέδην 

ηεο παξνχζαο χκβαζεο, θαζψο θαη ησλ παξαξηεκάησλ απηήο, ην νπνίν θαη 

αλέγλσζε πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη γεληθέο πιεξνθνξίεο 

αλαθνξηθά κε ηηο παξερφκελεο απφ ηελ Σξάπεδα Δπελδπηηθέο ππεξεζίεο. 

4. Ο Πειάηεο δειψλεη φηη έιαβε γλψζε ηεο πνιηηηθήο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ πνπ 

εθαξκφδεη ε Σξάπεδα, θαζψο θαη ησλ ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ πνπ κπνξεί λα 

αλαθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ζηνηρεία ηα  νπνία 

γλσζηνπνηήζεθαλ ζηνλ Πειάηε πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο Παξνχζαο. Ζ Σξάπεδα 

κπνξεί λα παξέρεη ζηνλ Πειάηε πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπ, 

ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη γηα ηηο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ. Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο παξέρνληαη κέζσ ζηαζεξνχ κέζνπ ή κέζσ δηαδηθηχνπ, αλάινγα 

κε ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο πνπ έρεη επηιέμεη ν Πειάηεο. 

5. Ο Πειάηεο δειψλεη φηη έιαβε γλψζε θαη έρεη θαηαλνήζεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε εηζεγκέλεο ζε νξγαλσκέλε αγνξά θηλεηέο αμίεο θαη ηηο ζπλαιιαγέο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο, φπσο νη θίλδπλνη απηνί πεξηγξάθνληαη ζην πιεξνθνξηαθφ 

παθέην ελεκέξσζεο πνπ έιαβε ν Πειάηεο πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη 

ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο.  

6. Ο Πειάηεο δειψλεη θαη βεβαηψλεη ηελ Σξάπεδα, ε δε Σξάπεδα απνδέρεηαη εμαηηίαο 

ηεο δειψζεσο θαη βεβαηψζεσο απηήο, ηελ θαηάξηηζε ηεο ζπκβάζεσο παξνρήο 

επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ Πειάηε, φηη ηα θάζε θχζεσο Υξεκαηηθά πνζά θαη 

Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ παξαδίδεη θαη ελ γέλεη ζέηεη ζηε δηάζεζε ηεο Σξάπεδαο 

ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο δελ πξνέξρνληαη απφ παξάλνκεο πξάμεηο ή 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ν.2331/95, φπσο ηζρχεη, θαζψο 

επίζεο θαη φηη νη θάζε θχζεσο θηλεηέο αμίεο, ηηο νπνίεο παξαδίδεη θαη ελ γέλεη ζέηεη 

ζηε δηάζεζε ηεο Σξάπεδαο πξνο πψιεζε ή ησλ νπνίσλ παξαγγέιιεη ηελ πψιεζε 

κέζσ ηεο Σξάπεδαο, ηνπ αλήθνπλ θαηά πιήξε θπξηφηεηα, είλαη γλήζηεο θαη ειεχζεξεο 

βαξψλ, δεζκεχζεσλ ππέξ ηξίησλ πξνζψπσλ θαη θιεξνλνκηθψλ ή ινηπψλ 

ακθηζβεηήζεσλ, ππφζρεηαη δε, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, λα απνθαηαζηήζεη 

νπνηαδήπνηε δεκία ηπρφλ ππνζηεί ε Σξάπεδα. Ο Πειάηεο δειψλεη, επίζεο, φηη 

νπνηαδήπνηε ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ πνπ θαηαηίζεληαη ζηελ Σξάπεδα ζε θακία 

πεξίπησζε δελ απνηεινχλ θαη δελ πξνέξρνληαη απφ εηζνδήκαηα επί ησλ νπνίσλ ζα 

γελάην νηαδήπνηε ππνρξέσζε παξαθξάηεζεο θφξνπ.  

7. Ο Πειάηεο δειψλεη θαη βεβαηψλεη ηελ Σξάπεδα, ε δε Σξάπεδα απνδέρεηαη εμαηηίαο 

ηεο δειψζεσο θαη βεβαηψζεσο απηήο, ηελ θαηάξηηζε ηεο ζπκβάζεσο παξνρήο 

επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ Πειάηε, φηη ζα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο λφκσλ πνπ 

απαγνξεχνπλ ηε ρξήζε πξνλνκηαθψλ - εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη 

ζπκπεξηθνξέο, πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζπληζηνχλ παξάλνκν επεξεαζκφ ή 

λφζεπζε ή ζηξέβισζε ηεο Υξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο. Ζ Σξάπεδα έρεη πάληνηε ην 

δηθαίσκα λα αξλείηαη ηελ εθηέιεζε ή δηαβίβαζε πξνο εθηέιεζε εληνιήο αλ γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν ζεσξεί θαη θξίλεη φηη ε εθηέιεζε ή δηαβίβαζή ηεο αληίθεηηαη ζε 

δηάηαμε λφκνπ ή δχλαηαη λα δηαηαξάμεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ηφπνπ 

δηαπξαγκάηεπζεο. Ηδίσο ε Σξάπεδα δηθαηνχηαη λα αξλείηαη ηελ εθηέιεζε ή δηαβίβαζε 

πξνο εθηέιεζε εληνιψλ γηα ηηο νπνίεο ζεσξεί θαη θξίλεη φηη ζα ζπλεπαγφηαλ 

παξαβίαζε λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ, θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη ηδίσο εληνιψλ γηα 

ηηο νπνίεο ε Σξάπεδα ζεσξεί θαη θξίλεη φηη αληίθεηηαη ζε δηαηάμεηο πνπ: α) ζηνρεχνπλ 

ζηελ πξφιεςε λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, β) 

ξπζκίδνπλ ηελ πξνζηαζία ηεο Κεθαιαηαγνξάο απφ πξάμεηο πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ 

πξνλνκηαθέο πιεξνθνξίεο θαη πξάμεηο ρεηξαγψγεζεο ηεο αγνξάο θαη γ) δηέπνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο Σξάπεδαο.   
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8. O Πειάηεο δειψλεη θαη βεβαηψλεη ηελ Σξάπεδα φηη: α) έρεη πξαγκαηνπνηήζεη φιεο 

ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο δηαδηθαζηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, ηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηελ παξνχζα, ηελ ππνγξαθή ηεο, ηε 

λνκηκνπνίεζε θαη εμνπζηνδφηεζε ησλ πξνζψπσλ πνπ ηελ ππνγξάθνπλ γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε (εθφζνλ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε) θαη έρεη ιάβεη θάζε 

ηπρφλ απαξαίηεηε πξνο ηνχην έγθξηζε,  β) δελ εθθξεκεί ζε βάξνο ηνπ δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή δηαδηθαζία θαη ελ γέλεη φηη δελ εθθξεκνχλ νχηε επαπεηινχληαη ζε βάξνο 

ηνπ αγσγέο, αηηήζεηο ή πξνζθπγέο ζε δηθαζηήξην ή δηνηθεηηθφ φξγαλν, νη νπνίεο  

κπνξεί λα επεξεάζνπλ νπζηαζηηθά θαηά ηξφπν αξλεηηθφ ηηο εξγαζίεο ή ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη δπλαηφηεηά ηνπ λα ζπλάςεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη λα 

εθπιεξψζεη ηηο εμ απηήο ππνρξεψζεηο ηνπ, γ) δελ έρεη ππνβιεζεί ζε βάξνο ηνπ αίηεζε 

γηα ηελ ππαγσγή ηνπ ζε δηαδηθαζία πηψρεπζεο ή δηαδηθαζία πνπ εθαξκφδεηαη ζε 

αλαμηφρξενπο νθεηιέηεο αληίζηνηρεο κε εθείλεο ηεο πηψρεπζεο, ή γηα ηε ζέζε ηνπ ππφ 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ππφ εηδηθή ή άιιε εθθαζάξηζε ή άιιεο αληίζηνηρεο 

δηαδηθαζίαο, νχηε έρεη ππνβιεζεί δήισζε ηνπ Πειάηε φηη αλαζηέιιεη ηηο πιεξσκέο 

ηνπ, νχηε ν Πειάηεο έρεη αλαζηείιεη ηηο πιεξσκέο ηνπ, νχηε έρεη θαηαξηίζεη εμψδηθν 

ζπκβηβαζκφ κε ηνπο δαλεηζηέο ηνπ, νχηε έρεη δηαθφςεη ή απεηιήζεη ηε δηαθνπή ησλ 

εξγαζηψλ ηνπ, νχηε έρεη θαηαζηεί νπσζδήπνηε αλίθαλνο λα εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ ή έρεη ζθξαγηζηεί ε πεξηνπζία ηνπ, δ) δελ πθίζηαηαη θαλέλα 

ειάηησκα ην νπνίν λα ηνπ απαγνξεχεη λα πξνβεί ζηε ζχλαςε ηεο παξνχζαο θαη φηη 

έρεη ηελ απαηηνχκελε πξνο ηνχην δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα, θαζψο θαη φηη ε ζχλαςε 

θαη εθηέιεζε απφ απηφλ ηεο παξνχζαο θαη ησλ εηδηθφηεξσλ ζπκβάζεσλ δελ ζα 

πξνζθξνχεη ζε νπνηνδήπνηε λφκν, θαλφλα ή θαλνληζκφ, ν νπνίνο δηέπεη ηνλ Πειάηε 

θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ή ζε νπνηαδήπνηε αλεηιεκκέλε απφ ηνλ Πειάηε 

ζπκβαηηθή ππνρξέσζε, νχηε θαη, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν, ζε θακία 

δηάηαμε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ Πειάηε ή απφθαζε ησλ θαηαζηαηηθψλ ηνπ νξγάλσλ 

θαη ε) εθφζνλ ν Πειάηεο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, φηη έρεη ζπζηαζεί πξνζεθφλησο θαη 

ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηε ρψξα ζηελ νπνία έρεη ζπζηαζεί θαη ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία 

απηήο ηεο ρψξαο απηήο, θαζψο θαη φηη ε θαηάξηηζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο βξίζθνληαη εληφο ηνπ ζθνπνχ ηνπ Πειάηε θαη έρνπλ δνζεί νη πξνζήθνπζεο 

εμνπζηνδνηήζεηο γηα φιεο ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο.     

9. Ο Πειάηεο δειψλεη θαη βεβαηψλεη ηελ Σξάπεδα, ε δε Σξάπεδα απνδέρεηαη εμαηηίαο 

ηεο δειψζεσο θαη βεβαηψζεσο απηήο ηελ θαηάξηηζε ηεο παξνχζαο ζπκβάζεσο 

παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, φηη ν Πειάηεο δελ έρεη νχηε δηαηεξεί ηδηφηεηα πνπ 

λα απαγνξεχεη ζε απηφλ ή λα ηνπ επηβάιιεη πεξηνξηζκνχο θαηά ηελ θαηάξηηζε 

ζπλαιιαγψλ κέζσ ηεο Σξάπεδαο θαη φηη νη κέζσ ηεο Σξάπεδαο δηελεξγνχκελεο 

ζπλαιιαγέο ζην φλνκά ηνπ δελ αθνξνχλ θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν πξφζσπν ππνθείκελν 

ζε πεξηνξηζκνχο ή απαγνξεχζεηο. ε θάζε πεξίπησζε ν Πειάηεο δειψλεη θαη 

βεβαηψλεη ηελ Σξάπεδα φηη έρεη ιάβεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο γηα ηελ θαηάξηηζε 

ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ εληέιιεηαη, πξνβαίλεη δε ζε γλσζηνπνίεζή ηνπο ζηηο αξκφδηεο 

Αξρέο φηαλ θαη φπνπ απηφ απαηηείηαη. Ο Πειάηεο δειψλεη φηη ζα γλσζηνπνηεί ζηελ 

Σξάπεδα θάζε κεηαβνιή ηεο ηδηφηεηάο ηνπ πνπ επηβάιιεη ζε απηφλ απαγνξεχζεηο ή 

πεξηνξηζκνχο θαηά ηελ θαηάξηηζε ζπλαιιαγψλ ρσξίο θακία θαζπζηέξεζε. Ζ 

Σξάπεδα δηθαηνχηαη πάληνηε λα δεηά απφ ηνλ Πειάηε ηελ πξνζθφκηζε ζε απηήλ 

βεβαηψζεσλ, πηζηνπνηεηηθψλ θιπ πνπ ηπρφλ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηάξηηζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγήο.  

10. Δηδηθφηεξα Ο Πειάηεο πξνβαίλεη ζηηο εμήο δειψζεηο θαη βεβαηψζεηο πξνο ηελ 

Σξάπεδα :  

Η. Όηη δελ είλαη Μέινο ηνπ Γ.., Γηεπζπληηθφ ζηέιερνο ή Μέηνρνο κε ζπκκεηνρή ίζε 

ή κεγαιχηεξε ηνπ 3% ηνπ θεθαιαίνπ ηεο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ ή 

ζε άιιε Οξγαλσκέλε Αγνξά εηαηξίαο θαη γεληθφηεξα δελ ζπγθαηαιέγεηαη ζηελ 
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θαηεγνξία ησλ πξνζψπσλ ηα νπνία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3340/2005, 

φπσο ηζρχνπλ (γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θεθαιαηαγνξάο απφ πξάμεηο πξνζψπσλ πνπ 

θαηέρνπλ πξνλνκηαθέο πιεξνθνξίεο θαη πξάμεηο ρεηξαγψγεζεο ηεο αγνξάο) ελδέρεηαη 

λα είλαη θάηνρνη εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε θηλεηέο αμίεο εηζεγκέλεο ζε 

νξγαλσκέλε αγνξά α) ιφγσ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ησλ δηνηθεηηθψλ, 

δηεπζπληηθψλ, ειεγθηηθψλ θαη επνπηηθψλ νξγάλσλ ηνπ εθδφηε ησλ ελ ιφγσ θηλεηψλ 

αμηψλ, β) ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην θεθάιαην ηνπ εθδφηε ησλ ελ ιφγσ θηλεηψλ 

αμηψλ ή γ) ιφγσ ηεο πξφζβαζεο πνπ έρνπλ ζηηο πιεξνθνξίεο απηέο εμαηηίαο ηεο 

εξγαζίαο, ηνπ επαγγέικαηνο ή ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.  

ΗΗ. Όηη δελ ζπγθαηαιέγεηαη ζηα πξφζσπα γηα ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ηε 

λνκνζεζία απαγνξεχζεηο ή πεξηνξηζκνί ή ππνρξεψζεηο γλσζηνπνίεζεο ζρεηηθά κε 

ζπλαιιαγέο ηνπο ζε θηλεηέο αμίεο ζε νξγαλσκέλε αγνξά (φπσο ελδεηθηηθά ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 81 ηνπ Ν.2533/1997, φπσο ηζρχεη, ζχκθσλα κε ην νπνίν απαηηείηαη ε 

ηήξεζε ππνρξεψζεσλ γλσζηνπνηήζεσλ ζρεηηθά κε ζπλαιιαγέο ζε δηάθνξα κέιε 

επνπηηθψλ νξγάλσλ ηεο Κεθαιαηαγνξάο, απφ κέιε ηνπ Γ ηεο ΔΥΑΔ, ΔΠΔΤ, ΔΔΥ, 

ΑΔΓΑΚ θαηά δηεπζπληηθά ζηειέρε απηψλ, φπσο Γεληθνί Γηεπζπληέο, Γηεπζχλνληεο 

χκβνπινη θαη Γηαρεηξηζηέο, απφ δεκνζηνγξάθνπο κέιε ησλ νηθείσλ ελψζεσλ 

ζπληαθηψλ θηι) 

ΗΗΗ. Ή ελαιιαθηηθά φηη έρεη ηελ αθφινπζε ηδηφηεηα απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο ππφ Η ή 

ΗΗ. : 

……….…………………………………………………………………………………

………...……...…………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………

………………..…………………. 

11. Οηθνλνκηθή εμάξηεζε απφ άιιν Πειάηε. Δπελδχεηαη απφ θνηλνχ κε άιιν Πειάηε 

ηεο Σξάπεδαο (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή έρεηε νπνηαδήπνηε εμάξηεζε απφ 

νπνηαδήπνηε άιιν Πειάηε ηεο Σξάπεδαο καο θαη αλ λαη λα αλαθέξεηαη ην 

νλνκαηεπψλπκν ή ηελ επσλπκία ηνπ πειάηε θαζψο θαη ην είδνο ηεο εμάξηεζεο 

…………………….…………………………...………………………………………

…………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………… 

12. Ο Πειάηεο δειψλεη θαη δηαβεβαηψλεη φηη :  

Η. δελ ηνπ έρεη ή δελ ηνπ είρε θαηά ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν αλαηεζεί ζεκαληηθφ δεκφζην 

ιεηηνχξγεκα (φπσο ελδεηθηηθά αξρεγνχ θξάηνπο, αξρεγνχ θπβεξλήζεσο, ππνπξγνχ, 

πθππνπξγνχ, κέινπο θνηλνβνπιίνπ, κέινπο αλσηάηνπ δηθαζηεξίνπ, πξεζβεπηή, 

αθνινχζνπ, πςειφβαζκνπ αμησκαηηθνχ ελφπισλ δπλάκεσλ, κέινπο δηνηθεηηθψλ, 

δηαρεηξηζηηθψλ ή επνπηηθψλ νξγάλσλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ θηι), δελ είλαη δε 

άκεζνο ή ζηελφο ζπγγελήο (ζχδπγνο, γνλέαο, ηέθλν) ή ζηελφο ζπλεξγάηεο ησλ 

πξνζψπσλ απηψλ.  

ΗΗ. Ή ελαιιαθηηθά φηη έρεη ηελ αθφινπζε απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο ηδηφηεηεο : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..………………

……………………………………. 

13. ε πεξίπησζε πνπ νη σο άλσ δειψζεηο θαη βεβαηψζεηο ηνπ Πειάηε απνδερζνχλ 

αλαθξηβείο, ν ηειεπηαίνο αλεμάξηεηα απφ ππαηηηφηεηά ηνπ ππφζρεηαη λα 

απνθαηαζηήζεη νηαδήπνηε δεκία ππνζηεί εληεχζελ ε Σξάπεδα. 

 

ΗΗΗ. Δμνπζηνδνηήζεηο ηνπ Πειάηε πξνο ηελ Σξάπεδα 
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ην πιαίζην ηεο ζπκβαηηθήο ζρέζεσο ηνπ Πειάηε κε ηελ Σξάπεδα, ν Πειάηεο 

εμνπζηνδνηεί ηελ Σξάπεδα φπσο: ελεξγεί επ' νλφκαηη θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θάζε 

πξάμε θαη ππνγξάθεη θάζε έγγξαθν πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ πψιεζε θαη 

κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηνπ, γλσζηνπνηεί ηα ζηνηρεία ηνπ πξνο ηα πξφζσπα κε ηα 

νπνία ζπλεξγάδεηαη ή ζηηο αξκφδηεο αξρέο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

παξνρή ησλ πξνβιεπνκέλσλ ππεξεζηψλ, κεηαηξέπεη ρξεκαηηθά ππφινηπα ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ηνπ ζε ζπλάιιαγκα, εθφζνλ απαηηείηαη, θαη, γεληθφηεξα, παξέρεη ζηελ 

Σξάπεδα ηε ξεηή εληνιή θαη πιεξεμνπζηφηεηα λα ππνγξάθεη ζην φλνκα θαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ θάζε αλαγθαίν έγγξαθν πνπ ηπρφλ απαηηεζεί πξνο εθηέιεζε εληνιψλ 

ηνπ. Δπίζεο, δπλάκεη εμνπζηνδνηήζεσο πνπ παξέρεη ν Πειάηεο πξνο ηελ Σξάπεδα, ε 

ηειεπηαία δηθαηνχηαη, ρσξίο λα ππνρξενχηαη, φπσο εηζπξάηηεη κεξίζκαηα κεηνρψλ, 

ηνθνκεξίδηα ή άιιεο πξνζφδνπο απφ ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

Πειάηε πνπ βξίζθνληαη άκεζα ή έκκεζα, κέζσ ζεκαηνθχιαθα, ζηελ θαηνρή ηεο 

Σξάπεδαο πξνβαίλνληαο ζε θάζε απαξαίηεηε πξνο ηνχην ελέξγεηα. Σα σο άλσ θαζαξά 

πνζά πνπ εηζπξάηηεη ε Σξάπεδα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε, κεηά δειαδή ηελ 

αθαίξεζε ηνπ θφξνπ θαη άιισλ παξαθξαηήζεσλ πνπ εθάζηνηε νξίδεη ν λφκνο, 

πηζηψλνληαη ζην ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε πνπ ηεξεί ε Σξάπεδα ζχκθσλα κε ηα 

θαησηέξσ ππφ ΗV αλαθεξφκελα.       

 

ΗV. Σξφπνο δηελέξγεηαο δνζνιεςηψλ - Οηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ 

1. Οη πεγάδνπζεο απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε εθαηέξσζελ κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο θαη 

ηνπ Πειάηε ρξεκαηηθέο απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη ζε άηνθν ρξενπηζησηηθφ 

ινγαξηαζκφ, ππφ ηνλ αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα ζχκβαζε αξηζκφ θσδηθνχ Πειάηε 

(επελδπηηθφο - ρξεκαηηζηεξηαθφο ινγαξηαζκφο), ζπκςεθηδφκελεο απηφκαηα κε ηελ 

θαηαρψξηζε ηνπο. Απαηηήζεηο ηεο Σξάπεδαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ αλεθθαζάξηζηεο 

ζηηο ζρέζεηο Πειάηε - Σξάπεδαο ζπλαιιαγέο, φηαλ δειαδή ν Πειάηεο δελ έρεη 

θαηαβάιεη ηελ αμία αγνξαδνκέλσλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θηλεηψλ αμηψλ, θαη πνπ δελ 

ζπκςεθίδνληαη κε ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο ηνπ Πειάηε θαηά ηεο Σξάπεδαο, 

δηαηεξνχλ ηελ απηνηέιεηα ηνπο θαη ε Σξάπεδα δχλαηαη λα επηδηψμεη απηνηειψο ηελ 

ηθαλνπνίεζή ηνπο.  

2. Πηζηψλνληαη ζηνλ αλσηέξσ επελδπηηθφ - ρξεκαηηζηεξηαθφ ινγαξηαζκφ α) ηα 

ρξεκαηηθά πνζά πνπ θαηαβάιεη ν Πειάηεο ζηελ Σξάπεδα θαη ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ 

θαηαβάιινληαη ζηελ Σξάπεδα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε, β) ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ 

δηθαηνχηαη λα ιάβεη ν Πειάηεο απφ ηελ Σξάπεδα σο αληίηηκν ηεο απεπζείαο 

πσιήζεσο απφ απηφλ ζηελ Σξάπεδα θηλεηψλ αμηψλ θαη γ) ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ 

θαηαβάιινληαη ζηελ Σξάπεδα κέζσ ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο ζπζηήκαηνο 

εθθαζαξίζεσο ησλ ζπλαιιαγψλ ζε ζρέζε κε ηηο ζπλαιιαγέο πνπ ζπλάπηεη ε Σξάπεδα 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε. Ζ Σξάπεδα δχλαηαη, κε ηελ επηθχιαμε αληίζεησλ 

νδεγηψλ ηνπ πειάηε, λα ηνπνζεηεί πηζησηηθά ππφινηπα ηνπ επελδπηηθνχ - 

ρξεκαηηζηεξηαθνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ ζε εκεξήζηεο πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ή ζε 

αλαγλσξηζκέλν θεθάιαην δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ.    

3. Υξεψλεηαη ζην ινγαξηαζκφ απηφ θάζε ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ νθείιεη ν Πειάηεο 

ζηελ Σξάπεδα, νπνηαδήπνηε θαη αλ είλαη ε αηηία ηεο ελ ιφγσ oθεηιήο, φπσο: α) ην 

αληίηηκν ησλ θηλεηψλ αμηψλ πνπ αγνξάδεη ν Πειάηεο απεπζείαο απφ ηελ Σξάπεδα, β) 

ην νθεηιφκελν ζηελ Σξάπεδα ηίκεκα απφ ηηο ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγνχληαη κέζσ ηεο 

Σξάπεδαο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε, γ) νη θάζε είδνπο ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο ηεο 

Σξάπεδαο, θαζψο θαη δ) ηα θάζε είδνπο έμνδα πνπ βαξχλνπλ ηνλ Πειάηε. Ζ Σξάπεδα 

δχλαηαη λα ρξεψλεη ή λα πηζηψλεη ηνλ επελδπηηθφ - ρξεκαηηζηεξηαθφ ινγαξηαζκφ κε 

νπνηνδήπνηε πνζφ νθείιεη ν Πειάηεο ζηελ Σξάπεδα ή ε Σξάπεδα ζηνλ Πειάηε 

αληίζηνηρα, απφ νπνηαδήπνηε αηηία θαη αλ απνξξέεη ε απαίηεζε πνπ θέξεηαη θάζε 

θνξά ζε ρξέσζε ή ζε πίζησζε θαη αλεμάξηεηα απφ ην πφηε είλαη ιεμηπξφζεζκε.  
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4. Δθφζνλ απφ ηηο αλάγθεο εθηέιεζεο ησλ εληνιψλ ηνπ Πειάηε πξνθχπηεη ε αλάγθε 

κεηαηξνπήο ρξεκαηηθψλ ππνινίπσλ ζε ζπλάιιαγκα, ε Σξάπεδα ζα πξνβαίλεη ε ίδηα 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε ζηηο απαξαίηεηεο κεηαηξνπέο. Ζ ηηκή αγνξάο θαη 

πψιεζεο ζπλαιιάγκαηνο ζα θαζνξίδεηαη απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα θαη ηελ ηξέρνπζα 

ηζνηηκία θαηά ην ρξφλν ηεο κεηαηξνπήο. Οπνηαδήπνηε ακνηβή ή έμνδα θαηά ηε 

κεηαηξνπή ρξεκαηηθψλ πνζψλ ζε ζπλάιιαγκα βαξχλνπλ ηνλ Πειάηε, θέξεηαη δε 

πξνο ρξέσζε ζηνλ επελδπηηθφ - ρξεκαηηζηεξηαθφ ηνπ ινγαξηαζκφ.     

5. Ο επελδπηηθφο - ρξεκαηηζηεξηαθφο ινγαξηαζκφο θαζίζηαηαη έληνθνο φηαλ 

δεκηνπξγνχληαη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ηνπ Πειάηε έλαληη ηεο Σξάπεδαο, ζχκθσλα 

κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη ζηηο εηδηθφηεξεο ζπκβάζεηο, νπφηε θαη 

νθείιεηαη γηα ην ρξεσζηηθφ θαηάινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ, πνπ πξνθχπηεη απφ 

ζπλππνινγηζκφ κφλν ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ, απφ ηελ εκέξα θαζπζηέξεζεο 

έσο ηελ εκέξα πιεξσκήο, ν λφκηκνο ηφθνο ππεξεκεξίαο. Ζ Σξάπεδα δχλαηαη λα ηεξεί 

εληφο ηνπ επελδπηηθνχ - ρξεκαηηζηεξηαθνχ ινγαξηαζκνχ ππνινγαξηαζκνχο αλάινγα 

κε ην είδνο ησλ ζπλαιιαγψλ. Ο Πειάηεο εμνπζηνδνηεί ηελ Σξάπεδα λα πξνβαίλεη ζε 

κεηαθνξέο ρξεκαηηθψλ πνζψλ κεηαμχ ησλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ αλάινγα κε ηηο 

εθάζηνηε αλάγθεο.   

6. Δπίζεο, ε Σξάπεδα ηεξεί ζην φλνκα ηνπ πειάηε ινγαξηαζκφ ηίηισλ 

(ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ), ηνλ νπνίν ρξενπηζηψλεη, ζπκςεθηζηηθά σο πξνο ηα 

νκνεηδή ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, ηηο νθεηιέο θαη ηηο αμηψζεηο θαη απαηηήζεηο ηεο 

έλαληη ηνπ Πειάηε. Ζ Σξάπεδα ηεξεί έλα ή πεξηζζφηεξνπο ρσξηζηνχο ινγαξηαζκνχο 

ηίηισλ αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ Πειάηε. Κάζε ινγαξηαζκφο δχλαηαη λα 

δηαρσξίδεηαη ζε πεξηζζφηεξνπο ππνινγαξηαζκνχο.  

7. Σα κέξε ακνηβαία αλαγλσξίδνπλ φηη θάζε απφζπαζκα, θσηνηππία ή 

θσηναληίγξαθν ησλ ππνρξεσηηθψλ ή πξναηξεηηθψλ, ειεθηξνληθψλ ή έγραξησλ 

βηβιίσλ πνπ ηεξεί ε Σξάπεδα ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ή απφζπαζκα ηνπ 

επελδπηηθνχ - ρξεκαηηζηεξηαθνχ ή άιινπ ινγαξηαζκνχ πνπ ηεξείηαη, βάζεη ηεο 

παξνχζαο ζπκβάζεσο, εμάγεηαη απφ ηελ ίδηα θαη εκθαλίδεη ηελ θίλεζε ηνπ 

επελδπηηθνχ - ρξεκαηηζηεξηαθνχ ή άιινπ ινγαξηαζκνχ απφ ηελ ηειεπηαία 

αλαγλψξηζε ηνπ Πειάηε, απνηειεί πιήξε θαη κε επηδερφκελε ακθηζβήηεζεο 

απφδεημε γηα ηπρφλ απαίηεζε ηεο Σξάπεδαο θαηά ηνπ Πειάηε. 

 

V. Πξνκήζεηα, Ακνηβή θαη Έμνδα   

Σν χςνο ηεο πξνκήζεηαο - ακνηβήο πνπ δηθαηνχηαη ε Σξάπεδα γηα ηελ παξνρή 

επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε παξερφκελε ππεξεζία 

θαη δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο Σξάπεδαο. Σπρφλ είζπξαμε 

απφ ηελ Σξάπεδα ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ή ζπλαιιαγέο κηθξφηεξεο πξνκήζεηαο - 

ακνηβήο απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο δελ δεκηνπξγεί ππνρξέσζε απηήο γηα ηελ 

εμαθνινχζεζε ηεο κεησκέλεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο. Ζ Σξάπεδα δχλαηαη λα 

ηξνπνπνηεί ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο νπνηεδήπνηε θαηά ηα νξηδόκελα ζηνλ 

όξν VIII. Όια ηα έμνδα θαη νη δαπάλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πάζεο θχζεσο 

ηειψλ, θφξσλ, δηθαησκάησλ ηξίησλ, δηθαζηηθψλ εμφδσλ, ηφθσλ ππεξεκεξίαο, 

αζθαιίζηξσλ, ηειεθσληθψλ, ηειεγξαθηθψλ ή ηαρπδξνκηθψλ ηειψλ θιπ. πνπ αθνξνχλ 

θάζε είδνπο ζπλαιιαγή ηνπ Πειάηε κε ηελ Σξάπεδα, βαξχλνπλ ηνλ Πειάηε. Ζ 

Σξάπεδα κπνξεί, επίζεο, λα ρξεψλεη ηνλ Πειάηε κε πάγηα έμνδα ελεκέξσζεο, κεηά 

απφ ζρεηηθή πξνεγνχκελε γξαπηή εηδνπνίεζή ηνπ. Σα πνζά απηά, πνπ βαξχλνπλ ηνλ 

Πειάηε, ρξεψλεη ε Σξάπεδα απηνκάησο ζηνλ επελδπηηθφ - ρξεκαηηζηεξηαθφ 

ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε.  

 

VI. Eπεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα / Δκπηζηεπηηθφηεηα 
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1. Ο Πειάηεο παξέρεη ξεηψο ηε ζπλαίλεζε ηνπ ζηελ επεμεξγαζία θαη, ηδίσο, ηελ 

θαηαρψξηζε θαη απνζήθεπζε ζε Αξρείν απφ ηνπο Τπαιιήινπο ησλ αξκνδίσλ 

Σκεκάησλ ηεο Σξάπεδαο ησλ αηνκηθψλ, νηθνγελεηαθψλ, εηαηξηθψλ, νηθνλνκηθψλ, 

πεξηνπζηαθψλ ή άιισλ ζηνηρείσλ ηνπ πνπ δειψλεη ζηελ Σξάπεδα θαζψο θαη ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγεί κέζσ ηεο Σξάπεδαο, δειψλεη 

δε φηη ελεκεξψζεθε πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζπκβάζεσο κε ηελ 

Σξάπεδα απφ ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο ηεο κε ηξφπν ζαθή γηα ηελ επεμεξγαζία 

ησλ δεδνκέλσλ απφ ηελ Σξάπεδα, ή απφ ζπλεξγαδφκελεο κε απηή επηρεηξήζεηο, ην 

ζθνπφ ηεο επεμεξγαζίαο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο, ηνπο απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ 

θαη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ νξίδεη ν λφκνο, πνπ έρεη 

ν Πειάηεο ζην Αξρείν ηεο Σξάπεδαο θαη εηδηθφηεξα ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνλ 

αθνξνχλ.  

2. Αλεμάξηεηα απφ ηα αλσηέξσ, ε Σξάπεδα δχλαηαη λα δηαβηβάδεη πξνο αξκφδηνπο 

θνξείο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη ζε ζπλεξγαδφκελεο κε απηήλ 

επηρεηξήζεηο ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη ή πνπ ηπρφλ ηεο δεηνχληαη απφ ηνπο ελ 

ιφγσ θνξείο ή ηηο ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο πξνο εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο θαη, 

γεληθψο, γηα ηελ πξνψζεζε θαη ππνζηήξημε ησλ ζπλαιιαθηηθψλ ζρέζεσλ. Δπίζεο, ε 

Σξάπεδα δχλαηαη λα δηαβηβάδεη δεδνκέλα ηνπ Πειάηε ζε ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ 

επηρεηξήζεηο γηα ιφγνπο ζπκκφξθσζεο ηεο Οκίινπ κε θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. Σέινο, 

ε Σξάπεδα δχλαηαη λα επηθαιεζζεί δεδνκέλα Πειάηε ελψπηνλ Γηθαζηεξίνπ ή άιιεο 

Αξρήο γηα ηελ ππεξάζπηζε ππνζέζεψο ηεο πνπ εθθξεκεί θαη αθνξά ζρέζεηο πνπ 

ξπζκίδνληαη απφ ηε ζχκβαζε παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ δηαβίβαζε ησλ σο 

άλσ ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε εκπηζηεπηηθφηεηαο 

ζηελ νπνία ππφθεηηαη ε Σξάπεδα. Ζ Σξάπεδα δελ θέξεη νπδεκία επζχλε γηα ηε 

δηαβίβαζε δεδνκέλσλ ή εζθαικέλσλ δεδνκέλσλ Πειάηε, αθφκα θαη αλ ε δηαβίβαζε 

γίλεηαη κε πξσηνβνπιία ηεο Σξάπεδαο,  εθηφο αλ νθείιεηαη ζε δφιν ή βαξεία ακέιεηα 

ηεο Σξάπεδαο ή ησλ ππαιιήισλ απηήο.    

3. Ο Πειάηεο ζπλαηλεί ξεηά ζηελ ελεκέξσζή ηνπ απφ ηελ Σξάπεδα θαη ζπγγελείο ή 

ζπλδεδεκέλεο  πξνο απηήλ εηαηξίεο γηα ηηο παξερφκελεο απφ απηέο ππεξεζίεο κε 

δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα, θαη' νίθνλ επηζθέςεηο, ηειεθσληθέο επηθνηλσλίεο, κελχκαηα 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) θνθ.  

ΝΑΗ  □ 

ΟΥΗ  □   

 

VII. Γηάξθεηα θαη ιχζε ηεο ζχκβαζεο 

1. Ζ παξνχζα ζχκβαζε έρεη αφξηζηε δηάξθεηα. 

2. Κάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν, εθφζνλ απηφ δελ απνθιείεηαη απφ αληίζεηε ζπκθσλία. Αιιά θαη 

αλ ππάξρεη αληίζεηε ζπκθσλία, ε Σξάπεδα δηθαηνχηαη λα ηεξκαηίδεη ηηο 

ζπλαιιαθηηθέο ζρέζεηο, θαηαγγέιινληαο ηε ζχκβαζε, ρσξίο ηελ ηήξεζε πξνζεζκίαο, 

νπνηεδήπνηε ζπληξέρεη ζπνπδαίνο ιφγνο, ν νπνίνο λα κελ επηηξέπεη ζηελ Σξάπεδα ηε 

ζπλέρηζε ηεο ζπκβάζεσο σο ζπλφινπ ή νξηζκέλσλ απφ ηηο ζπλαιιαθηηθέο ζρέζεηο, 

αθφκε θαη αλ απηή ιάβεη δεφλησο ππφςε ηεο ηα άμηα πξνζηαζίαο έλλνκα ζπκθέξνληα 

ηνπ Πειάηε. πνπδαίν ιφγν ζπληζηά ηδίσο ε κε ζπκκφξθσζε ηνπ Πειάηε κε ηηο 

ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ, νη νπνίεο ζπκθσλνχληαη φιεο νπζηψδεηο. Ζ θαηαγγειία 

γίλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε εγγξάθσο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επέξρνληαη απφ ηεο 

επνκέλεο ηεο πεξηειεχζεσο ηεο ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν. Ζ θαηαγγειία ηεο 

ζπκβάζεσο δελ ζίγεη ην θχξνο εληνιψλ, γηα ηηο νπνίεο έρεη δηελεξγεζεί νπνηαδήπνηε, 

έζησ θαη πξνθαηαξθηηθή, πξάμε εθηειέζεσο. 

3. ηελ πεξίπησζε ιήμεσο ησλ ζπλαιιαθηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο θαη 

ηνπ Πειάηε ιφγσ ιχζεσο ηεο ζπκβαηηθήο ζρέζεσο κεηαμχ ησλ κεξψλ, ν Πειάηεο 
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ππνρξενχηαη λα εθπιεξψζεη ακέζσο θάζε ππνρξέσζή ηνπ έλαληη ηεο Σξάπεδαο. 

Δπηπιένλ, ν Πειάηεο ππνρξενχηαη λα απαιιάμεη ηελ Σξάπεδα απφ θάζε ππνρξέσζε 

πνπ απηή αλέιαβε ελεξγψληαο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ή κε εληνιή ηνπ, παξέρνληαο ζ' 

απηήλ αζθάιεηα γηα ηηο ππνρξεψζεηο απηέο έσο φηνπ ε Σξάπεδα απαιιαγεί απφ απηέο. 

Ζ θαηαγγειία εθ κέξνπο Πειάηε δελ παξάγεη έλλνκεο ζπλέπεηεο πξηλ απφ ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ έλαληη ηεο Σξάπεδαο. 

4. ε θάζε πεξίπησζε ε θαηαγγειία ηεο παξνχζαο ζπκβάζεσο ή εηδηθψλ ζπκβάζεσλ 

θαη ε θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν παχζε ηεο δηελέξγεηαο ζπλαιιαγψλ θαη εθηέιεζεο 

εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε, δελ ζίγεη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο 

ζπκβάζεσο θαη ησλ εηδηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εθθαζάξηζε φισλ ησλ 

ζπλαιιαθηηθψλ ζρέζεψλ ηνπ κε ηελ Σξάπεδα θαη ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ πξνο απηή. 

 

VIII. Σξνπνπνηήζεηο   

Με ηελ επηθχιαμε εηδηθφηεξσλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, νη φξνη ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

θαζψο θαη ησλ ηπρφλ εηδηθψλ ζπκβάζεσλ ηξνπνπνηνχληαη θαηφπηλ γξαπηήο 

ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. Αλ, φκσο, κεηαβιεζεί ε λνκνζεζία ή 

εθδνζνχλ απνθάζεηο ή εξκελεπηηθέο εγθχθιηνη ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ή άιισλ αξρψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ παξνχζα θαη ηηο ηπρφλ 

εηδηθέο ζπκβάζεηο (κεηαμχ δε άιισλ ηδηαίηεξα ηνλ ηξφπν δηελέξγεηαο  ζπλαιιαγψλ επί 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ), ή ηξνπνπνηεζνχλ νη αξρέο ή πξαθηηθέο ιεηηνπξγίαο ησλ 

κειψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ, νη κεηαβνιέο απηέο ηζρχνπλ απηνκάησο ζε ζρέζε κε ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ Πειάηε έλαληη ηεο Σξάπεδαο θαη απνηεινχλ πεξηερφκελν ηεο 

παξνχζαο ζπκβάζεσο ή ησλ ηπρφλ εηδηθψλ ζπκβάζεσλ, ηξνπνπνηνχκελσλ 

αληηζηνίρσο ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ. Πεξαηηέξσ, ε Σξάπεδα δχλαηαη λα ηξνπνπνηήζεη 

κνλνκεξψο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαζψο θαη ησλ ηπρφλ εηδηθψλ ζπκβάζεσλ, 

γλσζηνπνηψληαο κε ζηαζεξφ κέζν, σο ηέηνηνπ λννπκέλνπ θαη ηεο ειεθηξνληθνχ 

κελχκαηνο, ηελ ηξνπνπνίεζε απηή ζηνλ Πειάηε. ε πεξίπησζε αληηξξήζεσλ σο πξνο 

ηηο ηξνπνπνηήζεηο, ν Πειάηεο δχλαηαη λα θαηαγγείιεη εγγξάθσο ηελ παξνχζα εληφο 

ηξηάληα (15) εκεξψλ απφ ηεο γλσζηνπνηήζεσο, νπφηε θαη ε ζχκβαζε ζεσξείηαη 

κεδέπνηε ηξνπνπνηεζείζα. Παξειζνχζεο απξάθηνπ ηεο πξνζεζκίαο απηήο, 

ηεθκαίξεηαη φηη ν Πειάηεο απνδέρεηαη ην πεξηερφκελν ηεο ηξνπνπνηήζεσο. Ζ 

Σξάπεδα ζα επηζηήζεη επθξηλψο θαη εηδηθψο ζην έγγξαθν ηεο γλσζηνπνηήζεσο ηελ 

πξνζνρή ηνπ Πειάηε ζηελ επέιεπζε ηεο ζπλέπεηαο απηήο.  ε θάζε δε πεξίπησζε ν 

Πειάηεο ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη ηελ ηξνπνπνίεζε εθφζνλ ζπλερίδεη λα δηαβηβάδεη 

εληνιέο πξνο εθηέιεζε ζηελ Σξάπεδα.   

 

IX. Σειηθέο Γηαηάμεηο  

1. Ζ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζε επελδπηέο γηα ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί Σακείνπ Δγγχεζεο 

Καηαζέζεσλ. Σν χςνο ηεο θαιχςεσο ησλ παξερνκέλσλ πξνο ηνλ επελδπηή 

ππεξεζηψλ αλέξρεηαη ζε ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000) € γηα ην ζχλνιν ησλ παξερνκέλσλ 

επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξνζδηνξίδεηαη αλάινγα κε ηα εθάζηνηε νξηδφκελα ζηε 

λνκνζεζία ηεο θεθαιαηαγνξάο.  

2. Αξκφδηα ππεξεζία ηεο Σξάπεδαο, ζπληζηάκελε απφ κέινο ηνπ Γ ηεο Σξάπεδαο ή 

θαη άιια πξφζσπα, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηεο 

Σξάπεδαο δηαδηθαζίεο είλαη αξκφδηα λα εμεηάδεη ηπρφλ παξάπνλα ηνπ Πειάηε ζε 

ζρέζε κε ηελ παξνρή απφ ηελ Σξάπεδα επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ ππεξεζία απηή ζα 

απαληά επί ησλ παξαπφλσλ ηνπ Πειάηε πξνθνξηθά ή εγγξάθσο εληφο εχινγνπ 

ρξφλνπ. Ο Πειάηεο δχλαηαη ζε θάζε πεξίπησζε λα απεπζχλεηαη ζην Μεζνιαβεηή 
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Κεθαιαηαγνξάο. Ζ Σξάπεδα ελεκεξψλεη ηνλ Πειάηε γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Μεζνιαβεηή.      

3. Σπρφλ ππνγεγξακκέλα παξαξηήκαηα ελζσκαηψλνληαη θαη απνηεινχλ 

αλαπφζπαζηα ηκήκα ηήο παξνχζαο ζχκβαζεο.  

4. Ζ κε άζθεζε ή ε θαζπζηέξεζε αζθήζεσο νπνηνπδήπνηε λφκηκνπ ή ζπκβαηηθνχ 

δηθαηψκαηνο ηεο Σξάπεδαο δελ ζπληζηά θαη δελ κπνξεί λα εξκελεπζεί σο παξαίηεζή 

ηεο απφ ην ζρεηηθφ δηθαίσκα. 

5.  Ζ αιιαγή ηεο λνκνζεζίαο ή ε ηπρφλ αθπξφηεηα ελφο ε πεξηζζνηέξσλ φξσλ ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ησλ ηπρφλ εηδηθψλ ζπκβάζεσλ δε ζίγεη ην θχξνο ησλ 

ππνινίπσλ φξσλ ηεο ζπκβάζεσο θαζψο θαη ηεο ζπκβάζεσο ελ γέλεη, νχηε ησλ 

εηδηθψλ ζπκβάζεσλ. 

6.Οη ηίηινη θαη επηθεθαιίδεο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο έρνπλ ηεζεί απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν πξνο δηεπθφιπλζε ηεο αλάγλσζεο ηνπ θεηκέλνπ, δελ ηξνπνπνηνχλ ηνπο φξνπο 

ηεο παξνχζαο, δελ κεηαβάιινπλ ηελ έλλνηα ή ηελ εξκελεία ηνπο θαη δελ επεξεάδνπλ 

ηα δηθαηψκαηα ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, ηα νπνία ζεζπίδνληαη θαη απνξξένπλ 

απνθιεηζηηθά απφ ηνπο φξνπο απηνχο.  

7. Κάζε ζπλαιιαθηηθή ζρέζε ηεο Σξάπεδαο κε ηνλ Πειάηε δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ 

δίθαην θαη ππφθεηηαη κεηαμχ άιισλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. ηεο 17
εο

 Ηνπιίνπ 1923 

«πεξί εηδηθψλ δηαηάμεσλ ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ». Σφπνο εθπιήξσζεο ζεσξείηαη ν 

ηφπνο ηεο έδξαο ηεο Σξάπεδαο. Με ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ θαλφλσλ ή ζπκθσληψλ 

κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο θαη ηεο εθάζηνηε Δθηεινχζαο Δπηρείξεζεο, ε εθηέιεζε θαη 

εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ δηελεξγνχληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε ζην 

πιαίζην ηεο δηαβίβαζεο εληνιψλ ηνπ Πειάηε δηέπεηαη απφ ην δίθαην πνπ ηζρχεη ζηελ 

αγνξά ζηελ νπνία δηελεξγείηαη ε ζπλαιιαγή πξνο εθηέιεζε ηεο εληνιήο ηνπ Πειάηε 

θαη απφ ηνπο θαλφλεο πνπ ξπζκίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ θαη ησλ 

ζπζηεκάησλ εθθαζάξηζεο ησλ ζπλαιιαγψλ.  

8. Αξκφδηα δηθαζηήξηα γηα ηελ επίιπζε θάζε δηαθνξάο κεηαμχ Σξάπεδαο θαη Πειάηε 

πνπ απνξξέεη απφ ηε κεηαμχ ηνπο ζπλαιιαθηηθή ζρέζε είλαη ηα Γηθαζηήξηα ησλ 

Αζελψλ. Ζ Σξάπεδα έρεη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα γηα ηελ άζθεζε ησλ αμηψζεψλ ηεο 

θαηά ηνπ Πειάηε λα επηιέμεη ηα δηθαζηήξηα ηεο γεληθήο δσζηδηθίαο ηνπ Πειάηε. 

 

Ζ ζχκβαζε απηή ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεθε ζε δχν (2) φκνηα πξσηφηππα, απφ ηα 

νπνία ηα ζπκβαιιφκελα κέξε έιαβαλ απφ έλα 

  

 

(Σφπνο, Ζκεξνκελία) ........................................................................... 

 

 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 

 

 

Ζ ΣΡΑΠΔΕΑ  Ο ΠΔΛΑΣΖ 

ΟΝΟΜ/ΜΟ 

 ………………………………………….. 

 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ:  

ΟΝΟΜ/ΜΟ: 

………………………………….….…………..  

 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ:  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Π 11 
 

 

ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ 

τελ Αζήλα σήκεξα, τελ ....……/………/………..., κεηαμύ ηεο αλώλπκεο ηξαπεδηθήο 

εηαηξίαο κε ηελ επωλπκία « …………………….», πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα, νδόο 

…………….  έρεη ΑξΜΑΕ ……………, ΑΦΜ ……………… θαη εθπξνσωπείταη λόκηκα 

γηα τελ θατάξτησε τεο παξνύσαο σύκβασεο από τνλ/τελ θ. 

…………………………………………………………………...……. (στν εμήο: ε 

«Σξάπεδα») αυελόο θαη τνπ πξνσώπνπ κε τα αθόινπζα στνηρεία:  

Δπσλπκία/Όλνκα-Δπψλπκν: 

.…………….………………………..……………………………………….. 

Γηαθξηηηθφο ηίηινο: 

………………………………………...……………………………………… 

Καηαζηαηηθή έδξα / Καηνηθία: ………………………………………………………… 

……….. Γηεχζπλζε: 

…..………………….……..………………………………………………………….. 

ΑξΜΑΔ: 

………………………………………………………………….………………………

… 

ΑΦΜ/ΓΟΤ: 

…….………………………………………………………………………………., ηα 

πιήξε ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ απφ ………………… ζχκβαζε 

παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ κε ηελ Σξάπεδα θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ 

θαηάξηηζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απφ ηνλ θν:  

Ολνκ/λν: 

………………………………………………………………………………………….. 

Ηδηφηεηα:…………………………………………………………………. (ζην εμήο ν 

Πειάηεο») αθεηέξνπ, ζπκθσλνχληαη θαη γίλνληαη ακνηβαία απνδεθηά ηα εμήο: 

 

1. Ζ Σξάπεδα είλαη αλψλπκε ηξαπεδηθή εηαηξία θαη ιεηηνπξγεί θαηφπηλ ηεο ππ‟ αξ. 

ΠΓΣΔ ………αδείαο ιεηηνπξγίαο πνπ ηεο έρεη παξάζρεη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο.  

 

2. Ο Πειάηεο είλαη ……………………………...……… (επηιέμηε: Ηδηψηεο ή 

Δπαγγεικαηίαο) θαη θαηαξηίδεη ζπλαιιαγέο ζε θηλεηέο αμίεο θαη κέζα ρξεκαηαγνξάο 

θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 2 ζηνηρ. 13, 14 θαη 5 ηνπ Ν.3606/2007 (ζην εμήο 

«Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα»), ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, δελ έρεη δε αηηεζεί ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζή ηνπ ζε άιιε θαηεγνξία Πειάηε, ή ελαιιαθηηθά έρεη αηηεζεί θαη έρεη 

γίλεη απνδεθηή ε θαηεγνξηνπνίεζή ηνπ απφ ηελ Σξάπεδα σο 

………………………………………………………. (επηιέμηε: ηδηψηεο ή 

επαγγεικαηίαο) γηα ηα αθφινπζα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα 

……………………………………….……………………………….…………………

…..……… (λα ζπκπιεξωζεί εθόζνλ ζπληξέρεη ε πεξίπηωζε).  

 

3. Σν πιαίζην ζπλεξγαζίαο πνπ ζα δηέπεη ηηο ζρέζεηο ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ Πειάηε ζα 

είλαη απηφ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ 

ζπκβνπιψλ ζε Ηδηψηε ή Δπαγγεικαηία Πειάηε ή Δπηιέμηκν Αληηζπκβαιιφκελν 

αληίζηνηρα.  

 

4. Ζ Σξάπεδα έρεη ήδε παξαδψζεη ζηνλ Πειάηε πξνζπκβαηηθφ παθέην ελεκέξσζεο 

κε ην απαηηνχκελν απφ ην άξζξν 25 ηνπ Ν.3606/2007 πεξηερφκελν, φπσο απηφ 
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εμεηδηθεχεηαη απφ ηηο θαη‟ εμνπζηνδφηεζε εθάζηνηε εθδηδφκελεο απνθάζεηο ηεο 

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, ην νπνίν ν Πειάηεο είρε ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν λα ην 

κειεηήζεη. 

  

5. Ζ Σξάπεδα έρεη ήδε παξαδψζεη ζηνλ Πειάηε ζρέδην ηεο ζχκβαζεο παξνρήο 

επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ πνπ πξφθεηηαη λα ππνγξάςεη, ην νπνίν ν Πειάηεο είρε ηνλ 

απαηηνχκελν ρξφλν λα ην κειεηήζεη.   

 

6. Ζ Σξάπεδα έρεη ήδε πξνβεί ζε έιεγρν θαηαιιειφηεηαο ηνπ Πειάηε ζην κέηξν θαη 

ην βαζκφ πνπ επηβάιιεηαη απφ ην εθάζηνηε ηζρχνλ λνκνζεηηθφ θαη θαλνληζηηθφ 

πιαίζην αλαθνξηθά κε ηελ εηδηθφηεξε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ Πειάηε (ζε Ηδηψηε, 

Δπαγγεικαηία Πειάηε ή Δπηιέμηκνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ αληίζηνηρα), ν Πειάηεο δε 

(εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε) έρεη ήδε ππνγξάςεη ην ζρεηηθφ εξσηεκαηνιφγην 

θαηαιιειφηεηαο, ην νπνίν πξνζαξηάηαη, επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην 

ηκήκα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.  

 

7. Μεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ έρεη ππνγξαθεί θαη ηζρχεη ε απφ 

……/……/…………. χκβαζε Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ. Με ηελ 

επηθχιαμε αληίζεησλ εηδηθψλ φξσλ ηεο παξνχζαο, ε ζχκβαζε παξνρήο επελδπηηθψλ 

ζπκβνπιψλ ζπκπιεξψλεηαη θαη εμεηδηθεχεηαη απφ ηελ σο άλσ ζχκβαζε πνπ έρνπλ 

ήδε ππνγξάςεη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε θαη ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 

παξνχζαο. 

  

8. Με ηελ παξνχζα ζπκθσλείηαη ε παξνρή απφ ηελ Σξάπεδα ζηνλ Πειάηε 

επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηνλ Πειάηε ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα 

πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ, είηε κέζσ ηεο Σξάπεδαο είηε κέζσ ηξίηεο επηρείξεζεο, 

ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα θαη ηδίσο ζε θάζε είδνπο θηλεηέο αμίεο εηζεγκέλεο ζε 

ρξεκαηηζηήξην αμηψλ ηεο Διιάδνο ή ηνπ εμσηεξηθνχ, φπσο κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, θαζψο θαη ζε άιια ρξεκαηηζηήξηα, έληνθα γξακκάηηα ηνπ 

δεκνζίνπ, νκνινγίεο, νκφινγα θαη ελ γέλεη ηίηινπο ζηαζεξνχο εηζνδήκαηνο, κεξίδηα 

ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ θαη ελ γέλεη νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ζε θηλεηέο 

αμίεο, ειιεληθψλ ή αιινδαπψλ, πξνζεζκηαθά πξντφληα, φπσο παξάγσγα πνπ 

απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ ή/θαη ζε άιιεο 

δηεζλείο αγνξέο παξαγψγσλ. 

 

9. Ρεηά νξίδεηαη φηη κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε δελ παξέρνληαη ππεξεζίεο δηαρείξηζεο 

ραξηνθπιαθίνπ. 

  

10. θνπφο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη λα δνζνχλ ζηνλ Πειάηε πιεξνθνξίεο γηα 

επελδπηηθέο δπλαηφηεηεο, πνπ πξνζηδηάδνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ θαη ζηνπο εηδηθνχο ηνπ 

επελδπηηθνχο ζηφρνπο, έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε ν Πειάηεο, βάζεη απηψλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ, λα επηιέμεη ν ίδηνο ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ζηα νπνία επηζπκεί λα 

ηνπνζεηήζεη ηα δηαζέζηκα πνπ έρεη απνθαζίζεη λα δηαζέζεη γηα ην ζθνπφ απηφ.  

Ρεηψο ζπκθσλείηαη φηη ε εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο ηεο Σξάπεδαο έλαληη ηνπ 

Πειάηε γηα παξνρή επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ δελ ζα θξηζεί απφ ην αλ ε επέλδπζή ηνπ 

είλαη θεξδνθφξα, αιιά απφ ην αλ νη ζπκβνπιέο πνπ ηνπ παξαζρέζεθαλ 

αληαπνθξίλνληαλ ζηα ππνθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Πειάηε (π.ρ. επελδπηηθφ 

πξνθίι θαη επελδπηηθνί ηνπ ζηφρνη) θαη ζηα αληηθεηκεληθά δεδνκέλα, 

καθξννηθνλνκηθά θαη κηθξννηθνλνκηθά (π.ρ. θαηάζηαζε αγνξψλ, δεκνζηεπκέλα 

απνηειέζκαηα εηαηξηψλ) θαηά ην ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δεηήζεθαλ θαη ζηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ είρε ζέζεη, θαζψο θαη σο πξνο ην αλ νη πιεξνθνξίεο απηέο ηνπ 
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παξείραλ ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη ζνβαξή, έγθπξε θαη εμεηδηθεπκέλε 

πιεξνθφξεζε, πνπ ζα ηνπ επηηξέπεη λα πξνρσξήζεη ζε επελδπηηθέο ελέξγεηεο.  

 

11 α. Ο Πειάηεο, γηα λα ηνπ παξαζρεζνχλ επελδπηηθέο ζπκβνπιέο, ζα ζπκπιεξψλεη 

κε θάζε πξνζνρή θαη επηκέιεηα ην επελδπηηθφ εξσηεκαηνιφγην πνπ ηνπ δίδεηαη απφ 

ηελ Σξάπεδα, ην νπνίν πξνζαξηάηαη, επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη 

απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο. Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ ν Πειάηεο ζπκπιεξψλεη 

κε δηθή ηνπ επζχλε, δίδνληαο ζηελ Σξάπεδα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξφζσπν θαη 

ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε ε Σξάπεδα λα 

παξάζρεη ηηο αξκφδνπζεο ζ‟ απηφλ επελδπηηθέο ζπκβνπιέο γηα ηελ επηζπκεηή 

ηνπνζέηεζε, θαη γλσξίδνληαο ζηελ Σξάπεδα ηνπο επελδπηηθνχο ηνπ ζηφρνπο, ηηο 

αξρέο ηεο επελδπηηθήο πνιηηηθήο βάζεη ησλ νπνίσλ επηζπκεί λα ηνπνζεηήζεη ηα 

δηαζέζηκά ηνπ θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα αλαιάβεη. 

11 β. Ο Δπαγγεικαηίαο Πειάηεο ξεηά δειψλεη, ε δε Σξάπεδα απνδέρεηαη εμαηηίαο ηεο 

δειψζεσο θαη βεβαηψζεσο απηήο ηελ θαηάξηηζε ηεο ζπκβάζεσο παξνρήο 

επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ πξνο ηνλ Πειάηε, φηη δηαζέηεη ην απαηηνχκελν επίπεδν 

πείξαο θαη γλψζεο, γηα ηα πξντφληα, ηηο ζπλαιιαγέο θαη ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο 

έρεη εληαρζεί ζηελ θαηεγνξία ηνπ Δπαγγεικαηία Πειάηε. Ο Δπαγγεικαηίαο Πειάηεο 

ηεο πεξίπησζεο (α) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3606/2007 ξεηά δειψλεη, 

ε δε Σξάπεδα απνδέρεηαη εμαηηίαο ηεο δειψζεσο θαη βεβαηψζεσο απηήο ηελ 

θαηάξηηζε ηεο ζπκβάζεσο παξνρήο επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ πξνο ηνλ Πειάηε, φηη 

δηαζέηεη ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα αλαιάβεη ην βάξνο ησλ ζρεηηθψλ 

επελδπηηθψλ θηλδχλσλ, ζχκθσλα κε ηνπο επελδπηηθνχο ηνπ ζηφρνπο.  

 

12. Ο Πειάηεο δελ δχλαηαη λα επηθαιεζηεί έλαληη ηεο Σξάπεδαο νπνηαδήπνηε 

κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ επελδπηηθή ηνπ εκπεηξία θαη γλψζε, ηνπο 

επελδπηηθνχο ηνπ ζηφρνπο ή ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε, εάλ δελ έρεη 

πξνεγνπκέλσο γλσζηνπνηήζεη ηελ κεηαβνιή εγγξάθσο θαη εηδηθά ζηελ Σξάπεδα.  

 

13. Ζ Σξάπεδα δελ εθηειεί νχηε δηαβηβάδεη πξνο εθηέιεζε εληνιέο ηνπ Πειάηε, νχηε 

παξέρεη ππεξεζίεο ζεκαηνθπιαθήο, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Δθφζνλ ν 

Πειάηεο επηιέμεη λα εθηειέζεη ή δηαβηβάζεη πξνο εθηέιεζε εληνιέο ηνπ κέζσ ηεο 

Σξάπεδαο, ηφηε ηα νηθνλνκηθήο θαη θάζε άιιεο θχζεο δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο 

ησλ κεξψλ δηέπνληαη απφ ηελ αληίζηνηρε ζχκβαζε ιήςεο, δηαβίβαζεο θαη εθηέιεζεο 

εληνιψλ πνπ ήδε έρνπλ ππνγξάςεη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε.  

 

14. H Σξάπεδα δηθαηνχηαη λα αλαζέηεη πεξαηηέξσ ηελ παξνρή επελδπηηθψλ 

ζπκβνπιψλ ζηνλ Πειάηε ζρεηηδφκελεο κε ηα θεθάιαηα ή ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα 

ηνπ Πειάηε ή κέξνο απηψλ, ζε ηξίην, κέινο ηνπ νκίινπ ζηνλ νπνίνλ αλήθεη ε 

Σξάπεδα ή κε, ηεξψληαο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

Ζ Σξάπεδα δελ ππνρξενχηαη λα αθνινπζεί ηπρφλ νδεγίεο ηνπ Πειάηε σο πξνο ηελ 

επηινγή ηξίηνπ πξνζψπνπ ζην νπνίν ε Σξάπεδα πξφθεηηαη λα αλαζέζεη πεξαηηέξσ 

ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ ζηνλ Πειάηε. Ζ 

επηινγή ησλ πξνζψπσλ απηψλ είλαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Σξάπεδαο. 

 

15. Ζ Σξάπεδα παξέρεη άκεζα ζηνλ Πειάηε, νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ηεο δεηεζεί γηα 

θάζε παξερφκελε επελδπηηθή ζπκβνπιή. Σηο πιεξνθνξίεο απηέο παξαιακβάλεη ν 

Πειάηεο εθφζνλ ην δεηήζεη κε δηθή ηνπ κέξηκλα απφ ηελ Σξάπεδα.  

 

16. Ζ Σξάπεδα απνζηέιιεη ζηνλ Πειάηε εηδηθή θαη ζαθή ελεκέξσζε θαηά ηελ 

πξφηαζε θάζε επελδπηηθήο ζπκβνπιήο, ε νπνία επηηξέπεη ζηνλ Πειάηε λα πάξεη κηα 
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ηεθκεξησκέλε απφθαζε σο πξνο ην θαηά πφζν ζα αθνινπζήζεη ηελ επελδπηηθή 

ζπκβνπιή ή φρη. Κάζε άιιε πξφζζεηε ελεκέξσζε ηνπ Πειάηε γηα ηηο επελδπηηθέο 

ζπκβνπιέο πνπ παξέρεη ε Σξάπεδα ζα γίλεηαη κε επηκέιεηα ηνπ Πειάηε. 

 

17. Ζ παξνχζα ζχκβαζε δελ ππνρξεψλεη ηελ Σξάπεδα λα παξέρεη ζηνλ Πειάηε 

επελδπηηθέο ζπκβνπιέο, φηαλ απηφο ην δεηήζεη θαη επί επελδχζεσλ ζε νπνηνδήπνηε 

ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν νπνπδήπνηε ηεο πθειίνπ.  Ζ Σξάπεδα δηθαηνχηαη λα αξλεζεί 

ηελ παξνρή ζηνλ Πειάηε επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 

αηηηνινγήζεη ηελ απφθαζή ηεο.  

 

18. Ζ παξνρή ησλ επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ απφ ηελ Σξάπεδα ζχκθσλα κε ηελ 

παξνχζα ζχκβαζε εμαληιείηαη κε ηελ ελεκέξσζε ηνπ Πειάηε απφ ηελ Σξάπεδα γηα 

ηηο επελδπηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ πξνηείλνληαη θαη δελ πεξηιακβάλεη ππνρξέσζε 

ηεο Σξάπεδαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ επελδχζεσλ απηψλ ή ηεο 

πνξείαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ έρεη επηιέμεη ν Πειάηεο νχηε ηελ 

ηξέρνπζα θαη δηαξθή ελεκέξσζε ηνπ Πειάηε γηα ηηο ζρεηηθέο εμειίμεηο. Σνχην είλαη 

ζπλέπεηα θαη ηνπ φηη ν Πειάηεο δελ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πξαγκαηνπνηεί 

ηηο επελδχζεηο ηνπ κέζσ ηεο Σξάπεδαο θαη ζπλεπεία ηνχηνπ ε Σξάπεδα δελ ζα είλαη 

πάληνηε ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο απφ ηνλ Πειάηε επελδχζεηο. 

Γχλαηαη πάλησο ν Πειάηεο, εθφζνλ ην επηζπκεί, λα ζέηεη εηδηθά εξσηήκαηα ζηελ 

Σξάπεδα, αθφκε θαη πξνθνξηθψο, γηα ζπγθεθξηκέλεο επελδχζεηο πνπ έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη θαη λα δεηεί ηε γλψκε ηεο γηα ηελ ελδεδεηγκέλε επελδπηηθή 

ζπκπεξηθνξά σο εθ ηεο πνξείαο ησλ εηαηξηψλ πνπ έρνπλ εθδψζεη ηνπο ηίηινπο, ζηνπο 

νπνίνπο έρεη επελδχζεη ν Πειάηεο.  

 

19. Ζ Σξάπεδα, ζε εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη κε ηελ παξνχζα 

ζχκβαζε,  απνζηέιιεη πεξηνδηθά ζηνλ Πειάηε ελεκέξσζε γηα ηηο γεληθέο εμειίμεηο 

ζηηο ειιεληθέο θαη μέλεο θεθαιαηαγνξέο, σο πξνο ηηο νπνίεο έρεη γξαπηψο εθδειψζεη 

επηζπκία ελεκέξσζεο ν Πειάηεο, σο πξνο εθδφηξηεο εηαηξίεο θαη επελδπηηθέο 

δπλαηφηεηεο πνπ επηιέγεη ε Σξάπεδα λα παξνπζηάζεη θαη ζρνιηάζεη, θαζψο θαη σο 

πξνο εθδφηξηεο εηαηξίεο σο πξνο ηηο νπνίεο εηδηθψο θαη εγγξάθσο έρεη δεηήζεη 

ελεκέξσζε ν Πειάηεο. Ζ ζπρλφηεηα ηεο ελεκέξσζεο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ 

εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία, ηελ πνιηηηθή παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο 

Σξάπεδαο, ηε θχζε θαη ην είδνο ησλ παξερφκελσλ επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ θαη ηελ 

αληίζηνηρε ζπκθσλία κε ηνλ Πειάηε. 

 

20. Ζ Σξάπεδα ζα παξέρεη ζηνλ Πειάηε επελδπηηθέο ζπκβνπιέο θαηαξρήλ κε ζηαζεξφ 

κέζν.  

 

21. Ο Πειάηεο ξεηά δειψλεη φηη έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη ζα ελεκεξψλεηαη 

γηα νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο ηεο Σξάπεδαο αλαηξέρνληαο ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Σξάπεδαο 

.  

22. Γηα νπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο, φπνπ απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ή ηελ 

παξνχζα ζχκβαζε  απαηηείηαη ε ελεκέξσζε ηνπ Πειάηε κε ζηαζεξφ κέζν, ν Πειάηεο 

ζπλαηλεί ζηελ ελεκέξσζή ηνπ κε άιιν ζηαζεξφ κέζν πιελ έγραξηνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ζηε δηεχζπλζε 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πνπ έρεη ήδε δειψζεη ν Πειάηεο ζηελ Σξάπεδα.   
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23. Ζ Σξάπεδα δχλαηαη, θαη‟ εμαίξεζε, εθφζνλ ην δεηήζεη ν Πειάηεο, κε δηθή ηνπ 

πξσηνβνπιία, γξαπηψο, θαη ε Σξάπεδα ζπκθσλεί εγγξάθσο πξνο ηνχην, λα παξέρεη 

επελδπηηθέο ζπκβνπιέο θαη πξνθνξηθψο.  

 

24. Δλεκέξσζε θαη παξάδνζε ζηνηρείσλ, αλαθνηλψζεσλ, γλσζηνπνηήζεσλ θαηά ηα 

αλσηέξσ πξνο ηνλ εθπξφζσπν ή αληηπξφζσπν ηνπ Πειάηε ή άιιν ηξίην πξφζσπν, 

πνπ ελεξγεί θαη' εληνιή απηνχ, ηζνδπλακεί κε ελεκέξσζε απηνπξνζψπσο ηνπ 

Πειάηε θαη απαιιάζζεη ηελ Σξάπεδα απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε θαη επζχλε ηεο. 

 

25. Ζ Σξάπεδα δηαηεξεί αξρείν φισλ ησλ επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ πνπ παξέρεη ζηνλ 

Πειάηε, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα 

λνκνζεζία. 

 

26. Ζ Σξάπεδα δηθαηνχηαη ακνηβήο γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ επελδπηηθψλ 

ζπκβνπιψλ, θαζψο θαη απνδεκίσζεο γηα ηα έμνδα πνπ έρεη θαηαβάιεη θαηά ηελ 

παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ. Ζ νθεηιφκελε απφ ηνλ Πειάηε πξνκήζεηα θαη ακνηβή 

γηα ηηο παξερφκελεο ζε απηφλ ππεξεζίεο πξνβιέπεηαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο παξνχζαο 

ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο θαη νξίδεηαη σο εμήο :  

α) Γηα ηηο πεξηνδηθψο παξερφκελεο απφ ηελ Σξάπεδα ζηνλ Πειάηε ππεξεζίεο, ν 

Πειάηεο θαηαβάιιεη ζηελ Σξάπεδα κεληαίσο ακνηβή, ην χςνο ηεο νπνίαο 

πξνζδηνξίδεηαη θαηφπηλ θνηλήο ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ. Σν πνζφ απηφ 

θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ Πειάηε ζηελ Σξάπεδα ηηο πξψηεο πέληε εξγάζηκεο εκέξεο θάζε 

εκεξνινγηαθνχ κήλα θαη θαιχπηεη ηηο παξερφκελεο ην κήλα απηφ ππεξεζίεο. Ζ 

ακνηβή απηή θαιχπηεη επίζεο θαη ηηο ηπρφλ πξνθνξηθψο παξερφκελεο απφ ηελ 

Σξάπεδα ζηνλ Πειάηε ππεξεζίεο, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε. 

β) Δθφζνλ ν Πειάηεο δεηήζεη απφ ηελ Σξάπεδα λα ηνπ παξάζρεη εηδηθέο επελδπηηθέο 

ζπκβνπιέο σο πξνο εηαηξίεο θαη θηλεηέο αμίεο πνπ επηιέγεη εθείλνο, εθφζνλ ε 

Σξάπεδα απνδερζεί ηελ παξνρή ησλ ελ ιφγσ επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ, ν Πειάηεο 

θαηαβάιιεη γηα ηηο ελ ιφγσ επελδπηηθέο ζπκβνπιέο - αλεμαξηήησο ηνπ αλ ε Σξάπεδα 

ζα ηηο παξάζρεη πξνθνξηθψο ή γξαπηψο – ακνηβή ζηελ Σξάπεδα, ην χςνο ηεο νπνίαο 

πξνζδηνξίδεηαη θαηφπηλ θνηλήο ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, κε βάζε ην είδνο 

ησλ ζπκβνπιψλ, ην ρξφλν πνπ δαπάλεζε ε Σξάπεδα γηα ηε ζπιινγή θαη δηακφξθσζή 

ηνπο, θαζψο θαη ην ρξφλν πνπ δαπάλεζαλ ηα ζηειέρε ηεο Σξάπεδαο γηα ηελ 

ελεκέξσζή ηνπο απφ ηνλ Πειάηε θαη ηελ παξνρή ζ‟ απηφλ ησλ εηδηθψλ επελδπηηθψλ 

ζπκβνπιψλ.  Ζ ακνηβή ηειεί επίζεο ζε ζπλάξηεζε ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ην νπνίν, 

θαηά δήισζε ηνπ Πειάηε, πξφθεηηαη λα επελδπζεί. Ζ ελ ιφγσ ακνηβή θαηαβάιιεηαη 

ζε ηξηκεληαία βάζε, ζην ηέινο θάζε εκεξνινγηαθνχ ηξηκήλνπ.  

 

27. Όια ηα έμνδα θαη νη δαπάλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πάζεο θχζεσο ηειψλ, 

θφξσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηπρφλ ΦΠΑ), δηθαζηηθψλ εμφδσλ, ηφθσλ ππεξεκεξίαο 

θιπ, πνπ αθνξνχλ ηηο παξερφκελεο απφ ηελ Σξάπεδα ζηνλ Πειάηε Δπελδπηηθέο 

πκβνπιέο, βαξχλνπλ ηνλ Πειάηε. Ζ Σξάπεδα ελεκεξψλεη πξηλ απφ ηελ παξνρή ησλ 

αληίζηνηρσλ επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ ηνλ Πειάηε σο πξνο ην θφζηνο απηφ.  

 

28. Ζ ηπρφλ παξνρή επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ απφ ηελ Σξάπεδα πξνο ηνλ Πειάηε σο 

πξνο ζέκαηα πνπ αθνξνχλ αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ 

ζπλεπάγεηαη νπνηαδήπνηε επζχλε ηεο Σξάπεδαο σο πξνο ηηο επελδπηηθέο επηινγέο θαη 

απνθάζεηο ηνπ Πειάηε θαη φιεο νη εληνιέο πνπ ζα εθηειέζεη, ή ζα δηαβηβάζεη πξνο 

εθηέιεζε ε Σξάπεδα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε, ξεηά ζπκθσλείηαη φηη ζα είλαη 

απνθιεηζηηθά πξντφλ ηεο ειεχζεξεο επηινγήο ηνπ.  
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29. Ζ Σξάπεδα δελ επζχλεηαη γηα ηπρφλ δεκία ηνπ Πειάηε πνπ ζα νθείιεηαη ζηε 

κεηαβνιή ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο, ησλ ηζνηηκηψλ ησλ λνκηζκάησλ ή θαη ζε 

επελδπηηθέο ζπκβνπιέο ηεο Σξάπεδαο, νη νπνίεο εθ ησλ πζηέξσλ ήζειαλ απνδεηρζεί 

κε επσθειείο, αθφκε θαη αλ ήζειε θξηζεί φηη ε Σξάπεδα επέδεημε ειαθξά ακέιεηα 

θαηά ηελ παξνρή ηνπο. Ζ Σξάπεδα επζχλεηαη γηα αλφξζσζε ηπρφλ δεκίαο ηνπ Πειάηε 

πνπ απηφο ήζειε ππνζηεί απφ επελδχζεηο ζηηο νπνίεο πξνέβε ζπλεπεία εζθαικέλσλ 

επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ πνπ ηνπ παξείρε ε Σξάπεδα κφλνλ ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή 

επέδεημε θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο βαξηά ακέιεηα ή δφιν ζε βάξνο 

ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Πειάηε. Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη ε Σξάπεδα δελ επζχλεηαη γηα 

ηπρφλ δηαθπγφλ θέξδνο ηνπ Πειάηε, ζε θάζε δε πεξίπησζε απηφ ππνινγίδεηαη κε  

βάζε ηελ απφδνζε πνπ ζα είραλ ηα έληνθα γξακκάηηα ηνπ δεκνζίνπ ηεο ακέζσο 

πξνεγνχκελεο έθδνζεο εηήζηαο δηάξθεηαο ζην αληίζηνηρν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

30. Ζ παξνχζα ζχκβαζε έρεη αφξηζηε δηάξθεηα θαη ιήγεη ηελ επνκέλε εκέξα ηεο 

γξαπηήο γλσζηνπνίεζεο ηεο θαηαγγειίαο ηεο απφ ην έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο ζην 

άιιν. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δηθαηνχληαη λα θαηαγγείινπλ ηελ παξνχζα ζχκβαζε 

νπνηεδήπνηε.   

 

31. Ζ θαηαγγειία ηεο παξνχζαο ζπκβάζεσο δελ επεξεάδεη ηηο ζπλαιιαθηηθέο ζρέζεηο 

ηνπ Πειάηε θαη ηεο Σξάπεδαο βάζεη ησλ ινηπψλ κεηαμχ απηψλ ηζρπνπζψλ 

ζπκβάζεσλ. 

 

32. Ζ κεξηθή ή νιηθή αθπξφηεηα ελφο ή πεξηζζνηέξσλ φξσλ ηεο παξνχζαο δε ζίγεη ην 

θχξνο ησλ ππνινίπσλ φξσλ ηεο ζπκβάζεσο θαζψο θαη ηεο ζπκβάζεσο ελ γέλεη. 

 

33. Ζ Σξάπεδα δελ εγγπάηαη ην απνηέιεζκα ησλ παξερφκελσλ επελδπηηθψλ 

ζπκβνπιψλ νχηε ππφζρεηαη ζπγθεθξηκέλε απφδνζε απφ ηηο παξερφκελεο επελδπηηθέο 

ζπκβνπιέο θαη θάζε αλαθνξά ζε απφδνζε αθνξά παξειζφληα ρξφλν ή απιή εθηίκεζε 

ηεο Σξάπεδαο.  

 

34. Κάζε ζπλαιιαθηηθή ζρέζε ηεο Σξάπεδαο κε ηνλ Πειάηε πνπ απνξξέεη απφ ηελ 

παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην. Σφπνο εθπιήξσζεο ζεσξείηαη ν 

ηφπνο ηεο έδξαο ηεο Σξάπεδαο. 

 

35. Αξκφδηα δηθαζηήξηα γηα ηελ επίιπζε θάζε δηαθνξάο κεηαμχ Σξάπεδαο θαη 

Πειάηε πνπ απνξξέεη απφ ηε κεηαμχ ηνπο ζπλαιιαθηηθή ζρέζε είλαη ηα Γηθαζηήξηα 

ησλ Αζελψλ. Ζ Σξάπεδα έρεη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα γηα ηελ άζθεζε ησλ αμηψζεψλ 

ηεο θαηά ηνπ Πειάηε λα επηιέμεη ηα δηθαζηήξηα ηεο γεληθήο δσζηδηθίαο ηνπ Πειάηε.  

 

Ζ ζχκβαζε απηή ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεθε ζε δχν (2) πξσηφηππα ίζεο αμίαο θαη 

θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο έιαβε απφ έλα. 

 

(Σόπνο, Ζκεξνκελία) ........................................................................... 

 

 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ, 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Π 12 

 

ΤΜΒΑΖ ΛΖΦΖ, ΓΗΑΒΗΒΑΖ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΝΣΟΛΧΝ 

Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ ....……/………/………..., κεηαμύ ηεο αλώλπκεο ηξαπεδηθήο 

εηαηξίαο κε ηελ επωλπκία « ………………………………..», πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα, 

……………….,  έρεη ΑξΜΑΕ ……………, ΑΦΜ ……………. θαη εθπξνζωπείηαη λόκηκα 

γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο από ηνλ θ. 

………………………………………………………………………. (ζην εμήο: ε «Τξάπεδα») 

αθελόο θαη ηνπ πξνζώπνπ κε ηα αθόινπζα ζηνηρεία:  

Όλνκα- Δπψλπκν/ Δπσλπκία:……...…………………………………… 

………………..……… 

Γηεχζπλζε/ Καηαζηαηηθή Έδξα:  

……..…..………….……..…………………………….……… 

ΑΦΜ/ΓΟΤ: 

………………………………………………………………………………………., 

ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ απφ ……/……/……… 

ζχκβαζε παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ κε ηελ Σξάπεδα (ζην εμήο ν Πειάηεο») 

αθεηέξνπ, ζπκθσλνχληαη θαη γίλνληαη ακνηβαία απνδεθηά ηα εμήο: 

------------------------------------------------------- 

Ζ Σξάπεδα είλαη αλψλπκε ηξαπεδηθή εηαηξία θαη ιεηηνπξγεί, θαηφπηλ ηεο ππ‟ αξ. 

ΠΓΣΔ ……… αδείαο ιεηηνπξγίαο πνπ ηεο έρεη παξάζρεη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, σο 

Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3606/2007. Μεηαμχ 

ησλ ζπκβαιινκέλσλ έρεη ππνγξαθεί θαη ηζρχεη ε απφ …../……/….…… χκβαζε 

Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ. Ήδε δηα ηνπ παξφληνο θαηαξηίδεηαη κεηαμχ ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ζχκβαζε ιήςεο, δηαβίβαζεο θαη εθηέιεζεο εληνιψλ κε ηνπο 

αθφινπζνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο.   

 

Η. Πεδίν εθαξκνγήο   

1. Οη παξφληεο Όξνη δηέπνπλ φιεο ηηο ζπλαιιαθηηθέο ζρέζεηο ηνπ Πειάηε κε ηελ 

Σξάπεδα θαη ηδίσο εθείλεο πνπ αθνξνχλ ζηε ιήςε, απνδνρή θαη εθηέιεζε ή 

πεξαηηέξσ δηαβίβαζε πξνο εθηέιεζε εληνιψλ (παξαγγειηψλ) ηνπ Πειάηε. Οη σο άλσ 

εληνιέο ηνπ Πειάηε έρνπλ θαηαξρήλ σο αληηθείκελν ηελ θαηάξηηζε ζπλαιιαγψλ ζε 

κεηνρέο εηζεγκέλεο γηα δηαπξαγκάηεπζε ζε νξγαλσκέλε αγνξά ή ζε ηζνδχλακε 

αγνξά ηξίηεο ρψξαο, κέζα ρξεκαηαγνξάο, νκνινγίεο ή άιιεο κνξθέο ηηηινπνηεκέλνπ 

ρξένπο, κεξίδηα ΟΔΚΑ θαη άιια κε ζχλζεηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ άξζξνπ 25 παξ. 6 Ν.3606/2007. Γηα ζπλαιιαθηηθέο ζρέζεηο πιελ ησλ σο 

άλσ αλαθεξφκελσλ (φπσο π.ρ. δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ, παξνρή επελδπηηθψλ 

ζπκβνπιψλ, παξαθαηαζήθε ηίηισλ, παξνρή άιισλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ) ηζρχνπλ 

Δηδηθνί Όξνη, νη νπνίνη ζπκθσλνχληαη εγγξάθσο θαη εηδηθψο κε ηνλ Πειάηε θαη νη 

νπνίνη απνθιίλνπλ θαη ππεξηζρχνπλ ησλ παξφλησλ Όξσλ ή ζπκπιεξψλνπλ απηνχο. 

Δλφςεη ησλ αλσηέξσ θαη εθφζνλ δελ έρεη θαηαξηηζζεί εηδηθή πξνο ηνχην ζχκβαζε, ε 

Σξάπεδα δελ αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ελεκέξσζεο ηνπ Πειάηε γηα ηπρφλ εηαηξηθέο 

πξάμεηο πνπ επεξεάδνπλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηνπ κέζα (π.ρ. απμήζεηο κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ κε δηθαίσκα πξνηίκεζεο, γεληθέο ζπλειεχζεηο, εηζπξάμεηο κεξηζκάησλ 

θιπ) ή γηα ελ γέλεη θνξνινγηθέο ή άιιεο ππνρξεψζεηο ηνπ απφ ηελ εθηέιεζε εληνιψλ 

ηνπ.   

2. Οη εληνιέο εθηεινχληαη πάληνηε κε πξσηνβνπιία ηνπ Πειάηε, ν δε Πειάηεο έρεη 

ζαθψο ελεκεξσζεί φηη θαηά ηελ παξνρή ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο ε Σξάπεδα δελ 

ππνρξενχηαη λα αμηνινγήζεη ηε ζπκβαηφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ πνπ 

πξνζθέξεηαη ή ηεο ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη. Δηδηθφηεξα, ε Σξάπεδα ζην πιαίζην ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο δελ παξέρεη πξνο ηνλ Πειάηε ζπκβνπιέο ή ζπζηάζεηο, ηδίσο δε 
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δελ ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηνλ Πειάηε γηα ηελ πξννπηηθή ησλ εηαηξεηψλ, ζηηο 

θηλεηέο αμίεο ησλ νπνίσλ επελδχεη ή έρεη επελδχζεη, νχηε λα ηνλ πιεξνθνξεί γηα 

δεκίεο, ηηο νπνίεο απηφο είλαη δπλαηφλ λα ππνζηεί απφ κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ησλ θάζε 

είδνπο ρξενγξάθσλ θαη ηίηισλ πνπ θπιάζζεη ε Σξάπεδα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ή 

απνθηά ν Πειάηεο κέζσ ηεο Σξάπεδαο ή γηα ηηο ζπλζήθεο, ε ζπλδξνκή ησλ νπνίσλ 

επηδξά ζεηηθά ή αξλεηηθά ζηηο ηηκέο απηψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

πλαθφινπζα, ν Πειάηεο δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε πξνζηαζία ησλ 

ζρεηηθψλ θαλφλσλ επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Σπρφλ ελεκέξσζε ή παξνρή 

πιεξνθνξηψλ πξνο ηνλ Πειάηε κε ηελ επθαηξία δηαβίβαζεο ή εθηέιεζεο εληνιήο δελ 

είλαη εμαηνκηθεπκέλε ζηηο αλάγθεο ηνπ Πειάηε, νχηε κπνξεί λα απνηειέζεη απφ κφλε 

ηεο βάζε γηα ηε ιήςε επελδπηηθψλ απνθάζεσλ, ηηο νπνίεο ιακβάλεη ν Πειάηεο ηδίσ 

θηλδχλσ θαη κε ίδηα απηνχ κέζα. Καηά ηνχην, δε ζπληζηά ζε θακία πεξίπησζε 

εθπιήξσζε ζπκβαηηθήο ππνρξεψζεσο, κε εθαξκνδνκέλσλ θαηά ζπλέπεηα ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 332 επ. ΑΚ θαη απνθιεηφκελεο θάζε επζχλεο ηεο Σξάπεδαο 

απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο ή απφ άιιεο δηαηάμεηο λφκνπ. Πεξαηηέξσ, ε Σξάπεδα δελ 

θέξεη θακία επζχλε ζε πεξίπησζε κεηψζεσο ηεο αμίαο ησλ θηλεηψλ αμηψλ επί ησλ 

νπνίσλ δηελεξγνχληαη ζπλαιιαγέο ζπκθψλσο πξνο ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα 

ζχκβαζε.  

3. Ζ Σξάπεδα δχλαηαη λα εθηειεί ή/θαη λα δηαβηβάδεη εληνιέο ηνπ Πειάηε κε 

αληηθείκελν ηελ θαηάξηηζε ζπλαιιαγψλ ζε ζχλζεηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, ηα 

νπνία απνηεινχλ ελδεηθηηθά θαη φρη απνθιεηζηηθά αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ή 

αγνξαπσιεζίαο ζε πξσηνγελή ή/θαη δεπηεξνγελή, νξγαλσκέλε ή κε, 

ρξεκαηηζηεξηαθή ή εμσρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, θαηφπηλ εθηίκεζεο ηεο 

ζπκβαηφηεηαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ θαηά ηε ιήςε, δηαβίβαζε ή 

εθηέιεζε εληνιψλ απφ ηελ Σξάπεδα, εθφζνλ απηφ απαηηείηαη απφ ηε λνκνζεζία (πρ. 

σο πξνο ηνπο Ηδηψηεο Πειάηεο) θαη κπνξεί λα εμαξηά ηελ εθηέιεζε απηψλ ησλ 

εληνιψλ απφ εηδηθφηεξνπο φξνπο πνπ ζπλδένληαη κε ην ραξαθηήξα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ.  

ΗΗ. ηνηρεία Πειάηε θαη εθπξνζψπεζε ηνπ 

1. Ο Πειάηεο δηαβεβαηψλεη ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο θαη άιισλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηα έληππα πνπ ππνγξάθνληαη καδί κε 

ηελ παξνχζα ζχκβαζε, θαζψο θαη θάζε άιιν έγγξαθν (πιεξνθνξηαθήο ή άιιεο 

θχζεσο) ηνπ νπνίνπ ηελ ππνγξαθή ελδέρεηαη λα ππνδεηθλχεη ε Σξάπεδα. Ζ Σξάπεδα, 

γηα ηελ απφδεημε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ Πειάηε, ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ θαη ησλ 

εμνπζηνδνηεκέλσλ γηα ηε δηαβίβαζε εληνιψλ ηνπ πξνζψπσλ, δχλαηαη λα αξθείηαη ζε 

θάζε έγγξαθν πνπ θαηά ην λφκν ζεσξείηαη σο απφδεημε ηεο ηαπηφηεηαο λνκηθνχ ε 

θπζηθνχ πξνζψπνπ θαη ηεο εθπξνζσπήζεσο ή αληηπξνζσπεχζεσο απηνχ. Ζ Σξάπεδα 

δελ θέξεη επζχλε γηα ην θχξνο, ηε λνκηθή αξηηφηεηα ή ηε γλεζηφηεηα ησλ εγγξάθσλ 

απηψλ. Αθφκε, ε Σξάπεδα δελ ζα θέξεη επζχλε ζε θακία πεξίπησζε εάλ νη 

ππνγξαθέο ζε νπνηαδήπνηε έγγξαθα πνπ παξαδίδνληαη ζηελ Σξάπεδα δελ είλαη 

γλήζηα. 

2. Ζ Σξάπεδα δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη θαη λα ηεξεί δείγκαηα ππνγξαθψλ ησλ λνκίκσλ 

εθπξνζψπσλ ηνπ Πειάηε θαη ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ γηα ηε δηαβίβαζε ησλ εληνιψλ 

ηνπ πξνζψπσλ. 

3.  Ζ Σξάπεδα πξνβαίλεη ζε ζπλαιιαθηηθή ζρέζε κε ηνλ Πειάηε ζηεξηδφκελε ζηα 

ζηνηρεία πνπ ηεο παξέρεη ν Πειάηεο θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλαιιαθηηθήο ζρέζεο θαη 

κεηαγελέζηεξα. Ζ νκαιή θαη ηαθηηθή δηελέξγεηα ησλ ζπλαιιαγψλ επηβάιιεη φπσο ν 

Πειάηεο αλαθνηλψλεη γξαπηψο ζηελ Σξάπεδα, ακειιεηί θαη κε δηθή ηνπ 

πξσηνβνπιία, θάζε, πξφζθαηξε ή κφληκε, κεηαβνιή ηνπ νλφκαηνο, ηεο επσλπκίαο, 

ηνπ δηαθξηηηθνχ ηίηινπ, ηεο έδξαο, ηεο δηεπζχλζεσο, ηνπ ζθνπνχ, ησλ λνκίκσλ 

εθπξνζψπσλ, ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ γηα ηε δηαβίβαζε ησλ εληνιψλ ηνπ πξνζψπσλ 
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θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ πνπ δειψλεη ζηελ Σξάπεδα θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζπκβάζεσο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηδηθψλ 

ζπκβάζεσλ, θαζψο θαη ηελ αλάθιεζε ή κεηαβνιή ηεο εθπξνζσπεπηηθήο εμνπζίαο ή 

ηεο εμνπζίαο γηα ηε δηαβίβαζε εληνιψλ, πνπ έρεη ρνξεγεζεί κε δήισζε ηνπ πξνο ηελ 

Σξάπεδα. Ο Πειάηεο δελ δηθαηνχηαη λα επηθαιεζζεί νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ 

αλσηέξσ ζηνηρείσλ, εάλ δελ ηελ έρεη γλσζηνπνηήζεη πξνεγνπκέλσο ζηελ Σξάπεδα 

εγγξάθσο θαη εηδηθψο. Ζ ππνρξέσζε απηή αλαθνηλψζεσο ηζρχεη αθφκα θαη εάλ ε 

ρνξήγεζε ηεο εθπξνζσπεπηηθήο εμνπζίαο ή ηεο εμνπζίαο γηα ηε δηαβίβαζε εληνιψλ 

ηνπ δεκνζηεχεηαη ή θαηαρσξείηαη ζε δεκφζηα κεηξψα ή έληππα θαη ε αλάθιεζε ή 

κεηαβνιή ππφθεηηαη θαη απηή νκνίσο ζε δεκνζίεπζε ή θαηαρψξηζε.  

4. Κάζε πξάμε ηεο Σξάπεδαο  πξνο ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ Πειάηε ή άιιν 

εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν πνπ ηεο έρεη ηπρφλ γλσζηνπνηεζεί απφ ηνλ ηειεπηαίν, 

ινγίδεηαη έγθπξε, εθφζνλ δελ ηεο έρεη αλαθνηλσζεί εγγξάθσο ηπρφλ αλάθιεζε ή 

κεηαβνιή ηεο εθπξνζσπεπηηθήο ή αληηπξνζσπεπηηθήο εμνπζίαο ηνπ. 

5. Ζ Σξάπεδα εθπιεξψλεη έγθπξα ηελ ππνρξέσζή ηεο απφ νηαδήπνηε ζπλαιιαθηηθή 

ζρέζε κε ηνλ Πειάηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εληνιήο γηα πιεξσκή ή 

παξάδνζε ελζψκαησλ ηίηισλ, θαζψο θαη απνδεηθηηθψλ ή βεβαησηηθψλ εγγξάθσλ, 

εθφζνλ απηή έγηλε κεηά απφ έιεγρν ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ ηνπ 

εηζπξάηηνληνο ή παξαιακβάλνληνο ή ινηπψλ επηδεηρζέλησλ ζηνηρείσλ, κε 

επζπλφκελεο ηεο Σξάπεδαο γηα ηε γλεζηφηεηα, ην θχξνο θαη ηε λνκηθή αξηηφηεηα ησλ 

εγγξάθσλ ή ζηνηρείσλ απηψλ. 

 

ΗΗΗ. Δληνιέο ηνπ Πειάηε  

ρεηηθά κε ηε ιήςε, ηε δηαβίβαζε θαη/ή ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιψλ ηνπ Πειάηε 

ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Όξνπ, θαζψο θαη ηα ηπρφλ νξηδφκελα ζε ινηπά 

ζπκβαηηθά θείκελα ή ζε ηπρφλ άιια ζεκεία ηεο παξνχζαο. Ζ Σξάπεδα εθηειεί ή 

δηαβηβάδεη πξνο εθηέιεζε ηηο εληνιέο ηνπ Πειάηε κε επαγγεικαηηθή επζπλεηδεζία, 

αθνινπζψληαο πάληνηε ηηο νδεγίεο ηνπ θαη ηεξψληαο ηελ απαξαίηεηε ερεκχζεηα. Ζ 

Σξάπεδα θαηαβάιιεη πξνζπάζεηεο ψζηε λα επηηχρεη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιψλ 

ην βέιηηζην απνηέιεζκα γηα ηνλ Πειάηε, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε πνιηηηθή 

εθηέιεζεο εληνιψλ πνπ αθνινπζεί. Ζ Σξάπεδα έρεη πάληνηε ην δηθαίσκα λα αξλείηαη 

ηελ εθηέιεζε εληνιήο αλ ππάξρεη νηαδήπνηε ππφλνηα φηη ε εθηέιεζε αληίθεηηαη ζε 

δηάηαμε λφκνπ ή δχλαηαη λα δηαηαξάμεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ηφπνπ 

δηαπξαγκάηεπζεο.  

1. Πεξηερφκελν ησλ εληνιψλ. Οη θάζε είδνπο εληνιέο ηνπ Πειάηε πξνο ηελ Σξάπεδα 

πξέπεη λα είλαη ζαθείο, ζπγθεθξηκέλεο θαη λα πεξηγξάθνπλ θαη θαζνξίδνπλ κε 

αθξίβεηα ην αληηθείκελν θαη ηνπο ηπρφλ φξνπο εθηέιεζήο ηνπο (π.ρ. πξνζεζκία, φξηα 

ηηκψλ θιπ). Ο Πειάηεο δχλαηαη λα δηαβηβάδεη εληνιέο κε ή ρσξίο φξην ηηκήο, 

ζχκθσλα πάληνηε κε ηνπο θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο. ε πεξίπησζε 

πνπ νη εληνιέο (νδεγίεο) ηνπ Πειάηε δελ είλαη ζπγθεθξηκέλεο ή ζαθείο ζρεηηθά κε 

φξνπο ή ζπλζήθεο εθηέιεζήο ηνπο, ε Σξάπεδα έρεη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα: α) λα κελ 

εθηειέζεη ηηο εληνιέο απηέο, β) λα δεηήζεη νδεγίεο γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο γ) λα ηηο 

εθηειέζεη αίξνληαο ηηο αζάθεηεο θαηά ηελ θξίζε ηεο, ρσξίο λα θέξεη θακία επζχλε γηα 

ηελ εξκελεία ηεο. Δληνιέο γηα ηξνπνπνηήζεηο, επηβεβαηψζεηο ή επαλαιήςεηο πξέπεη 

λα πξνζδηνξίδνληαη ξεηά σο ηέηνηνπ είδνπο εληνιέο. Οη εληνιέο ηνπ Πειάηε πξέπεη λα 

αλαθέξνπλ ζπγθεθξηκέλα ην πξφζσπν γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ δίδνληαη, άιισο 

ζεσξείηαη φηη δίδνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ηδίνπ ηνπ Πειάηε.  

2. Σξφπνο δηαβίβαζεο ησλ εληνιψλ. Δληνιέο ηνπ Πειάηε πξνο ηελ Σξάπεδα δίδνληαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηνλ ίδην απηνπξνζψπσο ή απφ εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηε δηαβίβαζε 

εληνιψλ πξφζσπν. Οη εληνιέο ηνπ Πειάηε δίδνληαη είηε γξαπηψο, σο εγγξάθνπ 

λννπκέλνπ θαη ηνπ ηειενκνηνηππηθνχ κελχκαηνο (Fax) ή ηνπ κελχκαηνο ζε 
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ειεθηξνληθή κνξθή (e-mail), είηε πξνθνξηθψο, θαη κέζσ ηειεθψλνπ, ζηνπο 

ηειεθσληθνχο αξηζκνχο πνπ γλσζηνπνηεί ε Σξάπεδα ζηνλ Πειάηε γηα ην ζθνπφ απηφ, 

θαζφζνλ, γηα ιφγνπο αζθαιείαο ησλ ζπλαιιαγψλ, ε Σξάπεδα επηθπιάζζεη ζηνλ 

εαπηφ ηεο ην δηθαίσκα λα κε δέρεηαη εληνιέο πνπ ηεο δίδνληαη κέζσ άιισλ 

ηειεθψλσλ. Ζ Σξάπεδα ζα έρεη πάλησο ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα αλαζηέιιεη ηελ 

εθηέιεζε ή δηαβίβαζε νπνηαζδήπνηε εληνιήο κέρξη ηε ιήςε επηβεβαίσζεο θαηά ηνλ 

ηξφπν πνπ ζα ζεσξεί ελδεδεηγκέλν. Ζ Σξάπεδα δεζκεχεηαη κφλνλ απφ εληνιέο ηνπ 

Πειάηε πνπ δίδνληαη ζε εξγάζηκεο ζηελ Διιάδα εκέξεο θαη ψξεο, αθφκα θαη γηα 

ηφπνπο εθηέιεζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε εκέξεο θαη ψξεο κε εξγάζηκεο ζηελ Διιάδα. Ζ 

Σξάπεδα δεζκεχεηαη σο πξνο εληνιέο πνπ δηαβηβάδνληαη κε ηειενκνηνηππηθφ κήλπκα, 

κφλν εθφζνλ απηέο δηαβηβάδνληαη ζηνλ εθάζηνηε εηδηθά πξνο ηνχην νξηδφκελν απφ 

ηελ Σξάπεδα αξηζκφ. Ζ Σξάπεδα, πξνο απφδεημε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εληνιψλ θαη 

γεληθά ησλ ζπκθσληψλ κε ηνλ Πειάηε θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θαλνληζηηθέο 

δηαηάμεηο δηθαηνχηαη λα πξνβαίλεη ζε θαηαγξαθή ησλ ηειεθσληθψλ ζπλδηαιέμεσλ. 

Ήδε δηά ηνπ παξφληνο ν Πειάηεο παξέρεη ηε ζπλαίλεζή ηνπ ζηελ ερνγξάθεζε ησλ 

ζπλνκηιηψλ ηνπ κε ηελ Σξάπεδα. Οη καγλεηνηαηλίεο ή ηα ειεθηξνληθά κέζα πνπ 

θαηαγξάθνπλ ηηο ηειεθσληθέο εληνιέο ηνπ Πειάηε, ην απφζπαζκα ή ηα απνζπάζκαηα 

ησλ απνκαγλεηνθσλεκέλσλ ζπλνκηιηψλ ηνπ Πειάηε, ηα έγγξαθα πνπ απνζηέιινληαη 

ζηελ Σξάπεδα, θαζψο θαη ηα ηειενκνηνηππηθά  κελχκαηα (Fax),  ζπκθσλείηαη φηη 

απνηεινχλ πιήξε απφδεημε απέλαληη ζηνλ Πειάηε γηα ηελ εληνιή ηνπ πξνο ηελ 

Σξάπεδα θαη ην πεξηερφκελφ ηεο θαη γηα θάζε εηδηθή ζπκθσλία κεηαμχ Σξάπεδαο θαη 

Πειάηε, κε επηηξεπνκέλνπ άιινπ απνδεηθηηθνχ κέζνπ θαη ηδίσο καξηχξσλ. Ζ 

Σξάπεδα, πάλησο, δχλαηαη λα απνδείμεη ηε δηαβίβαζε ηεο εληνιήο απφ ηνλ Πειάηε κε 

θάζε λφκηκν κέζν, ηδίσο κε κάξηπξεο. Ζ Σξάπεδα δελ θέξεη επζχλε γηα δεκία πνπ 

πξνθαιείηαη ζηνλ Πειάηε ζπλεπεία ζθαικάησλ ζην πεξηερφκελν ησλ 

απνκαγλεηνθσλήζεσλ, εθηφο αλ ηα ζθάικαηα νθείινληαη ζε δφιν ή βαξεηά ακέιεηα 

ησλ νξγάλσλ, βνεζψλ εθπιεξψζεσο ή πξνζηεζέλησλ ηεο Σξάπεδαο. Ζ Σξάπεδα 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα φπσο, γηα ιφγνπο αζθαιείαο ησλ ζπλαιιαγψλ, δεηεί απφ ηνλ 

Πειάηε, πξηλ απφ θάζε εθηέιεζε εληoιήο, έγγξαθε ή άιιε θαηά ηελ θξίζε ηεο 

ελδεδεηγκέλε επηβεβαίσζή ηεο απφ ηα ίδηα ηα εμνπζηνδνηεκέλα γηα ηε δηαβίβαζε ησλ 

εληνιψλ ηνπ Πειάηε πξφζσπα ή απφ ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Πειάηε. 

3. Σφπνο εθηέιεζεο. Με ηελ επηθχιαμε ξεηήο αληίζεηεο νδεγίαο, νη εληνιέο ηνπ 

Πειάηε εθηεινχληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα, ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή εθηέιεζεο 

εληνιψλ, ζε αγνξά ζηελ νπνία ε Σξάπεδα ζπκκεηέρεη σο κέινο (ηφπνο ίδηαο 

εθηέιεζεο). Αλαιπηηθφο θαηάινγνο ησλ ηφπσλ ζηνπο νπνίνπο είλαη δπλαηή ε 

θαηάξηηζε ζπλαιιαγψλ απφ ηελ Σξάπεδα παξαηίζεηαη ζηελ πνιηηηθή εθηέιεζεο 

εληνιψλ. Ο Πειάηεο ζπλαηλεί κε ηελ θαηάξηηζε ζπλαιιαγψλ εθηφο νξγαλσκέλσλ 

αγνξψλ ή ΠΜΓ ζηελ εκεδαπή ή ζηελ αιινδαπή, αθφκε θαη κε ηελ θαηάξηηζε 

ζπλαιιαγψλ απεπζείαο κε ηελ Σξάπεδα, ζχκθσλα πάληα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα 

ζηελ πνιηηηθή εθηέιεζεο εληνιψλ, παξέρεη δε πξνο ηελ Σξάπεδα ηε ξεηή γεληθή 

εληνιή ηνπ λα κελ αλαθνηλψλεη ακέζσο δεκφζηα εληνιή ηνπ κε φξην πνπ αθνξά 

κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε νξγαλσκέλε αγνξά, ε νπνία δελ εθηειείηαη ακέζσο ππφ ηηο 

επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο.  

4. Πεξαηηέξσ δηαβίβαζε ησλ εληνιψλ.  

4.1. ε πεξίπησζε πνπ ε εληνιή ηνπ Πειάηε αλαθέξεηαη ζε αγνξέο ή ΠΜΓ πνπ δελ 

ζπκκεηέρεη ε Σξάπεδα, ε ηειεπηαία, κε ηελ επηθχιαμε αληίζεησλ νδεγηψλ ηνπ 

Πειάηε, δηαβηβάδεη ηελ εληνιή πξνο εθηέιεζε ζε Δθηεινχζα Δπηρείξεζε ηεο 

επηινγήο ηεο ε νπνία πξνβαίλεη ζε εθηέιεζε ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή πνπ ε ίδηα 

(Δθηεινχζα Δπηρείξεζε) έρεη ζεζπίζεη. Ζ Σξάπεδα θαηαβάιιεη θάζε επηκέιεηα σο 

πξνο ηελ επηινγή ηεο Δθηεινχζαο Δπηρείξεζεο, δελ επζχλεηαη φκσο σο πξνο πξάμεηο 

ή παξαιείςεηο ηεο, θαζψο ε ηειεπηαία απνηειεί λνκηθά θαη νηθνλνκηθά απηφλνκε 
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επηρείξεζε. Σεθκαίξεηαη φηη ε ιεηηνπξγία Δθηεινχζαο Δπηρείξεζεο βάζεη άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο απφ αξκφδηα Αξρή θξάηνπο κέινπο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο 

ΔΠΔΤ ή πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ή ΟΔΚΑ ή, πξνθεηκέλνπ πεξί ηξίησλ θξαηψλ, βάζεη 

ηζνδχλακσλ θαλφλσλ επνπηείαο απνθιείεη ηελ χπαξμε πηαίζκαηνο ηεο Σξάπεδαο σο 

πξνο ηελ επηινγή ηεο Δθηεινχζαο Δπηρείξεζεο. Καηάινγνο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο 

νπνίεο ζπλεξγάδεηαη ε Σξάπεδα παξαηίζεηαη ζηελ πνιηηηθή εθηέιεζεο εληνιψλ.  

4.2. Χο Δθηεινχζα Δπηρείξεζε ινγίδεηαη θαη ε Αλψλπκε Δηαηξία Γηαρείξηζεο 

Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ, ε νπνία δηαζέηεη ή εμαγνξάδεη ηέηνηα κεξίδηα. Ζ Σξάπεδα 

δηθαηνχηαη λα εμαξηά ηε δηαβίβαζε ηέηνησλ εληνιψλ ζε Δθηεινχζα Δπηρείξεζε απφ 

εηδηθφηεξνπο φξνπο πνπ ζπλδένληαη κε ην ραξαθηήξα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ 

πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο ζπλαιιαγήο, φπσο, πξνθεηκέλνπ πεξί θηήζεσο ή 

δηαζέζεσο κεξηδίσλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, ε ζπκπιήξσζε ζρεηηθήο αηηήζεσο θαη ε 

θαηαβνιή ηεο αμίαο ησλ κεξηδίσλ ζην Θεκαηνθχιαθα ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ θηι.  

5. Υξφλνο ηζρχνο. Οη εληνιέο ηνπ Πειάηε πξνο ηελ Σξάπεδα ηζρχνπλ απνθιεηζηηθά 

θαη κφλν γηα ηελ εκέξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο δίδνληαη ή, φηαλ δίδνληαη ζε 

ρξφλν εθηφο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηε ζπλαιιαγή ηφπνπ εθηέιεζεο, γηα ηελ 

ακέζσο επφκελε εκέξα ιεηηνπξγίαο ηνπ, εθηφο εάλ άιισο ξεηψο θαη εγγξάθσο 

ζπκθσλεζεί. ε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηειέζεσο ησλ εληνιψλ ηνπ Πειάηε, ελ φισ 

ή ελ κέξεη, θαηά ηελ εκέξα πνπ ηζρχνπλ, δελ ηζρχνπλ απηέο γηα ηελ ακέζσο επφκελε 

εκέξα. Ζ Σξάπεδα δηθαηνχηαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη εθφζνλ ηνχην αξκφδεη ζηα 

ζπλαιιαθηηθά ήζε, ζηε ζρεηηθή κε ηε ζπλαιιαγή αγνξά ή είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ 

ηνπ Πειάηε, λα πξνβαίλεη ζε ηκεκαηηθή εθηέιεζε ησλ εληνιψλ απηνχ, εθηφο εάλ 

άιισο ξεηψο ζπκθσλήζεθε κε ηνλ Πειάηε. Δληνιέο ηνπ Πειάηε ανξίζηνπ δηαξθείαο 

γηα ηελ εθηέιεζε ηνπο ηζρχνπλ κέρξη λα αλαθιεζνχλ εγθχξσο απφ ηνλ Πειάηε. Ζ 

αλάθιεζε εληνιήο γίλεηαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε ηελ νπνία δίδνληαη εληνιέο ζηελ 

Σξάπεδα. 

6. Σξνπνπνίεζε - Αλάθιεζε εληνιψλ. Ο Πειάηεο δελ δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζε 

ηξνπνπνίεζε ή αλάθιεζε ησλ εληνιψλ πνπ έρεη παξάζρεη πξνο ηελ Σξάπεδα θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ζηελ νπνία αλαθέξνληαη θαη κία ψξα πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

απηήο. ε θάζε δε πεξίπησζε ε Σξάπεδα δελ δεζκεχεηαη απφ ηπρφλ αλάθιεζε ησλ 

εληνιψλ ηνπ Πειάηε, εθφζνλ απηέο έρνπλ δηαβηβαζζεί πεξαηηέξσ γηα εθηέιεζε ή έρεη 

δηελεξγεζεί νπνηαδήπνηε, έζησ θαη πξνθαηαξθηηθή, πξάμε εθηειέζεσο, 

απνθιεηφκελεο ηεο επζχλεο ηεο Σξάπεδαο γηα ηπρφλ δεκία ηνπ Πειάηε απφ ηελ 

εθηέιεζε ησλ εληνιψλ απηψλ. Ζ αλάθιεζε εληνιήο γίλεηαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε 

ηελ νπνία δίδνληαη νη εληνιέο πξνο ηελ Σξάπεδα. 

7. Οκαδνπνίεζε θαη επηκεξηζκφο εληνιψλ. Με ηελ επηθχιαμε αληίζεησλ ξπζκίζεσλ 

πνπ ηζρχνπλ ζηνπο ηφπνπο εθηέιεζεο, ε Σξάπεδα δηθαηνχηαη θαη έρεη ηελ επρέξεηα λα 

πξνβαίλεη ζε νκαδνπνίεζε θαη επηκεξηζκφ εληνιψλ ή ζπλαιιαγψλ ηνπ Πειάηε κε 

εληνιέο ή ζπλαιιαγέο άιισλ πειαηψλ ή/θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Σξάπεδαο, ζχκθσλα 

κε ηελ πνιηηηθή εθηέιεζεο εληνιψλ θαη ηνπο φξνπο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Ζ 

νκαδνπνίεζε ελδέρεηαη λα απνβαίλεη εηο βάξνο ηνπ Πειάηε ζε ζρέζε κε ηε 

κεκνλσκέλε εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλεο εληνιήο ηνπ.   

8. Δπζχλε Σξάπεδαο.  

8.1. ε πεξηπηψζεηο θαζπζηεξήζεσο, πεξηθνπψλ ή άιισλ ζθαικάησλ, πνπ ηπρφλ 

πξνθαινχληαη θαηά ηε κεηάδνζε ηειεγξαθεκάησλ, ηειεηππηθψλ ή ηειενκνηνηππηθψλ 

(Fax) ή ειεθηξνληθψλ (mail) κελπκάησλ ή κελπκάησλ κε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, 

θαζψο επίζεο θαη ζε πεξηπηψζεηο εζθαικέλεο κεηαθξάζεσο ή εξκελείαο ησλ 

ηερληθψλ φξσλ, ε Σξάπεδα επζχλεηαη κφλν γηα δφιν ή βαξεηά ακέιεηα ησλ νξγάλσλ, 

βνεζψλ εθπιεξψζεσο ή πξνζηεζέλησλ ηεο. Ζ Σξάπεδα επζχλεηαη κφλν γηα δφιν θαη 

βαξεηά ακέιεηα ησλ νξγάλσλ, βνεζψλ εθπιεξψζεσο ή πξνζηεζέλησλ ηεο, εάλ ν 

Πειάηεο ππνζηεί δεκία απφ ιάζνο, παξαλφεζε, πιάλε ή απάηε ζρεηηθά κε ην 
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πξφζσπν πνπ δήισζε ζηελ Σξάπεδα ηε βνχιεζή ηνπ γηα ηελ θαηάξηηζε ζπλαιιαγήο 

ή κε ην πεξηερφκελν ησλ δειψζεσλ βνπιήζεσο ή αλαθνηλψζεσλ πνπ γίλνληαη 

ηειεθσληθψο ή εγγξάθσο απφ θαη πξνο ηελ Σξάπεδα πξνο θαη απφ ηνλ Πειάηε ή απφ 

θαη πξνο ηελ Σξάπεδα πξνο θαη απφ ηξίηνπο (πεξηπηψζεηο πιαζηνπξνζσπίαο θαη 

πιαζηνγξαθίαο). ε θάζε πεξίπησζε εζθαικέλεο δηαβηβάζεσο δειψζεσο βνπιήζεσο 

ν Πειάηεο παξαηηείηαη απφ ην θαη' άξζξν 146 Α.Κ δηθαίσκα αθπξψζεσο ηεο 

δηθαηνπξαμίαο. Ο Πειάηεο αλαγλσξίδεη φηη ιφγσ ζπλζεθψλ πνπ αλαθέξνληαη είηε 

ζηελ αγνξά είηε ζηε δηαπξαγκαηεπζηκφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ, ελδέρεηαη 

λα κελ είλαη δπλαηή ή επρεξήο ε εθηέιεζε ή δηαβίβαζε ηεο εληνιήο. Ζ Σξάπεδα δελ 

ζα επζχλεηαη, φκσο, γηα ηε κε εθηέιεζε ή δηαβίβαζε ή ηελ νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε 

ζηελ εθηέιεζε ή ηε δηαβίβαζε εληνιψλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, εμαηξνπκέλεο ηεο 

ππαίηηαο κε εθηειέζεσο εληνιψλ ηνπ Πειάηε ή ππαίηηαο θαζπζηεξήζεσο ζηελ 

εθηέιεζε εληνιψλ ηνπ γηα δφιν θαη βαξεηά ακέιεηα ησλ νξγάλσλ, βνεζψλ 

εθπιεξψζεσο ή πξνζηεζέλησλ ηεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ηπρφλ επζχλε ηεο 

Σξάπεδαο δελ πεξηιακβάλεη ηελ απνθαηάζηαζε απνζεηηθήο δεκίαο ηνπ Πειάηε.  

8.2. Ζ Σξάπεδα δελ επζχλεηαη γηα ηε κε εθηέιεζε εληνιψλ, νη νπνίεο δίδνληαη κεηά 

ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ηφπνπ εθηέιεζεο πνπ αθνξνχλ (π.x. κεηά ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, πξνθεηκέλνπ γηα ζπλαιιαγέο πνπ 

δηελεξγνχληαη ζ' απηφ). Δπίζεο, ε Σξάπεδα δελ επζχλεηαη γηα ηε κε εθηέιεζε εληνιψλ 

ιφγσ ππέξβαζεο νξίσλ ζπλαιιαγψλ πνπ ηπρφλ ηίζεληαη ζε ηφπνπο εθηέιεζεο. Ζ 

επζχλε ηεο Σξάπεδαο ζε θακία πεξίπησζε δελ πεξηιακβάλεη ηελ απνθαηάζηαζε 

απνζεηηθήο δεκίαο απφ ηε κε εθηέιεζε εληνιψλ. Ζ Σξάπεδα δε θέξεη θακία επζχλε 

γηα ηπρφλ δεκία πνπ πξνθαιείηαη ζηνλ Πειάηε ή ηξίην πνπ έιθεη δηθαίσκα απφ απηφλ 

ζε πεξηπηψζεηο κεξηθήο ή νιηθήο αλαζηνιήο ή πεξηνξηζκνχ ησλ εξγαζηψλ ηεο ίδηαο 

ηεο Σξάπεδαο ή Δθηεινχζαο Δπηρείξεζεο, κε ηελ νπνία ζπλαιιάζζεηαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε, εμαηηίαο απνθάζεσλ θαη πξάμεσλ ησλ αξρψλ, ηπραίσλ 

γεγνλφησλ θαη γεγνλφησλ αλσηέξαο βίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαθνπήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ηφπνπ εθηέιεζεο θαη ηεο αζθήζεσο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απεξγίαο. 

8.3. ε πεξηπηψζεηο εζθαικέλεο αλαγξαθήο ηνπ θσδηθνχ ηνπ Πειάηε ή κε 

αλαγξαθήο απηνχ θαηά ηελ εθηέιεζε ή δηαβίβαζε ηεο εληνιήο, ή εζθαικέλεο 

αλαγξαθήο, ελ φισ ε ελ κέξεη, ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Πειάηε ζε παξαζηαηηθά ή ζηνηρεία 

ηεο Σξάπεδαο, εζθαικέλεο πιεθηξνιφγεζεο ζηνηρείσλ θαηά ηε δηαβίβαζε ζηνηρείσλ 

ζπλαιιαγήο ζην φλνκα ηνπ Πειάηε, θαζψο θαη εζθαικέλσλ εγγξαθψλ πηζηψζεσλ ή 

ρξεψζεσλ ζην ρξεκαηηζηεξηαθφ ινγαξηαζκφ ή ζην ινγαξηαζκφ ηίηισλ ηνπ Πειάηε 

εμαηηίαο πιάλεο ή παξαδξνκήο ππαιιήινπ ηεο Σξάπεδαο, δηθαηνχηαη απηή λα 

πξνρσξεί κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία ζε αθχξσζε ησλ ζπλαιιαγψλ, παξαζηαηηθψλ, 

ζηνηρείσλ θαη εγγξαθψλ ακέζσο κφιηο δηαπηζησζεί ε πιάλε ή παξαδξνκή, 

απνθιεηνκέλεο νπνηαζδήπνηε επζχλεο ηεο Σξάπεδαο γηα ην ιφγν απηφ. Αλ ε πιάλε ή 

παξαδξνκή δηαπηζησζεί θαζπζηεξεκέλα, έηζη πνπ λα κελ είλαη δπλαηή ε αθχξσζε 

ησλ επίζεκσλ ζηνηρείσλ θαη παξαζηαηηθψλ πνπ εθδίδεη θαη ηεξεί ε Σξάπεδα, απηή 

δηθαηνχηαη λα πξνβαίλεη κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ πξαγκάησλ ζηελ πξνηέξα θαηάζηαζε. 

8.4. Ζ Σξάπεδα δελ επζχλεηαη αλ ππάξρεη δπζιεηηνπξγία ζηα κεραλνγξαθηθά ή 

ηειεπηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα κέζσ ησλ νπνίσλ γίλεηαη δηαβίβαζε ησλ εληνιψλ ηνπ 

Πειάηε. Δπίζεο, ε Σξάπεδα δελ επζχλεηαη γηα δεκία απφ παξάλνκεο πξάμεηο ηξίησλ 

ηδίσο ηεο παξάλνκεο πξφζβαζεο θαη ρξήζεο (hacking). Δηδηθφηεξα, ν Πειάηεο θέξεη 

ηνλ θίλδπλν θαη ηελ επζχλε γηα ζθάικαηα πνπ νθείινληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαη ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ θαη έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ 

θαηαζηξνθή ή αιινίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ειεθηξνληθψλ εληνιψλ, ηεο 

ειεθηξνληθήο ελεκέξσζεο ή ινηπψλ πιεξνθνξηψλ.     
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9. Πνιηηηθή εθηέιεζεο εληνιψλ. Ζ πνιηηηθή εθηέιεζεο εληνιψλ ηεο Σξάπεδαο είλαη 

δεκνζηεπκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ζηε δηεχζπλζε www.ttbank.gr. Σεο σο άλσ 

πνιηηηθήο ν Πειάηεο έρεη ιάβεη πιήξε θαη ζαθή γλψζε θαη ηελ απνδέρεηαη ζην 

ζχλνιφ ηεο. Ζ Σξάπεδα δηαηεξεί πάληνηε ην δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο 

εθηέιεζεο εληνιψλ, ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ ππφ IX νξηδφκελα.  

 

ΗV. Δλεκέξσζε Πειάηε ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιψλ  

1. Ο Πειάηεο ελεκεξψλεηαη σο πξνο ηελ θαηάζηαζε ή ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιψλ πνπ 

δηαβίβαζε είηε ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο Σξάπεδαο, κε κέξηκλά ηνπ, ζην ηέινο θάζε 

εξγάζηκεο εκέξαο, νπφηε θαη παξαιακβάλεη απφ ηελ Σξάπεδα ηα ζηνηρεία ησλ 

ζπλαιιαγψλ πνπ δηελεξγήζεθαλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, είηε ηειεθσληθψο κε δηθή ηνπ 

πξσηνβνπιία θαη επζχλε. ε θάζε πεξίπησζε, ε Σξάπεδα παξέρεη ζηνλ Πειάηε 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο ηνπ θαη απνζηέιιεη ζε απηφλ 

εηδνπνίεζε γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο εθηέιεζεο ηεο εληνιήο ηνπ ην αξγφηεξν ηελ 

πξψηε εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο ή κεηά ηε ιήςε ηεο 

επηβεβαίσζεο πνπ ηεο απνζηέιιεη ηξίηνο, αλ ε Σξάπεδα ιακβάλεη ηελ επηβεβαίσζε 

απφ ηξίην. Ζ επηβεβαίσζε πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηηο 

εθάζηνηε ηζρχνπζεο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πιεξνθνξίεο. Ζ Σξάπεδα δελ απνζηέιιεη 

εηδνπνίεζε γηα ηελ επηβεβαίσζε εθηέιεζεο εληνιήο αλ πξφθεηηαη λα απνζηαιεί άκεζα 

ζηνλ Ηδηψηε Πειάηε απφ άιιν πξφζσπν, ηδίσο ΑΔΔΓ, επηβεβαίσζε πνπ πεξηέρεη ηηο 

ίδηεο πιεξνθνξίεο. ε πεξίπησζε εληνιήο πνπ αθνξά κεξίδηα ή κεηνρέο ΟΔΚΑ, θαη 

ε νπνία εθηειείηαη πεξηνδηθά, ε Σξάπεδα ελεκεξψλεη ηνλ Πειάηε ην αξγφηεξν θάζε 

έμη (6) κήλεο, ελψ φηαλ ε Σξάπεδα εθηειεί εληνιέο γηα ινγαξηαζκφ Πειαηψλ πνπ 

αθνξνχλ νκφινγα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ζπκβάζεσλ ελππφζεθσλ δαλείσλ κε ηνπο 

Πειάηεο απηνχο, γλσζηνπνηεί ηε ζπλαιιαγή ηαπηφρξνλα κε ηελ αλαθνίλσζε ησλ 

φξσλ ηνπ ελππφζεθνπ δαλείνπ, ην αξγφηεξν έλα κήλα κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζρεηηθήο εληνιήο ρσξίο λα ππέρεη άιιε ππνρξέσζε ελεκέξσζεο.           

2. Ο Πειάηεο δειψλεη φηη επηζπκεί ε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο 

εληνιήο ηνπ θαη ε επηβεβαίσζε ηεο εθηέιεζεο, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε 

ελεκεξψζεσο ηνπ θαη ηδηαίηεξα δηελέξγεηαο ζπλαιιαγήο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, λα 

παξέρεηαη ζε απηφλ κε επζχλε ηνπ ηδίνπ: 

□ κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζηε δηεχζπλζε 

……………………@…………………… 

□ κε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή ζηε δηεχζπλζε 

……………………………………………… 

□ λα κελ απνζηέιιεηαη ζε απηφλ γηα πξνζσπηθνχο ηνπ ιφγνπο, αιιά λα θπιάζζεηαη 

ζηα γξαθεία ηεο Σξάπεδαο (hold mail).   

  Γηεπθξηλίδεηαη ζηνλ Πειάηε φηη ηα κέζα θαη ν ηξφπνο ελεκέξσζήο ηνπ               

ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη βάζεη ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ηεο 

θεθαιαηαγνξάο, ιακβάλνληαο ππφςε, κεηαμχ άιισλ θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ 

Πειάηε.  

Ζ Σξάπεδα δελ θέξεη θακία επζχλε ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο δηεπζχλζεσο ή 

αξηζκνχ ηειεθψλνπ ηνπ Πειάηε ρσξίο ηελ ηήξεζε ησλ ππφ ΗΗ 3 νξηδνκέλσλ ησλ 

παξφλησλ Όξσλ.  

3. ε πεξίπησζε πνπ ε Σξάπεδα θηλεί ινγαξηαζκνχο Πειάηε πνπ πεξηιακβάλνπλ 

αθάιππηε αλνηθηή ζέζε, γλσζηνπνηεί ζηνλ Πειάηε θάζε δεκία πνπ ππεξβαίλεη ην 

πξνθαζνξηζκέλν φξην πνπ έρεη ζπκθσλεζεί, ην αξγφηεξν ζην ηέινο ηεο εξγάζηκεο 

εκέξαο, ζην νπνίν ζεκεηψζεθε ε ππέξβαζε ηνπ νξίνπ ή ζην ηέινο ηεο επφκελεο 

εξγάζηκεο εκέξαο, αλ ε ππέξβαζε ηνπ νξίνπ ζεκεηψζεθε ζε κε εξγάζηκε εκέξα. 

Σέινο, ε Σξάπεδα, εθφζνλ θαηέρεη ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ή θεθάιαηα ηνπ Πειάηε, 

απνζηέιιεη ζε απηφλ ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξφλν, κε ηνλ ηξφπν πνπ αλσηέξσ ππφ 
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IV 2 θαζνξίδεηαη, θαηάζηαζε πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ εθηφο αλ ν Πειάηεο έρεη 

ήδε ελεκεξσζεί απφ άιιε πεξηνδηθή ελεκέξσζε. Ζ θαηάζηαζε ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ πεξηιακβάλεη: ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ή θεθάιαηα 

πνπ θαηέρεη ε Σξάπεδα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε θαηά ην ηέινο ηεο ρξνληθήο 

πεξηφδνπ πνπ θαιχπηεη ε ελεκέξσζε, ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο σο αληηθείκελν 

ζπλαιιαγψλ ρξεκαηνδφηεζεο ηίηισλ, θαζψο θαη ην ηπρφλ φθεινο ηνπ Πειάηε απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζε ζπλαιιαγή ρξεκαηνδφηεζεο ηίηισλ.     

4. Αληηξξήζεηο ηνπ Πειάηε, πνπ αθνξνχλ νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ 

θαηαξηίζζεθαλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηά ηα αλσηέξσ 

ελεκέξσζή ηνπ απφ ηελ Σξάπεδα, πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε απηήλ εγγξάθσο 

ακέζσο κεηά ηελ ελεκέξσζε ηνπ θαη ην αξγφηεξν εληφο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ 

εκεξψλ απφ ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία πεξηήιζε ζηνλ Πειάηε ε ζρεηηθή ελεκέξσζε. 

Παξάιεηςε εγθαίξνπ ππoβoιήο αληηξξήζεσλ ηζρχεη θαη σο έγθξηζε. Ζ Σξάπεδα 

εθηζηά ηελ πξνζνρή ηνπ Πειάηε ζηε ζπλέπεηα απηή θαηά ηελ ελεκέξσζε πξνο ηνλ 

Πειάηε. Αλ ν Πειάηεο δελ ιακβάλεη ελεκέξσζε, ηελ νπνία ε Σξάπεδα φθεηιε λα ηνπ 

έρεη παξάζρεη, ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί εγγξάθσο θαη ρσξίο θακία θαζπζηέξεζε ηελ 

Σξάπεδα ακέζσο κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ, κέζα ζηνλ νπνίν ε ελεκέξσζε ηεο 

Σξάπεδαο ζα έπξεπε λα είρε παξαζρεζεί θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ πξαγκάησλ, θαη 

ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, αλ πξφθεηηαη γηα ελεκέξσζε 

κέζσ κελχκαηνο ζε θηλεηφ ηειέθσλν ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη είθνζη 

πέληε (25) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ αλ πξφθεηηαη γηα απιφ ηαρπδξνκείν, απφ ηελ 

εκέξα ή ηε ιήμε ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ αθνξνχλ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε 

απαιιάζζεηαη ε Σξάπεδα απφ θάζε επζχλε θαη δελ ζα δηθαηνχηαη ν Πειάηεο λα 

πξνβάιεη θακία απνιχησο απαίηεζε ή έλζηαζε θαηά ηεο Σξάπεδαο ιφγσ κε 

παξαιαβήο ελεκέξσζεο ή ιφγσ δηαθσλίαο κε ην πεξηερφκελφ ηεο. 

5. Ο Πειάηεο κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη θαη παξαιακβάλεη ζηνηρεία, επηβεβαηψζεηο 

ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ, αλαθνηλψζεηο, γλσζηνπνηήζεηο θαηά ηα αλσηέξσ δηά 

ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ, αληηπξνζψπσλ ή άιισλ ηξίησλ πξνζψπσλ 

ελεξγνχλησλ θαη' εληνιή ηνπ, ηεο Σξάπεδαο ερνχζεο ηνηνπηνηξφπσο εθπιεξψζεη, 

θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζή ηεο θαη απαιιαζζφκελεο νηαζδήπνηε επζχλεο. Ζ 

εμνπζηνδφηεζε ηνπ Πειάηε πξνο ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζχκβαζε 

παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηε δηαβίβαζε εληνιψλ ηνπ ζηελ Σξάπεδα 

πεξηιακβάλεη θαη ην δηθαίσκα ησλ πξνζψπσλ απηψλ λα ελεκεξψλνληαη θαη λα 

παξαιακβάλνπλ ζηνηρεία θαη επηβεβαηψζεηο γηα ηηο δηελεξγεζείζεο ζπλαιιαγέο γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε, λα ππνβάιινπλ αληηξξήζεηο θαη' απηψλ θαη λα ηηο εγθξίλνπλ 

ξεηψο ε ζησπεξψο. 

6. Γηα ηελ θαηαβνιή ρξεκάησλ ή παξάδνζε ηίηισλ ζηελ Σξάπεδα θαη αληηζηξφθσο 

εθδίδνληαη απνδείμεηο εηζπξάμεσο ή πιεξσκήο Υξεκάησλ θαη παξάδνζεο ή 

παξαιαβήο Σίηισλ. Κάζε ζπλαιιαγή, παξάδνζε ή παξαιαβή αμηψλ, θαηαβνιή ή 

είζπξαμε ρξεκάησλ, απνδεηθλχεηαη απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ ζηνηρείνπ 

(απφδεημε παξαιαβήο, παξάδνζεο, είζπξαμεο ή θαηαβνιήο) πνπ εθδίδεη ε Σξάπεδα 

θαη βάζεη ησλ αληίζηνηρσλ εγγξαθψλ ζηα βηβιία ηεο Σξάπεδαο, ηελ απνδεηθηηθή ηζρχ 

ησλ νπνίσλ απνδέρεηαη αλεπηθχιαρηα ν Πειάηεο. Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ηνπ Πειάηε 

ζην φηη νη επηβεβαηψζεηο (ι.ρ. Πηλαθίδηα) βεβαηψλνπλ ηε δηελέξγεηα ησλ ζπλαιιαγψλ 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε θαη δελ βεβαηψλνπλ ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ 

ηνπ πξνο ηελ Σξάπεδα νχηε θαη αληηζηξφθσο. Σφζν νη επηβεβαηψζεηο φζν θαη νη 

αλσηέξσ απνδείμεηο ζπληάζζνληαη θαη θέξνπλ ηηο ελδείμεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

ηζρχνπζεο θάζε θνξά λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο.  

 

V. Τπνρξεψζεηο ηνπ Πειάηε. 
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1. Πξνθαηαβνιή ηηκήκαηνο/Παξάδνζε ηίηισλ. Διιείςεη δηαθνξεηηθήο  εηδηθήο 

ζπκθσλίαο, ν Πειάηεο ππνρξενχηαη: α) λα πξνθαηαβάιεη ην αληίηηκν ησλ κεηνρψλ 

θαη ελ γέλεη ηίηισλ, ησλ νπνίσλ παξαγγέιιεη ηελ αγνξά κέζσ ηεο Σξάπεδαο, θαζψο 

θαη ηελ πξνκήζεηα ηεο Σξάπεδαο θαη ηα ελ γέλεη έμνδα ηεο ζπλαιιαγήο θαη β) λα 

ζέηεη ζηε δηάζεζε ηεο Σξάπεδαο ηνπο ηίηινπο πνπ παξαγγέιιεη ζηελ Σξάπεδα λα 

πσιεζνχλ, πξηλ απφ ηελ θαηάξηηζε ηεο ζπλαιιαγήο πσιήζεψο ηνπο. ε πεξίπησζε 

κε ηεξήζεσο ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ, ε Σξάπεδα δηθαηνχηαη λα κελ εθηειεί ελ φισ 

ή ελ κέξεη ηηο ζρεηηθέο εληνιέο ή θαη λα κε δηαβηβάδεη πξνο εθηέιεζε ή λα αθπξψλεη 

ηελ εθηέιεζε απηψλ. ε πεξίπησζε εθηειέζεσο ησλ εληνιψλ εθ κέξνπο ηεο Σξάπεδαο 

παξά ηε κε ηήξεζε ησλ σο άλσ ππνρξεψζεσλ, ππνρξενχηαη ν Πειάηεο ζε θαηάζεζε 

ηεο αμίαο ησλ ηίηισλ (επί αγνξάο), ζε παξάδνζε ησλ ηίηισλ ή κεηαθνξά απηψλ ζε 

Λνγαξηαζκφ Αμηψλ πνπ έρεη δηθαίσκα λα θηλεί ε Σξάπεδα (επί πσιήζεσο) θαη ζε 

θαηαβνιή ηεο πξνκήζεηαο ηεο Σξάπεδαο θαη ησλ ελ γέλεη εμφδσλ ζπλαιιαγήο ην 

αξγφηεξν κέρξη θαη ηε δσδεθάηε κεζεκβξηλή ηεο εκέξαο θαηά ηελ νπνία 

νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο ηεο ζπλαιιαγήο ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηεο 

εληνιήο. Γηα ζπλαιιαγέο πνπ εθηεινχληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ ε εκέξα απηή 

είλαη ζήκεξα σο πξνο ηηο κεηνρέο ε ηξίηε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηάξηηζε ηεο 

ζπλαιιαγήο. Ο Πειάηεο θαζίζηαηαη ηελ εκέξα απηή ππεξήκεξνο, απηνδηθαίσο θαη 

ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζή ηνπ, θαη επζχλεηαη γηα θάζε δεκία ηεο Σξάπεδαο απφ ηελ 

θαζπζηέξεζε απηή, ζεηηθή ή απνζεηηθή (δηαθπγφλ θέξδνο).  

2. Πίζησζε ηηκήκαηνο. Πίζησζε ηνπ ηηκήκαηνο απφ ηελ Σξάπεδα ππφ άιινπο φξνπο 

θαη ρσξίο ν Πειάηεο λα θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο, απαηηεί έγγξαθε εηδηθή θαη ξεηή 

ζπκθσλία ησλ κεξψλ.  

3. Με εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Πειάηε. Παξειζνχζεο απξάθηνπ ηεο 

πξνζεζκίαο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Πειάηε έλαληη ηεο Σξάπεδαο, 

ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, δχλαηαη ε Σξάπεδα λα πξνβεί ζε θάζε λφκηκε ελέξγεηα γηα 

ηελ εθθαζάξηζε ηεο γελφκελεο απφ απηήλ ζπλαιιαγήο. Ζ Σξάπεδα δηθαηνχηαη, 

εηδηθφηεξα, λα εθπνηήζεη ηηο θηλεηέο αμίεο πνπ ν Πειάηεο είρε δψζεη εληνιή λα 

αγνξαζζνχλ θαη αγνξάζζεθαλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ρσξίο απηφο λα έρεη θαηαβάιεη ην 

ηίκεκα αγνξάο ηνπο, ή λα αγνξάζεη ή κε άιιν ηξφπν δηαζέζεη (π.ρ. δαλεηζζεί) θηλεηέο 

αμίεο ηνπ ηδίνπ είδνπο θαη αξηζκνχ κε απηέο πνπ ν Πειάηεο είρε δψζεη εληνιή λα 

πσιεζνχλ θαη πσιήζεθαλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ρσξίο απηφο λα ηηο έρεη παξαδψζεη 

ζηελ Σξάπεδα ή λα ηηο έρεη κεηαθέξεη ζε Λνγαξηαζκφ Αμηψλ πνπ έρεη δηθαίσκα λα 

ρεηξίδεηαη ε Σξάπεδα. Ο Πειάηεο επζχλεηαη γηα ηελ εηο βάξνο ηνπ πξνθχπηνπζα 

δηαθνξά, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε δεκία ηεο Σξάπεδαο ζεηηθή ή απνζεηηθή. Κάζε 

δαπάλε γηα ην ιφγν απηφ, δηθαζηηθή ή κε, βαξχλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ 

Πειάηε. Πεξαηηέξσ, ε Σξάπεδα δχλαηαη λα πξνβεί ζε θάζε απαξαίηεηε ελέξγεηα γηα 

ηελ εθθαζάξηζε ηεο ζπλαιιαγήο ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ ζηνλ 

ηφπν δηελέξγεηαο  ηεο εθθαζάξηζεο. Ζ Σξάπεδα δχλαηαη λα κελ πξνβαίλεη ζε 

εθηέιεζε ησλ εληνιψλ ηνπ Πειάηε, εθφζνλ έρεη απαηηήζεηο ελαληίνλ ηνπ, αλεμάξηεηα 

απφ ην αλ απηέο είλαη ιεμηπξφζεζκεο ή κειινληηθέο ή ππφ αίξεζε θαη αλεμάξηεηα απφ 

ην αλ απηέο δελ απνξξένπλ απφ ηελ ίδηα ζπλαιιαθηηθή ζρέζε, ζηελ νπνία αθνξνχλ νη 

εληνιέο ηνπ Πειάηε. Γηθαηνχηαη, επίζεο, λα αξλείηαη ηελ εθπιήξσζε, ζην φλνκα θαη 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε, ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ηειεπηαίνπ έλαληη ηξίησλ 

πξνζψπσλ θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα ελεξγνπνηνχληαη ηα λφκηκα ησλ ελ ιφγσ ηξίησλ 

πξνζψπσλ δηθαηψκαηα.    

4. Καηαινγηζκφο επί πιεηφλσλ νθεηιψλ. Ζ Σξάπεδα έρεη πάληνηε ην δηθαίσκα, ζε 

πεξίπησζε χπαξμεο πεξηζζνηέξσλ νθεηιψλ ηνπ Πειάηε απφ ηελ ίδηα ή δηαθνξεηηθή 

αηηία λα νξίδεη ζε πνηά ή πνηέο νθεηιέο ηνπ Πειάηε ζα θαηαινγίδεηαη θάζε θαηαβνιή 

ηνπ. Ο Πειάηεο παξαηηείηαη θάζε δηθαηψκαηνο πνπ απνξξέεη απφ ηα άξζξα 422 θαη 

423 Α.Κ. λα νξίδεη ζε πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ νθεηιψλ θαηά ηελ θαηαβνιή, ηελ 



 - 131 - 

νθεηιή πνπ εμνθιείηαη θαη αλαγλσξίδεη φηη εάλ ε νθεηιή απνηειείηαη απφ ην ηίκεκα 

αγνξάο, ηνπο ηφθνπο, ηηο πξνκήζεηεο θαη ηα έμνδα, ε φπνηα θαηαβνιή θαηαινγίδεηαη 

πξψηα ζηα έμνδα, κεηά ζηηο πξνκήζεηεο, κεηά ζηνπο ηφθνπο θαη ηειεπηαία ζην 

ηίκεκα.  

5. Σξφπνο θαηαβνιήο ρξεκάησλ απφ Πειάηε. Ο Πειάηεο εμνθιεί ηηο ρξεκαηηθέο ηνπ 

ππνρξεψζεηο απέλαληη ζηελ Σξάπεδα είηε κε ηελ θαηαβνιή ρξεκαηηθψλ πνζψλ ζηελ 

Σξάπεδα απηνπξνζψπσο ή κέζσ βνεζψλ εθπιεξψζεσο κε θαηάζεζε ζηνπο 

ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ηεο Σξάπεδαο, πνπ γλσζηνπνηνχληαη επηζήκσο ζηνλ 

Πειάηε, είηε κε ηελ απφ ηελ Σξάπεδα αλάιεςε ρξεκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

ηξαπεδηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ πνπ έρεη δειψζεη ζηελ Σξάπεδα. Ζ Σξάπεδα κπνξεί θαηά 

ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα λα δερζεί ηελ παξάδνζε ηξαπεδηθήο ή 

δίγξακκεο επηηαγήο ή επηηαγήο εθδνζείζαο εηο δηαηαγή ηεο Σξάπεδαο, ή νπνηαδήπνηε 

άιιε κνξθή θαηαβνιήο ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ ηεο. 

ηελ εηδηθφηεξε πεξίπησζε εθδφζεσο επηηαγήο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ε 

θαηαβνιή ινγίδεηαη φηη ζπληειείηαη ηελ εκέξα πνπ ην πνζφ ηεο επηηαγήο είλαη 

δηαζέζηκν ζην ινγαξηαζκφ ηεο Σξάπεδαο, ηεο Σξάπεδαο επηθπιαζζνκέλεο λα πξνβεί 

ζε αθχξσζε ηπρφλ ελεξγεζείζαο Πηζηψζεσο ππέξ ηνπ Πειάηε ζην Υξεκαηηζηεξηαθφ 

ινγαξηαζκφ ηνπ θαη ηπρφλ εθδνζείζαο απνδείμεψο ηεο πξνο απηφλ, θαζψο θαη λα 

αζθήζεη θάζε δηθαίσκά ηεο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία πεξί επηηαγψλ, αλ ε επηηαγή 

είλαη αθάιππηε. Οηνζδήπνηε άιινο ηξφπνο θαηαβνιήο ρξεκάησλ δελ δχλαηαη λα 

αληηηαρζεί έλαληη ηεο Σξάπεδαο, εθηφο αληηζέηνπ ξεηήο εγγξάθνπ ζπκθσλίαο. 

Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηνλ Πειάηε φηη ε θαηαβνιή ρξεκάησλ δηέπεηαη κεηαμχ άιισλ 

θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο θαη ηνπ θαλνληζκνχ ηεο Σξάπεδαο πεξί 

απνηξνπήο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

6. Σξφπνο θαηαβνιήο ρξεκάησλ απφ ηελ Σξάπεδα. Ζ Σξάπεδα θαηαβάιιεη ρξεκαηηθά 

πνζά πνπ νθείιεη ζηνλ Πειάηε ελδεηθηηθά σο αληίηηκν απφ πψιεζε ηίηισλ ηνπ ηελ 

επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο εθθαζάξηζεο ηεο ζπλαιιαγήο θαη 

κφλνλ εθφζνλ έρνπλ θαηαβιεζεί ζηελ Σξάπεδα ηα ζρεηηθά πνζά απφ ην θνξέα, κέζσ 

ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζην ζπγθεθξηκέλν ηφπν εθηέιεζεο 

ή ηνλ αληηζπκβαιιφκελν απηήο. Ζ Σξάπεδα δελ επζχλεηαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ ηεο ή ηνπ θνξέα εθθαζάξηζεο θαη ηδίσο ηελ 

εκπξφζεζκε εθθαζάξηζε ηεο ζπλαιιαγήο απφ απηφλ γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ είηε 

ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηφπνπ εθθαζάξηζεο είηε ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ζπλαιιαγή. Σα σο άλσ ηζρχνπλ αληίζηνηρα θαη γηα ηελ παξάδνζε ηίηισλ απφ ηελ 

Σξάπεδα πξνο ηνλ Πειάηε. Ζ θαηαβνιή ησλ ρξεκάησλ δηελεξγείηαη κε πίζησζε ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ Πειάηε ηνλ νπνίνλ ν Πειάηεο έρεη δειψζεη ζηελ 

Σξάπεδα. Ζ Σξάπεδα έρεη ηε δπλαηφηεηα εθδφζεσο επηηαγήο ζε δηαηαγή ηνπ Πειάηε. 

Ο Πειάηεο ππνρξενχηαη ζε εηδνπνίεζε ηεο Σξάπεδαο ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ 

πξνεγνπκέλε εξγάζηκε εκέξα ζρεηηθά κε ηελ επηζπκία ηνπ πξνο θαηαβνιή ρξεκάησλ 

απφ ηελ Σξάπεδα. Σφπνο πιεξσκήο ζηηο πεξηπηψζεηο θαηαβνιήο είλαη ηα θεληξηθά 

γξαθεία ηεο Σξάπεδαο.  

7. Σξφπνο παξάδνζεο/παξαιαβήο ηίηισλ. Παξάδνζε Άπισλ ηίηισλ απφ ηνλ Πειάηε 

πξνο ηελ Σξάπεδα γίλεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαθνξάο ηνπο ζε ινγαξηαζκφ 

άπισλ ηίηισλ κε ρεηξηζηή ηελ Σξάπεδα. Ο Πειάηεο παξαδίδεη ελζψκαηνπο ηίηινπο 

θαη θάζε είδνπο απνδεηθηηθά ή βεβαησηηθά έγγξαθα πξνο ηελ Σξάπεδα, 

απηνπξνζψπσο ή κέζσ βνεζψλ εθπιεξψζεσο, φπσο κέζσ ηνπ Θεκαηνθχιαθα, 

απνθιεηζηηθά ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο Σξάπεδαο θαη ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν λα ηνπο 

παξαιακβάλεη ηακία ηίηισλ απηήο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν Πειάηεο απνζηέιιεη 

ελζψκαηνπο ηίηινπο θαη θάζε είδνπο απνδεηθηηθά ή βεβαησηηθά έγγξαθα κε 

ζπζηεκέλε επηζηνιή επί απνδείμεη ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο Σξάπεδαο, αλαγξάθεη 

ππνρξεσηηθψο ζε ζπλνδεπηηθή επηζηνιή ην είδνο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 
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απνζηειινκέλσλ ηίηισλ θαη εγγξάθσλ. Ζ Σξάπεδα δελ θέξεη επζχλε αλ ην 

πξαγκαηηθφ πεξηερφκελν δηαθέξεη ηνπ αλαγξαθνκέλνπ ζηε ζπλνδεπηηθή επηζηνιή 

πεξηερνκέλνπ. Οηνζδήπνηε άιινο ηξφπνο παξάδνζεο άπισλ ή ελζψκαησλ ηίηισλ θαη 

θάζε είδνπο απνδεηθηηθψλ ή βεβαησηηθψλ εγγξάθσλ δελ δχλαηαη λα αληηηαρζεί έλαληη 

ηεο Σξάπεδαο, εθηφο αληίζεηεο ξεηήο έγγξαθεο ζπκθσλίαο. 

Ζ παξάδνζε απφ ηελ Σξάπεδα ζηνλ Πειάηε ησλ άπισλ ηίηισλ πνπ είλαη 

θαηαρσξεκέλνη ζηε κεξίδα ηνπ επελδπηή ζε (ππν)ινγαξηαζκφ κε ρεηξηζηή ηελ 

Σξάπεδα γίλεηαη κε κεηαθνξά ηνπο ζε (ππν)ινγαξηαζκφ κε ρεηξηζηή ην θνξέα 

εθθαζάξηζεο ή άιιν ρεηξηζηή θαζ‟ ππφδεημε ηνπ Πειάηε. Ζ παξάδνζε απφ ηελ 

Σξάπεδα ηίηισλ θαη θάζε είδνπο απνδεηθηηθψλ ή βεβαησηηθψλ εγγξάθσλ γηα 

δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ αγνξαζζεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε, γίλεηαη ηελ επνκέλε 

εξγάζηκε ηεο παξαιαβήο απηψλ απφ ην θνξέα κέζσ ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε εθθαζάξηζε 

ησλ ζπλαιιαγψλ ή απφ άιιν θνξέα πνπ ηα εθδίδεη. Ο Πειάηεο ππνρξενχηαη ζε 

ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηεο Σξάπεδαο ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε 

εκέξα. Σφπνο παξαιαβήο ησλ σο άλσ ηίηισλ θαη εγγξάθσλ είλαη ηα θεληξηθά γξαθεία 

ηεο Σξάπεδαο θαη ηπρφλ απνζηνιή ηνπο ζηνλ Πειάηε ή Σξίην (Υεηξηζηή 

Λνγαξηαζκνχ) θαζ' ππφδεημή ηνπ γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε δηθά ηνπ έμνδα θαη κε δηθή 

ηνπ επζχλε.  

Ζ Σξάπεδα δχλαηαη λα ζπλάπηεη ζπκθσλίεο γηα ζπλαιιαγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηίηισλ 

ζρεηηδφκελεο κε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ θαηέρεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε ή 

λα ρξεζηκνπνηεί κε άιιν ηξφπν ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ηνπ Πειάηε γηα ίδην 

ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ άιινπ Πειάηε.  

8. Δπζχλε Σξάπεδαο. Ζ επηινγή ηνπ ηξφπνπ απνζηνιήο θαη ελ γέλεη δηαθίλεζεο 

ρξεκάησλ, ηίηισλ θαζψο θαη απνδεηθηηθψλ θαη βεβαησηηθψλ εγγξάθσλ αλήθεη, εθηφο 

αληηζέηνπ εγγξάθνπ ζπκθσλίαο, ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Σξάπεδαο, 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ 

πνπ ππάξρνπλ ζηνπο ηφπνπο εθηέιεζεο. Ζ Σξάπεδα δε θέξεη θακία απνιχησο επζχλε 

κεηά ηελ παξάδνζε ησλ ηίηισλ θαη αληηζηνίρσο ηελ παξνρή ηεο εληειήο ή ηελ 

απνζηνιή ηνπ εκβάζκαηνο θαη‟ εληνιή ηνπ Πειάηε. Σνλ ελ γέλεη θίλδπλν θέξεη ν 

Πειάηεο.  

Ζ επζχλε ηεο Σξάπεδαο γηα ηνπο ελζψκαηνπο ή άπινπο ηίηινπο θαη ηα θάζε είδνπο 

απνδεηθηηθά ή βεβαησηηθά έγγξαθα ηνπ Πειάηε, φζν ρξφλν απηά βξίζθνληαη ζηελ 

θαηνρή ηεο ή ζε ινγαξηαζκφ κε ρεηξηζηή ηελ ίδηα, πεξηνξίδεηαη ζε βαξεηά ακέιεηα θαη 

δφιν ησλ νξγάλσλ, βνεζψλ εθπιεξψζεσο ή πξνζηεζέλησλ ηεο. Ζ Σξάπεδα 

δηθαηνχηαη λα θαηαζέηεη έμσ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο θαη ζε ηξίηνπο, ηνπο 

ελζψκαηνπο ή άπινπο ηίηινπο θαη ηα θάζε είδνπο απνδεηθηηθά ή βεβαησηηθά έγγξαθα 

ηνπ Πειάηε, επζπλφκελε κφλνλ γηα πηαίζκα σο πξνο ηελ επηινγή ηνπ ηξίηνπ. Δάλ ε 

επηινγή ηνπ ρψξνπ θαηαζέζεσο ή ηνπ ηξίηνπ γίλεηαη θαζ' ππφδεημε ηνπ Πειάηε θαζψο 

θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ηξίηνο είλαη Πηζησηηθφ ίδξπκα, ε Σξάπεδα δελ ππέρεη 

θακία απνιχησο επζχλε. ε πεξίπησζε επειεχζεσο δεκίαο γηα ην ιφγν απηφ ε 

Σξάπεδα ππνρξενχηαη ζε εθρψξεζε ησλ απαηηήζεψλ ηεο θαηά ηνπ ηξίηνπ πξνο ηνλ 

Πειάηε, εθφζνλ απηφο ην επηζπκεί. Πεξαηηέξσ, ε Σξάπεδα δελ έρεη ηε θξνληίδα γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δεκνζηεχζεσλ θαη' άξζξα 843 επ. ΚΠνιΓ ζε ζρέζε κε ηνπο 

ηίηινπο ηνπ Πειάηε πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηεο θαη δελ επζχλεηαη ζε πεξίπησζε 

θεξχμεσο ηίηινπ αλίζρπξνπ. 

 

VI. Πξνκήζεηα – Ακνηβή  

1. Σν χςνο ηεο πξνκήζεηαο – ακνηβήο πνπ δηθαηνχηαη ε Σξάπεδα γηα ηελ παξνρή ησλ 

αλαθεξνκέλσλ ζηνλ φξν Η ππεξεζηψλ θαζνξίδεηαη απφ ηελ εθάζηνηε ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή ηεο Σξάπεδαο. Ζ Σξάπεδα παξέρεη ζηνλ Πειάηε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ην 
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εθάζηνηε ηζρχνλ θφζηνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θφξσλ, ησλ κεηαβηβαζηηθψλ 

εμφδσλ θαη θάζε άιιεο επηβάξπλζεο) θαη ηηο αλαιπηηθέο ρξεψζεηο.  

2. Ζ Σξάπεδα δχλαηαη λα ιακβάλεη απφ πξφζσπν δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ Πειάηε 

αληηπαξνρή ζρεηηδφκελε κε επελδπηηθή ππεξεζία πνπ παξέρεηαη ζηνλ Πειάηε ππφ 

κνξθή ακνηβήο, πξνκήζεηαο, ή κε ρξεκαηηθνχ νθέινπο, άιινπ απφ ηε ζπλήζε 

πξνκήζεηα ή ακνηβή γηα ηελ παξνρή ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο, εθφζνλ έρεη 

γλσζηνπνηήζεη ζηνλ Πειάηε κε ζπλνπηηθή κνξθή ηνπο βαζηθνχο φξνπο ησλ 

ζπκθσληψλ πνπ αθνξνχλ ηηο σο άλσ ακνηβέο, ηηο πξνκήζεηεο ή ηα ρξεκαηηθά νθέιε. 

Ζ Σξάπεδα γλσζηνπνηεί πξφζζεηεο ιεπηνκέξεηεο ησλ πξναλαθεξζεηζψλ ζπκθσληψλ 

θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ Πειάηε.  

3. Ζ Σξάπεδα δηαηεξεί πάληνηε ην δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο ηεο ηηκνινγηαθήο ηεο 

πνιηηηθήο, ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ ππφ IX νξηδφκελα.   

 

VII. Tξίηνο Θεκαηνθχιαθαο 

1. ηελ πεξίπησζε πνπ ν Πειάηεο έρεη αλαζέζεη ζε ηξίην πξφζσπν ηηο ππεξεζίεο 

ζεκαηνθπιαθήο επί ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ γηα ηα νπνία δίδεη εληνιέο ζηελ 

Σξάπεδα ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ν Πειάηεο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηελ 

Σξάπεδα γηα ην φλνκα ηνπ ζεκαηνθχιαθα πξν ηεο ππνβνιήο νηαζδήπνηε εληνιήο 

ζηελ Σξάπεδα. 

2. ηελ πεξίπησζε ηξίηνπ ζεκαηνθχιαθα, ξεηά ζπκθσλείηαη απφ ηνλ Πειάηε θαη ηελ 

Σξάπεδα φηη: 

α. ε Σξάπεδα δελ επζχλεηαη γηα νηαδήπνηε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ ζεκαηνθχιαθα, 

β. ν Πειάηεο θέξεη ηελ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ επηινγή ηνπ 

ζεκαηνθχιαθα, θαζψο θαη γηα θάζε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ ζεκαηνθχιαθα θαη ησλ 

ηπρφλ πξνζηεζέλησλ απηνχ, 

γ. ν Πειάηεο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή ππνρξέσζε λα εληέιιεη ην ζεκαηνθχιαθά ηνπ 

πξνθεηκέλνπ ν ζεκαηνθχιαθαο λα πξνβεί ζε θάζε ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα 

ηελ εθηέιεζεο εληνιήο ηνπ Πειάηε απφ ηελ Σξάπεδα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο.  Ο Πειάηεο νθείιεη λα έρεη δψζεη εληνιέο ζην ζεκαηνθχιαθά ηνπ, ψζηε ν 

ηειεπηαίνο λα ππνρξενχηαη λα  παξαδίδεη ζηελ Σξάπεδα εγθαίξσο ηα πξνο πψιεζε 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.  

 

VΗII. Παξνρή αζθαιεηψλ απφ ηνλ Πειάηε ππέξ ηεο Σξάπεδαο θαη δηθαίσκα 

επηζρέζεσο 

1. Ο Πειάηεο εμνπζηνδνηεί αλεθθιήησο –επεηδή ε εμνπζηνδφηεζε αθνξά θαη ην 

ζπκθέξνλ ηεο Σξάπεδαο- ηελ Σξάπεδα λα εθπνηήζεη θάζε πεξηνπζηαθφ ηνπ ζηνηρείν 

πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηεο ηδίαο, άκεζα ή κέζσ ηξίηνπ, ηδίσο Θεκαηνθχιαθα, γηα 

ηελ ηθαλνπνίεζε θάζε απαίηεζεο ηεο Σξάπεδαο ή ηεο Δθηεινχζαο Δπηρείξεζεο θαη' 

απηνχ, εθφζνλ ν Πειάηεο έρεη πεξηέιζεη ζε ππεξεκεξία σο πξνο ηελ εθπιήξσζε 

ππνρξέσζεο ηνπ πξνο ηελ Σξάπεδα ή ηελ Δθηεινχζα Δπηρείξεζε. Πεξαηηέξσ, ν 

Πειάηεο εμνπζηνδνηεί ηελ Σξάπεδα αλεθθιήησο –επεηδή ε εμνπζηνδφηεζε αθνξά θαη 

ην ζπκθέξνλ ηεο Σξάπεδαο- λα δίδεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ εληνιή ζε Δθηεινχζα 

Δπηρείξεζε ή Δθθαζαξίδνπζα Δπηρείξεζε ή Θεκαηνθχιαθα γηα δηάζεζε 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, πξνο εθπιήξσζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηνπ πξνο ηελ 

Σξάπεδα ή ηελ Δθηεινχζα Δπηρείξεζε.  

2. Κάζε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηνπ Πειάηε πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηεο Σξάπεδαο, 

άκεζα ή έκκεζα κέζσ ηξίηνπ, ηδίσο ζεκαηνθχιαθα, απνηειεί αληηθείκελν ελερχξνπ 

πξνο εμαζθάιηζε θάζε απαίηεζεο, πθηζηάκελεο, κειινληηθήο ή ππφ αίξεζε, ηεο 

Σξάπεδαο θαηά ηνπ Πειάηε. Δθφζνλ γηα ηε ζχζηαζε ηνπ ελερχξνπ απαηηείηαη εηδηθή 

δηαδηθαζία, ν παξψλ φξνο ηζνδπλακεί κε δήισζε βνπιήζεσο ηνπ Πειάηε γηα ηελ 

απνδνρή ηεο θαη εμνπζηνδφηεζή ηνπ πξνο ηελ Σξάπεδα, λα δηελεξγήζεη γηα 
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ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε, ηε δηαδηθαζία απηή θαη λα πξνβεί ζε θάζε ηπρφλ 

απαηηνχκελε γηα ην ζθνπφ απηφ πξφζζεηε ελέξγεηα, ππνγξάθνληαο νπνηνδήπνηε 

έγγξαθν απαηηεζεί ζρεηηθά γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε. Ο Πειάηεο ππνρξενχηαη λα 

δίδεη ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζή ηνπ θαη λα ππνγξάθεη θάζε αλαγθαίν έγγξαθν γηα ηε 

ζχζηαζε ελερχξνπ, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα φξν, εθφζνλ απηφ ήζειε απαηηεζεί, 

θαζψο θαη λα ιακβάλεη θάζε κέηξν, ψζηε λα παξακέλεη ηζρπξφ ην σο άλσ ελέρπξν 

έλαληη θάζε ηξίηνπ.       

3. Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θάζε είδνπο παξαζηαηηθψλ ή 

ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ πεξηέξρνληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ θαηνρή ηεο 

Σξάπεδαο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε, ή επί ησλ νπνίσλ ε Σξάπεδα απνθηά δηθαίσκα 

δηάζεζεο, απνηεινχλ αληηθείκελν επίζρεζεο εθ κέξνπο απηήο. Ζ Σξάπεδα δηθαηνχηαη, 

ζπλεπψο, λα αξλεζεί ηελ απφδνζε θαζελφο απφ απηά ζηνλ Πειάηε ή ζε άιιν 

πξφζσπν θαη' εληνιή ηνπ Πειάηε, έσο φηνπ ν Πειάηεο εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο 

πνπ ππέρεη έλαληη ηεο Σξάπεδαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, φιεο νη επηκέξνπο 

ζπλαιιαθηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ Πειάηε θαη ηεο Σξάπεδαο ζεσξνχληαη φηη 

απνξξένπλ απφ κία εληαία ζχκβαζε παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ. Απαηηήζεηο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ θάπνηα επηκέξνπο ζπλαιιαθηηθή ζρέζε κπνξνχλ λα πξνηαζνχλ 

απφ ηελ Σξάπεδα θαηά ηνπ Πειάηε ζε ζπκςεθηζκφ θαηά απαίηεζεο πνπ πξνθχπηεη 

απφ άιιε επηκέξνπο ζπλαιιαθηηθή ζρέζε. Ρεηά ζπκθσλείηαη κε ηνλ Πειάηε φηη ζε 

πεξίπησζε ππεξεκεξίαο ηνπ Πειάηε, εθηφο απφ ηα δηθαηψκαηα ηεο Σξάπεδαο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα § VIIΗ θαη ηδίσο ζηελ § VIIΗ 1, ε Σξάπεδα δχλαηαη θαηά 

ηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα λα πξνβαίλεη ζε ζπκβαηηθφ ζπκςεθηζκφ κε 

ιεμηπξφζεζκσλ ή/θαη κε νκνεηδψλ απαηηήζεσλ (φπσο ελδεηθηηθά κεηαμχ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ θαη ρξεκάησλ). Ζ Σξάπεδα δελ επζχλεηαη γηα δεκίεο πνπ 

πξνμελνχληαη ζηνλ Πειάηε ή ηξίην απφ ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηφο ηεο επηζρέζεσο 

ή απφ άιια λφκηκα ή ζπκβαηηθά κέηξα, πνπ ηπρφλ ιακβάλνληαη απφ απηήλ, γηα ηελ 

εμφθιεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο θαηά ηνπ Πειάηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

κειινληηθψλ ή ππφ αίξεζε απαηηήζεσλ. 

4. Αλ ν Πειάηεο έρεη ρξεσζηηθφ ππφινηπν ζηελ Σξάπεδα, αλεμάξηεηα απφ ην αλ είλαη 

ππεξήκεξνο σο πξνο ηελ εμφθιεζή ηνπ, ε Σξάπεδα δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ 

Πειάηε λα ηεο πξνζθνκίζεη, γηα αζθάιεηα ησλ απαηηήζεψλ ηεο, ρξεκαηνπηζησηηθά 

κέζα απνδνρήο ηεο, ησλ νπνίσλ ε αμία λα είλαη ίζε ηνπιάρηζηνλ κε ην 100% ηνπ 

ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ απηνχ θαη επί ησλ νπνίσλ ζα ζπληζηάηαη ελέρπξν. Ζ Σξάπεδα 

δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζε θάζε λφκηκε ελέξγεηα γηα ηελ εθπνίεζε πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ Πειάηε πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηεο ηδίαο, άκεζα ή κέζσ ηξίηνπ, ή 

ζηελ θαηνρή ηνπ Θεκαηνθχιαθα, σο ελέρπξν πξνο εμαζθάιηζε θάζε απαίηεζήο ηεο 

Σξάπεδαο θαηά ηνπ Πειάηε.  

5. Ο Πειάηεο βαξχλεηαη κε θάζε δαπάλε ή επηβάξπλζε, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη 

ζρεηηθά κε ηελ  παξαρψξεζε, δηαρείξηζε θαη ηπρφλ εθπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ 

απηψλ ζηνηρείσλ, κεηά απφ δηθαζηηθή απφθαζε ή ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ ή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο, 

θαζψο επίζεο θαη κε φια ηα δηθαζηηθά θαη άιια έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επηδίσμε απαίηεζεο ηεο Σξάπεδαο πξνο ηνλ Πειάηε ή απαίηεζεο απφ ππνθαηάζηαζε 

ηεο Σξάπεδαο ζε δηθαηψκαηα ηξίησλ θαηά ηνπ Πειάηε, φπσο π.ρ. θχιαθηξα, δαπάλεο 

επίβιεςεο ή θαηακέηξεζεο, αζθάιηζηξα, πξνκήζεηεο, δηθαζηηθέο θαη εμψδηθεο 

δαπάλεο θιπ. 

 

IX. Ηζρχο θαη Σξνπνπνηήζεηο ησλ Όξσλ. 

1. Δηδηθέο έγγξαθεο ζπκθσλίεο κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ Πειάηε ζε ζρέζε κε 

ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή ππεξηζρχνπλ έλαληη ησλ παξφλησλ Όξσλ.  
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2. ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηεο λνκνζεζίαο ή έθδνζεο απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο, ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ή άιισλ αξρψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

παξνρή ηεο ππεξεζίαο ιήςεο, δηαβίβαζεο θαη εθηέιεζεο εληνιψλ (κεηαμχ δε άιισλ 

ηδηαίηεξα ηνλ ηξφπν δηελέξγεηαο Υξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ κέζσ 

ρξεκαηηζηεξηαθψλ ινγαξηαζκψλ), θαζψο θαη ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ αξρψλ 

ή πξαθηηθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ κειψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ, νη κεηαβνιέο απηέο 

ηζρχνπλ απηνκάησο ζε ζρέζε κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Πειάηε έλαληη ηεο Σξάπεδαο 

ηξνπνπνηνχκελσλ αληηζηνίρσο ησλ ζρεηηθψλ φξσλ.  

3. Κάζε νπζηψδεο κεηαβνιή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρεη παξάζρεη ε Σξάπεδα ζηνλ 

Πειάηε κε ζηαζεξφ κέζν θαη ηδίσο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο απηήο ζην δηαδίθηπν 

(www.ttbank.gr) θαη ησλ φξσλ πνπ αθνξνχλ ηελ παξερφκελε απφ ηελ Σξάπεδα 

ππεξεζία ιήςεο, δηαβίβαζεο θαη εθηέιεζεο εληνιψλ, ηδίσο δε ηπρφλ ηξνπνπνίεζε ηεο 

πνιηηηθήο εθηέιεζεο εληνιψλ θαη ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ηεο Σξάπεδαο, 

αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Σξάπεδαο ζην δηαδίθηπν, γλσζηνπνηείηαη δε ζηνλ 

Πειάηε ζε εχζεην ρξφλν κε ζηαζεξφ κέζν (π.ρ. ειεθηξνληθφ ή απιφ ηαρπδξνκείν) 

θαη‟ επηινγή ηεο Σξάπεδαο. Ζ κεηαβνιή απηή δεζκεχεη ηνλ Πειάηε απφ ηελ 

αλάξηεζε ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Σξάπεδαο, ζε θάζε δε πεξίπησζε ε ηξνπνπνίεζε 

ηζρχεη απφ ηε γλσζηνπνίεζή ηεο ζηνλ Πειάηε 

4. ε πεξίπησζε αληηξξήζεσλ, ν Πειάηεο δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε 

παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ εληφο δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηεο 

γλσζηνπνηήζεσο. Παξειζνχζεο απξάθηνπ ηεο πξνζεζκίαο ηεθκαίξεηαη φηη 

απνδέρεηαη ην πεξηερφκελν ηεο ηξνπνπνηήζεσο. Ζ Σξάπεδα ζα επηζηήζεη επθξηλψο 

θαη εηδηθψο ζην έγγξαθν ηεο γλσζηνπνηήζεσο ηελ πξνζνρή ηνπ Πειάηε ζηελ 

επέιεπζε ηεο ζπλέπεηαο απηήο. ε θάζε πεξίπησζε ν Πειάηεο ζεσξείηαη φηη 

απνδέρεηαη ηελ ηξνπνπνίεζε εθφζνλ ζπλερίδεη λα δηαβηβάδεη εληνιέο πξνο εθηέιεζε 

ζηελ Σξάπεδα. 

 

X. Δηδηθέο δηαηάμεηο.  

1. Ζ παξνχζα ζχκβαζε εθαξκφδεηαη θαη ζηελ πψιεζε απφ ηελ Σξάπεδα ζηνλ 

Πειάηε, κε επηκέξνπο ζπλαιιαγέο, νκνιφγσλ θαη εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ 

ειιεληθνχ δεκνζίνπ, πνπ ηεξνχληαη ζην χζηεκα Λνγηζηηθήο Παξαθνινχζεζεο 

πλαιιαγψλ επί Άπισλ Σίηισλ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο έλαληη ηνπ θαηά 

πεξίπησζε ζπκθσλνχκελνπ ηηκήκαηνο, κε ηελ εηδηθή ζπκθσλία ηεο επαλαγνξάο ησλ 

ηίηισλ απφ ηελ Σξάπεδα ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ ζεκείν, αληί ηηκήκαηνο πνπ 

πξνθαζνξίδεηαη θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο πψιεζεο ζε θάζε επηκέξνπο ζπλαιιαγή 

Repos. Οη πσιεζέληεο ηίηινη ζα παξακέλνπλ ππνρξεσηηθά γηα θχιαμε ζηελ Σξάπεδα, 

ρσξίο ν Πειάηεο λα έρεη δηθαίσκα αλάιεςεο, κεηαβίβαζεο, εθπνίεζεο ή 

νπνηαζδήπνηε επηβάξπλζήο ηνπο. Ο Πειάηεο δελ ζα επηβαξχλεηαη κε έμνδα θχιαμεο.  

Ζ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο επαλαγνξάο πξηλ απφ ηε ζπκθσλεκέλε εκέξα είλαη 

δπλαηή, ξεηά ζπκθσλείηαη φκσο φηη ν Πειάηεο απνδέρεηαη λα επηβαξπλζεί κε ηφθνπο 

πνηλήο κε επηηφθην πνπ ζα νξίδεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ηελ Σξάπεδα. Οη ηφθνη 

πνηλήο ζε θάζε πεξίπησζε δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηνπο δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο, πνπ 

δηθαηνχηαη ν Πειάηεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο πξφσξεο ιήμεο κε ην επηηφθην πνπ 

ζπκθσλήζεθε θαηά ηελ πψιεζε ησλ Σίηισλ. Ζ Σξάπεδα δχλαηαη λα εμαξηά ηελ 

εθηέιεζε ηέηνησλ εληνιψλ απφ εηδηθφηεξνπο φξνπο πνπ ζπλδένληαη κε ην ραξαθηήξα 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ, φπσο ε ζπκπιήξσζε ζρεηηθήο 

αίηεζεο θηι.  

2. Όηαλ δηαηίζεληαη λενεθδηδφκελνη Σίηινη ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ ζηελ Πξσηνγελή 

Αγνξά, εθφζνλ πθίζηαηαη ζρεηηθή εληνιή ηνπ Πειάηε γηα θηήζε Σίηισλ γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ, ε Σξάπεδα δχλαηαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ φιε δηαδηθαζία δηάζεζεο 

ηίηισλ. Ζ ζπκκεηνρή απηή ζηε δηαδηθαζία δηάζεζεο γίλεηαη είηε απεπζείαο απφ ηελ 
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Σξάπεδα είηε κέζσ Βαζηθψλ Γηαπξαγκαηεπηψλ ηεο ΖΓΑΣ, ηνπο νπνίνπο επηιέγεη ε 

Σξάπεδα θαη νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηε ζρεηηθή δεκνπξαζία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη. 

Ζ Σξάπεδα δχλαηαη λα ζπκκεηέρεη θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε ηζρχνπζα δηαδηθαζία γηα 

ηελ θηήζε λενεθδηδφκελσλ Σίηισλ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ. Ζ Σξάπεδα δχλαηαη λα 

εμαξηά ηελ εθηέιεζε ηέηνησλ εληνιψλ απφ εηδηθφηεξνπο φξνπο πνπ ζπλδένληαη κε ην 

ραξαθηήξα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ, φπσο ε ζπκπιήξσζε 

ζρεηηθήο αίηεζεο θηι.  

  

 

(Σφπνο, Ζκεξνκελία) ........................................................................... 

 

 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ, 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Π 13 

 

 

ΤΜΒΑΖ ΚΟΗΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΜΔΡΗΓΑ 

 
ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ ………/……/……….. αθελφο ε αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ 
επσλπκία «………………» κε Αξ.ΜΑΔ …………………………., δηαζέηνπζα ηελ 
απαηηνχκελε άδεηα γηα ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηελ Σξάπεδα ηεο 
Διιάδνο (ΠΓΣΔ 2579/19.04.2006), ε νπνία εδξεχεη ζηε Αζήλα, νδφο Πεζκαδφγινπ, 
αξ. 2-6, θαη εθπξνζσπείηαη ελ πξνθεηκέλσ απφ ηνπο ππνγξάθνληεο ηελ παξνχζα 
(εθεμήο «Σξάπεδα»), θαη αθεηέξνπ νη:    
(Ηεξάξρεζε πλδηθαηνχρσλ) 
1) Δπψλπκν: …………….………, Όλνκα:………..………., Όλνκα 
Παηξφο:………………, Α.Γ.Σ./Αξ. Γηαβ/ξίνπ:………………………... Α.Φ.Μ. – 
ΓΟΤ:………………………………, 
Δπάγγεικα/Γξαζηεξηφηεηα:………………………..………., Ζκ/λία 
Γέλλεζεο:……………, Τπεθνφηεηα:……………………, Γ/λζε – 
Σ.Κ.:………………………………………………., Σειέθσλν – 
Φαμ:………………………………, ΚΩΓ. ΑΡ. ΑΣ – ΚΑΜΔ:…………………., Αξ. 
Λνγαξηαζκνχ Αμηψλ:……………………….., ΚΩΓ. ΥΔΗΡΗΣΖ ΑΣ:…………………..., 
ΚΩΓ. ΑΡΗΘΜ. ΔΠΔΝΓΤΣΖ:………………………………,ν/ε νπνίνο/-α αλαθέξεηαη θαη 
απνθαιείηαη ζηε ζπλέρεηα, ράξηλ ζπληνκίαο, «Ηεξαξρηθά Πξψηνο».       
 
2) Δπψλπκν:………………………, Όλνκα:…………………., Όλνκα 
Παηξφο:……………, Α.Γ.Σ./Αξ. Γηαβ/ξίνπ:………………………... Α.Φ.Μ. – 
ΓΟΤ:………………………………, 
Δπάγγεικα/Γξαζηεξηφηεηα:………………………..………., Ζκ/λία 
Γέλλεζεο:……………, Τπεθνφηεηα:……………………, Γ/λζε – 
Σ.Κ.:………………………………………………., Σειέθσλν – 
Φαμ:………………………………, ΚΩΓ. ΑΡ. ΑΣ – ΚΑΜΔ:…………………., Αξ. 
Λνγαξηαζκνχ Αμηψλ:……………………….., ΚΩΓ. ΥΔΗΡΗΣΖ ΑΣ:…………………..., 
ΚΩΓ. ΑΡΗΘΜ. ΔΠΔΝΓΤΣΖ:………………………………, 
 
3) Δπψλπκν:………………………, Όλνκα:…………………., Όλνκα 
Παηξφο:……………, Α.Γ.Σ./Αξ. Γηαβ/ξίνπ:………………………... Α.Φ.Μ. – 
ΓΟΤ:………………………………, 
Δπάγγεικα/Γξαζηεξηφηεηα:………………………..………., Ζκ/λία 
Γέλλεζεο:……………, Τπεθνφηεηα:……………………, Γ/λζε – 
Σ.Κ.:………………………………………………., Σειέθσλν – 
Φαμ:………………………………, ΚΩΓ. ΑΡ. ΑΣ – ΚΑΜΔ:…………………., Αξ. 
Λνγαξηαζκνχ Αμηψλ:……………………….., ΚΩΓ. ΥΔΗΡΗΣΖ ΑΣ:…………………..., 
ΚΩΓ. ΑΡΗΘΜ. ΔΠΔΝΓΤΣΖ:………………………………, 
  
4) Δπψλπκν:………………………, Όλνκα:…………………., Όλνκα 
Παηξφο:……………, Α.Γ.Σ./Αξ. Γηαβ/ξίνπ:………………………... Α.Φ.Μ. – 
ΓΟΤ:………………………………, 
Δπάγγεικα/Γξαζηεξηφηεηα:………………………..………., Ζκ/λία 
Γέλλεζεο:……………, Τπεθνφηεηα:……………………, Γ/λζε – 
Σ.Κ.:………………………………………………., Σειέθσλν – 
Φαμ:………………………………, ΚΩΓ. ΑΡ. ΑΣ – ΚΑΜΔ:…………………., Αξ. 
Λνγαξηαζκνχ Αμηψλ:……………………….., ΚΩΓ. ΥΔΗΡΗΣΖ ΑΣ:…………………..., 
ΚΩΓ. ΑΡΗΘΜ. ΔΠΔΝΓΤΣΖ:………………………………, 
  
5) Δπψλπκν:………………………, Όλνκα:…………………., Όλνκα 
Παηξφο:……………, Α.Γ.Σ./Αξ. Γηαβ/ξίνπ:………………………... Α.Φ.Μ. – 
ΓΟΤ:………………………………, 
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Δπάγγεικα/Γξαζηεξηφηεηα:………………………..………., Ζκ/λία 
Γέλλεζεο:……………, Τπεθνφηεηα:……………………, Γ/λζε – 
Σ.Κ.:………………………………………………., Σειέθσλν – 
Φαμ:………………………………, ΚΩΓ. ΑΡ. ΑΣ – ΚΑΜΔ:…………………., Αξ. 
Λνγαξηαζκνχ Αμηψλ:……………………….., ΚΩΓ. ΥΔΗΡΗΣΖ ΑΣ:…………………..., 
ΚΩΓ. ΑΡΗΘΜ. ΔΠΔΝΓΤΣΖ:………………………………, 
  
6) Δπψλπκν:………………………, Όλνκα:…………………., Όλνκα 
Παηξφο:……………, Α.Γ.Σ./Αξ. Γηαβ/ξίνπ:………………………... Α.Φ.Μ. – 
ΓΟΤ:………………………………, 
Δπάγγεικα/Γξαζηεξηφηεηα:………………………..………., Ζκ/λία 
Γέλλεζεο:……………, Τπεθνφηεηα:……………………, Γ/λζε – 
Σ.Κ.:………………………………………………., Σειέθσλν – 
Φαμ:………………………………, ΚΩΓ. ΑΡ. ΑΣ – ΚΑΜΔ:…………………., Αξ. 
Λνγαξηαζκνχ Αμηψλ:……………………….., ΚΩΓ. ΥΔΗΡΗΣΖ ΑΣ:…………………..., 
ΚΩΓ. ΑΡΗΘΜ. ΔΠΔΝΓΤΣΖ:………………………………,  
 
νη νπνίνη, καδί κε ηνλ Ηεξαξρηθά Πξψην, ζα αλαθέξνληαη θαη ζα απνθαινχληαη ζηε 
ζπλέρεηα, ράξηλ ζπληνκίαο «Πειάηεο»,  
 
δειψλνπλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο : 
 
ηνηρεία επηθνηλσλίαο: 
Παξαιήπηεο: 
………….…………………………………………………………………….……, 
Γηεχζπλζε: Οδφο ………………………………………..………….., Αξ. ……..., 
Σ.Κ.………., Υψξα: ……………………..., Σειέθσλν: ……………………….. Fax: 
………………………, 
 
θαη ζπλνκνινγνχλ, ζπκθσλνχλ θαη απνδέρνληαη ακνηβαία ηα αθφινπζα: 
 
1. Ζ Σξάπεδα έρεη θαηαξηίζεη κε θάζε έλαλ απφ ηνπο Πειάηεο ρσξηζηά χκβαζε 
Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ. Οη ππεξεζίεο απηέο αθνξνχλ ηδίσο ζηε ιήςε, 
δηαβίβαζε θαη εθηέιεζε εληνιψλ ησλ Πειαηψλ επί ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, ππφ 
ηνπο φξνπο πνπ εηδηθφηεξα δηαιακβάλνληαη ζε θάζε χκβαζε. Οη εηδηθφηεξεο 
ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ θαηαξηηζζεί κε ηνπο Πειάηεο έρνπλ σο αθνινχζσο:  
α) ε ζρέζε κε ηνλ Ηεξαξρηθά Πξψην εθ ησλ Πειαηψλ, ηελ απφ ……/……/...…. 
χκβαζε. 
β) ε ζρέζε κε ην δεχηεξν εθ ησλ Πειαηψλ, ηελ απφ ……/……/..……………… 
χκβαζε.   
γ) ε ζρέζε κε ηνλ ηξίην εθ ησλ Πειαηψλ, ηελ απφ ……./……/…………………. 
χκβαζε.  
δ) ε ζρέζε κε ηνλ ηέηαξην εθ ησλ Πειαηψλ, ηελ απφ ……/……/………………. 
χκβαζε. 
ε) ε ζρέζε κε ηνλ πέκπην εθ ησλ Πειαηψλ, ηελ απφ …...…/……/…………….. 
χκβαζε. 
ζη) ε ζρέζε κε ηνλ έθην εθ ησλ Πειαηψλ, ηελ απφ ….…/……/………………… 
χκβαζε. 
 
2. Οη Πειάηεο ηεξνχλ ηηο αηνκηθέο κεξίδεο επελδπηή κε ηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο ζην 
χζηεκα  Άπισλ Σίηισλ (πεξαηηέξσ «.Α.T.»), πνπ αλσηέξσ αλαιπηηθά 
αλαθέξνληαη, θαζψο θαη ηνπο Λνγαξηαζκνχο Αμηψλ θαη Λνγαξηαζκνχο Υεηξηζηή 
αληίζηνηρα, ησλ νπνίσλ έρεη δηθαίσκα ρξήζεο ε Σξάπεδα θαηφπηλ εληνιήο θάζε 
Πειάηε.      
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3. Οη Πειάηεο επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ ζην χζηεκα Άπισλ Σίηισλ (.Α.Σ.) Κνηλή 
Δπελδπηηθή Μεξίδα, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 31 παξ. 8 ηνπ Ν.3461/2006 θαη ηνπ 
άξζξνπ 6 Α ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ .Α.Σ., ψζηε νη ηίηινη πνπ ζα 
θαηαρσξνχληαη ζηε Μεξίδα απηή λα αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα απφ θνηλνχ ζηνπο 
Πειάηεο. Πξνο ην ζθνπφ απηφ εμνπζηνδνηνχλ ηελ Σξάπεδα λα ελεξγήζεη φ,ηη 
απαηηείηαη: α) γηα ηε δεκηνπξγία Κνηλήο Δπελδπηηθήο Μεξίδαο ζην .Α.Σ. θαη γηα ηε 
δεκηνπξγία Λνγαξηαζκνχ Αμηψλ ζηελ Κνηλή Δπελδπηηθή Μεξίδα κε ρεηξηζηή ηελ ίδηα 
ηελ Σξάπεδα θαη β) γηα ηε δεκηνπξγία αληίζηνηρνπ θσδηθνχ ζην ΟΑΖ, ν νπνίνο ζα 
είλαη μερσξηζηφο απφ ηνλ αηνκηθφ θσδηθφ ζην ΟΑΖ θαζελφο απφ ηνπο Πειάηεο, 
κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα θαηαξηίδνληαη νη ζπλαιιαγέο γηα ηηο άπιεο αμίεο πνπ 
θαηαρσξνχληαη ζηελ Κνηλή Δπελδπηηθή Μεξίδα.  
 
4. Ζ παξνχζα ζχκβαζε πξνθεηκέλνπ : α) γηα ζπλαιιαγέο πνπ θαηαξηίδνληαη κε 
πίζησζε ηνπ ηηκήκαηνο, β) γηα ζπλαιιαγέο επί παξαγψγσλ θαη γ) γηα ηε ζπκκεηνρή 
ζε δεκφζηεο εγγξαθέο, εθαξκφδεηαη κφλν θαηφπηλ εηδηθήο ζπκθσλίαο κε ηνπο 
Πειάηεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πνιηηηθή ηεο Σξάπεδαο θαη ηηο αληίζηνηρεο 
ζπκβάζεηο πνπ έρεη θαηαξηίζεη κε ηνλ ή ηνπο ζπλδηθαηνχρνπο (σο πξνο ηελ παξνρή 
πίζησζεο, θαηάξηηζε ζπλαιιαγψλ επί παξαγψγσλ ή ζπκκεηνρή ζε δεκφζηεο 
εγγξαθέο αληίζηνηρα), ηα επελδπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ή ησλ ζπλδηθαηνχρσλ ηεο 
Κ.Δ.Μ., πνπ, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, έρνπλ 
εμνπζηνδνηεζεί γηα ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ ινηπψλ 
ζπλδηθαηνχρσλ ηεο Κ.Δ.Μ. θαη ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο θεθαιαηαγνξάο.  
 
5. Οη πειάηεο ηεξνχλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζηελ Σξάπεδα ηνλ 
ππ΄ αξηζκφλ ………………………………………….. ρξεκαηηθφ ινγαξηαζκφ κε 
δηθαηνχρνπο φινπο ηνπο ζπλδηθαηνχρνπο ηεο Κνηλήο Δπελδπηηθήο Μεξίδαο, ν νπνίνο 
απνθαιείηαη πεξαηηέξσ «Σξαπεδηθόο Λνγαξηαζκόο».  
 
6. Οη Πειάηεο δειψλνπλ θαη βεβαηψλνπλ ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα ηελ Σξάπεδα:   
  
 α) Όηη έιαβαλ γλψζε ησλ δηαηάμεσλ: α) ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηνπο θνηλνχο 
ινγαξηαζκνχο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ν.5638/1932 θαη β) ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο 
ηνπ .Α.Σ. γηα ηηο θνηλέο επελδπηηθέο κεξίδεο. 
 β) Όηη αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψλνληαη νη ίδηνη, κε δηθή ηνπο 
πξσηνβνπιία θαη επζχλε, γηα θάζε ηξνπνπνίεζε ησλ παξαπάλσ ππφ α) 
αλαθεξφκελσλ δηαηάμεσλ, γλσξίδνληαο φηη ε Σξάπεδα ζα ηνπο παξέρεη ζρεηηθψο 
θάζε δπλαηή θαη απαξαίηεηε ζπλδξνκή, εθφζνλ ηεο δεηεζεί ηνχην απφ ηνπο Πειάηεο, 
θαζψο θαη φηη νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θνξέα 
εθθαζάξηζεο.  
 γ) Όηη ε Κνηλή Δπελδπηηθή Μεξίδα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.5638/1932, 
φπσο ηζρχεη.    
 
 δ) Όηη γλσξίδνπλ, σο πξνο ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ πξνβιέπεη ε λνκνζεζία θαη 
ζηηο νπνίεο ππνρξενχληαη ηπρφλ λα πξνβαίλνπλ, ηελ ππνρξέσζε ζπκπεξίιεςεο ηνπ 
ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρεη ν θαζέλαο θαζψο θαη ησλ κεηνρψλ πνπ είλαη 
θαηαρσξεκέλεο ζηελ Κνηλή Δπελδπηηθή Μεξίδα.  
 
 ε) Όηη γλσξίδνπλ θαη απνδέρνληαη φηη αιιαγή ζηελ ηεξάξρεζε ησλ 
ζπλδηθαηνχρσλ, φπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, ή 
νπνηαδήπνηε άιιε κεηαβνιή (πξνζζήθε-αθαίξεζε) είλαη δπλαηή κφλν εθφζνλ ζην 
κέιινλ απηέο κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ ηερληθά απφ ην αληίζηνηρν χζηεκα Άπισλ 
Σίηισλ, θαζψο θαη φηη, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο απφ ηνπο Πειάηεο είλαη αλήιηθνο, 
νη εληνιέο γηα θαηάξηηζε ζπλαιιαγψλ επί αμηψλ πνπ ηεξνχληαη ζηελ Κνηλή 
Δπελδπηηθή Μεξίδα ή γηα κεηαθνξά αμηψλ απφ ηελ Κνηλή Δπελδπηηθή Μεξίδα 
δίδνληαη ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπεη ν Αζηηθφο Κψδηθαο. 
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7. Οη Πειάηεο νξίδνπλ, σο αλσηέξσ αλαθέξεηαη, ηελ ηεξάξρεζε ησλ ζπλδηθαηνχρσλ 
ζηελ Κνηλή Δπελδπηηθή Μεξίδα θαη δειψλνπλ φηη έρνπλ ιάβεη πιήξε θαη ζαθή γλψζε 
ησλ ζπλεπεηψλ πνπ ε ηεξάξρεζε απηή επηθέξεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ 
Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ .Α.Σ. 
 
8. Οη Πειάηεο ζπκθσλνχλ θαη απνδέρνληαη φηη ν θαζέλαο απ΄ απηνχο, σο 
ζπλδηθαηνχρνο ηεο Κνηλήο Δπελδπηηθήο Μεξίδαο, δχλαηαη, εθφζνλ δελ νξίδεηαη άιισο 
ζηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ .Α.Σ., ελεξγψληαο αηνκηθά, ρσξίο ηε ζχκπξαμε 
ησλ ινηπψλ ζπλδηθαηνχρσλ, κέζσ ηεο Σξάπεδαο: 
α) λα ππνβάιιεη αηηήζεηο, φπσο ελδεηθηηθά: (i) κεηαθνξάο αμηψλ απφ ηελ Κνηλή 
Δπελδπηηθή Μεξίδα ζηελ αηνκηθή ηνπ θαη αληίζηξνθα θαη (ii) δεζκεχζεσο θαη 
απνδεζκεχζεσο αμηψλ θαη 
β) λα απεπζχλεη δειψζεηο βνπιήζεσο πξνο ην θνξέα εθθαζάξηζεο σο πξνο ηηο αμίεο 
πνπ είλαη θαηαρσξεκέλεο ζηελ Κνηλή Δπελδπηηθή Μεξίδα. Οη ζπλδηθαηνχρνη 
εμνπζηνδνηνχλ αιιήινπο θαη παξέρνπλ ζε θαζέλα μερσξηζηά απφ απηνχο ηε 
δπλαηφηεηα λα πξνβαίλεη ζηηο αλσηέξσ πξάμεηο θαη δειψζεηο ζην φλνκα θαη γηα 
ινγαξηαζκφ θαη ησλ ινηπψλ, σο αληηπξφζσπφο ηνπο, εμνπζηνδνηνχλ δε ηελ Σξάπεδα 
λα ελεξγεί ζρεηηθψο θάζε απαξαίηεηε πξάμε πξνο πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ. 
 
9. Οη Πειάηεο επηζπκνχλ λα θαηαξηίδνπλ κέζσ ηεο Σξάπεδαο ζπλαιιαγέο κε 
αληηθείκελν άπιεο αμίεο πνπ θαηαρσξνχληαη ζην .Α.Σ., ζηελ σο άλσ Κνηλή 
Δπελδπηηθή Μεξίδα, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπ θάζε 
Πειάηε θαη ηεο Σξάπεδαο ζπκβάζεηο, νη δηαηάμεηο ησλ νπνίσλ εθαξκφδνληαη 
θαηαιιήισο θαη αλαιφγσο θαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη 
ηεθκεξίσζε ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ, ε Σξάπεδα ζα αλνίμεη θαη ζα ηεξεί Κνηλφ 
Δπελδπηηθφ Λνγαξηαζκφ επ΄ νλφκαηη ησλ Πειαηψλ (ζην εμήο: ν «Κνηλφο 
Λνγαξηαζκφο»), θαη΄ αλαινγία φζσλ νξίδνληαη ζηε κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο θαη θάζε 
Πειάηε χκβαζε Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ. Οη ζπλαιιαγέο απηέο ζα 
θαηαξηίδνληαη θαηφπηλ εληνιψλ πνπ ζα δίδνπλ νη Πειάηεο, θαηά ηνπο φξνπο ηεο 
κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο θαη θάζε Πειάηε πκβάζεσο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ 
Τπεξεζηψλ. 
 
10. Οη Πειάηεο δειψλνπλ θαη απνδέρνληαη φηη ν θαζέλαο απφ απηνχο δχλαηαη, 
ελεξγψληαο αηνκηθά θαη ρσξίο ηε ζχκπξαμε ησλ άιισλ, λα δίδεη εληνιέο θαη ελ γέλεη 
νδεγίεο πξνο ηελ Σξάπεδα ζρεηηθά κε ηνλ Κνηλφ Λνγαξηαζκφ. Οη εληνιέο κπνξεί, 
ελδεηθηηθά, λα αθνξνχλ ζηελ θαηάξηηζε ζπλαιιαγψλ, είζπξαμε πηζησηηθψλ 
ππνινίπσλ, παξαιαβή θηλεηψλ αμηψλ θαζψο θαη κεηαθνξά απηψλ πξνο αηνκηθή 
κεξίδα νπνηνπδήπνηε Πειάηε. Οπνηαδήπνηε εληνιή ή νδεγία δίδεηαη απφ θάζε έλα 
απφ ηνπο Πειάηεο πξνο ηελ Σξάπεδα ζεσξείηαη δεζκεπηηθή θαη γηα ηνπο ινηπνχο, 
ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε εηδνπνίεζή ηνπο ή ε ιήςε επηβεβαίσζεο απφ απηνχο. 
 
11. Πειάηεο πνπ δίδεη πξνο ηελ Σξάπεδα εληνιέο ή νδεγίεο ζα δηεπθξηλίδεη φηη απηέο 
αθνξνχλ ζηνλ Κνηλφ Λνγαξηαζκφ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, θαη εθφζνλ ππάξρεη 
εχινγε ακθηβνιία ηεο Σξάπεδαο, απηέο ζα ζεσξείηαη φηη δελ αθνξνχλ ζηνλ Κνηλφ 
Λνγαξηαζκφ αιιά ζηνλ αηνκηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε. 
 
12. Κάζε Πειάηεο επζχλεηαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ έλαληη ηεο Σξάπεδαο γηα 
ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θαηάξηηζε ζπλαιιαγψλ πνπ δηελεξγνχληαη 
ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη θαηαρσξνχληαη ζηνλ Κνηλφ Λνγαξηαζκφ. Οη 
Πειάηεο εμνπζηνδνηνχλ αλεθθιήησο ηελ Σξάπεδα λα ρξεψλεη ή λα πηζηψλεη ηνλ 
Κνηλφ Λνγαξηαζκφ κε νπνηνδήπνηε πνζφ νθείιεη Πειάηεο ζηελ Σξάπεδα ή ε 
Σξάπεδα ζε Πειάηε, αληίζηνηρα, απφ νπνηαδήπνηε αηηία θαη αλ απνξξέεη ε απαίηεζε 
πνπ θέξεηαη θάζε θνξά ζε ρξέσζε ή ζε πίζησζε θαη αλεμάξηεηα απφ ην πφηε είλαη 
ιεμηπξφζεζκε, πηζηψλνληαο ή ρξεψλνληαο, αληίζηνηρα, νπνηνδήπνηε άιιν 
ινγαξηαζκφ Πειάηε – ζπλδηθαηνχρνπ ηνπ Κνηλνχ Λνγαξηαζκνχ ζηελ Σξάπεδα, κε 
εθαξκνδνκέλνπ νηνπδήπνηε ηεθκεξίνπ ηζνκνηξίαο. Ζ εμνπζηνδφηεζε απηή ηζρχεη θαη 
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ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ Πειάηε (κεηαζαλάηηνο πιεξεμνπζηφηεηα) σο πξνο 
ζπλαιιαγέο, νη εληνιέο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ νπνίσλ είραλ δνζεί φζν απηφο δνχζε 
θαη, ελ γέλεη, σο πξνο ππφινηπα πθηζηάκελα ελ δσή ηνπ. 
 
13. Ζ Σξάπεδα ελεκεξψλεη, θαηά ηα νξηδφκελα ζην λφκν θαη ζηελ παξνχζα 
ζχκβαζε, ηνλ εθάζηνηε  α΄ πλδηθαηνχρν Πειάηε, εθαξκνδνκέλσλ αλαιφγσο ησλ 
πθηζηακέλσλ κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο θαη θάζε Πειάηε αληίζηνηρσλ ζπκβαηηθψλ φξσλ 
πεξί ελεκέξσζεο θαη, ηδίσο, ηεο ππνρξέσζεο ηνπ Πειάηε λα πξνβάιιεη αληηξξήζεηο 
αλ νη δηελεξγεζείζεο ζπλαιιαγέο απνθιίλνπλ απφ δνζείζεο εληνιέο. Με ηελ 
ελεκέξσζε απηή ε Σξάπεδα εθπιεξψλεη, πιήξσο θαη πξνζεθφλησο, θάζε ζπκβαηηθή 
θαη λφκηκε ππνρξέσζή ηεο πξνο ελεκέξσζε έλαληη φισλ ησλ Πειαηψλ. ε θάζε 
πεξίπησζε, ε Σξάπεδα ζεσξείηαη φηη έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο γηα 
ελεκέξσζε έλαληη φισλ ησλ Πειαηψλ, εθφζνλ ελεκεξψζεη νπνηνλδήπνηε εμ απηψλ 
ζε ζρέζε κε ηηο θηλήζεηο ηνπ Κνηλνχ Λνγαξηαζκνχ θαη ην ππφινηπφ ηνπ ζε ρξήκαηα 
θαη ηίηινπο. Οη Πειάηεο δειψλνπλ θαη απνδέρνληαη φηη θαζέλαο απφ απηνχο δχλαηαη, 
ελεξγψληαο αηνκηθά θαη ρσξίο ηε ζχκπξαμε ησλ άιισλ, λα ιακβάλεη ηηο 
αλαθνηλψζεηο θαη ελεκεξψζεηο πνπ ζέηεη ζηε δηάζεζή ηνπο ε Σξάπεδα σο πξνο ηνλ 
Κνηλφ Λνγαξηαζκφ. Αληηξξήζεηο σο πξνο νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ησλ ζπλαιιαγψλ 
ππνβάιινληαη θαηά ηνπο φξνπο ηεο κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο θαη θάζε Πειάηε 
ζπκβάζεσο εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο ζηε ζχκβαζε απηή πξνζεζκίαο, ε νπνία 
αξρίδεη ηελ εκέξα πνπ ελεκεξψζεθε πξψηνο απφ ηελ Σξάπεδα νηνζδήπνηε Πειάηεο 
–  ζπλδηθαηνχρνο. 
 
14. Οη Πειάηεο εμνπζηνδνηνχλ ηελ Σξάπεδα λα δηελεξγεί πξνο απηνχο θαηαβνιέο γηα 
απαηηήζεηο ηνπο απφ ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγνχληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπο ζην 
πιαίζην ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζηνλ αλαθεξφκελν ζηνλ φξν 5 ηεο παξνχζαο 
ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ. ε θάζε πεξίπησζε θαη αλεμάξηεηα απφ ηα αλσηέξσ, ε 
Σξάπεδα, κε ηελ θαηαβνιή ρξεκαηηθψλ πνζψλ ζε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο Πειάηεο ή 
κε ηελ θαηάζεζε ρξεκάησλ ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ππνδείμεη νπνηνζδήπνηε 
απφ ηνπο Πειάηεο ζηελ Σξάπεδα, απαιιάζζεηαη πιήξσο απφ ηελ ππνρξέσζε 
θαηαβνιήο ησλ πνζψλ απηψλ έλαληη ησλ ινηπψλ Πειαηψλ, έρνπζα εθπιεξψζεη 
λνκίκσο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλαληη φισλ ησλ Πειαηψλ ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα 
ζχκβαζε. Οπνηαδήπνηε έγθξηζε δίδεηαη απφ νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο Πειάηεο ηζρχεη 
έλαληη φισλ ησλ Πειαηψλ – ζπλδηθαηνχρσλ ζε ζρέζε κε ηνλ Κνηλφ Λνγαξηαζκφ. Οη 
Πειάηεο δειψλνπλ θαη απνδέρνληαη φηη θαζέλαο απφ απηνχο, ελεξγψληαο αηνκηθά 
θαη ρσξίο ηε ζχκπξαμε ησλ άιισλ, δχλαηαη λα εηζπξάηηεη ρξήκαηα απφ ηελ Σξάπεδα 
ζε εμφθιεζε ππνρξεψζεψλ ηεο απφ ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγνχληαη γηα ινγαξηαζκφ 
ηνπο επί άπισλ αμηψλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη νη νπνίεο 
θαηαρσξνχληαη ζηνλ Κνηλφ Λνγαξηαζκφ, θαη΄ αλαινγία φζσλ νξίδνληαη ζηηο κεηαμχ 
ηεο Σξάπεδαο θαη θάζε Πειάηε ζπκβάζεηο, θαζψο θαη λα ππνγξάθεη ηα ζρεηηθά 
παξαζηαηηθά. 
 
15. Με ηελ παξάδνζε ζε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο Πειάηεο ηίηισλ -θαηά ηνπο φξνπο 
ησλ κεηαμχ θάζε Πειάηε θαη Σξάπεδαο ζπκβάζεσλ-, απφ απηνχο πνπ είλαη 
θαηαρσξεκέλνη ζηελ Κνηλή Δπελδπηηθή Μεξίδα θαη παξαθνινπζνχληαη κέζσ ηνπ 
Κνηλνχ Λνγαξηαζκνχ, ε Σξάπεδα απαιιάζζεηαη πιήξσο απφ ηελ ππνρξέσζε 
παξάδνζεο έλαληη ησλ ινηπψλ Πειαηψλ. Ζ Σξάπεδα δηθαηνχηαη λα παξαδίδεη ηίηινπο 
ζε Πειάηε ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε εηδνπνίεζε ησλ ινηπψλ Πειαηψλ ή ε ιήςε 
επηβεβαίσζεο απφ απηνχο. Οη Πειάηεο δειψλνπλ θαη απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα φηη 
θαζέλαο απφ απηνχο δχλαηαη, ελεξγψληαο αηνκηθά θαη ρσξίο ηε ζχκπξαμε ησλ 
άιισλ, λα δεηά ηε κεηαθνξά αμηψλ απφ ην Λνγαξηαζκφ Υεηξηζηή ηεο Σξάπεδαο ζηελ 
Κνηλή Δπελδπηηθή Μεξίδα πξνο Λνγαξηαζκφ Υεηξηζηή ζηελ αηνκηθή επελδπηηθή ηνπ 
κεξίδα ζην .Α.Σ., εθηφο αλ ππάξρεη αληίζεηε εηδηθή έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ φισλ 
ησλ Πειαηψλ θαη ηεο Σξάπεδαο. 
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16. Ζ Σξάπεδα δχλαηαη λα δεηεί έγθξηζε γηα θαηαξηηζζείζεο πξάμεηο θαη ζπλαιιαγέο 
επ΄ νλφκαηη θαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ Πειαηψλ. Έγθξηζε ελφο εθ ησλ Πειαηψλ πξνο 
ηελ Σξάπεδα ζεσξείηαη σο έγθξηζε θαη απφ ηνπο ινηπνχο, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε 
ε εηδνπνίεζε ή ε επηβεβαίσζε ησλ ππνινίπσλ Πειαηψλ.  
 
17. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ νπνηνπδήπνηε εθ ησλ Πειαηψλ, ν επηδήζαο ή νη 
επηδήζαληεο:  
α) νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ ηελ Σξάπεδα γξαπηψο γηα ηελ επέιεπζε ηνπ γεγνλφηνο 
απηνχ ρσξίο ππαίηηα βξαδχηεηα θαη    
β) ζπλερίδνπλ λα είλαη πξνζσπηθψο θαη αιιειεγγχσο ππεχζπλνη πξνο ηελ Σξάπεδα 
γηα ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θαηάξηηζε ζπλαιιαγψλ πνπ 
θαηαρσξνχληαη ζηνλ Κνηλφ Λνγαξηαζκφ είηε απηέο πξνέξρνληαη απφ ηηο ζπλαιιαγέο 
πνπ θαηαξηίζηεθαλ πξν ηεο παξαιαβήο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο γξαπηήο 
γλσζηνπνίεζεο ζαλάηνπ Πειάηε είηε κεηά. ε θάζε πεξίπησζε, γηα νθεηιέο έλαληη 
ηεο Σξάπεδαο απφ ζπλαιιαγέο πνπ είραλ θαηαξηηζζεί ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο θαη θαηαρσξήζεθαλ ζηνλ Κνηλφ Λνγαξηαζκφ θαηφπηλ εληνιψλ πνπ είραλ 
δνζεί ζηελ Σξάπεδα πξηλ απηή ιάβεη γλψζε ηνπ ζαλάηνπ Πειάηε, επζχλεηαη θαη ν ελ 
ιφγσ Πειάηεο κέζσ ησλ θιεξνλνκηθψλ δηαδφρσλ ηνπ εηο νιφθιεξνλ κε ηνπο 
ινηπνχο ζπλδηθαηνχρνπο – Πειάηεο ηνπ Κνηλνχ Λνγαξηαζκνχ. Σπρφλ ηειεπηαίνο 
επηδήζαο ζπλδηθαηνχρνο Πειάηεο εληέιιεηαη ηελ Σξάπεδα λα πξάμεη φ,ηη απαηηείηαη 
γηα ηελ ελνπνίεζε ηεο Κνηλήο Δπελδπηηθήο Μεξίδαο κε ηελ αηνκηθή ηνπ κεξίδα πνπ 
ηεξείηαη ζην .Α.Σ. εθφζνλ κνλαδηθφο ρεηξηζηήο ησλ κεξίδσλ απηψλ είλαη ε Σξάπεδα. 
 
18. Οη Πειάηεο ππνρξενχληαη λα ζπληνλίδνπλ κεηαμχ ηνπο ηηο ελέξγεηεο ηνπο θαη λα 
ζπλελλννχληαη κεηαμχ ηνπο πξηλ δψζνπλ εληνιέο ζηελ Σξάπεδα ζην πιαίζην ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε Σξάπεδα δέρεηαη εληνιέο απφ 
πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ζπλδηθαηνχρνπο Πειάηεο ηαπηφρξνλα ή κε κηθξή ρξνληθή 
απφθιηζε θαη νη εληνιέο απηέο πνπ ιακβάλεη είλαη, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, 
αληηθαηηθέο κεηαμχ ηνπο ή ε εθηέιεζή ηνπο ζα κπνξνχζε λα θξηζεί φηη ζπληζηά 
παξάβαζε λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ ή θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ, ηφηε ε Σξάπεδα έρεη 
δηθαίσκα, ρσξίο λα θέξεη νπνηαδήπνηε επζχλε έλαληη ησλ Πειαηψλ:                                         
 α) είηε λα επηιέμεη κεηαμχ ησλ πεξηζζνηέξσλ εληνιψλ/νδεγηψλ πνπ έιαβε, 
αλαθνηλψλνληαο, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ θαη εθ ησλ πζηέξσλ, ηελ χπαξμε ησλ 
πεξηζζνηέξσλ εληνιψλ ζηνπο Πειάηεο, θαζψο θαη ηε ζρεηηθή απφθαζή ηεο. 
 β) είηε λα αξλεζεί ηελ εθηέιεζε ησλ αληηθαηηθψλ εληνιψλ.  
 γ) είηε λα δεηήζεη λα ιάβεη έγγξαθε εληνιή απφ νπνηνλδήπνηε Πειάηε. 
ε θάζε πεξίπησζε, ε Σξάπεδα δελ επζχλεηαη έλαληη ησλ Πειαηψλ γηα αληηθαηηθέο 
εληνιέο ή γηα εληνιέο πνπ ζα κπνξνχζε λα θξηζεί φηη ζπληζηνχλ παξάβαζε 
λνκνζεηηθψλ ή θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε πνπ κηα εληνιή 
δίδεηαη ρσξίο λα έρεη εθηειεζζεί πξνεγνχκελε ή φηαλ έρεη μεθηλήζεη 
πξνπαξαζθεπαζηηθή ελέξγεηα γηα ηελ εθηέιεζε άιιεο εληνιήο. 
 
19. Ζ Σξάπεδα δηαηεξεί πάληνηε ην δηθαίσκα λα δεηεί, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, 
ηε ζχκπξαμε φισλ ησλ Πειαηψλ γηα επηκέξνπο ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ Κνηλφ 
Λνγαξηαζκφ. 
 
20. Οη ζρέζεηο κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο θαη ησλ Πειαηψλ ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο 
παξνχζαο χκβαζεο δηέπνληαη ζπκπιεξσκαηηθά απφ ηε χκβαζε Παξνρήο 
Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ινηπέο ζπλαθείο ζπκβάζεηο ησλ νπνίσλ νη φξνη, 
εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ παξνχζα, εθαξκφδνληαη αλαινγηθά. 
 
21. Πέξαλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηε χκβαζε Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ 
έρεη ζπλαθζεί κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο θαη θάζε Πειάηε θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ 
επφκελσλ εδαθίσλ, ε παξνχζα ιχεηαη απηνδηθαίσο ζε πεξίπησζε πνπ ε Σξάπεδα 
ιάβεη γλψζε γεγνλφηνο θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή ζέζεο νπνηνπδήπνηε Πειάηε ζε 
δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε, νπφηε ην πεξηερφκελν ηνπ Κνηλνχ Λνγαξηαζκνχ 
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πεξηέξρεηαη ηζνκεξψο ζε φινπο ηνπο Πειάηεο. Κάζε Πειάηεο νθείιεη λα 
γλσζηνπνηήζεη, ρσξίο ππαίηηα βξαδχηεηα θαη εγγξάθσο, ζηελ Σξάπεδα ηελ θήξπμε 
ζε πηψρεπζε ή ηε ζέζε ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε νπνηνπδήπνηε Πειάηε – 
ζπλδηθαηνχρνπ, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν γεγνλφο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 
απαγφξεπζε δηάζεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Πειάηε – ζπλδηθαηνχρνπ. Δίλαη 
έγθπξεο φιεο νη πξάμεηο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί ζε ζρέζε κε ηνλ Κνηλφ Λνγαξηαζκφ 
πξηλ ε Σξάπεδα ιάβεη πιήξε θαη απνδεδεηγκέλε γλψζε ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ, 
ησλ πξάμεσλ απηψλ ινγηδνκέλσλ σο θαηαξηηζζεηζψλ σο πξνο ηνπο ππφινηπνπο 
Πειάηεο – ζπλδηθαηνχρνπο. ε θάζε πεξίπησζε, νη ηειεπηαίνη ππφινηπνη Πειάηεο – 
ζπλδηθαηνχρνη επζχλνληαη εηο νιφθιεξνλ έλαληη ηεο Σξάπεδαο γηα θάζε νθεηιή 
Πειάηε – ζπλδηθαηνχρνπ, σο πξνο ηνλ νπνίν επήιζε έλα απφ ηα παξαπάλσ 
γεγνλφηα ζε ζρέζε κε ηνλ Κνηλφ Λνγαξηαζκφ. 
 
22. ε πεξίπησζε ιχζεο ηεο ζχκβαζεο ην ηπρφλ πθηζηάκελν πεξηερφκελν ηνπ θνηλνχ 
ινγαξηαζκνχ πεξηέξρεηαη ηζνκεξψο ζε φινπο ηνπο Πειάηεο θαη ε Σξάπεδα δηθαηνχηαη 
λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα απαηηείηαη γηα ηε κεηαθνξά θηλεηψλ αμηψλ απφ 
ηελ Κνηλή Δπελδπηηθή κεξίδα ζηνπο αηνκηθνχο ινγαξηαζκνχο ησλ Πειαηψλ, 
δπλάκελε λα ζηξνγγπινπνηήζεη θιάζκαηα αμηψλ.    
 
23. Αλάθιεζε εμνπζηνδνηήζεσο πνπ παξέζρε Πειάηεο πξνο ηελ Σξάπεδα θαηά ηελ 
παξνχζα ζχκβαζε, φηαλ απηή επηηξέπεηαη, δεζκεχεη κφλνλ ηνλ ίδην θαη θνηλνπνηείηαη 
εγγξάθσο ζηελ Σξάπεδα, ηζρχεη δε κεηά ηελ πάξνδν πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ 
παξαιαβή ηεο, εθηφο θαη αλ ε Σξάπεδα δερζεί πξνεγνχκελε ελεξγνπνίεζή ηεο. ε 
θάζε πεξίπησζε, ε αλάθιεζε απηή δελ ηζρχεη αλ, βάζεη ηεο αλαθαινχκελεο 
εμνπζηνδνηήζεσο, έρεη δηελεξγεζεί πξάμε, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο αλακέλνληαη 
ή επέξρνληαη θαη κεηά ηελ πξνζεζκία απηή. Ζ Σξάπεδα, ζε πεξίπησζε αλάθιεζεο 
εμνπζηνδνηήζεσο, δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη αδεκίσο ηελ παξνχζα ζχκβαζε. 
 
24. Αλάθιεζε ηεο εμνπζηνδφηεζεο ηνπ α’ ζπλδηθαηνχρνπ σο πξνο ηηο ζρέζεηο ηνπ κε 
ην ΚΑΑ είλαη δπλαηή κφλν εθφζνλ κπνξεί ηερληθά, απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο 
Άπισλ Σίηισλ, λα γίλεη αιιαγή ζηελ ηεξάξρεζε ησλ ζπλδηθαηνχρσλ, δηαθνξεηηθά ε 
αλάθιεζε ηζνδπλακεί κε αίηεζε δεκηνπξγίαο λέαο Κνηλήο Δπελδπηηθήο Μεξίδαο. Σν 
ίδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε παξαίηεζεο ηνπ α’ ζπλδηθαηνχρνπ ή χπαξμεο άιισλ 
πξνβιεκάησλ ζην πξφζσπφ ηνπ.  
 
25. Καηαγγειία ηεο ζχκβαζεο απφ έλα ζπλδηθαηνχρν ζπλεπάγεηαη θαηαγγειία ηεο 
ζχκβαζεο ζην ζχλνιφ ηεο.  
 
26. Οη δηαηάμεηο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο χκβαζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ 
Τπεξεζηψλ θαη ησλ ελ γέλεη ζπκβάζεσλ κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο θαη θάζε Πειάηε, πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηηο θαη΄ ηδίαλ ζπκβάζεηο κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο θαη θάζε Πειάηε, θαη 
ηδίσο εθείλεο πνπ αθνξνχλ ζηε κνλνκεξή απφ ηελ Σξάπεδα ηξνπνπνίεζε ησλ 
ζπκβάζεσλ, ηζρχνπλ θαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. Ζ Σξάπεδα αξθεί λα ελεκεξψζεη 
γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο νπνηνλδήπνηε Πειάηε.  
 
27. πκβαηηθή ηξνπνπνίεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηεί ηε ζχκπξαμε, αθελφο, 
ηεο Σξάπεδαο θαη, αθεηέξνπ, νπνηνπδήπνηε Πειάηε. ηελ πεξίπησζε απηή, ε 
Σξάπεδα ελεκεξψλεη εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο φινπο ηνπο 
ζπλδηθαηνχρνπο. 
 
Ζ ζχκβαζε θαηαξηίζηεθε θαη ππνγξάθεηαη ζε………..…….(…..) πξσηφηππα, απφ ηα 
νπνία έιαβαλ απφ έλα ν θάζε έλαο απφ ηνπο Πειάηεο θαη ηα ππφινηπα ε Σξάπεδα. 

 
(Σόπνο, Ζκεξνκελία) 

........................................................................... 
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ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ, 

 

Ζ ΣΡΑΠΔΕΑ  ΟΗ ΠΔΛΑΣΔ 

 

 

ΟΝΟΜ/ΜΟ: …………………………………….….…………..  

 
 
 
 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: ………………………………………….………. 

  

Ολνκ/κν – Τπνγξαθή 

 

1.                           2.                     3.  

 
 
 

4.                          5.                       6.  

 
 

 

Οη ζπλδηθαηνύρνη νξίδνπλ όηη ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ 
νηνπδήπνηε εθ ησλ ζπλδηθαηνύρσλ ηεο Κνηλήο Δπελδπηηθήο 
Μεξίδαο νη αμίεο ηεο ζα πεξηέξρνληαη απηνδίθαηα ζηνπο 
ινηπνύο επηδώληεο, κέρξη ηνπ ηειεπηαίνπ εμ΄ απηώλ, ζύκθσλα 
κε ην εδάθην 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.5638/1932. 
Οη Πειάηεο: 

1. 

………………………………… 

4. ……………………………… 

2. 

…………………………………. 

5. …………………………………. 

3. 

…………………………………… 

6. 

…………………………………. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Π 14 

 

Πξνο ηελ 

ΣΡΑΠΔΕΑ  

  

Αζήλα, 

ΣΚ    

Τπφςε θ. ………………………….………… 

…………/……/ 200…  

 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΖΛΩΖ Ι ΤΝΑΗΝΔΖ Ι ΒΔΒΑΗΩΖ ΠΔΛΑΣΖ 

  

 

Ο ππνγξάθσλ / Ζ ππνγξάθνπζα /  Οη ππνγξάθνληεο ηελ παξνχζα  

 

Όλνκα :  

Δπψλπκν :  

Γηεχζπλζε :  

Α.Γ.Σ /Γηαβαηεξίνπ :  

Α.Φ.Μ. :  

Κσδηθφο Πειάηε :  

 

δειψλσ/νπκε φηη: 

 

 

Η) ΓΔΝΗΚΔ ΤΝΑΗΝΔΔΗ: 

 

Με ηελ επηθχιαμε αληίζεησλ έγγξαθσλ νδεγηψλ κνπ/καο ζρεηηθά κε θάπνηα ζπλαιιαγή 

κνπ/καο, παξέρσ/νπκε πξνο ηελ Σξάπεδα ηε ξεηή γεληθή εληνιή κνπ/καο λα κελ αλαθνηλψλεη 

ακέζσο δεκφζηα εληνιή κνπ/καο κε φξην, πνπ αθνξά κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε νξγαλσκέλε 

αγνξά, ε νπνία δελ εθηειείηαη ακέζσο ππφ ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. 

NAI □          OXI □ 

 

Παξέρσ/νπκε ηε ξεηή γεληθή ζπλαίλεζή κνπ/καο ζηε ρξεζηκνπνίεζε απφ ηελ Σξάπεδα 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή κνπ/καο θαη αλήθνπλ ζε εκέλα/εκάο. 

NAI □          OXI □ 

 

Παξέρσ/νπκε ηε ξεηή γεληθή ζπλαίλεζή κνπ/καο γηα ηελ εθηέιεζε ή ηε δηαβίβαζε εληνιψλ 

κνπ/καο πξνο εθηέιεζε εθηφο νξγαλσκέλσλ αγνξψλ ή Πνιπκεξψλ Μεραληζκψλ 

Γηαπξαγκάηεπζεο (ΠΜΓ). 

 

NAI □          OXI □ 

 

 

ΗΗ) Ζ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΜΟΤ: 

 

Γειψλσ/νπκε φηη έρσ/νπκε ζπρλή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη ζπλαηλψ/νχκε ψζηε ε 

ελεκέξσζή κνπ/καο γηα θάζε πιεξνθνξία, λα γίλεηαη, αθελφο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο 

Σξάπεδαο ζηε δηεχζπλζε www.  …..gr θαη φπνπ απαηηείηαη «ζηαζεξφ κέζν», θαη’ επηινγή ηεο 

Σξάπεδαο: 

 

□ ζηελ ειεθηξνληθή κνπ/καο δηεχζπλζε ………………@............................, ζηελ νπνία 

έρσ/νπκε απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα πξφζβαζεο 

 

□  κέζσ ηειενκνηνηππίαο (facsimile) ζηνλ αξηζκφ …………………………………………  
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□ κέζσ ηαρπδξνκείνπ, ζηε δηεχζπλζε (νδφο)……………………………………..……… (αξ.) 

………… …… .. (Πφιε)………………………………., (Υψξα)…………… …….. (ΣΚ) 

…………… ……  

 

□ επηζπκψ λα κελ κνπ απνζηέιιεηε ελεκέξσζε αιιά λα ηεξείηε απηήλ, γηα δηάζηεκα πέληε 

εηψλ απφ ηελ έθδνζε θάζε ζηνηρείνπ, ζην ππνθαηάζηεκά ζαο ....................., φπνπ ζα 

πξνζέξρνκαη, φπνηε ην επηζπκψ, πξνθεηκέλνπ λα ηα ιακβάλσ.   

 

 

ΗΗΗ) ΤΠΟΥΡΔΩΖ ΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖΖ:  

 

Γειψλσ/νπκε φηη ζα αλαθνηλψλσ/νπκε γξαπηψο θαη ακειιεηί ζηελ Σξάπεδα θάζε κεηαβνιή 

ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο, δειαδή ηεο πξαγκαηηθήο ή/θαη ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο 

θαη ηνπ αξηζκνχ ηεο ηειενκνηνηππίαο ή ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Αλαγλσξίδσ/νπκε, επίζεο, φηη 

δελ δηθαηνχκαη/καζηε λα επηθαιεζζψ/νπκε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ, 

εάλ δελ ηελ έρσ/νπκε γλσζηνπνηήζεη πξνεγνπκέλσο ζηελ Σξάπεδα, εγγξάθσο θαη εηδηθψο. Ζ 

Σξάπεδα απαιιάζζεηαη, εθφζνλ κε/καο ελεκεξψλεη ζηηο παξαπάλσ δεισζείζεο δηεπζχλζεηο 

θαη αξηζκνχο. 

 

 

 

Με εθηίκεζε, 

Ο ΠΔΛΑΣΖ 

 

 

……………………………………….. 

(Ολνκαηεπψλπκν & Τπνγξαθή) 

(ε πεξίπησζε Ννκηθνχ Πξνζψπνπ απαηηείηαη ππνγξαθή Δθπξνζψπνπ θαη θξαγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ   Π 15 

 

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΠΡΟ-ΜΒΑΣΗΚΟ ΚΔΗΜΔΝΟ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3606/2007 

  1. ΠΡΟΛΟΓΟ - ΔΗΑΓΧΓΖ 

Αζήλα,   

Αγαπεηέ/ή Κχξηε/Κπξία, 

 

  «ε Σξάπεδα»     ζαο ελεκεξψλεη φηη απφ ηελ 1
ε
 Ννεκβξίνπ 2007 εηέζε ζε εθαξκνγή ν 

Ν.3606/2007 κε ηνλ νπνίν ελζσκαηψλεηαη ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ε θνηλνηηθή Οδεγία 

2004/39/ΔΚ γηα ηηο αγνξέο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ (MiFID). 

 

Με ηνλ ελ ιφγσ Νφκν, επέξρνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ 

παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ. Οη αιιαγέο απηέο αθνξνχλ θπξίσο ζηε 

δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ επελδπηψλ, ζηε δηαθάλεηα ησλ ζπλαιιαγψλ, ζηε 

δεκηνπξγία εληαίνπ πιαηζίνπ παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ εληφο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) θαη ζηελ πξνζπάζεηα αχμεζεο ηνπ  αληαγσληζκνχ. 

 

Σν Σ.Σ. ήδε πξν ηεο ηζρχνο ηνπ ελ ιφγσ Νφκνπ εθάξκνδε δηαδηθαζίεο πξνζηαζίαο ησλ 

πειαηψλ ηνπ, θαη θαηά ζπλέπεηα δελ αλακέλνληαη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηε ζπλαιιαθηηθή 

καο ζρέζε. 

 

Με ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ ελ ιφγσ Νφκνπ, ε Σξάπεδα νθείιεη λα πξνβεί ζηελ θαηάηαμε ησλ 

πειαηψλ ηεο κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ νξίδεη ν Νφκνο, ζε κία απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

α) ηδηψηεο, β) επαγγεικαηίεο θαη γ) επηιέμηκνη αληηζπκβαιιφκελνη. Κάζε θαηεγνξία αληηζηνηρεί 

ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ πξνζηαζίαο ζην πιαίζην παξνρήο  επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 

ην παξφλ έληππν ζαο παξέρνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηελ ελ ιφγσ θαηεγνξηνπνίεζε, θαζψο θαη 

ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα γλσξίδεηε ζρεηηθά κε ηελ Σξάπεδά καο, ηηο 

πξνζθεξφκελεο επελδπηηθέο ππεξεζίεο θαη πξντφληα, ηελ πνιηηηθή εθηέιεζεο ησλ εληνιψλ 

ζαο, ηνλ ηξφπν δηαζθάιηζεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζαο κέζσλ, θαζψο θαη ζπλνπηηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνιηηηθή ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 

ακνηβέο/ρξεψζεηο γηα ηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ ζαο παξέρνπκε. 

 

Παξαθαινχκε φπσο αθηεξψζεηε ιίγν ρξφλν γηα ηελ αλάγλσζε ηνπ ελ ιφγσ εληχπνπ θαη λα 

επηζθεθηείηε ην πιεζηέζηεξν θαηάζηεκά καο, ψζηε λα ιάβεηε επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο θαη 

λα ζπκπιεξψζεηε ηα απαξαίηεηα απαληεηηθά δειηία πξνο ηελ Σξάπεδά καο. 

 

αο πιεξνθνξνχκε φηη, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζεηε νπνηαδήπνηε  ζπλαιιαγή ζε  

θάπνην απφ ηα  επελδπηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ε Σξάπεδά καο, ζα πξέπεη 

έρεηε ιάβεη γλψζε θαη θαηαλνήζεη ην πιηθφ πνπ αλαθέξεηαη ζην παξφλ έληππν. Γηεπθξηλίδεηαη 

φηη ην παξφλ έληππν δηαηίζεηαη ζε φια ηα ππνθαηαζηήκαηα ηεο Σξάπεδάο καο, θαζψο θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα καο ζηε δηεχζπλζε www.      gr. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ην παξφλ έληππν θαη ηε δηαδηθαζία 

εθαξκνγήο ηνπ λένπ Νφκνπ, έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα απεπζπλζείηε ζην ππνθαηάζηεκα ηεο 

Σξάπεδάο καο κέζσ ηνπ νπνίνπ εμππεξεηείζηε, είηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο κέζσ ηνπ 

email mifid@     .gr, ελψ δηεπθξηλίδεηαη φηη ε Σξάπεδα ζα ελεκεξψλεη ηνπο πειάηεο ηεο κφλν 

γηα νπζηψδεηο κεηαβνιέο ζην πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο εληχπνπ, ην νπνίν ζε θακία 

πεξίπησζε δελ απνηειεί ζχκβαζε.     

 

Με εθηίκεζε, 

 

  

http://www.ttbank.gr/
mailto:mifid@ttbank.gr
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2. ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

 

2.1. Πιεξνθνξίεο γηα       ΣΡΑΠΔΕΑ 

 

Η Τράπεζα……………………….. 

 Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ ελ ιφγσ επνπηηθψλ αξρψλ είλαη ηα εμήο: 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ 

Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 21 

Σ.Κ. 102 50, ΑΘΖΝΑ 

Σειέθσλν: 210 3201111 

Telefax: 210 3232239, 210 3232816 

Ηζηνζειίδα: www.bankofgreece.gr 

Ζιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν: secretariat@bankofgreece.gr 

 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ (ΝΠΓΓ) 

Κνινθνηξώλε 1 & ηαδίνπ 

Σ.Κ. 105 62, ΑΘΖΝΑ 

Σειέθσλν: 210 3377100 

Ηζηνζειίδα: www.hcmc.gr 

Γξαθείν Τπνδνρήο Πνιηηψλ 

Τπεχζπλε επηθνηλσλίαο: 

 

 

θα Π. Αζεκαθνπνύινπ 

Tειέθσλν επηθνηλσλίαο: 210 3377297 

  

 

 

 

 

Οι σπηρεζίες μας… 

mailto:secretariat@bankofgreece.gr
mailto:secretariat@bankofgreece.gr
http://www.hcmc.gr/
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……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………............................................................ 

 Λήςε & δηαβίβαζε εληνιψλ 

 Δθηέιεζε εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ 

 Παξνρή επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ 

 Σνπνζέηεζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ρσξίο δέζκεπζε αλάιεςεο 

 Αλαδνρή ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ 

 Φχιαμε θαη δηνηθεηηθή δηαρείξηζε ηίηισλ 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 ηηο πξνζέζεηο ηεο Σξάπεδαο είλαη ε παξνρή ηνπ ζπλνιηθνχ θάζκαηνο ησλ επελδπηηθψλ θαη 

παξεπφκελσλ ππεξεζηψλ, ηδίσο επί ειιεληθψλ θαη αιινδαπψλ κεηνρψλ, επί ειιεληθψλ θαη 

αιινδαπψλ κεξηδίσλ θαη κεηνρψλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ, επί ηίηισλ 

ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο άιισλ, πιελ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ, εθδνηψλ θαη ε αλάπηπμε 

ππεξεζηψλ ζεκαηνθπιαθήο επξέσο θάζκαηνο. Κχξηα πειαηεηαθή βάζε ηεο Σξάπεδαο 

απνηεινχλ ………………………………………………………………………………………………. 

  

Η παροσζία μας… 

Ζ ΣΡΑΠΔΕΑ   δηαζέηεη ζήκεξα έλα ζπλερψο αλαπηπζζφκελν δίθηπν. ………..  

ππνθαηαζηεκάησλ ζηελ ειιεληθή αγνξά, ελψ ε παξνπζία ηνπ εληζρχεηαη πεξαηηέξσ απφ ην 

δπλακηθά εμειηζζφκελν δίθηπν ΑΣΜ …………………… θαη POS ……………………………….. 

…………………………………….. 

 

2.2. Σξόπνη θαη κέζα επηθνηλσλίαο κε ηνλ πειάηε 

 

2.2.1. Σξόπνο θαη γιώζζα επηθνηλσλίαο 

Γηα ηελ επηθνηλσλία ζαο κε ηε  ΣΡΑΠΔΕΑ      παξαθαινχκε φπσο απεπζπλζείηε: 

Γηεχζπλζε:   Αζήλα 

Σειέθσλν: 0030 210   

Fax: 0030 210   

Γηθηπαθφο ηφπνο: http://www.........gr 

E-mail: mifid@.......gr 

Σν ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ ζα ζαο απνζηέιινληαη απφ ηελ Σξάπεδα ζα 

είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα ειιεληθά ζα δηελεξγείηαη θαη νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ κεηαμχ 

καο επηθνηλσλία. 

Ζ αιιεινγξαθία θαη ε ελ γέλεη επηθνηλσλία ζαο κε ηελ Σξάπεδα, πξαγκαηνπνηείηαη (θαηά ηα 

εηδηθόηεξνλ νξηδόκελα ζηε κεηαμύ ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ πειάηε ζύκβαζε): 

α) γξαπηψο, σο εγγξάθνπ λννχκελνπ θαη ηνπ ηειενκνηνηππηθνχ κελχκαηνο (fax) ή ηνπ 

κελχκαηνο ζε ειεθηξνληθή κνξθή (φπσο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ e-mail) είηε, 
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β) ηειεθσληθψο, φπνπ απηφ πξνβιέπεηαη, ζηνπο ηειεθσληθνχο αξηζκνχο πνπ γλσζηνπνηεί ε 

Σξάπεδα ζηνλ πειάηε γηα ην ζθνπφ απηφ.  

Δηδηθψο σο πξνο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ελεκεξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Ν.3606/2007 θαη 

ηηο θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδηδφκελεο Απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, κε ηηο 

νπνίεο εηζάγεηαη ππνρξέσζε ελεκέξσζήο ζαο κε έγραξην ή άιιν ζηαζεξφ κέζν φπσο 

πεξηγξάθεηαη παξαθάησ ζηελ παξάγξαθν κε ηίηιν «Πεξηνδηθφηεηα θαη πεξηερφκελν 

αλαθνξψλ», ε Σξάπεδά καο ζα ζαο απνζηέιιεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη ελεκεξψζεηο κε έλα απφ 

ηα κέζα πνπ ζα καο ππνδείμεηε, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα, ή πνπ ηπρφλ καο 

έρεηε ήδε ππνδείμεη. Γηα ην ιφγν απηφ παξαθαινχκε φπσο ζπκπιεξψζεηε θαη καο 

απνζηείιεηε ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ην έληππν ηνπ Παξαξηήκαηνο. Δθφζνλ δελ ιάβνπκε 

ζρεηηθή απάληεζή ζαο, ζεσξνχκε φηη επηζπκείηε φπσο ε επηθνηλσλία καο δηελεξγείηαη κέζσ 

ηαρπδξνκείνπ, κε απιή επηζηνιή, ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε επηθνηλσλίαο πνπ καο έρεηε 

γλσζηνπνηήζεη. 

Δηδηθψο σο πξνο ηελ εηδνπνίεζε πνπ ζα ζαο απνζηέιινπκε ακέζσο κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ πνπ καο έρεηε παξαγγείιεη θαη πεξηιακβάλεη ηηο νπζηψδεηο πιεξνθνξίεο σο 

πξνο ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιψλ ζαο, δηθαηνχκαζηε λα ζαο παξέρνπκε ηηο ελ ιφγσ 

πιεξνθνξίεο κέζσ κελχκαηνο πνπ ζα ζαο απνζηέιιεηαη ζε θηλεηφ ηειέθσλν (sms) γηα ηνλ 

αξηζκφ θιήζεο ηνπ νπνίνπ καο έρεηε έγθαηξα ελεκεξψζεη. 

Οη εληνιέο απφ ηνλ πειάηε δίδνληαη ζηελ Σξάπεδα γηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα: 

α) γξαπηψο, σο εγγξάθνπ λννχκελνπ θαη ηνπ ηειενκνηνηππηθνχ κελχκαηνο (fax) ή ηνπ 

κελχκαηνο ζε ειεθηξνληθή κνξθή (φπσο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ e-mail) είηε, 

β) ηειεθσληθψο, φπνπ απηφ πξνβιέπεηαη ζηνπο ηειεθσληθνχο αξηζκνχο πνπ γλσζηνπνηεί ε 

Σξάπεδα ζηνλ πειάηε γηα ην ζθνπφ απηφ. Ζ Σξάπεδα, ηεξψληαο ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

ηεο λνκνζεζίαο, δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε καγλεηνθψλεζε ησλ ηειεθσληθψλ 

ζπλδηαιέμεσλ κε ηνλ Πειάηε. 

2.2.2. Πεξηνδηθόηεηα θαη πεξηερόκελν αλαθνξώλ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο, ε Σξάπεδα ζα απνζηέιιεη ζηνλ Πειάηε, ζρεηηθή κε ηηο 

παξερφκελεο επελδπηηθέο ππεξεζίεο ελεκέξσζε σο εμήο: 

α) Ακέζσο κεηά ηελ θαηάξηηζε ηεο ζπλαιιαγήο, ε Σξάπεδα δηθαηνχηαη λα ζαο ελεκεξψζεη 

ηειεθσληθά ζηνπο αξηζκνχο θιήζεο πνπ ηεο έρεηε δειψζεη.   

β) Μέρξη θαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα, κεηά ηελ θαηάξηηζε ηεο ζπλαιιαγήο απφ ηελ 

Σξάπεδά καο, ε Σξάπεδα ζα ζαο απνζηέιιεη κε έγραξην ή άιιν ζηαζεξφ κέζν –

ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα– αλαιπηηθή ελεκέξσζε σο πξνο ηελ εθηειεζζείζα απφ 

ηελ Σξάπεδά καο εληνιήο ζαο. Ζ ελ ιφγσ ελεκέξσζε ζα πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο σο 

πξνο ην είδνο ηεο εληνιήο, ηελ ηηκή ζηελ νπνία θαηαξηίζηεθε ε ζπλαιιαγή, ην ζπλνιηθφ 

πνζφ ησλ ρξεψζεσλ θαη πξνκεζεηψλ κε ηηο νπνίεο επηβαξχλεηαη ν πειάηεο ζε ζρέζε κε 

ηελ εθηειεζζείζα εληνιή θηι. 

 

3. ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ ΠΔΛΑΣΔΗΑ, ΤΜΒΑΣΟΣΖΣΑ, ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ 

 

3.1. Δηζαγσγή 

 

Ο Νφκνο δηαθξίλεη ηηο εμήο θαηεγνξίεο πειαηψλ: 

 Ιδηώηεο πειάηεο 

 Επαγγεικαηίεο πειάηεο, δηαθξηλφκελνη ζε: 

o Δπαγγεικαηίεο ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο 

o Δπαγγεικαηίεο ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπο 

o Δπηιέμηκνπο αληηζπκβαιιφκελνπο 
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 Δπλεηηθνί επαγγεικαηίεο πειάηεο 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

3.2. Οξηζκνί θαη δηαθξίζεηο 
 ………………………………………………………………………………………………………… 

3.3. Γηαδηθαζία θαηεγνξηνπνίεζεο πειαηώλ 

3.4. πλέπεηεο θαηεγνξηνπνηήζεσο πειαηώλ 

3.5. H Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο ηεο Σξάπεδαο 

3.6. Αμηνιόγεζε ζπκβαηόηεηαο θαη θαηαιιειόηεηαο 

……………………………………………………………………………………………………….. 

4. ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΝΣΟΛΩΝ ΔΠΗ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΩΝ ΜΔΩΝ 

 

4.1. Οξηζκνί 

 

1.1.Πνιηηηθή Εθηέιεζεο Εληνιώλ, είλαη ε δηαδηθαζία ε νπνία εθαξκφδεηαη θαη δεζκεχεη ηελ 

Σξάπεδα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ιακβάλεη, δηαρεηξίδεηαη θαη, πεξαηηέξσ, εθηειεί ή 

δηαβηβάδεη ηελ εληνιή Πειάηε. 

  

1.2. Εληνιή Πειάηε είλαη ε εληνιή πνπ δίδεη ν Πειάηεο ζηελ Σξάπεδα πξνο εθηέιεζε ή 

πεξαηηέξσ δηαβίβαζε γηα θαηάξηηζε ζπλαιιαγψλ ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα είηε 

απηνπξνζψπσο είηε κέζσ ηξίηνπ (π.ρ. ΑΔΔΓ, δηαρεηξηζηή ζηνλ νπνίνλ ν Πειάηεο έρεη 

αλαζέζεη ηε δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ). 

  

1.3. Εξγάζηκε εκέξα θαη ώξα αλά ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν είλαη απηή πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζην 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ηεο παξνχζεο. 

 

1.4. Σόπνο Εθηέιεζεο είλαη νη «αγνξέο», φπνπ είλαη δηαζέζηκα πξνο αγνξά ή πψιεζε ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, ζηα νπνία ν Πειάηεο επηζπκεί λα θαηαξηίζεη ζπλαιιαγέο. Γηα 

δεπηεξνγελείο αγνξέο, Σφπνη Δθηέιεζεο είλαη νη νξγαλσκέλεο αγνξέο (ΟΑ), νη Πνιπκεξείο 

Μεραληζκνί Γηαπξαγκάηεπζεο (ΠΜΓ), ηξίηνη (ζπζηεκαηηθνί ή κε) Δζσηεξηθνπνηεηέο (είηε 

ε ίδηα ε Σξάπεδα σο Δζσηεξηθνπνηεηήο). Γηα πξσηνγελείο αγνξέο, Σφπνη Δθηέιεζεο είλαη 

ν εθδφηεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ, ηνπ νπνίνπ δηελεξγείηαη δεκφζηα εγγξαθή ή 

ηδησηηθή ηνπνζέηεζε θαη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ Οξγαληζκνχ πιινγηθήο Δπέλδπζεο (ΟΔ), ν 

νπνίνο είλαη αξκφδηνο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ κεξηδίσλ θαη κεηνρψλ ηνπ. Δθφζνλ ε 

Σξάπεδα έρεη άκεζε πξφζβαζε ζηνλ Σφπν Δθηέιεζεο, είλαη δειαδή Μέινο ζηελ 

νξγαλσκέλε αγνξά, ζηνλ ΠΜΓ, ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Δζσηεξηθνπνηεηή, ζηνλ εθδφηε ή 

ζην δηαρεηξηζηή ΟΔΚΑ, γίλεηαη ιφγν ………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

  

4.2. Πεδίν εθαξκνγήο Πνιηηηθήο Δθηέιεζεο Δληνιώλ 

 

Ζ Πνιηηηθή Δθηέιεζεο Δληνιψλ εθαξκφδεηαη γηα φιεο ηηο εληνιέο Πειάηε, είηε είλαη ηδηψηεο είηε 

επαγγεικαηίαο. Αλαθέξεηαη ζηα «Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα» γηα ηα νπνία ε Σξάπεδα δχλαηαη 

λα δέρεηαη εληνιέο θαη πεξηιακβάλεη ηνπο Σφπνπο Δθηειέζεο ζηνπο νπνίνπο ε Σξάπεδα 

ζεσξεί φηη κπνξεί κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν λα επηηπγράλεη ην θαιχηεξν/βέιηηζην δπλαηφ 

απνηέιεζκα.  

 

4.3. Ίδηα Πξόζβαζε ζε Σόπνπο Δθηέιεζεο 

 

4.4. Έρνπκε ηε ζπλαίλεζή ζαο ζηελ Πνιηηηθή καο; 

 

Ζ Σξάπεδα ελεκεξψλεη ηνλ Πειάηε θαη ζέηεη ζηε δηάζεζή ηνπ έληππν ή ειεθηξνληθφ αληίγξαθν 

ηεο ηζρχνπζαο Πνιηηηθήο Δθηέιεζεο Δληνιψλ. Παξάιιεια ν Πειάηεο έρεη ηελ επθαηξία λα 

ιάβεη γλψζε ηεο ηζρχνπζαο Πνιηηηθήο Δθηέιεζεο Δληνιψλ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο 

Σξάπεδαο. Δπνκέλσο, φηαλ ε Σξάπεδα ιακβάλεη εληνιέο πξνο θαηάξηηζε ζπλαιιαγψλ, 

επιφγσο ζεσξεί φηη ν Πειάηεο έρεη ιάβεη γλψζε, ζπκθσλεί κε ηελ Πνιηηηθή Δθηέιεζεο 

Δληνιψλ θαη ηελ απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα.  
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Παξαθαινχκε δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηελ ηξέρνπζα Πνιηηηθή Δθηέιεζεο Δληνιψλ.  

……………………………………………………………………………………………………………. 

  

4.5. Πώο ιακβάλνπκε θαη δηαρεηξηδόκαζηε ηελ εληνιή ζαο; 

4.5.1. Σξόπνο ιήςεο θαη θαηαγξαθή ησλ εληνιώλ 

 
Οη θάζε είδνπο εληνιέο ηνπ Πειάηε πξνο ηελ Σξάπεδα πξέπεη λα είλαη ζαθείο θαη λα 

πεξηγξάθνπλ κε αθξίβεηα ην αληηθείκελφ ηνπο. Ο Πειάηεο δχλαηαη λα δηαβηβάδεη εληνιέο κε ή 

ρσξίο φξην ηηκήο, ζχκθσλα πάληνηε κε ηνπο θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ ζηνλ Σφπν Δθηέιεζεο. ε 

πεξίπησζε πνπ νη εληνιέο (νδεγίεο) ηνπ Πειάηε δελ είλαη ζπγθεθξηκέλεο ή ζαθείο ζρεηηθά κε 

φξνπο ή ζπλζήθεο εθηέιεζήο ηνπο, ε Σξάπεδα έρεη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα 

………………………………………………………………………………………………………….   

4.5.2. Υξόλνο ηζρύνο ησλ εληνιώλ  

 

Ζ Σξάπεδα δεζκεχεηαη κφλνλ απφ εληνιέο ηνπ Πειάηε πνπ δίδνληαη ζε εξγάζηκεο ζηελ 

Διιάδα εκέξεο θαη ψξεο, αθφκα θαη γηα Σφπνπο Δθηέιεζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε εκέξεο θαη 

ψξεο κε εξγάζηκεο ζηελ Διιάδα.  

 
Οη εληνιέο ηνπ Πειάηε πξνο ηελ Σξάπεδα ηζρχνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ εκέξα θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο δίδνληαη ή, φηαλ δίδνληαη …………………………………………………. 

4.5.3. Οκαδνπνίεζε θαη επηκεξηζκόο ησλ εληνιώλ 

 

Ζ Σξάπεδα δχλαηαη λα νκαδνπνηεί εληνιέο ηφζν πξνο πεξαηηέξσ δηαβίβαζε φζν θαη πξνο 

εθηέιεζή ηνπο. Ζ νκαδνπνίεζε ησλ εληνιψλ ελφο Πειάηε κπνξεί λα γίλεη κε εληνιέο άιινπ 

Πειάηε, αιιά θαη κε εληνιέο ηδίνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο Σξάπεδαο…………………………………. 

 

 

4.6. Πνηεο είλαη νη γεληθέο θαηεπζύλζεηο πνπ αθνινπζεί ε Σξάπεδα γηα ηελ επηινγή 

Σόπσλ Ίδηαο Δθηέιεζεο θαη Αληηζπκβαιινκέλσλ; 

 

Ζ Σξάπεδα επηιέγεη ειεχζεξα ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα επί ησλ νπνίσλ δέρεηαη εληνιέο. Ζ 

ζρεηηθή πιεξνθφξεζε βξίζθεηαη πάληνηε δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Σξάπεδαο www..... gr 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

4.7. Πνηεο είλαη νη γεληθέο θαηεπζύλζεηο πνπ αθνινπζεί ε Σξάπεδα γηα ηε βέιηηζηε 

εθηέιεζε εθάζηεο εληνιήο; 

 

Δθφζνλ, ζχκθσλα κε ηελ Πνιηηηθή Δθηέιεζεο, ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη απφ έλαο Σφπνη Ίδηαο 

Δθηέιεζεο ή Αληηζπκβαιιφκελνη γηα ην ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν, πνπ αθνξά ε εληνιή Πειάηε, 

ε Σξάπεδα, ιακβάλνληαο ππφςε ηεο………………………………………………………………… 

 

4.8. Ση ζεσξείηαη βέιηηζηε εθηέιεζε ηεο εληνιήο;  

4.9. Πώο πξνζδηνξίδεηαη ην Βέιηηζην Γπλαηό Απνηέιεζκα από ηελ Σξάπεδα; 

 
Ωο Βέιηηζην Γπλαηφ Απνηέιεζκα λνείηαη ε εθηέιεζε ηεο ζπλαιιαγήο κε βεβαηφηεηα 

δηαθαλνληζκνχ ηεο θαη κε επίηεπμε ηνπ θαιχηεξνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο, δειαδή ηεο 

θαιχηεξεο ηηκήο πιένλ ρξεψζεσλ, πξνκεζεηψλ θαη εμφδσλ εθηέιεζεο θαη δηαθαλνληζκνχ. ε 

θάζε πεξίπησζε πνπ ε Σξάπεδα θξίλεη φηη, γηα λα επηηχρεη ην Βέιηηζην Γπλαηφ Απνηέιεζκα ή 

γηα λα ζπκκνξθσζεί κε ππνρξεψζεηο ηεο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ή ηνπο θαλφλεο 
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δηαπξαγκάηεπζεο ησλ αγνξψλ φπνπ ζπκκεηέρεη, ζα πξέπεη λα αμηνινγήζεη θαη άιιεο 

παξακέηξνπο εθηέιεζεο πέξαλ ηνπ πηζαλνινγνχκελνπ πξνο επίηεπμε ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο,  

…………………………………………………………………………………………………………. 

4.10. Πώο κπνξείηε λα καο δώζεηε ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

εληνιώλ ζαο; 

 
Όπσο πξναλαθέξζεθε, νη εληνιέο ηνπ Πειάηε πξέπεη πάληνηε λα είλαη ζαθείο θαη 

θαζνξηζκέλεο. Σφζν φκσο νη νξηαθέο, φζν θαη νη ειεχζεξεο εληνιέο ππνρξεψλνπλ ηελ 

Σξάπεδα λα πξνζδηνξίζεη θαη επηηχρεη ην Βέιηηζην γηα ηνλ Πειάηε Γπλαηφ Απνηέιεζκα. Δάλ, 

φκσο, ν Πειάηε δψζεη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο, δειαδή εάλ ε εληνιή πεξηέρεη κία 

ζπγθεθξηκέλε …………………………………………………………………………………….. 

 4.11. Δπαλεμέηαζε ηεο Πνιηηηθήο Δθηέιεζεο Δληνιώλ θαη ελεκέξσζή ζαο  

 

Ζ Σξάπεδα παξαθνινπζεί  θαη ειέγρεη ζε ηαθηηθή βάζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ξπζκίζεσλ θαη ηεο Πνιηηηθήο Δθηέιεζεο ησλ εληνιψλ πνπ έρεη ζεζπίζεη, πξνβαίλνληαο ζε 

αιιαγέο θαη δηνξζψζεηο, φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην/ζθφπηκν 

...…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

4.12. Παξνρή πξόζζεησλ πιεξνθνξηώλ  

 

Ζ Σξάπεδα είλαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα ηελ παξνρή θάζε πξφζζεηεο πιεξνθνξίαο ή 

δηεπθξίληζεο σο πξνο ηελ Πνιηηηθή Δθηέιεζεο Δληνιψλ. ρεηηθψο, κπνξείηε λα απεπζχλεζηε 

ζην αξκφδην εμεηδηθεπκέλν ζηέιερνο ζην πιεζηέζηεξν ππνθαηάζηεκα ηεο Σξάπεδάο καο.  

…………………………………………………………………………………………………………….. 

4.13. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  

 

ΣΟΠΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΚΑΗ ΩΡΑΡΗΑ 

  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

5. ΤΣΖΜΑ ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ ΔΠΔΝΓΤΣΩΝ 

 

Σπρφλ απαηηήζεηο θαηαζεηψλ ή/θαη επελδπηψλ απφ ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ απφ 

ηελ Σξάπεδα θαιχπηνληαη απφ ην Σακείν Απνδεκίσζεο Καηαζεηψλ θαη Δπελδπηψλ 

Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ (ΣΑΚΔΠΗ), ζην νπνίν ε Σξάπεδα είλαη Μέινο. Σν ελ ιφγσ Σακείν 

απνδεκηψλεη ηνπο επελδπηέο ………………………………………………………………………….. 

 

6. ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΓΚΡΟΤΖ ΤΜΦΔΡΟΝΣΩΝ 

 

Ζ Σξάπεδα νθείιεη λα εληνπίδεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηηο πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ πνπ ελδερνκέλσο πξνθχπηνπλ ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 

 
Γηα ην ιφγν απηφ, ε Σξάπεδα έρεη δηακνξθψζεη Πνιηηηθή Δληνπηζκνχ θαη Γηαρείξηζεο 

πγθξνχζεσλ πκθεξφλησλ («ε Πνιηηηθή»), ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ιακβάλεη, ζην κέηξν ηνπ 

εθηθηνχ, θάζε εχινγν κέηξν γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη α) ηελ απνθπγή ελδερνκέλσλ 

ζπγθξνχζεσλ ………………………………………………………………………………………….. 

6.1. Έθηαζε εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο 
6.2. Δληνπηζκόο πεξηπηώζεσλ πηζαλήο ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ 
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6.3. Γεληθά κέηξα θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαηαζηάζεσλ 

ζπγθξνύζεο ζπκθεξόλησλ 

 

Γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ ζπγθξνχζεσο ζπκθεξφλησλ, νη νπνίεο 

δχλαληαη λα αλαθχςνπλ ζην πιαίζην ηεο παξνρήο επελδπηηθψλ ή παξεπνκέλσλ ππεξεζηψλ, 

ε Σξάπεδα ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα νξγαλσηηθά θαη δηνηθεηηθά κέηξα – ιακβάλνληαο ππφςε 

ην κέγεζνο ηεο Σξάπεδαο, ηνλ ηχπν ηεο ζχγθξνπζεο, ηελ θιίκαθα θαη πνιππινθφηεηα ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ηεο δξαζηεξηνηήησλ – πξνθεηκέλνπ ηα Καιππηφκελα Πξφζσπα πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ελέρνπλ ζπληζηνχλ ή 

ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, λα αζθνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο 

αλεπεξέαζηα ζε ζρέζε κε ηηο εξγαζίεο ησλ ππνινίπσλ ηκεκάησλ ηεο Σξάπεδαο 

…………………………………………………………………………………………………………… 

7. ΘΔΜΑΣΟΦΤΛΑΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΩΝ ΜΔΩΝ 

 

Ζ Σξάπεδα έρεη ζεζπίζεη πξφζθνξεο δηαδηθαζίεο γηα ην δηαρσξηζκφ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

κέζσλ ησλ Πειαηψλ ηεο απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ηδίαο, θαζψο θαη γηα ηε δηάθξηζε 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ Πειαηψλ ηεο κεηαμχ ηνπο, έηζη ψζηε λα κε 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ Σξάπεδα ή ηξίηα κε δηθαηνχκελα πξφζσπα ηα θεθάιαηα θαη ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ησλ Πειαηψλ ηεο ……………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………….. 

8. ΥΡΔΩΔΗ – ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ - ΑΝΣΗΠΑΡΟΥΔ 

 
Σν αξκφδην ζηέιερνο ηεο Σξάπεδάο καο πνπ ζα ζαο παξέρεη ηηο επελδπηηθέο ππεξεζίεο ζα 

ζαο ελεκεξψζεη δηεμνδηθά γηα ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ, πξνηνχ πξνβείηε ζε 

ζπλαιιαγή. Δπίζεο, αλάινγα κε ηελ ππεξεζία ή ην πξντφλ πνπ ζα επηιέμεηε λα πξνβείηε ζε 

ζπλαιιαγή, ην ζηέιερνο ηεο Σξάπεδάο καο ζα ζαο ελεκεξψζεη αλαιπηηθά γηα ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο ηεο ζπλαιιαγήο ………………………………………………………………………….. 

9. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 

 
Ζ Σξάπεδα γηα ηελ άκεζε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηεο, ηελ άκεζε παξνρή ησλ 

απαξαίηεησλ δηεπθξηλήζεσλ, αιιά θαη γηα ηε ζπλερή βειηίσζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ζε πειάηεο ηεο, έρεη θαζηεξψζεη δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

ππνβνιή παξαπφλσλ θαη θαηαγγειηψλ απφ πειάηεο ή/θαη επελδπηέο κε ζθνπφ ηελ άκεζε 

επίιπζε δηαθνξψλ πνπ ηπρφλ πξνθχπηνπλ ή ηελ παξνρή πξφζζεησλ δηεπθξηλήζεσλ. 

πγθεθξηκέλα, έρεη ζπζηαζεί εηδηθή ππεξεζία γηα ηελ ππνδνρή, επεμεξγαζία θαη δηεθπεξαίσζε 

ησλ παξαπφλσλ θαη θαηαγγειηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ πειάηεο-ρξήζηεο ησλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ ηεο Σξάπεδαο ……………………………………………………………………………. 

10. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΑ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΑ ΜΔΑ 

 

10.1. Δλεκέξσζε γηα ηα Έληνθα Γξακκάηηα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ   

 
Ση είλαη ην έληνθν γξακκάηην ηνπ ειιεληθνύ δεκνζίνπ   

Σηκή δηάζεζεο 

Όξνη έθδνζεο 

 Παξάδεηγκα 

Πξνεμόθιεζε 

Παξάκεηξνη θηλδύλνπ 

Ελεκέξωζε επελδπηώλ 
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11. ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 

 

Δηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο  

 
Ζ επέλδπζε ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα εγθπκνλεί θηλδχλνπο. Παξά ην γεγνλφο φηη ε 

θιηκάθσζε ησλ θηλδχλσλ απηψλ δηαθέξεη, εμαξηψκελε απφ πνηθίιεο παξακέηξνπο πνπ ζα 

παξαηεζνχλ κε ζπληνκία ζηε ζπλέρεηα, ε δηελέξγεηα επέλδπζεο ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα 

ζπλεπάγεηαη πάληνηε έθζεζε ζε θηλδχλνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ πιήξσο. Οη 

θίλδπλνη απηνί ζπλίζηαληαη, γεληθψο, ζηε κείσζε ηεο αμίαο ηεο επελδχζεσο ή, αθφκε, θαη ζηελ 

απψιεηα ηνπ επελδπφκελνπ πνζνχ. Τπφ πεξηζηάζεηο 

...……………………………………………………………………………………………………. 

Γεληθνί επελδπηηθνί θίλδπλνη 

 
Οη θίλδπλνη απηνί ραξαθηεξίδνληαη σο γεληθνί γηαηί είλαη ζχκθπηνη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο 

θεθαιαηαγνξάο θαη, ελ γέλεη, ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, αλαθχνληαη δε ππφ 

πεξηζηάζεηο πνπ δελ κπνξεί θαλείο λα πξνβιέςεη ή λα απνθιείζεη. πλδένληαη κε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ελ γέλεη, ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ησλ 

ΔΠΔΤ θαη ησλ εθδνηψλ, πνπ εθδίδνπλ ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, ηα νπνία απνηεινχλ 

αληηθείκελν ηεο επέλδπζεο, ζπληζηνχλ δε παξακέηξνπο πνπ επεξεάδνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα 

……………………………………………………………………………………………….. 

  

πζηεκηθόο θίλδπλνο (systemic risk) 

Ζ αδπλακία ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο λα εθπιεξψζεη ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

ηνπ δχλαηαη λα πξνθαιέζεη ηελ αδπλακία άιισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΔΠΔΤ) ή επηρεηξήζεσλ λα εθπιεξψζνπλ ηηο δηθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο, φηαλ απηέο θαηαζηνχλ ιεμηπξφζεζκεο. Γεκηνπξγείηαη έηζη θίλδπλνο αιπζηδσηψλ 

αληηδξάζεσλ (domino effect) ιφγσ κεηάδνζεο ηεο αθεξεγγπφηεηαο, ηδίσο ζην πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ θαη εθθαζάξηζεο ζπλαιιαγψλ επί ηίηισλ, ζε ζεηξά 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Ζ δξαζηεξηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε ΔΠΔΤ ζην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ηελ εθζέηεη, επνκέλσο, ζην ζπζηεκηθφ θίλδπλν, ν νπνίνο, αλ 

επέιζεη, κπνξεί λα αληαλαθιά θαη ζηνπο πειάηεο ηεο. ……………………………………………. 

 

Πνιηηηθόο θίλδπλνο (political risk) 

Οη δηεζλείο εμειίμεηο ζε πνιηηηθφ, δηπισκαηηθφ θαη ζηξαηησηηθφ επίπεδν επεξεάδνπλ ηελ 

πνξεία ησλ ρξεκαηαγνξψλ θαη θεθαιαηαγνξψλ. Πνιηηηθέο εμειίμεηο ζε νξηζκέλε ρψξα 

κπνξνχλ (π.ρ. πνιηηηθή αλσκαιία, εθινγή θπβέξλεζεο θαη εηδηθφηεξεο θπβεξλεηηθέο επηινγέο 

ζε λεπξαιγηθνχο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο), επνκέλσο, λα επεξεάζνπλ ηελ 

ηηκή ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζηε ρψξα 

απηή ή ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εδξεχνπλ ή δξαζηεξηνπνηνχληαη εθεί. ……………………………. 

 

Κίλδπλνο πιεζωξηζκνύ (inflation risk) 

Ζ πνξεία ηνπ Γεληθνχ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή επεξεάδεη ηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπ 

επελδπφκελνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ πξνζδνθψκελσλ απνδφζεσλ. ………………………………. 

 

πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

Μεηαβνιέο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο επεξεάδνπλ ηελ αμία κηαο επέλδπζεο πνπ γίλεηαη 

ζε λφκηζκα δηαθνξεηηθφ απφ ην βαζηθφ λφκηζκα ηνπ επελδπηή, αιιά θαη ηηο ππνρξεψζεηο ή 

απαηηήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ…………………………………………………………………………. 
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Κίλδπλνο επηηνθίνπ (interest rate risk) 

Ζ εμέιημε ησλ επηηνθίσλ ελδέρεηαη λα επηδξάζεη ζηελ ηηκή δηαπξαγκάηεπζεο νξηζκέλσλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, φπσο ηα νκφινγα θαη ηα παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ 

έρνπλ ππνθείκελε αμία επεξεαδφκελε απφ ηηο κεηαβνιέο απηέο (π.ρ. ζε πκβφιαηα 

Μειινληηθήο Δθπιήξσζεο ζε Οκφινγα). …………………………………………………………… 

 

Πηζηωηηθόο θίλδπλνο (credit risk) 

πλίζηαηαη ζηελ πηζαλφηεηα επέιεπζεο δεκίαο ζπλεπεία αδπλακίαο εθπιήξσζεο ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ζπκβαιινκέλνπ. Ζ επίδξαζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη πνιιαπιή: κπνξεί 

λα αθνξά εθδφηε – θαη θαηά ζπλέπεηα ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηνπ κέζα – πηζησηηθφ ίδξπκα ή 

ΔΠΔΤ – θαη, θαηά ζπλέπεηα, λα πιήμεη ηε θεξεγγπφηεηά ηνπ – θιπ. ……………………………... 

 

Κίλδπλνο αγνξάο (market risk) 

πλίζηαηαη ζηνλ θίλδπλν κείσζεο ηεο αμίαο ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ ιφγσ κεηαβνιψλ 

ζηελ αγνξά. Καη’ επέθηαζε, απνηειεί ηνλ θίλδπλν ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ζπλδένληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηελ εθάζηνηε αγνξά. Οη ηέζζεξηο ζπλεζέζηεξνη παξάγνληεο 

θηλδχλνπ ηεο αγνξάο είλαη νη εμήο: 

  

- Κίλδπλνο κεηνρψλ, ήηνη ν θίλδπλνο λα κεηαβιεζνχλ νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ ζπλεπεία 

δηαθφξσλ παξαγφλησλ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα επεξεάδεη ηελ εθπιήξσζε 

ππνρξεψζεσλ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ θνξέσλ.  

- Κίλδπλνο επηηνθίνπ 

- πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο, δειαδή ν θίλδπλνο κεηαβνιήο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

ηζνηηκηψλ  
 …………………………………………………………………………………………………………… 

Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο (liquidity risk) 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο θαη πξνθαιείηαη απφ ηπρφλ 

έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά σο πξνο έλα ή θαη πεξηζζφηεξα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα. Ζ 

κε εθδήισζε δήηεζεο θαη πξνζθνξάο πιήηηεη ηελ εκπνξεπζηκφηεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

κέζσλ θαη ηα θαζηζηά επάισηα ζε θαηλφκελα θεξδνζθνπίαο θαη ρεηξαγψγεζεο, επεξεάδνληαο 

αξλεηηθά ηελ πηζαλφηεηα επίηεπμεο «δίθαηαο ηηκήο». Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζπλαληάηαη 

θπξίσο ζε αλαδπφκελεο αγνξέο ή αγνξέο φπνπ δηελεξγνχληαη ζπλαιιαγέο κηθξνχ φγθνπ 

(«ξερέο αγνξέο»). …………………………………………………………………………………….. 

   

Λεηηνπξγηθόο θίλδπλνο (operational risk) 
Γελλάηαη ιφγσ εθαξκνγήο αλεπαξθψλ ή απνηπρεκέλσλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ, 

πξνζσπηθνχ θαη πιεξνθνξηθψλ ή επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη ιφγσ εμσηεξηθψλ 

παξαγφλησλ, φπσο θπζηθέο θαηαζηξνθέο ή ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο, πνπ ζέηνπλ εθηφο 

ιεηηνπξγίαο ηα ζπζηήκαηα δηαθαλνληζκνχ ησλ ζπλαιιαγψλ ή κεηψλνπλ ηελ αμία ησλ 

πεξηνπζηαθψλ. …………………………………………………………………………………………. 

Καλνληζηηθόο θαη λνκηθόο θίλδπλνο (Regulatory and legal risk) 

Ο ελ ιφγσ θίλδπλνο πεγάδεη:  

 

α) Απφ κεηαβνιέο ζην λνκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο αγνξέο, ηηο ζπλαιιαγέο 

ζε απηέο ηηο αγνξέο, ηε θνξνιφγεζε ησλ επελδχζεσλ πνπ δηελεξγνχληαη ζε κία 

ζπγθεθξηκέλε αγνξά. Οη κεηαβνιέο απηέο δχλαληαη λα επεξεάζνπλ πνιιαπιψο ηηο 

επελδχζεηο. 

  

β) Απφ αδπλακία εθηέιεζεο ζπκβάζεσλ ιφγσ λνκηθψλ πξνβιεκάησλ θιπ. Σνχην κπνξεί λα 

ζπκβεί επί εζθαικέλεο λνκηθήο εθηηκήζεσο, αιιά θαη επί αβεβαηφηεηνο δηθαίνπ, πνπ 

πξνθχπηεη ηδίσο ιφγσ αζαθψλ, αφξηζησλ θαη γεληθψλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ. Έηζη, 

κπνξεί λα θξηζνχλ ζπκβάζεηο ή άιιεο ζπκθσλίεο αλίζρπξεο, αληίζεηα πξνο ηελ αξρηθή 

εθηίκεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, κε δπζκελέζηαηεο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ζηνπο 

ζπκβαιινκέλνπο. …………………………………………………………………………………. 
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Κίλδπλνο ζπζηεκάηωλ δηαπξαγκάηεπζεο 

Σν χζηεκα Γηαπξαγκάηεπζεο κέζσ ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε δηαπξαγκάηεπζε ζηηο νξγαλσκέλεο 

αγνξέο ή ζηνπο Πνιπκεξείο Μεραληζκνχο Γηαπξαγκάηεπζεο (ΠΜΓ) (άξζξν 2 Ν.3606/2007) 

ππφθεηηαη ζηνλ θίλδπλν ηεο πξνζσξηλήο βιάβεο ή δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο. Έηζη, φηαλ 

θαζίζηαηαη αλέθηθηε ε δηαπξαγκάηεπζε γηα ηθαλφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ελδέρεηαη λα πξνθιεζεί 

δηαηαξαρή ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη βιάβε ζηα ζπκθέξνληα ησλ επελδπηψλ, 

ηδίσο ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο επελδπηήο πξνζδνθά λα θιείζεη αλνηθηή ηνπ ζέζε. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Κίλδπλνο δηαθαλνληζκνύ (settlement risk) 

πληζηά εηδηθή κνξθή πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη πξνθχπηεη ιφγσ κε πξνζήθνπζαο 

εθπιήξσζεο ππνρξεψζεσλ ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπζηήκαηα 

πιεξσκψλ θαη δηαθαλνληζκνχ ζπλαιιαγψλ επί ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, π.ρ. φηαλ ην έλα 

εθ ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ κεξψλ δελ παξαδίδεη ηνπο ηίηινπο πνπ έρεη πσιήζεη θαη νθείιεη λα 

παξαδψζεη ή, επί αγνξάο, φηαλ δελ θαηαβάιιεη ην νθεηιφκελν ηίκεκα ησλ ηίηισλ. 

……………………………………………………………………………………………………………..  

 

Κίλδπλνο ζπγθέληξωζεο (concentration risk)  

Δίλαη ν θίλδπλνο πνπ αλαιακβάλεη επελδπηήο πνπ επελδχεη φια ηα ρξεκαηηθά ηνπ δηαζέζηκα 

ζε έλα κφλνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν. Βξίζθεηαη ζηνλ αληίπνδα ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ 

θηλδχλνπ, φηαλ ν επελδπηήο ηνπνζεηεί ηα δηαζέζηκά ηνπ ζε πεξηζζφηεξα ρξεκαηνπηζησηηθά 

κέζα θαη δε δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ έρνπλ θαη ζηνηρεία παξαπιεξσκαηηθφηεηαο. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

12. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  

 

Πξνο ην   

  

Αζήλα,  

ΣΚ    

Τπφςε θ. ………………………….………… 

…………/……/ 200…  

 

ΓΖΛΩΖ 

 

Ο ππνγξάθσλ / Ζ ππνγξάθνπζα /  Οη ππνγξάθνληεο ηελ παξνχζα  

 

Όλνκα :  

Δπψλπκν :  

Γηεχζπλζε :  

Α.Γ.Σ /Γηαβαηεξίνπ :  

Α.Φ.Μ. :  

Κσδηθφο Πειάηε :  

 

δειψλσ/νπκε φηη: 

 

 

Η) ΓΔΝΗΚΔ ΤΝΑΗΝΔΔΗ: 

 

Με ηελ επηθχιαμε αληίζεησλ έγγξαθσλ νδεγηψλ κνπ/καο ζρεηηθά κε θάπνηα ζπλαιιαγή 

κνπ/καο, παξέρσ/νπκε πξνο ηελ Σξάπεδα ηε ξεηή γεληθή εληνιή κνπ/καο λα κελ αλαθνηλψλεη 

ακέζσο δεκφζηα εληνιή κνπ/καο κε φξην, πνπ αθνξά κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε νξγαλσκέλε 

αγνξά, ε νπνία δελ εθηειείηαη ακέζσο ππφ ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. 

NAI □          OXI □ 
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Παξέρσ/νπκε ηε ξεηή γεληθή ζπλαίλεζή κνπ/καο ζηε ρξεζηκνπνίεζε απφ ηελ Σξάπεδα 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή κνπ/καο θαη αλήθνπλ ζε εκέλα/εκάο. 

NAI □          OXI □ 

 

Παξέρσ/νπκε ηε ξεηή γεληθή ζπλαίλεζή κνπ/καο γηα ηελ εθηέιεζε ή ηε δηαβίβαζε εληνιψλ 

κνπ/καο πξνο εθηέιεζε εθηφο νξγαλσκέλσλ αγνξψλ ή Πνιπκεξψλ Μεραληζκψλ 

Γηαπξαγκάηεπζεο (ΠΜΓ). 

 

NAI □          OXI □ 

 

 

ΗΗ) Ζ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΜΟΤ: 

 

Γειψλσ/νπκε φηη έρσ/νπκε ζπρλή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη ζπλαηλψ/νχκε ψζηε ε 

ελεκέξσζή κνπ/καο γηα θάζε πιεξνθνξία, λα γίλεηαη, αθελφο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο 

Σξάπεδαο ζηε δηεχζπλζε www.  …..gr θαη φπνπ απαηηείηαη «ζηαζεξφ κέζν», θαη’ επηινγή ηεο 

Σξάπεδαο: 

 

□ ζηελ ειεθηξνληθή κνπ/καο δηεχζπλζε ………………@............................, ζηελ νπνία 

έρσ/νπκε απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα πξφζβαζεο 

 

□  κέζσ ηειενκνηνηππίαο (facsimile) ζηνλ αξηζκφ …………………………………………  

 

□ κέζσ ηαρπδξνκείνπ, ζηε δηεχζπλζε (νδφο)……………………………………..……… (αξ.) 

………… …… .. (Πφιε)………………………………., (Υψξα)…………… …….. (ΣΚ) 

…………… ……  

 

□ επηζπκψ λα κελ κνπ απνζηέιιεηε ελεκέξσζε αιιά λα ηεξείηε απηήλ, γηα δηάζηεκα πέληε 

εηψλ απφ ηελ έθδνζε θάζε ζηνηρείνπ, ζην ππνθαηάζηεκά ζαο ....................., φπνπ ζα 

πξνζέξρνκαη, φπνηε ην επηζπκψ, πξνθεηκέλνπ λα ηα ιακβάλσ.   

 

 

ΗΗΗ) ΤΠΟΥΡΔΩΖ ΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖΖ:  

 

Γειψλσ/νπκε φηη ζα αλαθνηλψλσ/νπκε γξαπηψο θαη ακειιεηί ζηελ Σξάπεδα θάζε κεηαβνιή 

ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο, δειαδή ηεο πξαγκαηηθήο ή/θαη ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο 

θαη ηνπ αξηζκνχ ηεο ηειενκνηνηππίαο ή ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Αλαγλσξίδσ/νπκε, επίζεο, φηη 

δελ δηθαηνχκαη/καζηε λα επηθαιεζζψ/νπκε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ, 

εάλ δελ ηελ έρσ/νπκε γλσζηνπνηήζεη πξνεγνπκέλσο ζηελ Σξάπεδα, εγγξάθσο θαη εηδηθψο. Ζ 

Σξάπεδα απαιιάζζεηαη, εθφζνλ κε/καο ελεκεξψλεη ζηηο παξαπάλσ δεισζείζεο δηεπζχλζεηο 

θαη αξηζκνχο. 

 

 

 

Με εθηίκεζε, 

 

 

 

……………………………………….. 

(Ολνκαηεπψλπκν & Τπνγξαθή) 

(ε πεξίπησζε Ννκηθνχ Πξνζψπνπ απαηηείηαη ππνγξαθή Δθπξνζψπνπ θαη θξαγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Π 16 

 

ΟΓΖΓΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ   ΔΝΣΤΠΩΝ  
 
  

Δπηζηνιή θαηεγνξηνπνίεζεο ηδηώηε πειάηε          ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Π  5 

 
Ζ Σξάπεδα, βάζεη Νφκνπ, νθείιεη λα θαηαηάζζεη ηνπο πειάηεο ηεο ζε κία 

θαηεγνξία κεηαμχ ησλ ηδησηψλ, επαγγεικαηηψλ ή επηιέμηκσλ αληηζπκβαιιφκελσλ, 
πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη ζε απηνχο ηελ θαηάιιειε πξνζηαζία θαηά 
ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ.  
Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε γηα εζάο, ζαο γλσζηνπνηνχκε φηη ε Σξάπεδα ζαο 
θαηεγνξηνπνηεί σο ηδηώηε πειάηε γηα φιεο ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη γηα ην 
ζχλνιν ησλ πξντφλησλ. 
Οξίζηε ε ζρεηηθή επηζηνιή, φπνπ αλαθέξεηαη ε αληίζηνηρε θαηεγνξηνπνίεζή ζαο θαη 
παξαθαινχκε φπσο καο ππνγξάςεηε ην παξαθάησ έληππν κε ην νπνίν καο 
γλσζηνπνηείηε ηελ απνδνρή ηεο ελ ιφγσ θαηεγνξηνπνίεζεο. 
 
 

Έληππν απνδνρήο όξσλ ζπλεξγαζίαο από ηδηώηε πειάηε   ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Π  6 

 
Με απηφ ινηπφλ ην έληππν καο γλσζηνπνηείηε ηελ απνδνρή ηεο ελ ιφγσ 

θαηεγνξηνπνίεζεο θαη πιένλ απνιακβάλεηε ηε κέγηζηε πξνζηαζία από εκάο θαηά 
ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηελ Σξάπεδα. 

 

Δπηζηνιή θαηεγνξηνπνίεζεο επαγγεικαηία πειάηε              ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Π  3 

 
Ζ Σξάπεδα, βάζεη Νφκνπ, νθείιεη λα θαηαηάζζεη ηνπο πειάηεο ηεο ζε κία 

θαηεγνξία κεηαμχ ησλ ηδησηψλ, επαγγεικαηηψλ ή επηιέμηκσλ αληηζπκβαιιφκελσλ, 
πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη ζε απηνχο ηελ θαηάιιειε πξνζηαζία θαηά 
ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ.  
Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε γηα εζάο, ζαο γλσζηνπνηνχκε φηη ε Σξάπεδα ζαο 
θαηεγνξηνπνηεί σο επαγγεικαηία πειάηε γηα φιεο ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη γηα 
ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ. 
Οξίζηε ε ζρεηηθή επηζηνιή, φπνπ αλαθέξεηαη ε αληίζηνηρε θαηεγνξηνπνίεζή ζαο θαη 
παξαθαινχκε φπσο καο ππνγξάςεηε ην παξαθάησ έληππν κε ην νπνίν καο 
γλσζηνπνηείηε ηελ απνδνρή ηεο ελ ιφγσ θαηεγνξηνπνίεζεο. 
 

Έληππν απνδνρήο όξσλ ζπλεξγαζίαο από επαγγεικαηία πειάηε 

                                                                                                       ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Π  4 

 
Με απηφ ινηπφλ ην έληππν καο γλσζηνπνηείηε ηελ απνδνρή ηεο ελ ιφγσ 

θαηεγνξηνπνίεζεο θαη πιένλ απνιακβάλεηε πεξηνξηζκέλε πξνζηαζία από εκάο 
θαηά ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηελ Σξάπεδα. 

 

Δπηζηνιή θαηεγνξηνπνίεζεο επηιέμηκνπ αληηζπκβαιιόκελνπ   

                                                                                                     ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Π  1 

 
Ζ Σξάπεδα, βάζεη Νφκνπ, νθείιεη λα θαηαηάζζεη ηνπο πειάηεο ηεο ζε κία 

θαηεγνξία κεηαμχ ησλ ηδησηψλ, επαγγεικαηηψλ ή επηιέμηκσλ αληηζπκβαιιφκελσλ, 
πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη ζε απηνχο ηελ θαηάιιειε πξνζηαζία θαηά 
ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ.  
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Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε γηα εζάο, ζαο γλσζηνπνηνχκε φηη ε Σξάπεδα ζαο 
θαηεγνξηνπνηεί σο επηιέμηκν αληηζπκβαιιόκελν γηα φιεο ηηο παξερφκελεο 
ππεξεζίεο θαη γηα ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ. 
Οξίζηε ε ζρεηηθή επηζηνιή, φπνπ αλαθέξεηαη ε αληίζηνηρε θαηεγνξηνπνίεζή ζαο θαη 
παξαθαινχκε φπσο καο ππνγξάςεηε ην παξαθάησ έληππν κε ην νπνίν καο 
γλσζηνπνηείηε ηελ απνδνρή ηεο ελ ιφγσ θαηεγνξηνπνίεζεο. 
 

 Έληππν απνδνρήο όξσλ ζπλεξγαζίαο από επηιέμηκν αληηζπκβαιιόκελν  

                                                                                                       ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Π  2 

 
Με απηφ ινηπφλ ην έληππν καο γλσζηνπνηείηε ηελ απνδνρή ηεο ελ ιφγσ 

θαηεγνξηνπνίεζεο. 
 

Έληππν – αίηεκα αιιαγήο θαηεγνξίαο από πειάηε                ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Π  8 

 
Δθφζνλ επηζπκείηε λα εληαρζείηε ζε άιιε θαηεγνξία, ζαο παξαθαινχκε λα 

ζπκπιεξψζεηε ηελ αίηεζε πνπ ζαο δίλνπκε. 
Ζ Σξάπεδα ζα εμεηάζεη ην αίηεκά ζαο θαη εθφζνλ πιεξνίηε ηηο λφκηκεο 
πξνυπνζέζεηο, ζα ζαο ελεκεξώζνπκε εγγξάθσο γηα ηελ έληαμή ζαο ζηε λέα 
θαηεγνξία. 

 Δξσηεκαηνιόγην γηα ζρεκαηηζκό επελδπηηθνύ πξνθίι πειάηε θαη Έγγξαθν 

πλαηλέζεσλ                                                                                ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Π  9 

 
Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπκε πνηα πξντόληα είλαη ζπκβαηά θαη 

θαηάιιεια γηα εζάο ζα επηζπκνχζακε λα ζπκπιεξώζεηε ην παξόλ 
εξσηεκαηνιόγην. Δθφζνλ ην ζπκπιεξψζεηε, ζα ζαο πξνηείλνπκε ηα πξντόληα 
πνπ ζαο ηαηξηάδνπλ. 
ε πεξίπησζε φπνπ δελ απνδέρεζηε ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιόγεζεο, έρεηε ην 
δηθαίσκα λα ην αλαθέξεηε ελψ αλ δελ επηζπκείηε λα ζπκπιεξώζεηε ην 
εξσηεκαηνιόγην, πξέπεη απιά λα ππνγξάςεηε ηε ζρεηηθή δήισζε ζηε ζειίδα 7, 
αλαγλσξίδνληαο φκσο ηαπηφρξνλα φηη ε Σξάπεδα δελ επζχλεηαη πιένλ γηα ηα 
πξντφληα πνπ εζείο επηιέγεηε. 
 

Έληππν πξν-ζπλαιιαθηηθήο πιεξνθόξεζεο (ελεκεξσηηθό έληππν) 

                                                                                                     ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Π  15 

   
ην παξφλ έληππν ζαο παξέρνπκε όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ ελεκέξσζή ζαο γηα ηα επελδπηηθά πξντόληα θαη ηε ρξήζε ηνπο. 
Δηδηθφηεξα, κέζσ ηνπ εληχπνπ, ζα ελεκεξσζείηε γηα ηελ Σξάπεδα, ηελ 
θαηεγνξηνπνίεζή ζαο σο πειάηε, ηνλ ηξόπν πνπ ζα επηθνηλσλνύκε, ηνλ ηξόπν 
πνπ ζα εθηεινύκε ηηο εληνιέο ζαο, ηνλ ηξφπν δηαζθάιηζεο ησλ 
ρξεκαηνπηζησηηθώλ ζαο κέζσλ, ζπλνπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνιηηηθή 
απνθπγήο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ακνηβέο/ρξεψζεηο γηα 
ηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ ζαο παξέρνπκε, θαζψο θαη πιεξνθόξεζε 
(ραξαθηεξηζηηθά, νθέιε, θίλδπλνο) γηα ηα επελδπηηθά πξντόληα πνπ παξέρεη ε 
Σξάπεδα ζε εζάο. 
 

 Απόδεημε Παξαιαβήο ηνπ «εληύπνπ πξν-ζπκβαηηθήο πιεξνθόξεζεο»  

                                                                                                       ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Π  7 

 
Με ηελ ππνγξαθή απηνχ ηνπ εληχπνπ, καο γλσζηνπνηείηε ηελ παξαιαβή 

ηνπ «εληύπνπ πξν-ζπκβαηηθήο πιεξνθόξεζεο», θαζψο θαη ηνπ ινηπνχ 
ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ πνπ αθνξά ηα επελδπηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ ζαο 
παξέρεη ε Σξάπεδα. 
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Γεληθή Γήισζε / πλαίλεζε / Βεβαίσζε ηνπ Πειάηε             ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Π  13 

 
Τπνγξάθνληαο ην παξφλ έληππν, καο παξέρεηε ηε ζπλαίλεζή ζαο ή όρη 

γηα νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο εθηέιεζεο ησλ εληνιώλ ζαο, γηα ηνλ ηξόπν ηεο 
επηθνηλσλίαο καο, θαζώο θαη καο γλσζηνπνηείηε όηη ζα καο ελεκεξώζεηε ζε 
πεξίπησζε πνπ κεηαβιεζεί θάηη ζηα ζηνηρεία πνπ καο δώζαηε. 

 

«Καηάινγνο ρξεώζεσλ & ακνηβώλ / πξνκεζεηώλ γηα ηελ παξνρή επελδπηηθώλ 
πξντόλησλ & ππεξεζηώλ» 

   
Δδψ ζαο γλσζηνπνηνύκε ηηο πξνκήζεηεο πνπ ζα πιεξώζεηε ζηελ 

Σξάπεδα γηα ηε ζπλαιιαγή ζαο ζε θάπνην απφ ηα επελδπηηθά πξντφληα πνπ ζαο 
παξέρνπκε. 

 

  ύκβαζε Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Τπεξεζηώλ                 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Π  10 

 
Ζ παξνχζα ζχκβαζε θαιύπηεη ηα δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο ζαο, 

θαζώο θαη ηεο Σξάπεδαο, θαηά ηελ παξνρή επελδπηηθώλ ππεξεζηώλ. Δηδηθφηεξα, 
ζηε ζχκβαζε γίλεηαη αλαθνξά ζηελ θαηεγνξηνπνίεζή ζαο θαη ζηηο δεζκεχζεηο πνπ 
έρεηε αλαιάβεη φζνλ αθνξά πξνζσπηθά εζάο θαηά ηε ιήςε επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ 
απφ ηελ Σξάπεδα (πρ αλαγλψξηζε επελδπηηθψλ θηλδχλσλ, θαηαλφεζε πξν-
ζπκβαηηθνχ πιηθνχ, ηθαλφηεηα πξνο δηθαηνπξαμία, κε παξαβίαζε ζρεηηθψλ 
ρξεκαηηζηεξηαθψλ δηαηάμεσλ, κε ζπκκεηνρή ζε παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θιπ), ελψ 
ηαπηφρξνλα δίλνληαη νη απαξαίηεηεο εμνπζηνδνηήζεηο πξνο ηελ Σξάπεδα. 

 

ύκβαζε Λήςεο, Γηαβίβαζεο θαη Δθηέιεζεο Δληνιώλ         ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Π  12 

  
Ζ παξνχζα ζχκβαζε θαηαγξάθεη ην πιαίζην πνπ ε Σξάπεδα ζα δέρεηαη 

θαη ζα εθηειεί ηηο εληνιέο ζαο. 
Δηδηθφηεξα, πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο ιήςεο θαη δηαβίβαζεο ησλ εληνιψλ, ην 
πεξηερφκελν, εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα ζηε ιήςε, δηαβίβαζε θαη εθηέιεζε εληνιψλ, νη 
επζχλεο ηνπ πειάηε θαη ηεο Σξάπεδαο, ν ηξφπνο ελεκέξσζεο θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ 
πειάηε, θαζψο θαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχλ ηελ 
εθηέιεζε ησλ εληνιψλ ηνπ πειάηε (πρ ζεκαηνθπιαθή, πιεξσκέο πξνκεζεηψλ θιπ). 
 

  ύκβαζε Παξνρήο Δπελδπηηθώλ πκβνπιώλ                    ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Π  11 

 
ηελ παξνχζα ζχκβαζε θαζνξίδεηαη ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο καο θαηά 

ηελ παξνρή επελδπηηθώλ ζπκβνπιώλ από ηελ Σξάπεδα ζε εζάο. 
Δηδηθφηεξα, αλαθέξεηαη ε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζήζεη ε Σξάπεδα πξνθεηκέλνπ λα 
ζαο πξνηείλεη ηα ζπκβαηά θαη θαηάιιεια πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ηηο ππνρξεψζεηο θαη 
ησλ δχν κεξψλ θαηά ηελ παξνρή ησλ επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ, θαζψο θαη ζέκαηα 
πνπ αθνξνχλ ηελ ελεκέξσζή ζαο θαη ηελ πιεξνθφξεζή ζαο ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζία 
παξνρήο επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ πνπ ζα ζαο παξέρεη ε Σξάπεδα. 
 

Αίηεζε Γεκηνπξγίαο Μεξίδαο, Λνγαξηαζκνύ Αμηώλ θαη Δμνπζηνδόηεζε Υξήζεο 
πξνο ηελ Σξάπεδα (ην έληππν απηό παξάγεηαη από ην ζύζηεκα)  

 
Γηα ηε ζπλαιιαγή ζαο ζε έληνθα γξακκάηηα θαη νκνινγίεο ηνπ ειιεληθνχ 

δεκνζίνπ, ζε κεηνρέο θιπ είλαη απαξαίηεην λα ζπκπιεξψζεηε ηελ παξνχζα αίηεζε 
γηα δεκηνπξγία κεξίδαο θαη ινγαξηαζκνχ αμηψλ ζην ζχζηεκα άυισλ ηίηισλ, θαζψο ηα 
ελ ιφγσ πξντφληα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε απνηεινχλ άυινπο ηα ηίηινπο. 
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 ύκβαζε Κνηλήο Δπελδπηηθήο Μεξίδαο                                ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Π  14 

 
Απηή ηε ζχκβαζε είλαη απαξαίηεην λα ηελ ππνγξάςεηε ζε πεξίπησζε φπνπ 

επηζπκείηε λα απνθηήζεηε «θνηλή επελδπηηθή κεξίδα» κε άιια άηνκα. Πξφθεηηαη 
ινηπφλ γηα ηε ζχκβαζε πνπ πεξηγξάθεη ηε ζρέζε ηεο Σξάπεδαο κε εζάο πνπ έρεηε 
απνθαζίζεη λα δεκηνπξγήζεηε έλα θνηλφ επελδπηηθφ «πνξηνθφιη» κε άιια άηνκα, 
πξνθεηκέλνπ λα εθκεηαιιεπηείηε ζέκαηα επελδπηηθήο επειημίαο θαη θιεξνλνκηθά / 
θνξνινγηθά ζέκαηα. 
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ΤΝΔΓΡΗΑ – FORUM 

11. Πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ειιεληθά πηζησηηθά ηδξχκαηα  θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο νδεγίαο γηα ηηο αγνξέο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ  Ν 

3606/2007 

Π ζσκφπνπινο  Τπνδηνηθεηήο ηεο ηξάπεδαο ηεο Διιάδνο 

    12.    Σν λέν ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα ηηο αγνξέο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ  

(MiFID)  θαη νη επηπηψζεηο ηνπ ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 

 . Φηιάξεηνο   Γεληθφο Γηεπζπληήο Alpha Bank Πξφεδξνο εθηειεζηηθήο 

  επηηξνπήο  Δ.Δ.Σ. 

13.    Ζ νδεγία γηα ηηο αγνξέο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πξψηνο έηνο εθαξκνγήο  

          . Καπξάινο  Πξφεδξν  Frederation of European Securities Exchanges 

ΛΟΗΠΑΈΝΣΤΠΑ 

 

14.    Πξν-ζπκβαηηθέο ελεκεξψζεηο Σξαπεδψλ 

 

  SITE 

www.hcmc.gr  

www.cesr.com 

 

  

http://www.hcmc.gr/
http://www.cesr.com/

