Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
για Iδιώτες Πελάτες
ΓENIKA
Το παρόν έγγραφο περιλαµβάνει γενικές πληροφορίες για τις παρεχόµενες επενδυτικές
υπηρεσίες σε ιδιώτες πελάτες από τις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς
περιλαµβανοµένων και των θυγατρικών εταιρειών (εφεξής ο «Όµιλος»), οι οποίες
παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την έννοια της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις
αγορές Χρηµατοοικονοµικών Μέσων (MiFID). Το παρόν έγγραφο αποτυπώνει την
πολιτική του Οµίλου, την οποία υιοθετεί και ακολουθεί πιστά η Τράπεζα Πειραιώς
(Κύπρου) Λτδ, προς συµµόρφωση µε το Ν.144(1)/07.
Οι εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς που καλύπτονται από την παρούσα
ενηµέρωση, καθώς και από τις πολιτικές των παραρτηµάτων αυτής, είναι οι εξής (εφεξής
οι «Καλυπτόµενες Εταιρείες»):
• Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
• Πειραιώς Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
• Πειραιώς ASSET MANAGEMENT ΑΕ∆ΑΚ
• Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ
Οι παρεχόµενες σε εσάς επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, στα
οποία συµφωνείτε να διενεργούνται επενδύσεις, είτε κατόπιν προηγούµενης εντολής σας
είτε για λογαριασµό σας από κάποια εκ των Καλυπτόµενων Εταιρειών, καθώς και οι
ειδικότεροι όροι που διέπουν την παροχή των συγκεκριµένων επενδυτικών υπηρεσιών
σε εσάς, περιγράφονται ειδικά στη σύµβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που θα
υπογράψετε µε την εκάστοτε Καλυπτόµενη Εταιρεία.
Πριν από την Υπογραφή της Σύµβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
πρέπει να έχετε µελετήσει και κατανοήσει τις πληροφορίες του παρόντος
εγγράφου που αφορούν τις παρεχόµενες σε εσάς επενδυτικές υπηρεσίες.
Για τους σκοπούς της παρούσας ενηµέρωσης έχετε κατηγοριοποιηθεί ως Ιδιώτης
Πελάτης, σύµφωνα µε τη συνηµµένη, στην παρούσα, ως Παράρτηµα 1, Πολιτική
Κατηγοριοποίησης Πελατών.
Έχετε το δικαίωµα να ζητήσετε να κατηγοριοποιηθείτε ως Επαγγελµατίας Πελάτης.
Εφόσον η Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ συµφωνήσει σε αυτή την κατηγοριοποίηση,
αφού διενεργήσει τον κατάλληλο έλεγχο και πειστεί ότι πληρούνται τα απαιτούµενα
κριτήρια για την ως άνω κατηγοριοποίησή σας, θα πρέπει να συνάψετε τη σχετική
σύµβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για επαγγελµατίες πελάτες. Κύρια συνέπεια
της κατηγοριοποίησής σας ως Επαγγελµατίας Πελάτης είναι ότι το πλαίσιο των
εκατέρωθεν υποχρεώσεων και δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων
ενηµέρωσης, εκτέλεσης και διαχείρισης εντολών, θα διαµορφώνεται κυρίως µε βάση τις
µεταξύ µας συµφωνίες και συνεννοήσεις, και δευτερευόντως από τις υποχρεωτικές
διατάξεις του Ν. 144(1)/07.
Ενδεικτικά, εφόσον επιλέξετε να κατηγοριοποιηθείτε ως επαγγελµατίας πελάτης:
• ∆εν λαµβάνετε προηγούµενη ενηµέρωση επί των χρεώσεων.
• ∆εν απαιτείται σύναψη έγγραφης σύµβασης για κάθε νέα υπηρεσία.

• ∆εν διενεργείται έλεγχος συµβατότητας κατά τη λήψη, διαβίβαση ή εκτέλεση εντολών
σας.
• Τεκµαίρεται η γνώση και εµπειρία σας στον έλεγχο καταλληλότητας για την παροχή
επενδυτικής συµβουλής ή τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας.
• Η Τράπεζα µπορεί να σας παράσχει βελτίωση τιµής υπό προϋποθέσεις κατά την
εσωτερικοποίηση πιθανών εντολών σας.
• ∆ικαιούστε να καθορίζετε κριτήρια βέλτιστης εκτέλεσης των εντολών σας.
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ακολούθως παρατίθενται τα στοιχεία των εταιρειών του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς
που καλύπτονται από την παρούσα ενηµέρωση, καθώς και τα στοιχεία των αντίστοιχων
εποπτευουσών αρχών:
Καλυπτόµενη εταιρεία και στοιχεία επικοινωνίας
Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Αµερικής 4, Αθήνα 105 64
Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών τηλ.: 801 802 803 804 (από σταθερό),
210 32 88 000 (από κινητό ή το εξωτερικό), fax: 210 32 88 796
e-mail: mifid@piraeusbank.gr
Πειραιώς Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών,
Σταδίου 10, Αθήνα 105 64, τηλ.: 210 33 54 100, fax: 210 32 33 814,
web site: www.piraeus-sec.gr
Πειραιώς Asset Management Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης
Αµοιβαίων Κεφαλαίων, Κοραή 3, Αθήνα 105 64, τηλ.: 210 32 88 222,
fax: 210 32 88 690, e-mail: piraeusaedak@piraeusbank.gr
Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ
Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 1,1065 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: 357 22 575 500, fax: 357 22 760890
web site: www.piraeusbank.com.cy
Εποπτεύουσα Αρχή και στοιχεία επικοινωνίας
Τράπεζα της Ελλάδος, Ελευθερίου Βενιζέλου 21, Αθήνα 102 50,
τηλ.: 210 32 01 111, fax: 210 32 32 239, 210 32 32 816,
e-mail: sectetariat@bankofgreece.gr
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, Αθήνα 105 62,
τηλ.: 210 33 77 100, fax: 210 33 77 205, web site: www.hcmc.gr
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
Λεωφ. Τζων Κέννεντυ 80, Τ.Θ. 25529, 1395 Λευκωσία
Τηλ. 357 22 71 41 00, Φαξ. 357 22 37 81 53
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Τ.Θ.24996, 1306 Λευκωσία
Τηλ: 357 22 87 54 75, Φαξ: 357 22 75 46 71

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ο Όµιλος µπορεί να σας παρέχει ενδεικτικά τις κάτωθι επενδυτικές και παρεπόµενες
υπηρεσίες:
• Λήψη και διαβίβαση εντολών, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για
λογαριασµό σας, για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηµατοοικονοµικά µέσα, όπως
εξειδικεύονται στη σχετική σύµβαση που υπογράφετε.
• Εκτέλεση εντολών για λογαριασµό σας, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση συµβάσεων
αγοράς ή πώλησης για λογαριασµό σας, ενός ή περισσότερων χρηµατοοικονοµικών
µέσων, όπως εξειδικεύονται στη σχετική σύµβαση που υπογράφετε. Σηµειώνουµε ότι η
εκτέλεση εντολών των πελατών της Τράπεζας Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ θα γίνεται µέσω
εγκεκριµένων διαµεσολαβητών µε τους οποίους η Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ
τηρεί συµβάσεις εµπιστευτικότητας.
• ∆ιαχείριση χαρτοφυλακίων, η οποία συνίσταται στη διαχείριση, κατά τη διακριτική
ευχέρεια της Καλυπτόµενης Εταιρείας, του χαρτοφυλακίου σας, στο πλαίσιο εντολής
σας. Ο Όµιλος, µέσω των Καλυπτόµενων Εταιρειών του, παρέχει τόσο εξατοµικευµένες
υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων ιδιωτών πελατών (tailor made) όσο και διαχείριση
επί τη βάσει προτύπων χαρτοφυλακίων ανά επενδυτικό προφίλ, κυρίως σε αµοιβαία
κεφάλαια και προθεσµιακές καταθέσεις.
• Παροχή επενδυτικών συµβουλών, µετά την υπογραφή σχετικής σύµβασης, η οποία
συνίσταται στην παροχή τόσο εξατοµικευµένων συµβουλών, είτε κατόπιν αιτήσεως σας
είτε µε πρωτοβουλία του Οµίλου, σχετικά µε µία ή περισσότερες συναλλαγές που
αφορούν χρηµατοοικονοµικά µέσα, όσο και επί προτύπων επενδυτικών καλαθιών ανά
επενδυτικό προφίλ, αποτελούµενων κυρίως από αµοιβαία κεφάλαια και προθεσµιακές
καταθέσεις.
• Φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηµατοοικονοµικών µέσων για λογαριασµό σας,
κυρίως στο πλαίσιο παροχής µιας εκ των ανωτέρω επενδυτικών υπηρεσιών,
περιλαµβανοµένης της παροχής υπηρεσιών θεµατοφύλακα και παροχής συναφών
υπηρεσιών, όπως η διαχείριση χρηµατικών διαθεσίµων ή παρεχόµενων ασφαλειών.
• Παροχή πιστώσεων ή δανείων προς διενέργεια συναλλαγής εκ µέρους σας σε ένα ή
περισσότερα χρηµατοοικονοµικά µέσα, όπως εξειδικεύονται στη σύµβαση που
υπογράφετε.
• Παροχή συµβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά µε τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την
κλαδική στρατηγική και συναφή θέµατα, καθώς και παροχή συµβουλών και υπηρεσιών
σχετικά µε συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων.
• Παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγµατος, εφόσον συνδέονται µε την παροχή
επενδυτικών υπηρεσιών.
• Έρευνα στον τοµέα των επενδύσεων και χρηµατοοικονοµική ανάλυση ή άλλες µορφές
γενικών συστάσεων που σχετίζονται µε συναλλαγές σε χρηµατοοικονοµικά µέσα.
• Αναδοχή χρηµατοοικονοµικών µέσων η τοποθέτηση χρηµατοοικονοµικών µέσων µε
δέσµευση ανάληψης.
• Τοποθέτηση χρηµατοοικονοµικών µέσων χωρίς δέσµευση ανάληψης.
Οι ανωτέρω επενδυτικές και παρεπόµενες υπηρεσίες παρέχονται από τις Καλυπτόµενες
Εταιρείες, σύµφωνα µε την άδεια λειτουργίας που έχει λάβει η κάθε µία από αυτές, σε
περιπτώσεις ανάθεσης ή συνεργασίας για τη διεκπεραίωση συγκεκριµένης
δραστηριότητας ή υπηρεσίας, µετά από υπογραφή σχετικών συµβάσεων µε όρους που
διέπουν όλες τις πτυχές της ανάθεσης και/ή συνεργασίας και διαφυλάσσουν τα
προσωπικά σας δεδοµένα και µετά την υπογραφή σχετικής σύµβασης µε εσάς. Για την
πληρέστερη ενηµέρωσή σας στο Παράρτηµα ΙV της παρούσας παρουσιάζονται οι

επενδυτικές υπηρεσίες που δυνητικά παρέχονται από κάθε µία εκ των Καλυπτόµενων
Εταιρειών.
Ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς σάς επισηµαίνει ρητά ότι, εκτός και αν η
Καλυπτόµενη Εταιρεία που σας παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες συµφωνήσει
µε ειδική γραπτή σύµβαση να σας παρέχει Επενδυτικές Συµβουλές ή Υπηρεσίες
∆ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου, θα πρέπει να προβείτε στη δική σας αξιολόγηση
οποιασδήποτε συναλλαγής που εξετάζετε και δεν θα πρέπει να βασίζεστε σε
οποιαδήποτε πληροφορία, πρόταση ή άλλου είδους επικοινωνία από τον Όµιλο,
ως εάν αυτή αποτελούσε Επενδυτική Συµβουλή ή Υπηρεσία ∆ιαχείρισης
Χαρτοφυλακίου ή οποιαδήποτε άλλη σύσταση σε σχέση µε αυτή τη συναλλαγή.
Πριν από την παροχή των ως άνω επενδυτικών ή παρεπόµενων υπηρεσιών κατά
περίπτωση, η Καλυπτόµενη Εταιρεία που θα σας παρέχει την επενδυτική ή παρεπόµενη
υπηρεσία θα προβεί σε έλεγχο καταλληλότητας και/ή συµβατότητας των παρεχόµενων
υπηρεσιών και χρηµατοοικονοµικών µέσων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα κατωτέρω.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΜΕΣΩΝ
1. Εκτίµηση Καταλληλότητας κατά την Παροχή Επενδυτικών Συµβουλών και
Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 144 (1)/2007, η Καλυπτόµενη Εταιρεία, για να εκτιµήσει
την καταλληλότητα των υπηρεσιών που σχετίζονται µε επενδυτικές συµβουλές ή
διαχείριση χαρτοφυλακίου, σας ζητά πληροφορίες σχετικά µε τις γνώσεις και την
εµπειρία, καθώς και µε την οικονοµική σας κατάσταση και τους επενδυτικούς σας
στόχους, τις οποίες οφείλετε να παράσχετε. Βάσει της παραπάνω πληροφόρησης, η
Καλυπτόµενη Εταιρεία εκτιµά το επενδυτικό σας προφίλ, την ικανότητά σας να
κατανοήσετε τους κινδύνους τους οποίους συνεπάγεται η συναλλαγή που σας
συµβουλεύουµε να διενεργήσετε ή η διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας, και σας παρέχει
υπηρεσίες που κρίνονται κατάλληλες για εσάς. Αναφορικά µε τους Επαγγελµατίες
Πελάτες, η Καλυπτόµενη Εταιρεία θεωρεί ότι κατέχουν την εµπειρία και την απαραίτητη
γνώση για να κατανοήσουν τους κινδύνους που συνδέονται µε τα χρηµατοοικονοµικά
προϊόντα ή τις υπηρεσίες που τους παρέχονται. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται µέσω
της συµπλήρωσης σχετικού ερωτηµατολογίου, που σας χορηγείται από την
Καλυπτόµενη Εταιρεία πριν από τη σύναψη σύµβασης που περιλαµβάνει τις υπηρεσίες
διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή παροχής επενδυτικών συµβουλών. ∆ηλώνετε δε και
εγγυάστε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε είναι ολοκληρωµένες και ακριβείς από κάθε
ουσιώδη άποψη. Σε περίπτωση που δεν λάβει από εσάς τις παραπάνω πληροφορίες
που απαιτούνται για την εκτίµηση της καταλληλότητας, η Καλυπτόµενη Εταιρεία δεν θα
προβεί στην παροχή επενδυτικών συµβουλών προς εσάς ή στη διαχείριση του
χαρτοφυλακίου σας.
2. Εκτίµηση Συµβατότητας Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων κατά τη Λήψη και
∆ιαβίβαση ή Εκτέλεση Εντολών
Για την εκτίµηση της συµβατότητας των υπηρεσιών που παρέχει η Καλυπτόµενη
Εταιρεία µε το επενδυτικό σας προφίλ, η Καλυπτόµενη Εταιρεία ζητά πληροφορίες για τη
γνώση και την εµπειρία σας οι οποίες θα βεβαιώνουν ότι είστε σε θέση να κατανοήσετε
τους κινδύνους που συνδέονται µε το ζητούµενο επενδυτικό προϊόν ή υπηρεσία. Οι

πληροφορίες αυτές παρέχονται µέσω της συµπλήρωσης σχετικού ερωτηµατολογίου,
που σας χορηγείται από την Καλυπτόµενη Εταιρεία πριν από τη σύναψη σχετικής
σύµβασης επενδυτικών υπηρεσιών. ∆ηλώνετε δε και εγγυάστε ότι οι πληροφορίες που
παρέχετε είναι ολοκληρωµένες και ακριβείς από κάθε ουσιώδη άποψη. Εάν δεν
παρέχετε την απαιτούµενη πληροφόρηση ή η Καλυπτόµενη Εταιρεία θεωρήσει, στη
βάση της διαθέσιµης πληροφόρησης, ότι το εν λόγω επενδυτικό προϊόν ή η υπηρεσία
δεν είναι συµβατά µε το επενδυτικό σας προφίλ, σας προειδοποιεί σχετικά πριν προβεί
στην παροχή της υπηρεσίας λήψης-διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών.
Ειδικότερα, για υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης ή εκτέλεσης εντολών σε απλά
χρηµατοοικονοµικά µέσα (όπως, π.χ., εισηγµένες µετοχές, οµόλογα, µερίδια ΟΣΕΚΑ) σε
κυπριακές, ελληνικές και ξένες αγορές, η Καλυπτόµενη Εταιρεία δεν υποχρεούται να
αξιολογήσει τη συµβατότητα του χρηµατοοικονοµικού µέσου ή της υπηρεσίας που
παρέχεται, εποµένως δεν καλύπτεστε από την προστασία που απορρέει από τους
σχετικούς κανόνες.
Αναφορικά µε τους Επαγγελµατίες Πελάτες, η Καλυπτόµενη Εταιρεία δύναται να
υποθέσει ότι έχουν την εµπειρία και την απαραίτητη γνώση για να κατανοήσουν τους
κινδύνους που συνδέονται µε τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα ή τις υπηρεσίες που τους
παρέχονται.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ

ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΤΟΥ

ΟΜΙΛΟΥ

ΤΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Η πολιτική σύγκρουσης συµφερόντων που έχει θεσπίσει και εφαρµόζει ο Όµιλος,
επισυνάπτεται στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας ενηµέρωσης.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Η πολιτική εκτέλεσης εντολών του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς επισυνάπτεται ως
Παράρτηµα ΙΙΙ της παρούσας ενηµέρωσης.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η Καλυπτόµενη Εταιρεία διενεργεί για λογαριασµό
σας συγκεκριµένη συναλλαγή ή διαβιβάζει προς εκτέλεση σε τρίτο δική σας εντολή,
εκτός των περιπτώσεων διαχείρισης χαρτοφυλακίου, σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό
και κανονιστικό πλαίσιο, σας αποστέλλει σχετικά µε κάθε συναλλαγή που
πραγµατοποιείται για εσάς ή εκ µέρους σας ένα πινακίδιο επιβεβαίωσης ή ενηµέρωσης,
στο οποίο καταγράφονται οι λεπτοµέρειες της συναλλαγής. Η αποστολή διενεργείται το
αργότερο την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την εκτέλεση της εντολής ή µετά τη λήψη της
επιβεβαίωσης που αποστέλλει στην Καλυπτόµενη Εταιρεία τυχόν τρίτος, ο οποίος
µεσολάβησε στην εκτέλεση της εντολής σας. Η Καλυπτόµενη Εταιρεία δεν αποστέλλει
ειδοποίηση για την επιβεβαίωση εκτέλεσης εντολής εάν πρόκειται να αποσταλεί άµεσα
σε εσάς από τρίτο πρόσωπο που µεσολάβησε στη συναλλαγή επιβεβαίωση που
περιέχει τις ίδιες πληροφορίες. Σηµειώνεται ότι η ΑΕ∆ΑΚ του Οµίλου της Τράπεζας
Πειραιώς δεν υποχρεούται να σας αποστέλλει την ως άνω επιβεβαίωση για τη διενέργεια
συµµετοχής ή εξαγοράς µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται ή µεριδίων
µετοχών/µεριδίων Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων που αντιπροσωπεύει.

2. Η ειδοποίηση για την επιβεβαίωση της εκτέλεσης της εντολής, η οποία θα σας
αποσταλεί, περιλαµβάνει, κατά περίπτωση, τις ακόλουθες πληροφορίες: την
γνωστοποιούσα τράπεζα, το ονοµατεπώνυµο σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή την
επωνυµία σε περίπτωση νοµικού προσώπου, την ηµέρα εκτέλεσης, το χρόνο εκτέλεσης,
το είδος της εντολής, τον τόπο εκτέλεσης, το είδος του χρηµατοοικονοµικού µέσου,
αναφορά στη φύση της εντολής (αγορά, πώληση, ή άλλο σε περίπτωση που δεν είναι
εντολή αγοράς ή πώλησης), την ποσότητα, την τιµή ανά µονάδα και το συνολικό τίµηµα.
Επίσης, η ίδια ενηµέρωση θα περιλαµβάνει το συνολικό ποσό των προµηθειών και
χρεώσεων, τις υποχρεώσεις σας αναφορικά µε το διακανονισµό της συναλλαγής
περιλαµβανοµένης της προθεσµίας πληρωµής ή παράδοσης καθώς και τα κατάλληλα
στοιχεία λογαριασµού, καθώς και γνωστοποίηση αν ο αντισυµβαλλόµενός σας ήταν η
ίδια η Καλυπτόµενη Εταιρεία ή οποιοδήποτε πρόσωπο του Οµίλου της Τράπεζας
Πειραιώς ή άλλος πελάτης της Καλυπτόµενης Εταιρείας, εφόσον συντρέχει τέτοια
περίπτωση, εκτός εάν η εντολή εκτελέστηκε µέσω συστήµατος διαπραγµάτευσης που
διευκολύνει την ανώνυµη διαπραγµάτευση.
3. Κατόπιν γραπτού αιτήµατός σας, η Καλυπτόµενη Εταιρεία θα σας αποστείλει την
ανάλυση των προµηθειών ή χρεώσεων, που σχετίζονται µε την εκτελεσθείσα εντολή.
Επίσης, κατόπιν γραπτού αιτήµατός σας, η Καλυπτόµενη Εταιρεία µπορεί να σας
παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση της εντολής σας.
4. Κατά παρέκκλιση από την ενηµέρωση της παραγράφου 1, όταν η Καλυπτόµενη
Εταιρεία εκτελεί εντολές για λογαριασµό σας που αφορούν οµόλογα για τη
χρηµατοδότηση σύµβασης ενυπόθηκου δανείου σας, θα σας γνωστοποιεί τη συναλλαγή
ταυτόχρονα µε την ανακοίνωση των όρων του ενυπόθηκου δανείου, το αργότερο ένα
µήνα µετά την εκτέλεση της σχετικής εντολής για την αγορά του οµολόγου.
5. Σε περίπτωση εντολής σας, η οποία αφορά µερίδια ή Μετοχές Οργανισµού
Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες και η οποία εκτελείται περιοδικά, η
Καλυπτόµενη Εταιρεία, αντί της ειδοποίησης για την επιβεβαίωση εκτέλεσης της
εντολής, θα σας παρέχει κάθε τρίµηνο περιοδική ενηµέρωση µε τα στοιχεία της
παραγράφου 2. Σηµειώνεται ότι η ΑΕ∆ΑΚ του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς δεν
υποχρεούται να σας αποστέλλει την ως άνω επιβεβαίωση για τη διενέργεια συµµετοχής
ή εξαγοράς µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται ή µεριδίων
µετοχών/µεριδίων Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων που αντιπροσωπεύει.
6. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η Καλυπτόµενη Εταιρεία σάς παρέχει την επενδυτική
υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου σάς αποστέλλει ή µεριµνά να σας αποσταλεί
ανά εξάµηνο περιοδική ενηµέρωση, η οποία περιλαµβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
• Ενηµέρωση για το περιεχόµενο και την αποτίµηση του χαρτοφυλακίου, καθώς
και λεπτοµέρειες για κάθε χρηµατοοικονοµικό µέσο, το οποίο τηρείται στο
χαρτοφυλάκιο, την αγοραία αξία του ή την δίκαιη αξία του, εάν η αγοραία αξία του
δεν είναι διαθέσιµη, το πιστωτικό υπόλοιπο κατά την αρχή και το τέλος της
περιόδου που καλύπτει η ενηµέρωση, καθώς και την απόδοση του
χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η ενηµέρωση.
• Το συνολικό ποσό των αµοιβών και προµηθειών που χρεώθηκαν κατά την
περίοδο που καλύπτει η ενηµέρωση, µε χωριστή αναφορά του συνόλου των
αµοιβών διαχείρισης και το σύνολο των εξόδων που συνδέονται µε την εκτέλεση
εντολών.

• Σύγκριση της απόδοσης κατά την περίοδο που καλύπτει η ενηµέρωση, σε
σχέση µε τον δείκτη αναφοράς επενδυτικής απόδοσης που, τυχόν, έχει
συµφωνηθεί στη σύµβαση διαχείρισης.
• Το συνολικό ποσό των συνδεόµενων µε το χαρτοφυλάκιο σας µερισµάτων,
τόκων και άλλων πληρωµών που λήφθηκαν κατά την περίοδο που καλύπτει η
ενηµέρωση.
• Πληροφορίες σχετικά µε εταιρικές πράξεις που παρέχουν δικαιώµατα σε σχέση
µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που τηρούνται στο χαρτοφυλάκιο.
• Τις πληροφορίες της παραγράφου 2 για κάθε συναλλαγή η οποία εκτελέστηκε
κατά την περίοδο που καλύπτει η ενηµέρωση.
• Την επωνυµία της τράπεζας.
• Το ονοµατεπώνυµο σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή την επωνυµία σε
περίπτωση νοµικού προσώπου.
7. ∆ικαιούστε να ζητήσετε εγγράφως να λαµβάνετε την περιοδική ενηµέρωση της
ανωτέρω παραγράφου ανά τρίµηνο. Επίσης, δικαιούστε να ζητήσετε εγγράφως να
ενηµερώνεστε αµέσως για τις συναλλαγές που εκτελούνται στο πλαίσιο διαχείρισης του
χαρτοφυλακίου σας. Στην περίπτωση αυτή, σας αποστέλλεται επιβεβαίωση κάθε
συναλλαγής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 και 2 ανωτέρω. Στην
τελευταία αυτή περίπτωση, ωστόσο, η ενηµέρωση της παραγράφου 6 αποστέλλεται ανά
δωδεκάµηνο, εκτός και εάν έχει συµφωνηθεί µεταξύ µας η επένδυση των διαθεσίµων σε
παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα ή διαπραγµατεύσιµους τίτλους επιλογής µε αναφορά
κινητές αξίες, νοµίσµατα, επιτόκια ή αποδόσεις, εµπορεύµατα ή άλλους δείκτες ή
µεγέθη. Τέλος, δικαιούστε κατόπιν γραπτού αιτήµατός σας, να λάβετε λεπτοµερή
ανάλυση των αµοιβών και των προµηθειών που βαρύνουν το χαρτοφυλάκιο σας για
κάθε περίοδο ενηµέρωσης.
8. Στην περίπτωση που έχει συµφωνηθεί µεταξύ µας η παροχή της επενδυτικής
υπηρεσίας της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, η οποία επιτρέπει τη διαχείριση µε
µόχλευση, η περιοδική ενηµέρωση γίνεται τουλάχιστον ανά µήνα.
9. Επίσης, εφόσον η Καλυπτόµενη Εταιρεία διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιό σας ή κινεί
λογαριασµούς σας που περιλαµβάνουν ακάλυπτη ανοικτή θέση σε συναλλαγή, η οποία
µπορεί να δηµιουργήσει ενδεχόµενη υποχρέωσή σας, σας γνωστοποιεί, επιπροσθέτως,
κάθε ζηµία που υπερβαίνει το προκαθορισµένο όριο που έχει συµφωνηθεί µεταξύ µας
στην ειδικότερη σύµβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, το αργότερο στο τέλος της
εργάσιµης ηµέρας κατά την οποία σηµειώθηκε η υπέρβαση του ορίου ή στο κλείσιµο της
επόµενης εργάσιµης ηµέρας, εάν η υπέρβαση του ορίου σηµειώθηκε σε µη εργάσιµη
ηµέρα.
10. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία η Καλυπτόµενη Εταιρεία κατέχει
χρηµατοοικονοµικά σας µέσα σάς αποστέλλει τουλάχιστον µία φορά το χρόνο
κατάσταση περιουσιακών στοιχείων. Η κατάσταση αυτή περιλαµβάνει:
•

Λεπτοµερή στοιχεία για όλα τα χρηµατοοικονοµικά σας µέσα ή κεφάλαια που
κατέχει η Καλυπτόµενη Εταιρεία για λογαριασµό σας, κατά το τέλος της χρονικής
περιόδου που καλύπτει η ενηµέρωση. Σε περίπτωση που το χαρτοφυλάκιο σας
περιλαµβάνει έσοδα από µια ή περισσότερες συναλλαγές που δεν έχουν
διακανονισθεί οι ως άνω πληροφορίες δύνανται να βασίζονται είτε στην
ηµεροµηνία της διαπραγµάτευσης είτε στην ηµεροµηνία διακανονισµού.

•

Ενηµέρωση κατά πόσον τα χρηµατοοικονοµικά σας µέσα αποτέλεσαν αντικείµενο
συναλλαγών χρηµατοδότησης τίτλων.
Ενηµέρωση κατά πόσον αποκτήσατε οποιοδήποτε όφελος ως αποτέλεσµα
συµµετοχής σας σε συναλλαγή χρηµατοδότησης τίτλων, καθώς και τη βάση επί
της οποίας έχει υπολογισθεί το όφελος αυτό.

•

Η Καλυπτόµενη Εταιρεία, εφόσον κατέχει χρηµατοοικονοµικά σας µέσα εξαιτίας της
παροχής προς εσάς της επενδυτικής υπηρεσίας της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, µπορεί
να ενσωµατώνει την κατάσταση περιουσιακών στοιχείων πελάτη στην περιοδική
ενηµέρωσή σας, σύµφωνα µε την παράγραφο 6.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΑΣ
1. Η Καλυπτόµενη Εταιρεία, προκειµένου να διαφυλάσσονται τα δικαιώµατά σας σε
σχέση µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα και κεφάλαια που σας ανήκουν:
•

Τηρεί τα απαραίτητα αρχεία και λογαριασµούς, έτσι ώστε να είναι σε θέση ανά
πάσα στιγµή και χωρίς καθυστέρηση να διαχωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία που
κατέχονται για λογαριασµό σας από τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για
λογαριασµό οποιουδήποτε άλλου πελάτη, καθώς και από τα δικά της
περιουσιακά στοιχεία.

•

Τηρεί τα αρχεία και τους λογαριασµούς σας κατά τρόπο µε τον οποίο διασφαλίζει
την ακρίβεια και ιδίως την αντιστοιχία τους µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα και τα
κεφάλαια που κατέχονται για λογαριασµό σας.

•

Εξετάζει ανά τακτά διαστήµατα τη συµφωνία µεταξύ των λογαριασµών και
αρχείων που τηρεί η ίδια µε τους λογαριασµούς και τα αρχεία που τηρούν τυχόν
τρίτοι, οι οποίοι κατέχουν περιουσιακά στοιχεία για λογαριασµό σας.

•

Λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για να διασφαλίσει ότι τα χρηµατοοικονοµικά σας
µέσα που τυχόν έχουν κατατεθεί σε τρίτο µπορούν να διαχωριστούν από τα
χρηµατοοικονοµικά µέσα που ανήκουν στην Καλυπτόµενη Εταιρεία και από τα
χρηµατοοικονοµικά µέσα που ανήκουν σε αυτόν τον τρίτο, µε τη χρήση
λογαριασµών σε διαφορετικά ονόµατα στα βιβλία του τρίτου ή µε άλλα
ισοδύναµα µέτρα µε τα οποία επιτυγχάνεται το ίδιο επίπεδο προστασίας.

•

Θεσπίζει κατάλληλες οργανωτικές ρυθµίσεις για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο
απώλειας ή µείωσης των περιουσιακών στοιχείων σας ή των δικαιωµάτων σε
σχέση µε τα περιουσιακά αυτά στοιχεία, λόγω κατάχρησης των περιουσιακών
στοιχείων, απάτης, κακής διαχείρισης, πληµµελούς τήρησης αρχείου ή αµέλειας.

2. Οι συναλλαγές που καταρτίζονται µέσω των Καλυπτόµενων Εταιρειών του Οµίλου,
καλύπτονται είτε από το Ταµείο Εγγυήσεως Καταθέσεων (ΤΕΚ) εφόσον διενεργούνται
µέσω της Τράπεζας είτε από το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών
Υπηρεσιών (το Συνεγγυητικό), εφόσον διενεργούνται µέσω της ΑΕ∆ΑΚ ή της ΕΠΕΥ του
Οµίλου, υπό την προϋπόθεση ότι τα πινακίδια και τα λοιπά στοιχεία που αποδεικνύουν
την απαίτηση του Επενδυτή προς την Καλυπτόµενη Εταιρεία, σύµφωνα µε το άρθρο 66
παρ. 5 του Ν. 2533/1997, είναι συντεταγµένα και φέρουν τις ενδείξεις που προβλέπονται
από τις αντίστοιχες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και σχετικές αποφάσεις του

∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνεγγυητικού. Το ύψος της κάλυψης των παρεχόµενων
προς τον Επενδυτή επενδυτικών υπηρεσιών ανέρχεται από την 1.1.2001 στο ποσό των
τριάντα χιλιάδων ΕΥΡΩ. (€ 30.000) για το σύνολο των παρεχόµενων στον Επενδυτή
επενδυτικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, το Ταµείο Εγγυήσεως Καταθέσεων (ΤΕΚ) είναι ο
φορέας διαχείρισης του συστήµατος εγγύησης των τραπεζικών καταθέσεων. Σκοπός τού
ΤΕΚ είναι η ενίσχυση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήµατος και η προστασία
των καταθετών σε περίπτωση αδυναµίας ενός πιστωτικού ιδρύµατος, που συµµετέχει
στο ΤΕΚ, να τους αποδώσει τις καταθέσεις τους. Στο ΤΕΚ, ιδρυτικοί φορείς του οποίου
είναι η Τράπεζα της Ελλάδος και η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, συµµετέχουν
υποχρεωτικά όλα σχεδόν τα πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην
Ελλάδα, καθώς και τα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα υποκαταστήµατα πιστωτικών
ιδρυµάτων, η καταστατική έδρα των οποίων βρίσκεται σε τρίτη, εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης, χώρα, εφόσον στη χώρα αυτή δεν υπάρχει ισοδύναµο σύστηµα εγγύησης
καταθέσεων. Οι συναλλαγές που καταρτίζονται συγκεκριµένα µέσω της Τράπεζας
Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ καλύπτονται είτε από το Ταµείο Προστασίας καταθέσεων (ΤΠΚ)
εφόσον αφορούν καταθέσεις, είτε από το Ταµείο Αποζηµίωσης Επενδυτών (ΤΑΕ)
εφόσον αφορούν άλλες επενδυτικές υπηρεσίες ή προϊόντα. Στο ΤΠΚ συµµετέχουν
υποχρεωτικά όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στη Κύπρο
και στο ΤΑΕ όλα τα ιδρύµατα που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την έννοια του
Ν 144(1)/2007.
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Πριν από την υπογραφή σύµβασης διαχείρισης χαρτοφυλακίου λαµβάνετε ειδική
ενηµέρωση η οποία περιλαµβάνει:
•

Πληροφορίες σχετικά µε τη µέθοδο και τη συχνότητα
χρηµατοοικονοµικών µέσων του χαρτοφυλακίου σας.

αποτίµησης

των

•

Λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε οποιαδήποτε ανάθεση για διαχείριση κατά
διακριτική ευχέρεια, που αφορά το σύνολο ή µέρος των χρηµατοοικονοµικών µέσων
ή κεφαλαίων που υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο σας.

•

Προσδιορισµό του δείκτη αναφοράς, µε τον οποίο µπορεί να συγκριθεί η απόδοση
του χαρτοφυλακίου σας.

•

Τα είδη των χρηµατοοικονοµικών µέσων που µπορούν να συµπεριληφθούν στο
χαρτοφυλάκιό σας, καθώς και τα είδη των συναλλαγών που µπορεί να διενεργηθούν
επί αυτών, περιλαµβανόµενων οποιωνδήποτε ορίων.

•

Τους διαχειριστικούς στόχους, το επίπεδο κινδύνου που πρέπει να λαµβάνεται
υπόψη κατά την άσκηση της διακριτικής διαχείρισης, καθώς και κάθε ειδικό
περιορισµό που αφορά διαχείριση κατά διακριτική ευχέρεια.

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γενικά
Επίσηµη γλώσσα επικοινωνίας µε τις Καλυπτόµενες Εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας
Πειραιώς µε έδρα την Ελλάδα ορίζεται η ελληνική. Τυχόν κείµενα ή συµβάσεις, οι οποίες

σας δοθούν σε άλλη γλώσσα, είναι για τη διευκόλυνσή σας. Εκτός διαφορετικής ειδικής
συµφωνίας, το κείµενο που υπερισχύει είναι αυτό στην ελληνική γλώσσα.
Επίσηµη γλώσσα επικοινωνίας µε την Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ είναι τόσο η
Ελληνική όσο και η Αγγλική. Τυχόν κείµενα ή συµβάσεις θα είναι διαθέσιµα και στις δύο
γλώσσες και εκτός ειδικής συµφωνίας, το κείµενο που υπερισχύει είναι αυτό στην
ελληνική γλώσσα.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε µε την εκάστοτε Καλυπτόµενη Εταιρεία που σας παρέχει
τις επενδυτικές υπηρεσίες µέσω ταχυδροµείου, τηλεφώνου ή τηλεοµοιοτυπίας,
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αυτοπροσώπως, εκτός και αν υποχρεούστε σύµφωνα µε
τους ειδικότερους όρους της σύµβασής σας να επικοινωνήσετε εγγράφως µε
συγκεκριµένο µέσο ή τύπο.
Τα στοιχεία επικοινωνίας των Καλυπτόµενων Εταιρειών αναφέρονται στην πρώτη
σελίδα της παρούσας ενηµέρωσης.
Υποβολή Παραπόνων
Εάν έχετε οποιοδήποτε παράπονο για την ποιότητα των επενδυτικών υπηρεσιών που
σας προσφέρει ο Όµιλος Τράπεζας Πειραιώς, µπορείτε να απευθυνθείτε στο συνήθη
σύνδεσµό σας µε την εκάστοτε Καλυπτόµενη Εταιρεία που σας παρέχει τις επενδυτικές
υπηρεσίες ή να απευθύνετε επιστολή στα στοιχεία Επικοινωνίας. Το παράπονό σας θα
αντιµετωπιστεί σύµφωνα µε τις διαδικασίες που έχει θεσπίσει η Τράπεζα Πειραιώς
(Κύπρου) Λτδ για τη διαχείριση παραπόνων πελατών.
Επικοινωνία µέσω σταθερού µέσου
Η Καλυπτόµενη Εταιρεία επικοινωνεί µαζί σας µέσω έγχαρτου σταθερού µέσου, όπου
αυτό επιβάλλεται από το νόµο. Για την απόδειξη επίδοσης ή παράδοσης της σχετικής
επικοινωνίας, θα είναι αρκετό για την Καλυπτόµενη Εταιρεία να αποδείξει ότι
απευθύνθηκε στη διεύθυνση που της είχατε δηλώσει στην τελευταία επικοινωνία σας µε
την Καλυπτόµενη Εταιρεία, ή ότι µετέδωσε το µήνυµα (σε περίπτωση τηλεοµοιοτυπίας)
στον αριθµό που δηλώσατε τελευταίο στην Καλυπτόµενη Εταιρεία. Σε περίπτωση
κοινών λογαριασµών, η επικοινωνία θα γίνεται στη διεύθυνση, τηλέφωνο ή
τηλεοµοιοτυπία του πρώτου δικαιούχου.
Ηλεκτρονική Επικοινωνία
Η Καλυπτόµενη Εταιρεία δύναται, εφόσον έχετε συχνή πρόσβαση στο διαδίκτυο και
έχετε συναινέσει σχετικά να επικοινωνεί µαζί σας, αναρτώντας σχετικές πληροφορίες ή
τροποποιήσεις των παρεχόµενων µε το παρόν πληροφοριών στην ιστοσελίδα της στο
∆ιαδίκτυο ή µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Η Καλυπτόµενη Εταιρεία τεκµαίρει ότι
έχετε συχνή πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, εφόσον της έχετε χορηγήσει την ηλεκτρονική σας
διεύθυνση ως µέσο επικοινωνίας στις µεταξύ σας σχέσεις. Σε περίπτωση επικοινωνίας
µε ηλεκτρονικό µέσο, για την απόδειξη επίδοσης ή παράδοσης της σχετικής
επικοινωνίας θα είναι αρκετό για την Καλυπτόµενη Εταιρεία, κατά περίπτωση, να
αποδείξει ότι ανάρτησε τη σχετική πληροφορία στο δικτυακό τόπο της ή απέστειλε το
ηλεκτρονικό µήνυµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που της είχατε δηλώσει.

