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________________________________________________________________________________________________________ 

 

Η ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΦΩΝΙΑ ΓΙΝΔΣΑΙ ΗΜΔΡΑ ________________________________ 

 

Μεηαξύ ηηρ Prochoice Υπημαηιζηηπιακή Ληδ (Απιθμόρ Δγγπαθήρ 228429) με εγγεγπαμμένο γπαθείο ζηην πύπος 

Κςππιανού 57, Ακίνηηα Φπάγκος, 1
ορ

 Όποθορ, Γπαθείο 102, 6051 Λάπνακα (ζηη ζςνέσεια Δηαιπεία Παποσήρ 

Δπενδςηικών Τπηπεζιών ή ΔΠΔΤ), η οποία αζκεί επγαζίερ δςνάμει ηος Νόμος αθενόρ και  

 

ηος/ηηρ/ηων 

 

με απιθμό ηαςηόηηηαρ / διαβαηηπίος / εγγπαθήρ 

 

Γιεύθςνζη 

 

Σηλέθωνο επικοινωνίαρ 

Απιθμόρ θαξ 

Ηλεκηπονικό ηασςδπομείο  

 

 

 

 
 
(ζηη ζςνέσεια ο Πελάηηρ), 
 
 
Δκπποζωπούμενος (ζηην πεπίπηωζη νομικού πποζώπος ) από 
 
 

(α) 

με απιθμό ηαςηόηηηαρ / διαβαηηπίος 

 

διεύθςνζη 

 

(β) 

με απιθμό ηαςηόηηηαρ / διαβαηηπίος 

 

διεύθςνζη 

 

 

 

ΔΠΔΙΓΗ  

Α. Η ΔΠΔΤ είναι Δπισείπηζη Παποσήρ Δπενδςηικών Τπηπεζιών (ΔΠΔΤ) και έσει δικαίωμα να παπέσει μεηαξύ άλλων 

ηιρ Τπηπεζίερ πος αναθέπονηαι ζηην παράγραθο 2.1 πιο κάηω. 

Β. Ο Πελάηηρ επιθςμεί να κάνει σπήζη ηων Τπηπεζιών πος παπέσει η ΔΠΔΤ και ζςγκεκπιμένα ηων Τπηπεζιών πος 

αναθέπονηαι ζηο Παράρηημα Β, έσονηαρ ζςμπληπώζει για ηο ζκοπό αςηό ηα ζσεηικά ένηςπα ανοίγμαηορ και ηο 

Δπωηημαηολόγιο Πελάηη ηηρ ΔΠΔΤ με ηο οποίο ενημέπωζε ηην ΔΠΔΤ ωρ ππορ ηα ζσεηικά ηος πποζωπικά ζηοισεία 

και ηο επενδςηικό πποθίλ και ηο οποίο επιζςνάπηεηαι ωρ Παράρηημα Α. 
 

 
ΜΔ ΣΖ ΤΜΦΩΝΗΑ ΑΤΣΖ ΣΑ ΜΔΡΖ ΤΜΦΩΝΟΤΝ Ω ΑΚΟΛΟΤΘΩ: 
 
1.ΓΛΩΑΡΗΟ 

1.1 ηε παξνχζα χκβαζε νη αθφινπζεο ιέμεηο, εθηφο φπνπ ην πεξηερφκελν 
ηνπ θεηκέλνπ απαηηεί δηαθνξεηηθά, ζα έρνπλ ηελ αθφινπζε ζεκαζία: 
«Αγνξά» ζεκαίλεη ηελ νπνηαδήπνηε αγνξά πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ θαη ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ ζηελ 
νπνία ππάγνληαη ή δηαπξαγκαηεχνληαη ηα Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα ή νη  
Τπεξεζίεο ή ην ραξηνθπιάθην.  
 

  
 
 
  
«Επελδχζεηο» ζεκαίλεη νπνηεζδήπνηε επελδχζεηο θαη πεξηιακβάλεη, 
ρσξίο πεξηνξηζκφ, κεηνρέο, ρξεφγξαθα, ρξεσζηηθά νκφινγα, 
δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρψλ, κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, κεξίδηα 
ζπιινγηθψλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ,αμίεο, έγγξαθα ηα νπνία δίδνπλ 
δηθαίσκα ζε κεηνρέο ή άιιεο αμίεο, ρξεκαηηθέο θαηαζέζεηο θαη 
πηζηνπνηεηηθά θαηαζέζεσλ. 
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πκπεξηιακβάλεη επίζεο , θηλεηέο αμίεο, κεηνρέο ζε εηαηξείεο θαη άιιεο αμίεο 

πξνζνκνηάδνπζεο κε κεηνρέο  ζε εηαηξείεο, νκνινγίεο  θαη άιια ήδε ρξενγξάθσλ ηα 

νπνία απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζηελ Αγνξά θαη παξέρνπλ δηθαίσκα 

απφθηεζεο ηέηνηαο θηλεηήο αμίαο κέζσ εγγξαθήο ή αληαιιαγήο ή ηα νπνία παξέρνπλ 

δηθαίσκα εθθαζάξηζεο ζε κεηξεηά αιιά δελ πεξηιακβάλεη κέζα πιεξσκήο. 

«Επελδπηηθή πκβνπιή» ζεκαίλεη ηελ παξνρή πξνζσπηθήο ζχζηαζεο ζε Πειάηε 

είηε θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ είηε κε πξσηνβνπιία ηεο ΕΠΕΤ ζε ζρέζε  κε κία ή 

πεξηζζφηεξεο ζπλαιιαγέο αθνξψζεο Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα.  Γηα ζθνπνχο απηνχ 

ηνπ νξηζκνχ ε πξνζσπηθή ζχζηαζε έρεη ην λφεκα πνπ ηεο απνδίδεηαη ζην άξζξν 2 

ηνπ Νφκνπ. 

«Κξάηνο Μέινο» ζεκαίλεη ρψξα κέινο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο.   

«Μέξε» ζεκαίλεη ηα δχν Μέξε ηεο πκθσλίαο, δειαδή ηελ ΕΠΕΤ θαη ηνλ Πειάηε. 

«Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο» ζεκαίλεη ηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο ππεξεζίεο θαη 

πιεξνθνξίεο πνπ πξνζθέξεη ε ΕΠΕΤ ζηνλ Πειάηε θαη ζηηο νπνίεο ν Πειάηεο ζα έρεη 

πξφζβαζε κέζσ ησλ εγθεθξηκέλσλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο ΕΠΕΤ, ηεο 

ηζηνζειίδαο ηεο ΕΠΕΤ θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο ε ΕΠΕΤ  

κπνξεί  απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ λα θξίλεη θαηάιιειε. 

«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Επελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Δξαζηεξηνηήησλ θαη 

Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ Νφκν ηνπ 2007 φπσο απηφ δχλαηαη απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ λα 

ηξνπνπνηεζεί , αληηθαηαζηαζεί, επεθηαζεί ή επαλαζεζπηζζεί θαη πεξηιακβάλεη, φπνπ 

δηθαηνινγεί ην πιαίζην αλαθνξάο, νπνηαδήπνηε δεπηεξνγελή λνκνζεζία πνπ 

ζεζπίδεηαη δπλάκεη ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, πεξηιακβαλνκέλεο αιιά φρη θαη’ 

απνθιεηζηηθφηεηα, ηεο Οδεγίαο. 

«Οδεγία» ζεκαίλεη ηελ ΟΔΗΓΘΑ ΟΔ144-2007-02 ηεο Επηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο γηα 

ηελ Επαγγεικαηηθή πκπεξηθνξά ησλ Επηρεηξήζεσλ Παξνρήο Επελδπηηθψλ 

Τπεξεζηψλ θαη ησλ απαζρνινχκελσλ ζε απηέο θπζηθψλ πξνζψπσλ. 

«Παξάξηεκα» ζεκαίλεη ηα παξαξηήκαηα ηεο πκθσλίαο φπσο απηά δχλαηαη απφ 

θαηξνχ εηο θαηξφλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ, ηξνπνπνηεζνχλ, αληηθαηαζηαζνχλ ή 

επεθηαζνχλ κε ακνηβαία ζπκθσλία. 

«Πιεξεμνχζηνο Αληηπξφζσπνο» ζεκαίλεη ην πξφζσπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 22 θαησηέξσ.  

«ηαζεξφ Μέζν» ζεκαίλεη θάζε κέζν πνπ επηηξέπεη ζηνλ Πειάηε λα απνζεθεχεη 

πιεξνθνξίεο απεπζπλφκελεο πξνζσπηθά ζε απηφλ, θαηά ηξφπν πξνζβάζηκν γηα 

κειινληηθή αλαθνξά θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα επαξθέο γηα ηνπο ζθνπνχο πνπ 

εμππεξεηνχλ νη πιεξνθνξίεο θαη ην νπνίν επηηξέπεη ηελ αθξηβή αλαπαξαγσγή ησλ 

απνζεθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ. 

«πκθσλία» ζεκαίλεη ηελ παξνχζα ζπκθσλία φπσο απηή απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ ζα 

ηξνπνπνηείηαη, δηαθνξνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη κε ακνηβαία ζπκθσλία. 

«Τπεξεζίεο» ζεκαίλεη ηηο Επελδπηηθέο θαη Παξεπφκελεο Τπεξεζίεο πνπ ε ΕΠΕΤ 

παξέρεη ή ζα παξέρεη ζηνλ Πειάηε σο ε παξάγξαθνο 2.3 θαησηέξσ.  

«Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα» ζεκαίλεη ηα Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα σο ε 

παξάγξαθνο 2.2 θαησηέξσ. 

1.2 Οη ηίηινη ησλ παξαγξάθσλ ζηελ παξνχζα πκθσλία ζα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν 

γηα ζθνπφ εχθνιεο αλαθνξάο θαη δελ ζα εξκελεχνληαη σο κέξνο ηεο πκθσλίαο. 

1.3  Εθηφο φπνπ ην θείκελν πξνλνεί δηαθνξεηηθά, ην νπδέηεξν γέλνο πεξηιακβάλεη ην 

αξζεληθφ θαη ζειπθφ θαη αληίζηξνθα. 

1.4  Αλαθνξέο ζε νπνηαδήπνηε ζπκθσλία (πεξηιακβαλφκελεο, ρσξίο πεξηνξηζκφ, 

ηεο παξνχζαο πκθσλίαο) ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν, ζα ζεσξνχληαη φηη 

πεξηιακβάλνπλ αλαθνξέο ζε απηά φπσο δχλαληαη απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ λα 

ηξνπνπνηεζνχλ, αλαλεσζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ θαη ζε φιεο ηηο ζπκθσλίεο θαη 

έγγξαθα ηα νπνία δειψλνληαη φηη είλαη ζπκπιεξσκαηηθά ηνπο ή ηα νπνία 

ελζσκαηψλνληαη ζε απηά. 

2. Τπεξεζίεο 

2.1 Η ΕΠΕΤ έρεη ην δηθαίσκα παξνρήο ησλ αθνινχζσλ Επελδπηηθψλ θαη 

Παξεπφκελσλ Τπεξεζηψλ: 

Δπελδπηηθέο Τπεξεζίεο: 

(1)Λήςε θαη δηαβίβαζε γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ, εληνιψλ γηα θαηάξηηζε 

ζπλαιιαγψλ κε αληηθείκελν έλα ή πεξηζζφηεξα Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα  

(2)Εθηέιεζε εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ. 

(3) Παξνρή επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ  

Παξεπόκελεο Τπεξεζίεο: 

(1)Φχιαμε ή δηνηθεηηθή δηαρείξηζε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ 

Μέζσλ, 

(2)Τπεξεζίεο ζεκαηνθπιαθήο, 

(3)Τπεξεζίεο μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο φπνπ απηέο ζπλδένληαη κε ηελ παξνρή 

Επελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ 

(4)Έξεπλα ζην ηνκέα ησλ επελδχζεσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ή άιιεο 

κνξθέο γεληθψλ ζπζηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπλαιιαγέο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά 

κέζα. 

2.2 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηα Νφκν είλαη: 

(1) Μεηαβηβάζηκεο θηλεηέο αμίεο, 

(2) Μέζα ρξεκαηαγνξάο, 
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(3) Μεξίδηα νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ, 

(4)πκβφιαηα δηθαησκάησλ πξναίξεζεο  (options), ζπκβφιαηα κειινληηθήο 

εθπιήξσζεο (futures), ζπκβάζεηο αληαιιαγήο (swaps), πξνζεζκηαθέο 

ζπκβάζεηο επηηνθίσλ (forward-rate agreements) θαη άιιεο παξάγσγεο 

ζπκβάζεηο (derivative contracts) ζρεηηδφκελεο κε θηλεηέο αμίεο , λνκίζκαηα, 

επηηφθηα ή απνδφζεηο ή άιια παξάγσγα κέζα, ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 

δείθηεο ή άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά κεγέζε δεθηηθά εθθαζαξίζεσο κε θπζηθή  

παξάδνζε ή κε ξεπζηά δηαζέζηκα. 

(5)πκβφιαηα δηθαησκάησλ πξναίξεζεο (options), ζπκβφιαηα κειινληηθήο 

εθπιήξσζεο (futures), ζπκβάζεηο αληαιιαγήο (swaps), πξνζεζκηαθέο   

ζπκβάζεηο επηηνθίνπ (forward-rate agreements)θαη θάζε άιιε ζχκβαζε 

παξάγσγνπ κέζνπ (derivative contracts) ζρεηηδφκελε κε εκπνξεχκαηα πνπ 

πξέπεη λα εθθαζαξηζηνχλ κε ξεπζηά δηαζέζηκα ή κπνξνχλ λα 

εθθαζαξηζηνχλ κε ξεπζηά δηαζέζηκα θαη’ επηινγή ελφο ζπκβαιιφκελνπ 

κέξνπο (αιιά φρη ιφγσ αδπλακίαο πιεξσκήο ή άιινπ γεγνλφηνο πνπ 

επηθέξεη ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο), 

(6) πκβφιαηα δηθαησκάησλ πξναίξεζεο (options), ζπκβφιαηα κειινληηθήο 

εθπιήξσζεο (futures), ζπκβάζεηο αληαιιαγήο (swaps) θαη θάζε άιιε 

ζχκβαζε παξάγσγνπ κέζνπ ζρεηηδφκελε κε εκπνξεχκαηα, πνπ 

επηδέρνληαη εθθαζαξίζεσο κε θπζηθή παξάδνζε, εθφζνλ είλαη 

δηαπξαγκαηεχζηκα ζε ξπζκηδφκελε αγνξά ή/θαη ΠΜΔ. 

(7) πκβφιαηα δηθαησκάησλ πξναίξεζεο (options), ζπκβφιαηα κειινληηθήο 

εθπιήξσζεο (futures), ζπκβάζεηο αληαιιαγήο(swaps), πξνζεζκηαθέο 

ζπκβάζεηο (forwards) θαη θάζε άιιε ζχκβαζε παξάγσγνπ κέζνπ 

ζρεηηδφκελε κε εκπνξεχκαηα, πνπ επηδέρνληαη εθθαζαξίζεσο κε θπζηθή 

παξάδνζε, εθφζνλ δελ αλαθέξνληαη άιισο ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ 

Μέξνπο ΘΘΘ θαη δελ πξννξίδνληαη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο θαη πνπ έρνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά άιισλ παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, φζνλ 

αθνξά , κεηαμχ άιισλ, ηα θαηά πφζνλ ππφθεηληαη ζε εθθαζάξηζε ή 

δηαθαλνληζκφ κέζσ αλαγλσξηζκέλσλ γξαθείσλ ζπκςεθηζκνχ ή ζε 

ηαθηηθέο θιήζεηο γηα θάιπςε πεξηζσξίσλ. 

(8) Παξάγσγα κέζα γηα ηε κεηαθχιεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ  

(9))Υξεκαηννηθνλνκηθέο ζπκβάζεηο επί δηαθνξψλ (contract for differences). 

(10)πκβφιαηα δηθαησκάησλ πξναίξεζεο (options) , ζπκβφιαηα 

κειινληηθήο εθπιήξσζεο (futures), ζπκβάζεηο αληαιιαγήο (swaps), 

πξνζεζκηαθέο ζπκβάζεηο επηηνθίνπ (forwards) θαη θάζε άιιε ζχκβαζε  

παξάγσγνπ κέζνπ ζρεηηδφκελε κε θιηκαηηθέο κεηαβιεηέο, λαχινπο , άδεηεο 

εθπνκπήο ξχπσλ, ή πνζνζηά πιεζσξηζκνχ ή άιιεο επίζεκεο νηθνλνκηθέο 

ζηαηηζηηθέο, πνπ πξέπεη λα εθθαζαξηζζνχλ κε ξεπζηά ή κπνξνχλ λα 

εθθαζαξηζζνχλ κε ξεπζηά δηαζέζηκα θαη’ επηινγή ελφο ζπκβαιιφκελνπ 

κέξνπο (αιιά φρη ιφγσ αδπλακίαο πιεξσκήο ή άιινπ γεγνλφηνο πνπ 

επηθέξεη ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο) θαζψο θαη θάζε άιιε ζχκβαζε 

παξάγσγνπ κέζνπ ζρεηηδφκελε κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία , δηθαηψκαηα, 

ππνρξεψζεηο , δείθηεο θαη κέηξα, εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζην 

παξφλ Μέξνο, πνπ έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά άιισλ παξάγσγσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, φζνλ αθνξά , κεηαμχ άιισλ, ην θαηά πφζνλ 

είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζε ξπζκηδφκελε αγνξά ή ΠΜΔ, ππφθεηληαη ζε 

εθθαζάξηζε ή δηαθαλνληζκφ κέζσ αλαγλσξηζκέλσλ γξαθείσλ 

ζπκςεθηζκνχ ή ζε ηαθηηθέο θιήζεηο γηα θάιπςε πεξηζσξίσλ . 

2.3 Η ΕΠΕΤ ζπκθσλεί λα παξέρεη ζηνλ Πειάηε θαη ν Πειάηεο επηζπκεί λα 

εμαζθαιίζεη ηηο Τπεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα B, ζε ζρέζε 

κε ηα Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα B. Σν 

Παξάξηεκα B κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί θαηά νπνηνδήπνηε ρξφλν θαηά ηε 

δηάξθεηα απηήο ηεο ζπκθσλίαο θαη νπνηαδήπνηε ηέηνηα ηξνπνπνίεζε δελ 

ζα επεξεάδεη νπνηνπζδήπνηε άιινπο φξνπο απηήο ηεο πκθσλίαο. 

2.4 Γηα ζθνπνχο παξνρήο ησλ Τπεξεζηψλ ν Πειάηεο ζπκθσλεί θαη 

αλαιακβάλεη λα παξάζρεη ζηελ ΕΠΕΤ νπνηεζδήπνηε εμαζθαιίζεηο 

ζπκθσλεζνχλ κεηαμχ ηνπ Πειάηε θαη ηεο ΕΠΕΤ.  ε πεξίπησζε πνπ 

ζπκθσλεζεί κεηαμχ ησλ Μεξψλ ε παξνρή εμαζθαιίζεσλ απφ ηνλ Πειάηε, 

ε ΕΠΕΤ δηθαηνχηαη λα ζεσξήζεη ηελ παξνρή ησλ εμαζθαιίζεσλ σο 

πξνυπφζεζε  έλαξμεο παξνρήο ησλ Τπεξεζηψλ. 

3. Σαμηλόκεζε Πειάηε 

3.1 Η ΕΠΕΤ κε ηελ παξνχζα πιεξνθνξεί ηνλ Πειάηε φηη βαζηδφκελε ζηελ 

δηαζέζηκε πξνο ηελ ΕΠΕΤ πιεξνθφξεζε, ε ΕΠΕΤ έρεη ηαμηλνκήζεη ηνλ 

Πειάηε σο ηδηψηε πειάηε ππφ ηνλ Νφκν θαη ζα ζπλαιιάζζεηαη κε ηνλ 

Πειάηε ζε απηή ηε βάζε. Σέηνηα ηαμηλφκεζε ππφ ηνλ Νφκν πξνζθέξεη 

κέγηζηε πξνζηαζία ζηνλ Πειάηε. 

3.2 Ο Πειάηεο δχλαηαη λα δεηήζεη γξαπηψο  λα παξαηηεζεί απφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ηδηψηεο επελδπηέο θαη ηελ εθαξκνγή 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ ησλ θαλφλσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε επαγγεικαηίεο 

επελδπηέο.  Σέηνηα αλαηαμηλφκεζε δελ ζα ηζρχεη απηφκαηα αιιά ζα 

ηπγράλεη ρεηξηζκνχ απφ ηελ ΕΠΕΤ ππφ ηηο πξφλνηεο ηνπ Νφκνπ.  Ο 

πειάηεο έρεη ην βάξνο λα απνδείμεη φηη ν ίδηνο ή ν Πιεξεμνχζηνο  
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αληηπξφζσπνο ηνπ, δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε εκπεηξία, γλψζε θαη εμεηδίθεπζε 

πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη επελδπηηθέο απνθάζεηο θαη λα εθηηκήζεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ζπλέρνληαη κε απηέο θαη σο εθ ηνχηνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ππαγσγή 

ηνπ ζηνπο θαλφλεο επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηνπο 

επαγγεικαηίεο επελδπηέο. 

 3.3 Ο Πειάηεο έρεη ππνρξέσζε λα ελεκεξψλεη ηελ ΕΠΕΤ ζρεηηθά κε 

νπνηαδήπνηε αιιαγή πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ηελ  ηαμηλφκεζε ηνπ Πειάηε. 

4. Παξαζηάζεηο Πειάηε 

4.1 Ο Πειάηεο εγγπάηαη, δειψλεη θαη παξηζηά πξνο ηελ ΕΠΕΤ σο αθνινχζσο: 

(1) Σα Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα θαη άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

πεξηιακβαλνκέλσλ πνζψλ ζε κεηξεηά , ηα νπνία ν Πειάηεο παξαδίδεη απφ 

θαηξνχ εηο θαηξφλ ζηελ ΕΠΕΤ αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζην Πειάηε θαη θαηέρνληαη 

απφ απηφλ ειεχζεξα απφ νπνηνδήπνηε  δηθαίσκα επίζρεζεο, ελέρπξν ή 

νπνηαδήπνηε άιιε επηβάξπλζε ή δηεθδίθεζε ηξίηνπ εθηφο αλ ν Πειάηεο έρεη άιισο 

πξνβεί ζε εγγξαθή απνθάιπςε ζηελ ΕΠΕΤ, 

(2)ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, φηη είλαη δεφλησο θαη λφκηκα εγγεγξακκέλνο 

θαη έρεη ηελ εμνπζία θαη εμνπζηνδφηεζε λα πξνβεί ζηε ζχλαςε ηεο πκθσλίαο , 

(3) Σα Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα θαη άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

πεξηιακβαλνκέλσλ πνζψλ ζε κεηξεηά ηα νπνία παξαδίδεη απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ 

ν Πειάηεο ζηελ ΕΠΕΤ δελ ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε παξάλνκεο πξάμεηο ή 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

(4) Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηθαησκάησλ ηεο ΕΠΕΤ φπσο παξαηίζεληαη ζηελ 

παξνχζα, νχηε ν Πειάηεο νχηε νπνηνζδήπνηε Πιεξεμνχζηνο Αληηπξφζσπνο ηνπ 

ζα έρεη, παξά κφλν δηα ηεο ΕΠΕΤ, δνζνιεςίεο αλαθνξηθά κε ή ζα εκπνξεχεηαη 

νπνηαδήπνηε απφ ηα Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα, κεηξεηά ή άιια πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ έρεη παξαδψζεη ζηελ ή απνθηήζεη κέζσ ηεο ΕΠΕΤ εθηφο αλ 

ελεκεξψζεη ηελ ΕΠΕΤ γξαπηψο ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο 

πξνεγνπκέλσο γηα ηελ πξφζεζε ηνπ απηή θαη εμαζθαιίζεη ηελ έγθξηζε ηεο ΕΠΕΤ, 

(5) Ο Πειάηεο ελεξγεί γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη φρη σο Πιεξεμνχζηνο Αληηπξφζσπνο 

ή θαηαπηζηεπκαηνδφρνο (trustee) γηα νπνηνδήπνηε ηξίην πξφζσπν, εθηφο εάλ έρεη 

παξνπζηάζεη πξνο ηθαλνπνίεζε ηεο ΕΠΕΤ έγγξαθα ή πιεξεμνχζηα πνπ ηνπ 

επηηξέπνπλ λα ελεξγεί σο Πιεξεμνχζηνο Αληηπξφζσπνο  ή θαηαπηζηεπκαηνδφρνο 

(trustee) γηα νπνηνδήπνηε ηξίην πξφζσπν, θαη  

(6) Σα Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα ή άιιν έγγξαθν πνπ παξαδίδεη ζηελ ΕΠΕΤ είλαη 

γλήζην, έγθπξν, ειεχζεξν απφ νπνηνδήπνηε ειάηησκα θαη ζα έρεη ηελ λνκηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ θέξεηαη λα έρεη. 

5. Μεηαρείξηζε Δληνιώλ 

5.1 Η πνιηηηθή εθηέιεζεο εληνιψλ ηεο ΕΠΕΤ παξαηίζεηαη ζην πειάηε ζε 

μερσξηζηφ έγγξαθν θαη ηελ νπνία ν πειάηεο ζα πξέπεη λα απνδερζεί κε γξαπηή 

ηνπ δήισζε.   Η ΕΠΕΤ δχλαηαη λα ηξνπνπνηεί θαηά νπνηνδήπνηε ρξφλν θαηά ηε 

δηάξθεηα απηήο ηεο ζπκθσλίαο θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο ηελ πνιηηηθή εθηέιεζεο 

εληνιψλ ηεο θαη νπνηαδήπνηε ηέηνηα ηξνπνπνίεζε δελ ζα επεξεάδεη ηηο πξφλνηεο 

απηήο ηεο ζπκθσλίαο. 

Η πνιηηηθή εθηέιεζεο εληνιψλ πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ ηηο αθφινπζεο 

ιεπηνκέξεηεο : 

(1)παξάζεζε ησλ θξηηεξίσλ πνπ εθαξκφδνληαη θαη ε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζε 

απηά ηα θξηηήξηα, 

(2)θαηάινγν ησλ ηφπσλ εθηέιεζεο ζηνπο νπνίνπο ε ΕΠΕΤ βαζίδεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ γηα λα εθπιεξψζεη ηελ ππνρξέσζε ηεο λα ιακβάλεη  φια ηα εχινγα κέηξα 

πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεη ζε ζηαζεξή βάζε ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα 

θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιψλ ησλ  πειαηψλ ηεο, 

(3) αλαθνξά ζε ηπρφλ εηδηθέο νδεγίεο πειαηψλ πνπ ελδέρεηαη λα εκπνδίζνπλ ηελ 

ΕΠΕΤ λα ιάβεη ηα κέηξα πνπ έρεη ζρεδηάζεη θαη ζπκπεξηιάβεη ζηελ πνιηηηθή 

εθηέιεζεο εληνιψλ ηεο πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεη ην θαιχηεξν δπλαηφ 

απνηέιεζκα θαηά ηελ εθηέιεζε απηψλ ησλ εληνιψλ, σο πξνο ηα ζηνηρεία πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ηηο ελ ιφγσ νδεγίεο.    

5.2 Η ΕΠΕΤ κπνξεί λα ελεξγήζεη ζχκθσλα κε θαη λα ζεσξεζεί φηη έρεη 

εμνπζηνδνηεζεί δεφλησο απφ ηνλ Πειάηε αλαθνξηθά κε νπνηαδήπνηε εληνιή, ε 

νπνία παξνπζηάδεηαη λα έρεη δνζεί (θαη ε νπνία γίλεηαη δεθηή θαιή ηε πίζηε απφ 

ηελ ΕΠΕΤ σο δνζείζα) απφ ηνλ Πειάηε ή απφ ηα πξφζσπα ηα νπνία έρνπλ 

δηνξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ 22. Οη εληνιέο αλαθνξηθά κε 

ηα Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα ηνπ Πειάηε δχλαληαη λα δηαβηβαζηνχλ κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν ή κέζν θαζνξίδεη ε ΕΠΕΤ απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ.  Επί ηνπ 

παξφληνο ε ΕΠΕΤ απνδέρεηαη εληνιέο κέζσ ηαρπδξνκείνπ , ηειεθψλνπ, θαμ 

(ηειενκνηφηππν) , δηαδηθηχνπ (internet) , ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) ή κε 

δηα ρεηξφο παξάδνζε, εθφζνλ ηθαλνπνηεζεί ε ΕΠΕΤ θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο 

γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ πνπ δίλεη ηελ εληνιή θαζψο θαη γηα ηελ 

εγθπξφηεηα ηεο εληνιήο. Η ΕΠΕΤ δχλαηαη , θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο λα δεηήζεη 

απφ ηνλ Πειάηε λα ππνγξάςεη αλάιεςε απνδεκίσζεο πξνο ηελ ΕΠΕΤ 

πξνθεηκέλνπ ε ΕΠΕΤ λα απνδερζεί νδεγίεο. 

5.3 Γηα ζθνπνχο πξνζηαζίαο ησλ ακνηβαίσλ ζπκθεξφλησλ ηεο ΕΠΕΤ θαη ηνπ 

Πειάηε, ε ΕΠΕΤ ζα δχλαηαη λα πξνβαίλεη θαη ν Πειάηεο ζπλαηλεί ζηελ εθ κέξνπο 

ηεο ΕΠΕΤ, καγλεηνθψλεζε ή θαηαγξαθή κε νπνηνδήπνηε άιιν κέζν ησλ 

ηειεθσληθψλ ζπλδηαιέμεσλ ηνπ κε ηνπο ππαιιήινπο ηεο ΕΠΕΤ.  Σν πξντφλ ηεο 

καγλεηνθψλεζεο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ 

απφδεημε ηεο ιήςεο ηεο εληνιήο απφ ηελ ΕΠΕΤ θαζψο θαη ην πεξηερφκελν ηεο 

εληνιήο. 

 

  

5.4 Κάζε εληνιή ηνπ Πειάηε πξνο ηελ ΕΠΕΤ πξέπεη λα είλαη αθξηβήο θαη λα 

πεξηγξάθεη κε ζαθήλεηα ηνλ ζθνπφ ηεο.  Οπνηεζδήπνηε εληνιέο γηα 

ηξνπνπνηήζεηο, επηβεβαηψζεηο ή επαλαιήςεηο πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη 

ξεηψο σο ηέηνηεο εληνιέο.  Η ΕΠΕΤ δηαηεξεί ην δηθαίσκα (αιιά φρη ηελ 

ππνρξέσζε), φπσο γηα ιφγνπο αζθαιείαο ησ ζπλαιιαγψλ ηνπ Πειάηε δεηήζεη 

κε έμνδα ηνπ Πειάηε θαη πξηλ απφ ηε δηαβίβαζε ησλ εληνιψλ πξνο εθηέιεζε, 

ηελ έγγξαθε επηβεβαίσζε ησλ εληνιψλ.  Η ΕΠΕΤ επηθπιάζζεηαη λα θαζνξίζεη 

ην πεξηερφκελν ηεο εληνιήο φπσο ζα πξέπεη απηή λα ζπκπιεξσζεί θαη λα 

ππνβιεζεί απφ ηνλ Πειάηε ζηελ ΕΠΕΤ πξνθεηκέλνπ λα είλαη κηα έγθπξε θαη 

δεζκεπηηθή εληνιή δπλάκεη ηεο πκθσλίαο. 

5.5 Οπνηεζδήπνηε εληνιέο ηνπ Πειάηε, εθφζνλ δνζνχλ, δελ ζα δχλαηαη λα 

αλαθιεζνχλ παξά κφλν εάλ ε ΕΠΕΤ έρεη ηε δπλαηφηεηα θαη φλησο επηηξέςεη 

ζηνλ Πειάηε λα αλαθαιέζεη ή ηξνπνπνηήζεη ηε ζρεηηθή εληνιή.  

5.6 Η ΕΠΕΤ ππνρξενχηαη λα δηαβηβάδεη θαη λα εθηειεί ηηο εληνιέο ηνπ Πειάηε 

έγθαηξα θαη ηδηαηηέξσο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ κεηά ηε ιήςε  ηνπο. Απφθιηζε 

επηηξέπεηαη αλ ε θαζπζηέξεζε ζηε δηαβίβαζε ή εθηέιεζε ηεο εληνιήο είλαη πξνο 

ην ζπκθέξνλ ηνπ Πειάηε θαη ν Πειάηεο δελ έρεη απνθιείζεη ηελ πηζαλφηεηα 

ηέηνηαο απφθιηζεο.  Επηπξφζζεηα, ε ΕΠΕΤ ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ηε 

δένπζα επηκέιεηα ψζηε λα εθηειέζεη ηελ εληνιή κε ηνπο θαιχηεξνπο δπλαηνχο 

φξνπο γηα ηνλ Πειάηε φπσο πξνβιέπεηαη πην θάησ. 

 5.7 H ΕΠΕΤ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε ηκεκαηηθή εθηέιεζε εληνιψλ ή 

ζπζζψξεπζε εληνιήο ηνπ Πειάηε κε εληνιέο άιισλ Πειαηψλ ηεο ΕΠΕΤ ή κε 

εληνιέο ηεο ΕΠΕΤ γηα ίδην ινγαξηαζκφ ζην πιαίζην εληαίσλ (aggregated) 

ζπλαιιαγψλ.  ε πεξίπησζε κεξηθήο ή νιηθήο εθηέιεζεο ησλ ζσξεπκέλσλ 

εληνιψλ, ε θαηαλνκή ησλ εζφδσλ ηεο ζπλαιιαγήο κεηαμχ ησλ πειαηψλ ή 

κεηαμχ ησλ πειαηψλ θαη ηεο ΕΠΕΤ ζα γίλεηαη αλαινγηθά εθηφο αλ ζπκθσλεζεί 

δηαθνξεηηθά. 

5.8 Εηδηθά σο πξνο ηελ ππεξεζία ιήςεο θαη δηαβίβαζεο εληνιψλ, κε ηελ 

απνδνρή ηεο εληνιήο, ε ΕΠΕΤ επζχλεηαη κφλν γηα ηε δένπζα δηαβίβαζε ηεο ζε 

πξφζσπν ή πξφζσπα πνπ δηαζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα εθηέιεζεο ηέηνηαο εληνιήο. 

5.9 Ο Πειάηεο αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη ηνλ θίλδπλν ιαζψλ ή παξεξκελεηψλ 

ζηηο εληνιέο πνπ απνζηέιινληαη ιφγσλ ηερληθψλ ή κεραληθψλ βιαβψλ ζηα 

ειεθηξνληθά ή ηειεθσληθά ή ηειενκνηνηππηθά ή άιια ζπζηήκαηά, ηνλ θίλδπλν 

θαζπζηέξεζεο ή άιισλ πξνβιεκάησλ θαζψο θαη ην θίλδπλν φηη νη εληνιέο 

δπλαηφλ λα δνζνχλ απφ κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα.  Ο Πειάηεο απνδέρεηαη φηη 

ε ΕΠΕΤ δελ ζα θέξεη νπνηαδήπνηε επζχλε θαηά ηε ιήςε θαη δηαβίβαζε ή 

εθηέιεζε ηεο, σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο εληνιήο, σο πξνο ην πξφζσπν ηνπ 

εληνιέα ή ηελ εμνπζία ηνπ λα δηαρεηξίδεηαη ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε ή λα 

δηαζέηεη ηα ζρεηηθά Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα ή γηα νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε 

ζηε ιήςε θαη δηαβίβαζε ή εθηέιεζε ηεο εληνιήο παξά κφλν γηα δφιν ή βαξηά 

ακέιεηα.  Ο Πειάηεο ζα ππνρξενχηαη λα απνδεκηψλεη θαη δηαηεξεί άηξσηνπο ηελ 

ΕΠΕΤ ή ηνπο δηνηθεηηθνχο ζπκβνχινπο ή ππαιιήινπο ή αληηπξνζψπνπο ηεο γηα 

νπνηαδήπνηε απαίηεζε απφ ηξίηνπο ή δεκηά, ππνρξέσζε , θφζηνο ή έμνδα ηα 

νπνία ε ΕΠΕΤ ή νπνηνδήπνηε ηξίην πξφζσπν δπλαηφλ λα ππνζηνχλ ή 

επηβαξπλζνχλ σο απνηέιεζκα ηεο ιήςεο θαη δηαβίβαζεο ή εθηέιεζεο εληνιψλ. 

5.10 Η ΕΠΕΤ δελ θέξεη νπνηαδήπνηε επζχλε γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο 

θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ελδερνκέλσο λα ηελ ππνθαηαζηήζνπλ 

θαηά ηε ιήςε θαη δηαβίβαζε ή εθηέιεζε εληνιήο ηνπ Πειάηε. 

5.11 Ο Πειάηεο ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηα πξφζσπα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί θαηά ηε δηαβίβαζε ησλ εληνιψλ θαη παξεκπνδίδεηαη λα πξνβάιεη 

θαηά ηεο ΕΠΕΤ νπνηνδήπνηε ειάηησκα θαηά ηε δηαβίβαζε ηεο εληνιήο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ην πξφζσπν πνπ δηαβηβάδεη ηελ εληνιή, αθφκα θαη ζηε πεξίπησζε 

πνπ ην πξφζσπν απηφ ελεξγεί κε δφιν ή βαξηά ακέιεηα.  Ο Πειάηεο δεζκεχεηαη 

έλαληη ηεο ΕΠΕΤ γηα θάζε εληνιή πνπ δηαβηβάδεηαη ζηελ ΕΠΕΤ ζην φλνκα ηνπ 

κέζσ ηνπ πξνζψπνπ απηνχ θαη θάζε ζρεηηθή απαίηεζε ηνπ ζα πεξηνξίδεηαη 

απνθιεηζηηθά ζε απαίηεζε θαηά ηνπ πξνζψπνπ ην νπνίν δηαβηβάδεη ηηο εληνιέο. 

6. Άξλεζε εθηέιεζεο εληνιώλ 

6.1 Ο Πειάηεο αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα ηεο ΕΠΕΤ θαζ’ νηνλδήπνηε ρξφλν θαη 

γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, λα αξλεζεί θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο λα εθηειέζεη 

νπνηαδήπνηε εληνιή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ρσξίο πεξηνξηζκφ ησλ αθφινπζσλ 

πεξηπηψζεσλ: 

(1) φηαλ ε ΕΠΕΤ θξίλεη φηη ε εθηέιεζε εληνιήο απνβιέπεη ή δπλαηφλ λα 

απνβιέπεη ζε ρεηξαγψγεζε ηεο ηηκήο ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μέζσλ (market 

manipulation), 

(2) φηαλ ε ΕΠΕΤ θξίλεη φηη ε εθηέιεζε ηεο εληνιήο ζπληζηά ή δπλαηφλ λα 

ζπληζηά θαηαρξεζηηθή εθκεηάιιεπζε πξνλνκηαθψλ εκπηζηεπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ (insider trading), 

(3) φηαλ ε ΕΠΕΤ θξίλεη φηη ε εθηέιεζε ηεο εληνιήο ζπληζηά ή δπλαηφλ λα 

ζπληζηά λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (money 

laundering) , 

(4) φηαλ ε ΕΠΕΤ θξίλεη φηη ε εθηέιεζε ηεο εληνιήο επεξεάδεη ή δπλαηφλ λα 

επεξεάζεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηελ αμηνπηζηία ή ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο 

Αγνξάο , 

(5) αλ ν ινγαξηαζκφο ηνπ Πειάηε  δελ έρεη επαξθέο ππφινηπν γηα λα θαιπθζεί ε 

ζπλαιιαγή ή ζε πεξίπησζε εληνιήο γηα πψιεζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μέζσλ, 

αλ δελ ππάξρεη ηέηνηνο αξηζκφο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μέζσλ εγγεγξακκέλσλ 

επ’ νλφκαηη ηνπ Πειάηε ηα νπνία  δχλαληαη λα κεηαβηβαζηνχλ , ψζηε λα δχλαηαη 

λα ηθαλνπνηεζεί ε εληνιή  πψιεζεο, 

(6) αλ ν Πειάηεο δελ έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο πξνο ηελ ΕΠΕΤ ππνρξεψζεηο 

ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε παξνχζα πκθσλία. 
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Οπνηαδήπνηε άξλεζε ηεο ΕΠΕΤ λα εθηειέζεη νπνηαδήπνηε εληνιή δελ ζα 

επεξεάδεη ππνρξεψζεηο πνπ ν  Πειάηεο δπλαηφλ λα έρεη  πξνο ηελ ΕΠΕΤ ή ηα 

δηθαηψκαηα πνπ ε ΕΠΕΤ δπλαηφλ λα έρεη θαηά ηνπ Πειάηε  ή ησλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μέζσλ ή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ 

Πειάηε ή επί ησλ νπνίσλ ν Πειάηεο έρεη νπνηνδήπνηε δηθαίσκα . 

7. Σίηινη Κπξηόηεηαο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Μέζσλ 

7.1 Εθηφο εάλ ν Πειάηεο έρεη δηαθνξεηηθά ζπκθσλήζεη γξαπηψο κε ηελ ΕΠΕΤ, ηα 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα πνπ αγνξάδεη ε ΕΠΕΤ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ  Πειάηε ζα 

εγγξάθνληαη ζην φλνκα ηεο ΕΠΕΤ ή θαη’ εληνιή ηεο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε ή 

επνλφκαηη ηνπ Πειάηε θαη ηεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ 8.1, νη 

ηίηινη, αλ ππάξρνπλ, ζα θξαηνχληαη απφ ηελ ΕΠΕΤ ζηε δηεχζπλζε ηεο ΕΠΕΤ 

φπσο αλαθέξεηαη ζηε πκθσλία, ή απφ ηνλ εθδφηε ηνπο. 

7.2 Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ 8.3 πην θάησ, εάλ ν Πειάηεο 

δεηήζεη ηελ απνζηνιή ησλ ηίηισλ ηνπ ζα πξέπεη λα ην πξάμεη εγγξάθσο ελ πιήξε 

γλψζεη φηη απηφ ζα γίλεη κε δηθή ηνπ επζχλε θαη φηη απηφ  ζπλεπάγεηαη ηελ 

επαλαθαηάζεζε ησλ ηίηισλ ζηελ ΕΠΕΤ εάλ ζειήζεη λα δψζεη ζρεηηθή εληνιή 

πψιεζεο πξνο ηελ ΕΠΕΤ. 

8. Φύιαμε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Μέζσλ 

8.1 ε πεξίπησζε πνπ ν Πειάηεο δεηήζεη θαη ε ΕΠΕΤ ζπκθσλήζεη, είλαη δπλαηφ 

ηα Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα ηνπ Πειάηε λα θαηαηίζεληαη πξνο θχιαμε, είηε ζηελ 

ΕΠΕΤ είηε ζε ηξίηνπο ηεο επηινγήο ηεο ΕΠΕΤ, νη νπνίνη παξέρνπλ ππεξεζίεο 

ζεκαηνθπιαθήο, ππφ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ε ΕΠΕΤ ή νη ελ ιφγσ 

ηξίηνη παξέρνπλ ηέηνηεο ππεξεζίεο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπ Πειάηε θαη ηεο ΕΠΕΤ ή αλαιφγσο ηνπ ηξίηνπ. Ο Πειάηεο 

ζα εγθξίλεη ηέηνηνπο φξνπο εθ ησλ πξνηέξσλ 

8.2 ε πεξίπησζε πνπ ηα Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα θαηαηίζεληαη πξνο θχιαμε ζε 

ηξίηνπο, ν Πειάηεο παξέρεη ηελ αλέθθιεηε εληνιή θαη πιεξεμνπζηφηεηα ζηελ 

ΕΠΕΤ λα ζπκβιεζεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ κε ηνλ ζεκαηνθχιαθα ηεο επηινγήο ηεο 

κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ν ζεκαηνθχιαθαο παξέρεη ηηο ππεξεζίεο 

ηνπ.  πκθσλείηαη πεξαηηέξσ φηη ν Πειάηεο ζα επηβαξχλεηαη κε ηα έμνδα θαη 

δαπάλεο παξνρήο ηέηνηαο ππεξεζίαο θαη ζα θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ 

αλαινγνχληνο θηλδχλνπ.  Η ΕΠΕΤ ζα επζχλεηαη κφλν σο πξνο ηελ επηινγή ηνπ 

ζεκαηνθχιαθα. 

8.3 ε πεξίπησζε πνπ ν Πειάηεο επηζπκεί ηελ επηζηξνθή ησλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνπ Μέζσλ ή άιισλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ ζα δίδεη 

πξνο ηνχην γξαπηή εηδνπνίεζε ζηελ ΕΠΕΤ.  Με ηελ ιήςε ηεο εηδνπνίεζεο, ε 

ΕΠΕΤ ζα δηεπζεηεί ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ γηα ηελ παξάδνζε ζηνλ Πειάηε ή θαη’ 

εληνιή ηνπ νπνηνλδήπνηε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μέζσλ ή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ηνπ Πειάηε ή ηνπ ειέγρνπ απηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηεο ή ππφ ηνλ 

έιεγρν  ηεο αλαιφγσο ηεο πεξίπησζεο.  Ο Πειάηεο ζα βαξχλεηαη κε ηα έμνδα θαη 

ηηο δαπάλεο γηα ηελ απνζηνιή ή κεηαθνξά ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μέζσλ ή 

άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  Ννείηαη φηη ε ΕΠΕΤ δηαηεξεί ηα δηθαηψκαηα πνπ 

έρεη επί ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μέζσλ ή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε 

ηελ ππνρξεψζεηο ηνπ Πειάηε δπλάκεη ηεο παξνχζαο πκθσλίαο. 

8.4 Σα πην πάλσ δελ απνθιείνπλ νπνηεζδήπνηε άιιεο αλαθνξέο ζε θχιαμε ή 

παξαρψξεζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μέζσλ ή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αλεθφλησλ 

ζηνλ Πειάηε πνπ πεξηέρνληαη ζηε πκθσλία ή ζηα Παξαξηήκαηα ηεο. 

9. Λνγαξηαζκόο Πειάηε 

9.1 Όια ηα ρξεκαηηθά πνζά ηα νπνία παξαδίδεη ν Πειάηεο ζηελ ΕΠΕΤ γηα ηνλ 

ζθνπφ αγνξάο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μέζσλ ή ηα νπνία ζπληζηνχλ έζνδα απφ 

πσιήζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μέζσλ ηνπ Πειάηε ή ηα νπνία ε ΕΠΕΤ θξαηεί γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, ζα θαηέρνληαη ζην φλνκα ηνπ 

Πειάηε ή θαη ζην φλνκα  ηεο ΕΠΕΤ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε ζε ινγαξηαζκφ κε 

νπνηαδήπνηε Σξάπεδα ή θαη άιιε ΕΠΕΤ σο ήζειε ζπκθσλεζεί απφ θαηξνχ εηο 

θαηξφλ κε ηνλ Πειάηε. 

9.2 Με ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο ν Πειάηεο εμνπζηνδνηεί ηελ ΕΠΕΤ λα 

πξαγκαηνπνηεί θαηαζέζεηο ή αλαιήςεηο απφ ηνλ αλσηέξσ ινγαξηαζκφ εθ κέξνπο 

ηνπ Πειάηε πεξηιακβαλνκέλσλ άλεπ βιάβεο ηεο γεληθφηεηαο ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ, αλαιήςεσλ γηα δηεπζέηεζε φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ νη νπνίεο 

αλαιακβάλνληαη ζην πιαίζην απηήο ηεο πκθσλίαο θαη φισλ ησλ πνζψλ πνπ είλαη 

πιεξσηέα απφ ή εθ κέξνπο ηνπ Πειάηε πξνο ηελ ΕΠΕΤ ή νπνηνδήπνηε άιιν 

πξφζσπν. 

10. Δπελδπηηθέο πκβνπιέο 

10.1 Ο Πειάηεο ζπκθσλεί φηη νη Τπεξεζίεο πνπ ζα παξέρνληαη δπλάκεη ηεο 

πκθσλίαο  ζα παξέρνληαη ζηε βάζε απιήο εθηέιεζεο νδεγηψλ ηνπ Πειάηε απφ 

ηελ ΕΠΕΤ θαη ν Πειάηεο δελ πξέπεη λα αλακέλεη απφ ηελ ΕΠΕΤ ηελ παξνρή 

Επελδπηηθψλ πκβνπιψλ εθηφο εάλ ε ΕΠΕΤ ζπκθσλήζεη ξεηψο λα ηνπ παξέρεη 

ηέηνηεο Τπεξεζίεο,  Οπνηεζδήπνηε εηδήζεηο, ηηκέο, γλψκεο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο 

δπλαηφλ λα παξαζρεζνχλ ζηνλ Πειάηε παξέρνληαη απιψο γηα λα δηεπθνιχλνπλ 

ηνλ Πειάηε λα ιάβεη ηηο δηθέο ηνπ επελδπηηθέο απνθάζεηο θαη δελ ζπληζηνχλ 

πξνζσπηθέο επελδπηηθέο ζπκβνπιέο.  ε πεξίπησζε πνπ ε ΕΠΕΤ θξηζεί γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν φηη παξέρεη νπνηαδήπνηε εηζήγεζε ή ζπκβνπιή, ν Πειάηεο δηα 

ηνπ παξφληνο ζπκθσλεί φηη θάζε ζπλαιιαγή ηελ νπνία πξαγκαηνπνηεί είηε 

πηνζεηψληαο είηε αγλνψληαο νπνηαδήπνηε ηέηνηα εηζήγεζε ή ζπκβνπιή ζα 

ζεσξείηαη φηη πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Πειάηε ζηεξηδφκελν απνθιεηζηηθά ζηε 

δηθή ηνπ θξίζε. 

10.2 Ο Πειάηεο ζπκθσλεί θαη αλαγλσξίδεη φηη δελ ζα ζηεξίδεηαη  ζηελ ΕΠΕΤ γηα 

ζθνπνχο δηακφξθσζεο νπνηαζδήπνηε επελδπηηθήο ζηξαηεγηθήο  θαη ε ΕΠΕΤ δελ  
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ζα θέξεη θακία απνιχησο επζχλε, αλεμαξηήησο ησλ πεξηζηάζεσλ γηα 

νπνηαδήπνηε ηέηνηα επελδπηηθή ζηξαηεγηθή ή επέλδπζε. 

10.3 ε πεξίπησζε πνπ ν Πειάηεο δεηήζεη απφ ηελ ΕΠΕΤ θαη ε ΕΠΕΤ 

ζπκθσλήζεη λα παξέρεη ζηνλ Πειάηε ηελ Τπεξεζία ηεο παξνρήο Επελδπηηθψλ 

πκβνπιψλ, νη αλσηέξσ παξάγξαθνη 10.1 θαη 10.2 δελ ζα εθαξκφδνληαη θαη ηα 

Μέξε ζα ζπλνκνινγήζνπλ πξφζζεην μερσξηζηφ έγγξαθν πξνο ηνχην ηνπ νπνίνπ 

νη πξφλνηεο λα εθαξκφδνληαη εηδηθά ζηελ Τπεξεζία απηή. Οη πξφλνηεο ηεο 

πκθσλίαο ζα εθαξκφδνληαη ζην βαζκφ πνπ δελ ζπγθξνχνληαη κε ηηο πξφλνηεο 

ηέηνηνπ εγγξάθνπ. 

11. Παξάγσγα Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα 

11.1 ε πεξίπησζε πνπ ν Πειάηεο δεηήζεη απφ ηελ ΕΠΕΤ λα πξνβαίλεη γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ ζε ζπλαιιαγέο ζε παξάγσγα Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα θαη ε 

ΕΠΕΤ ζπκθσλήζεη, ηα Μέξε ζα ζπλνκνινγήζνπλ πξφζζεην μερσξηζηφ έγγξαθν 

πξνο ηνχην ηνπ νπνίνπ νη πξφλνηεο λα εθαξκφδνληαη εηδηθά ζηελ Τπεξεζία απηή.  

Οη πξφλνηεο ηεο πκθσλίαο ζα εθαξκφδνληαη ζην βαζκφ πνπ δελ ζπγθξνχνληαη κε 

ηηο πξφλνηεο ηέηνηνπ εγγξάθνπ. 

12. Μεξίζκαηα θαη άιια Γηθαηώκαηα 

12.1 Ο Πειάηεο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ 

απαξαηηήησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ είζπξαμε φισλ ησλ εηζνδεκάησλ θαη ηελ θηήζε  

φισλ ησλ δηθαησκάησλ θαη ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ απνξξένπλ 

απφ ηα Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα εθηφο φπσο πξνλνείηαη   δηαθνξεηηθά ζηε 

πκθσλία. 

12.2 Υσξίο επεξεαζκφ ηεο γεληθφηεηαο ησλ πξνλνηψλ ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ, 

κεξίζκαηα, δηαλνκέο θαη άιια εηζνδήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηα 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα ηνπ Πειάηε θαη πνπ εηζπξάηηνληαη γηα νπνηνδήπνηε 

ιφγν απφ ηελ ΕΠΕΤ ζα παξαιακβάλνληαη απφ ηνλ Πειάηε απφ ηα γξαθεία ηεο  

ΕΠΕΤ θαηφπηλ ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο παξαιαβήο ηνπο απφ ηελ ΕΠΕΤ ή ζα 

θαηαηίζεληαη ζηνλ ινγαξηαζκφ πνπ δηαηεξεί ν Πειάηεο κε ηελ ΕΠΕΤ, εθηφο αλ 

δνζνχλ άιιεο έγγξαθεο νδεγίεο απφ ηνλ Πειάηε. Αλ ν Πειάηεο δεηήζεη ηελ 

απνζηνιή ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ, ε ΕΠΕΤ ζα ην πξάμεη, αιιά ν Πειάηεο ζα έρεη 

ηελ πιήξε επζχλε γηα νπνηνδήπνηε θίλδπλν θαη ζα επσκίδεηαη φια ηα ζρεηηθά 

έμνδα. 

12.3 Άλεπ βιάβεο ηεο γεληθφηεηαο ηεο πην πάλσ πξφλνηαο, ν Πειάηεο αλαγλσξίδεη 

θαη ζπκθσλεί φηη είλαη θαη ζα παξακείλεη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο λα γλσξίδεη ηα 

δηθαηψκαηα θαη φξνπο έθδνζεο φισλ ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνπ Μέζσλ ηα 

νπνία δπλαηφ λα ιήγνπλ ή λα εθπλένπλ. Απηά πεξηιακβάλνπλ ρσξίο πεξηνξηζκφ, 

δσξεάλ εθδφζεηο, δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρψλ, δηθαηψκαηα ςήθνπ, κεηαηξέςηκα 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα, ρξεφγξαθα θαη Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα πνπ 

ππφθεηληαη ζε νπνηαδήπνηε πξνζθνξά εμαγνξάο ή πξφηαζε αληαιιαγήο.  Η 

ΕΠΕΤ νπδεκία επζχλε θέξεη νχηε έρεη νπνηνδήπνηε θαζήθνλ λα εηδνπνηεί ηνλ 

Πειάηε αλαθνξηθά κε  νπνηεζδήπνηε εκεξνκελίεο ιήμεο ή εμαγνξάο ή λα 

πξνβαίλεη ζε νπνηεζδήπνηε ελέξγεηεο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε ρσξίο εηδηθέο 

έγγξαθεο εληνιέο απφ ηνλ Πειάηε νη νπνίεο έρνπλ γίλεη εγγξάθσο απνδεθηέο  απφ 

ηελ ΕΠΕΤ.  ε πεξίπησζε πνπ ε ΕΠΕΤ πξνρσξήζεη ζε νπνηαδήπνηε ππελζχκηζε  

ζρεηηθά κε ηα Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα ηνπ Πειάηε ή άζθεζε ή κεηαηξνπή γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε, απηφ δελ ζα εθιακβάλεηαη σο αλάιεςε ή αλαγλψξηζε 

νπνηαζδήπνηε ππνρξέσζεο απφ ηελ ΕΠΕΤ, ή παξφηξπλζε ή παξνρή επελδπηηθήο 

ζπκβνπιήο απφ ηελ ΕΠΕΤ θαη ν Πειάηεο ζα παξακέλεη ππεχζπλνο γηα φια ηα πην 

πάλσ ρσξίο επεξεαζκφ ησλ πξναλαθεξζέλησλ. 

13. Νόκνη θαη Καλνληζκνί 

13.1 Όιεο νη ζπλαιιαγέο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε ζα ππφθεηληαη ζηνπο λφκνπο 

πνπ δηέπνπλ ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία, ζηνπο θαλνληζκνχο, νδεγίεο, απνθάζεηο, 

εγθπθιίνπο θαη πξαθηηθέο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ, ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ 

Αμηψλ Αζελψλ ή άιινπ ρξεκαηηζηεξίνπ ζην νπνίν ε ΕΠΕΤ πξαγκαηνπνηεί 

ζπλαιιαγέο εθ κέξνπο ηνπ Πειάηε, ηεο Αγνξάο θαη απηνχο πνπ δηέπνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ησλ Επηρεηξήζεσλ Παξνρήο Επελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ, φπσο νη λφκνη, 

θαλνληζκνί, νδεγίεο, απνθάζεηο, εγθχθιηνη θαη πξαθηηθέο ζα ηξνπνπνηνχληαη απφ 

θαηξνχ εηο θαηξφλ.  Η ΕΠΕΤ ζα δηθαηνχηαη λα ιάβεη ή λα απνθεχγεη λα ιάβεη 

νπνηαδήπνηε κέηξα αλαγθαηνχλ νχησο ψζηε λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο εθάζηνηε 

ελ ηζρχ λφκνπο, θαλνληζκνχο, νδεγίεο, απνθάζεηο, εγθπθιίνπο θαη πξαθηηθέο.  

Οπνηαδήπνηε ηέηνηα κέηξα ιεθζνχλ θαη φινη νη ελ ηζρχ λφκνη, θαλνληζκνί, νδεγίεο, 

απνθάζεηο, εγθχθιηνη θαη πξαθηηθέο ζα δεζκεχνπλ ηνλ Πειάηε.  

14. Παξάβαζε Τπνρξεώζεσλ Πειάηε 

14.1 Ο Πειάηεο ζα θαηαζέηεη ζηελ ΕΠΕΤ πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο θάζε 

αλαγθαίν ρξεκαηηθφ πνζφ γηα ηε εθηέιεζε  ηεο εληνιήο ή νπνηαδήπνηε 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα, ηελ πψιεζε ησλ νπνίσλ δεηά απφ ηελ ΕΠΕΤ ζρεηηθά 

κε ηελ εληνιή ηνπ.  ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ, ε ΕΠΕΤ 

ζα δηθαηνχηαη λα κελ εθηειεί ηε ζρεηηθή εληνιή ή λα παξακεξίδεη ηελ εθηέιεζεο ηεο.  

Εάλ ε ΕΠΕΤ εθηειέζεη ηελ εληνιή ηνπ Πειάηε, παξά ην γεγνλφο φηη απηφο δελ έρεη 

ηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ν Πειάηεο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη άκεζα ην 

ηίκεκα ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μέζσλ, ζε πεξίπησζε αγνξάο ή λα παξαδψζεη 

ηα Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα, ζε πεξίπησζε πψιεζεο θαη λα θαηαζέζεη ηελ 

ακνηβή ηεο ΕΠΕΤ θαζψο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηψκαηα ή ηέιε ή άιια έμνδα  
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δηαθνξεηηθά ν Πειάηεο θαζίζηαηαη άκεζα ππεξήκεξνο, ρσξίο πεξαηηέξσ 

πξνεηδνπνίεζε.  Ο Πειάηεο ζα επζχλεηαη γηα θάζε δεκηά πνπ πξνζγίλεηαη ζηελ 

ΕΠΕΤ απφ ηελ θαζπζηέξεζε απηή, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δηαθπγφληνο 

θέξδνπο.  Πεξαηηέξσ ε ΕΠΕΤ ζα δηθαηνχηαη λα ρξεψζεη νπνηνδήπνηε 

νθεηιφκελν πνζφ ζηνλ ινγαξηαζκφ ηεο ΕΠΕΤ ή νπνηνδήπνηε  άιιν πξνζσξηλφ 

ινγαξηαζκφ ρσξίο επεξεαζκφ νπνηνλδήπνηε δηθαησκάησλ ζε ζπκςεθηζκφ ή 

επίζρεζεο πνπ δπλαηφλ λα έρεη ε ΕΠΕΤ. 

14.2 Όια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θάζε είδνπο 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μέζσλ ή πνζψλ πνπ πεξηέρνληαη κε νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν ζηελ θαηνρή ηεο ΕΠΕΤ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε ή ηε δηάζεζε ησλ 

νπνίσλ αλαιακβάλεη ε ΕΠΕΤ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε, ππφθεηληαη ζε 

δηθαίσκα επίζρεζεο εθ κέξνπο ηεο ΕΠΕΤ.  Η ΕΠΕΤ ζα δηθαηνχηαη  ζπλεπψο λα 

αξλεζεί ηελ παξάδνζε νπνηνπδήπνηε απφ απηά ζηνλ Πειάηε, ή ζε άιιν 

πξφζσπν θαη’ εληνιή ηνπ Πειάηε, έσο φηνπ ν Πειάηεο εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ έλαληη ηεο ΕΠΕΤ.  Γηα ην ζθνπφ απηφ, φιεο νη επηκέξνπο 

ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηνπ Πειάηε θαη ηεο ΕΠΕΤ ζεσξνχληαη φηη δηέπνληαη απφ 

ηνπο φξνπο απηνχο.  Η ΕΠΕΤ δελ ζα επζχλεηαη γηα δεκηέο πνπ πξνζγίλνληαη 

ζηνλ Πειάηε ή ζε ηξίην πξφζσπν απφ ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

επηζρέζεσο ή απφ άιια λφκηκα κέηξα πνπ ηπρφλ ιεθζνχλ απφ ηελ ΕΠΕΤ, γηα 

ηελ εμφθιεζε  ησλ απαηηήζεσλ ηεο ελαληίνλ ηνπ Πειάηε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κειινληηθψλ ή ελδερνκέλσλ απαηηήζεσλ. 

14.3 Σα Μέξε ζπκθσλνχλ φηη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε ΕΠΕΤ 

πξαγκαηνπνηήζεη ζπλαιιαγή εθ κέξνπο ηνπ Πειάηε πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ην 

ππφινηπν ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ Πειάηε, ν ηειεπηαίνο ζα θαηαβάιιεη 

ακέζσο ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ππνινίπνπ θαη ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγήο.  

Επηπξνζζέησο θαη ρσξίο νπνηνδήπνηε πεξηνξηζκφ ζηελ ππνρξέσζε ηνπ 

Πειάηε λα θαηαβάιεη ηε δηαθνξά, ηα Μέξε ακνηβαία αλαγλσξίδνπλ φηη ε ΕΠΕΤ 

ζα έρεη ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα: 

(1) Να πσιεί ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν λα εθπνηεί νπνηαδήπνηε 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα ή άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ είλαη ζηελ θαηνρή ή 

ππφ ηνλ  έιεγρν ηεο ΕΠΕΤ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν θαη κε ηα έζνδα ηεο 

εθπνίεζεο ηνπο λα θαιχςεη κέξνο ή ζχλνιν ηεο δηαθνξάο.  ε πεξίπησζε πνπ 

ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ηα Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα πνπ βξίζθνληαη ζηε 

θαηνρή ή ππφ ηνλ έιεγρν ηεο ΕΠΕΤ είλαη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο , ε ΕΠΕΤ ζα 

είλαη ειεχζεξε λα επηιέμεη θαηά ηε δηθή ηεο θξίζεο ηελ πξνηεξαηφηεηα 

εθπνίεζεο. 

(2) Να παξαθξαηεί νπνηαδήπνηε πνζά ζε κεηξεηά ή άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ή Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα πνπ δηαρεηξίδεηαη ή έρεη ζηελ θαηνρή ηεο κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν. 

(3) Να ζπκςεθίδεη ρσξίο ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Πειάηε, νπνηνδήπνηε πνζφ 

θαηέρεη γηα ινγαξηαζκφ ή ζε πίζηε ηνπ Πειάηε έλαληη ππνρξεψζεσλ ηνπ Πειάηε 

πξνο ηελ ΕΠΕΤ θαη λα ζπλελψλεη νπνηνπζδήπνηε ινγαξηαζκνχο ηνπ Πειάηε κε 

ηελ ΕΠΕΤ. 

(4) Γηα ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ 15.3, ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ 

Πειάηε κε ηελ ΕΠΕΤ δπλαηφλ λα πεξηιακβάλεη αξηζκφ πηζησηηθψλ 

δηεπθνιχλζεσλ, ή θαη πεξηζσξίσλ πνπ παξέρνληαη απφ ηελ ΕΠΕΤ πξνο ηνλ 

Πειάηε αλ ν Πειάηεο θαη  ε ΕΠΕΤ έρνπλ ζπκθσλήζεη γηα ηε παξνρή ηέηνησλ 

πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ ή θαη πεξηζσξίσλ πξνο ηνλ Πειάηε απφ ηελ ΕΠΕΤ.  

Σα Μέξε ζα ππνγξάθνπλ πξνο ηνχην πξφζζεην μερσξηζηφ έγγξαθν ηνπ νπνίνπ 

νη πξφλνηεο ζα εθαξκφδνληαη εηδηθά ζηελ Τπεξεζία.  Οη πξφλνηεο ηεο 

πκθσλίαο ζα εθαξκφδνληαη ζην βαζκφ πνπ δελ ζπγθξνχνληαη κε ηηο πξφλνηεο 

ηέηνηνπ εγγξάθνπ. 

14.4 Ο Πειάηεο βαξχλεηαη κε θάζε έμνδν ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ 

ΕΠΕΤ γηα ηε δηαρείξηζε θαη νπνηαδήπνηε εθπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μέζσλ ηνπ Πειάηε θαζψο  επίζεο θαη κε φια ηα ηπρφλ 

λνκηθά θαη άιια έμνδα. 

14.5 Αλ ν Πειάηεο νθείιεη νπνηνδήπνηε πνζφλ πξνο ηελ ΕΠΕΤ, αλεμάξηεηα αλ 

είλαη ππεξήκεξνο, ε ΕΠΕΤ δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ Πειάηε λα ηεο 

παξαδψζεη, γηα ζθνπνχο εμαζθάιηζεο ησλ νθεηιψλ, νπνηαδήπνηε πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ή Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα ηα νπνία  ε ΕΠΕΤ ζα θξίλεη αλαγθαία, ησλ 

νπνίσλ ε αμία ζα είλαη ίζε πξνο ην πνζνζηφ ηεο αμίαο ησλ νθεηιψλ πξνο ηελ 

ΕΠΕΤ σο ήζειε θαζνξίζεη ε ΕΠΕΤ θαηά πεξίπησζε.  Γηα απηφ ηνλ ζθνπφ ν 

Πειάηεο ζα ππνρξενχηαη λα ππνγξάθεη θάζε αλαγθαίν έγγξαθν θαη λα 

πξνβαίλεη ζε θάζε απαξαίηεηε ελέξγεηα γηα ηελ παξνρή θάζε ηέηνηαο 

εμαζθάιηζεο πξνο ηελ ΕΠΕΤ. 

14.6 Η ΕΠΕΤ δχλαηαη λα αξλείηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πκθσλία εθφζνλ δηαηεξεί 

απαηηήζεηο ελαληίνλ ηνπ Πειάηε, ιεμηπξφζεζκεο, κειινληηθέο ή ελδερφκελεο θαη 

αλεμάξηεηα απφ ην εάλ νη ελ ιφγσ απαηηήζεηο απνξξένπλ απφ ηελ ίδηα 

ζπλαιιαγή απφ ηελ νπνία απνξξένπλ νη αλσηέξσ ππνρξεψζεηο ηεο ΕΠΕΤ. 

14.7 Η ΕΠΕΤ ζα δηθαηνχηαη λα ρξεψλεη ηφθν ππεξεκεξίαο ζε θάζε νθεηιή ηνπ 

Πειάηε, ε νπνία έρεη θαηαζηεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ιεμηπξφζεζκε θαη 

απαηηεηή, κε επηηφθην σο ζα νξίδεη απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ ζχκθσλα κε ηελ 

ζρεηηθή πνιηηηθή ηεο ΕΠΕΤ. 

14.8 Ο Πειάηεο ζα απνδεκηψλεη πιήξσο ηελ ΕΠΕΤ κφιηο ηνπ δεηεζεί γηα 

νπνηαδήπνηε δεκηά ζα ππνζηεί ε ΕΠΕΤ θαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, πνπ 

νθείιεηαη ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ Πειάηε ή ησλ Πιεξεμνχζησλ 

Αληηπξνζψπσλ ηνπ. 

15. Απνδεκίσζε 

15.1 Εθηφο ζε πεξίπησζε βαξηάο ακέιεηαο, εζθεκκέλεο παξάιεηςεο ή απάηεο 

απφ κέξνπο ηεο ΕΠΕΤ ή ησλ ππαιιήισλ ηεο, ν Πειάηεο ζα απνδεκηψλεη θαη 

ηεξεί άηξσηνπο ηελ ΕΠΕΤ ηνπο δηνηθεηηθνχο ζπκβνχινπο ηεο, ππαιιήινπο θαη  
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αληηπξνζψπνπο ηεο γηα νπνηαδήπνηε απαίηεζε απφ ηξίηνπο ή γηα νπνηαδήπνηε 

δεκηά, ππνρξέσζε, θφζηνο ή έμνδα ηα νπνία ε ΕΠΕΤ ηπρφλ  επηβαξπλζεί ιφγσ 

νπνηαζδήπνηε πξάμεο ή παξάιεηςεο ηνπ Πειάηε θαη ή ησλ Πιεξεμνχζησλ 

Αληηπξνζψπσλ ηνπ. 

15.2  Η ΕΠΕΤ δελ ζα θέξεη νπνηαδήπνηε επζχλε γηα νπνηαδήπνηε απψιεηα ε 

νπνία πξνθχπηεη απφ εζθαικέλεο παξαζηάζεηο γεγνλφησλ ή απφ εζθαικέλε 

θξίζε ή νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ε νπνία έγηλε ή ε νπνία παξειήθζε απφ ηελ ΕΠΕΤ 

νπνηεδήπνηε θαη αλ έγηλε, εθηφο ζην βαζκφ πνπ ηέηνηα ελέξγεηα ή παξάιεηςε 

νθείιεηαη άκεζα ζηελ εζθεκκέλε παξάιεηςε ή απάηε απφ ηελ ΕΠΕΤ ή ησλ 

δηνηθεηηθψλ ηεο ζπκβνχισλ  ή ησλ ππαιιήισλ  ή ησλ αληηπξνζψπσλ ηεο. 

15.3  Η ΕΠΕΤ δελ ζα θέξεη νπνηαδήπνηε επζχλε γηα νπνηαδήπνηε απψιεηα 

επθαηξίαο σο απνηέιεζκα ηεο νπνίαο ε αμία ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μέζσλ ηνπ 

Πειάηε ζα κπνξνχζε λα είρε απμεζεί ή γηα νπνηαδήπνηε κείσζε ζηελ αμία ησλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μέζσλ ηνπ Πειάηε, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη εάλ έρεη 

πξνθχςεη εθηφο ζην βαζκφ πνπ ηέηνηα απψιεηα ή κείσζε νθείιεηαη άκεζα ζηελ 

εζθεκκέλε παξάιεηςε ή απάηε ηεο ΕΠΕΤ  ή ησλ δηνηθεηηθψλ ηεο ζπκβνχισλ  ή 

ησλ ππαιιήισλ  ή ησλ αληηπξνζψπσλ ηεο. 

16. Ξέλν πλάιιαγκα 

16.1 Οπνηαδήπνηε κεηαηξνπή απαηηείηαη λα γίλεη απφ έλα λφκηζκα ζε άιιν, γηα 

ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε εληνιήο ή δηελέξγεηαο νπνηαζδήπνηε ζπλαιιαγήο 

απφ ηελ ΕΠΕΤ ζχκθσλα κε ή ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα πκθσλία, δχλαηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ ΕΠΕΤ κε ηέηνην ηξφπν θαη ζε ηέηνην ρξφλν σο ε ΕΠΕΤ 

ζα θξίλεη πξφζθνξν θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα.  Ο Πειάηεο 

αλαγλσξίδεη θαη ζπκθσλεί φηη ζα αλαιακβάλεη φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

απνξξένπλ απφ νπνηαδήπνηε ηέηνηα κεηαηξνπή θαη εηδηθφηεξα, ρσξίο επεξεαζκφ 

ηεο γεληθφηεηαο ησλ πην πάλσ, ηνλ θίλδπλν πνπ ηπρφλ δεκηνπξγεζεί σο 

απνηέιεζκα δηαθχκαλζεο ησλ ηηκψλ ζπλαιιάγκαηνο. 

16.2 Υσξίο επεξεαζκφ ηεο γεληθφηεηαο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ, ζε πεξίπησζε 

πνπ ν Πειάηεο δελ ηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 16 αλσηέξσ ε ΕΠΕΤ δχλαηαη λα ρξεψλεη νπνηνδήπνηε ινγαξηαζκφ 

ηνπ Πειάηε κε ηελ ΕΠΕΤ, κε νπνηνδήπνηε πνζφ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθηέιεζε 

εληνιήο Πειάηε ζην λφκηζκα ηεο ζρεηηθήο ζπλαιιαγήο ή θαηά ηελ απφιπηε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο ΕΠΕΤ, κε ην αληίζηνηρν πνζφ ζε λφκηζκα ζην νπνίν ν 

Πειάηεο δηαηεξεί ινγαξηαζκφ κε ηελ ΕΠΕΤ, ζηελ ηξέρνπζα ηηκή ζπλαιιάγκαηνο 

φπσο ζα θαζνξίδεηαη ηειεζίδηθα απφ ηελ ΕΠΕΤ. 

17. Ακνηβή, Πξνκήζεηεο, θαη άιια έμνδα 

17.1 Η ΕΠΕΤ ζα δηθαηνχηαη ακνηβή γηα ηηο παξερφκελεο Τπεξεζίεο ηεο σο απηή ζα 

νξίδεηαη απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ απφ ηελ ΕΠΕΤ θαη ζα εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο 

ζπλαιιαγήο ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο ΕΠΕΤ.  Σν 

ζεκεξηλφ χςνο θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηεο ακνηβήο  ηεο ΕΠΕΤ θαζψο θαη 

νπνηεζδήπνηε πξνκήζεηεο , θφξνη ή άιια έμνδα θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Γ.  

Οπνηαδήπνηε δηαθνξνπνίεζε ησλ πην πάλσ πιεξσηέσλ πνζψλ δπλάκεη ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο ζα θνηλνπνηείηαη ζηνλ Πειάηε.  Η ΕΠΕΤ δχλαηαη λα 

γλσζηνπνηήζεη ηνπο βαζηθνχο φξνπο ησλ δηαθαλνληζκψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο 

ακνηβέο, πξνκήζεηεο ή κε ρξεκαηηθά νθέιε ζε ζπλνπηηθή κνξθή.  Πεξαηηέξσ 

ιεπηνκέξεηεο φκσο ζα γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ην δεηήζεη ν Πειάηεο.  Σν 

Παξάξηεκα Γ δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί θαηά νπνηνδήπνηε ρξφλν θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο πκθσλίαο θαη ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα επεξεάδεη ηνπο ινηπνχο φξνπο 

ηεο πκθσλίαο.  

17.2 Επηπξφζζεηα απφ ηελ ακνηβή ηεο ΕΠΕΤ σο ε παξάγξαθνο 18.1, ν Πειάηεο 

ζα θαηαβάιιεη ζηελ ΕΠΕΤ ακέζσο κφιηο ηνπ δεηεζεί φια ηα πξαγκαηηθά έμνδα ηα 

νπνία ε ηειεπηαία έρεη ππνζηεί θαηά ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ ή ηελ 

εθπιήξσζε ησλ εληνιψλ, νπνηνδήπνηε Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, νπνηνδήπνηε 

άιιν θφξν , ηέιε, δηθαηψκαηα, ακνηβέο πξνο νπνηαδήπνηε ηξίηα πξφζσπα πνπ 

έρνπλ νπνηαδήπνηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ ή ζηελ εθπιήξσζε 

ησλ εληνιψλ θαη νπνηαδήπνηε άιια έμνδα έρεη ππνζηεί ή είλαη πιεξσηέα ζρεηηθά 

κε ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ ή ηελ εθπιήξσζε ησλ εληνιψλ. 

17.3 Ο Πειάηεο κε ην παξφλ εμνπζηνδνηεί ηελ ΕΠΕΤ λα ρξεψλεη ακέζσο ην 

ινγαξηαζκφ ηνπ κε ηα πιεξσηέα πνζά σο ε παξάγξαθνο 18.  ε πεξίπησζε 

πνπ ν Πειάηεο δελ δηαηεξεί ινγαξηαζκφ κε ηελ ΕΠΕΤ ή δελ ππάξρεη δηαζέζηκν 

ππφινηπν ζην ινγαξηαζκφ ηνπ, ε ΕΠΕΤ ζα δηθαηνχηαη λα ρξεψζεη νπνηνδήπνηε 

νθεηιφκελν πνζφ ζε πξνζσξηλφ ινγαξηαζκφ πξνο πνζνζηφ επηηνθίνπ σο ε 

παξάγξαθνο 15.7.  

18. Παξνρή πιεξνθόξεζεο ζηνλ Πειάηε 

18.1 Η ΕΠΕΤ παξέρεη ζηνλ Πειάηε ηε γεληθή πιεξνθφξεζε πνπ παξαηίζεηαη πην 

θάησ: 

(1) ηελ επσλπκία θαη δηεχζπλζε ηεο ΕΠΕΤ θαζψο θαη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν πειάηεο κπνξεί λα επηθνηλσλεί απνηειεζκαηηθά κε 

ηελ ΕΠΕΤ, 

(2) ηηο γιψζζεο ζηηο νπνίεο ν Πειάηεο δχλαηαη λα επηθνηλσλεί κε ηελ ΕΠΕΤ θαη λα 

ιακβάλεη έγγξαθα ή άιιεο πιεξνθνξίεο απφ απηή, 

(3) ηηο κεζφδνπο επηθνηλσλίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη κεηαμχ ηεο ΕΠΕΤ θαη ηνπ 

Πειάηε, πεξηιακβαλνκέλσλ φπνπ έρεη εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ επηθνηλσλίαο γηα 

ηελ απνζηνιή θαη ηε ιήςε εληνιψλ, 

(4) ηε θχζε, ηε ζπρλφηεηα θαη ην ρξφλν ππνβνιήο ησλ εθζέζεσλ ζρεηηθά κε ηηο 

απνδφζεηο ηεο ππεξεζίαο πνπ ε ΕΠΕΤ ζα παξέρεη ζηνλ πειάηε, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 36 (1) (δ) ηνπ Νφκνπ), 

(5) εάλ ε ΕΠΕΤ θαηέρεη Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα ή θεθάιαηα ηνπ πειάηε, 

ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλεη γηα λα δηαζθαιίδεη ηελ 

πξνζηαζία ηνπο, πεξηιακβαλνκέλσλ ζπλνπηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε θάζε 

ζρέδην απνδεκίσζεο επελδπηψλ, ζην νπνίν ππφθεηηαη ε ΕΠΕΤ ζην πιαίζην ηεο 

παξνρήο Τπεξεζηψλ ζηε Δεκνθξαηία ή ζε άιιν Κξάηνο Μέινο, 
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(6) πεξηγξαθή, ε νπνία κπνξεί λα παξαζρεζεί ζε ζπλνπηηθή κνξθή, ηεο 

πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδεη ε ΕΠΕΤ φζνλ αθνξά ηηο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 23 ηεο Οδεγίαο ηεο Επηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 

Κχπξνπ γηα ηηο Πξνυπνζέζεηο Υνξήγεζεο Άδεηαο θαη Λεηηνπξγίαο  ΚΕΠΕΤ) , 

Οπνηεδήπνηε ην δεηήζεη ν Πειάηεο ε ΕΠΕΤ ζα παξέρεη πξφζζεηεο 

ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ηεο ΕΠΕΤ, 

(7) Όηαλ ε ΕΠΕΤ παξέρεη ηελ επελδπηηθή  Τπεξεζία ηεο δηαρείξηζεο 

ραξηνθπιαθίσλ, εθαξκφδεη θαη παξέρεη ζηνλ Πειάηε θαηάιιειε κέζνδν 

αμηνιφγεζεο θαη ζχγθξηζεο, γηα παξάδεηγκα έλαλ θαηάιιειν δείθηε αλαθνξάο 

βαζηδφκελν ζηνπο επελδπηηθνχο ζηφρνπο ηνπ Πειάηε θαη ηα είδε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ραξηνθπιάθην ηνπ, 

πξνθεηκέλνπ ν πειάηεο απηφο λα κπνξεί λα αμηνινγήζεη ηηο απνδφζεηο ηεο 

ΕΠΕΤ, 

8) Όηαλ ε ΕΠΕΤ πξνηείλεη ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο  δηαρείξηζεο 

ραξηνθπιαθίνπ ζηνλ Πειάηε ηφηε παξέρεη ζε απηφλ, επηπιένλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1), θαη ηηο 

αθφινπζεο πιεξνθνξίεο, φπνπ απηέο έρνπλ εθαξκνγή:   

(α) πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηε κέζνδν θαη ηε ζπρλφηεηα απνηίκεζεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ραξηνθπιάθην ηνπ 

Πειάηε, 

(β) ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε εμσηεξηθή αλάζεζε ηεο 

δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ κε δηαθξηηηθή  επρέξεηα  γηα ην ζχλνιν ή γηα κέξνο 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ή θεθαιαίσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

ραξηνθπιάθην ηνπ πειάηε. 

(γ) πξνζδηνξηζκφ ησλ δεηθηψλ αλαθνξάο (benchmarks) κε ηνπο νπνίνπο ζα  

ζπγθξηζνχλ νη απνδφζεηο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ πειάηε, 

(δ) ηα είδε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μέζσλ πνπ κπνξνχλ λα πεξηιεθζνχλ ζην 

ραξηνθπιάθην ηνπ Πειάηε θαζψο θαη ηα είδε ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ κπνξνχλ λα 

δηελεξγεζνχλ ζε απηά ηα κέζα, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελδερνκέλσλ ζρεηηθψλ 

πεξηνξηζκψλ, 

(ε) ηνπο δηαρεηξηζηηθνχο ζηφρνπο, ην επίπεδν θηλδχλνπ πνπ πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ άζθεζε δηαθξηηηθήο επρέξεηαο θαη θάζε εηδηθφ 

πεξηνξηζκφ ζηε δηαθξηηηθή απηή επρέξεηα. 

18.2 ε θάζε πεξίπησζε φπνπ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο Οδεγίαο παξέρεηαη 

πιεξνθφξεζε ζε ηαζεξφ Μέζν θαη ε παξνρή απηήο ηεο πιεξνθφξεζεο κε ην 

κέζν απηφ είλαη θαηάιιειε ζην πιαίζην ζην νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη νη 

ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο ΕΠΕΤ θαη ηνπ Πειάηε, ν Πειάηεο επηιέγεη ελ ζρέζε κε 

ην άξζξν 4(1) ηεο Οδεγίαο φηη ε παξνρή ηεο πιεξνθφξεζεο ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο ζηε δηεχζπλζε ηνπ Πειάηε 

σο αλαθέξεηαη πην πάλσ. 

18.3 (1) Όηαλ ε ΕΠΕΤ εθηειέζεη εληνιή εθηφο ηνπ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο 

ραξηνθπιαθίνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε, ηφηε απεπζχλεη ζε ηαζεξφ Μέζν 

ζηνλ Πειάηε εηδνπνίεζε πνπ επηβεβαηψλεη ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο ην 

ηαρχηεξν δπλαηφ θαη ην αξγφηεξν ηελ πξψηε εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ εθηέιεζε 

ή εάλ ε ΕΠΕΤ ιακβάλεη ηελ επηβεβαίσζε απφ ηξίην πξφζσπν, ην αξγφηεξν ηελ 

πξψηε εξγάζηκε εκέξα κεηά ηε ιήςε ηεο επηβεβαίσζεο πνπ ηεο απνζηέιιεη ην 

ηξίην πξφζσπν.  Η ΕΠΕΤ δελ απεπζχλεη ηελ εηδνπνίεζε φηαλ ε επηβεβαίσζε 

ζα πεξηείρε ηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο κε ηελ επηβεβαίσζε πνπ απνζηέιιεηαη  άκεζα 

ζηνλ Πειάηε απφ άιιν πξφζσπν.  Η ΕΠΕΤ δελ ζα απεπζχλεη ηελ αλσηέξσ 

εηδνπνίεζε φηαλ νη εληνιέο πνπ εθηεινχληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε 

αθνξνχλ νκφινγα πνπ εθδίδνληαη γηα ρξεκαηνδφηεζε ελππφζεθσλ δαλείσλ κε 

ηνλ Πειάηε.  ηελ πεξίπησζε απηή ε ζπλαιιαγή γλσζηνπνηείηαη ηαπηφρξνλα κε 

ηελ αλαθνίλσζε ησλ φξσλ ηνπ ελππφζεθνπ δαλείνπ, αιιά φρη αξγφηεξα απφ 

έλα κήλα κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο εληνιήο. 

(2) Επηπξφζζεηα ε ΕΠΕΤ παξέρεη ζηνλ Πειάηε, εθφζνλ ην δεηήζεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε πνξεία ηεο εληνιήο ηνπ. 

(3) ε πεξίπησζε εληνιψλ νη νπνίεο αθνξνχλ κεξίδηα ή κεηνρέο ζε νξγαληζκφ 

ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ θαη εθηεινχληαη πεξηνδηθά, ε ΕΠΕΤ είηε απνζηέιιεη 

ηελ αλσηέξσ εηδνπνίεζε, είηε παξέρεη ζηνλ Πειάηε, ηνπιάρηζηνλ θάζε έμη 

κήλεο, ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 19(4) ηεο Οδεγίαο. 

18.4 (1) Όηαλ ε ΕΠΕΤ παξέρεη ζηνλ Πειάηε ηελ ππεξεζία δηαρείξηζεο 

ραξηνθπιαθίνπ δηαβηβάδεη ζε ηαζεξφ Μέζν πεξηνδηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ πνπ εθηειέζηεθαλ γηα ινγαξηαζκφ 

ηνπ, εθηφο εάλ νη θαηαζηάζεηο απηέο παξέρνληαη απφ άιιν πξφζσπν. 

(2) Η πεξηνδηθή θαηάζηαζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν  

(1) παξέρεηαη ζε εμακεληαία βάζε εθηφο ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

(α) εθφζνλ ην δεηήζεη ν Πειάηεο, ε πεξηνδηθή θαηάζηαζε παξέρεηαη αλά 

ηξίκελν, 

(β) ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ε ππνπαξάγξαθνο  

(4) ηεο Οδεγίαο, ε πεξηνδηθή θαηάζηαζε παξέρεηαη ηνπιάρηζηνλ αλά 

δσδεθάκελν. 

18.5 Όηαλ ε ΕΠΕΤ δηαρεηξίδεηαη ραξηνθπιάθηα γηα ηνλ Πειάηε ή ηεξεί 

ινγαξηαζκνχο ηνπ Πειάηε πνπ πεξηιακβάλνπλ αθάιππηε αλνηθηή ζέζε ζε 

ζπλαιιαγή ε νπνία κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ελδερφκελε ππνρξέσζε, 

γλσζηνπνηεί επηπξφζζεηα ζηνλ Πειάηε θάζε δεκηά πνπ ππεξβαίλεη έλα 

πξνθαζνξηζκέλν φξην πνπ έρεη ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηεο ΕΠΕΤ θαη ηνπ Πειάηε, 

ην αξγφηεξν ζην ηέινο ηεο εξγάζηκεο εκέξαο θαηά ηελ νπνία ζεκεηψζεθε ε 

ππέξβαζε ηνπ νξίνπ ή εάλ ε ππέξβαζε ηνπ νξίνπ ζεκεηψζεθε ζε κε εξγάζηκε 

εκέξα ζην θιείζηκν ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο. 

18.6 Όηαλ ε ΕΠΕΤ θαηέρεη Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα ή θεθάιαηα ηνπ Πειάηε 

απνζηέιιεη, ζε ηαζεξφ Μέζν θαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν, ζηνλ Πειάηε 
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θαηάζηαζε απηψλ ησλ κέζσλ θαη θεθαιαίσλ, εθηφο εάλ κηα ηέηνηα θαηάζηαζε έρεη 

ήδε απνζηαιεί κέζσ άιιεο πεξηνδηθήο θαηάζηαζεο. 

18.7 Αληηξξήζεηο ηνπ Πειάηε πνπ αθνξνχλ νπνηνδήπνηε ζηνηρείν γηα ηελ 

ελεκέξσζε πνπ αλαθέξεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 19.1 θαη 19.2 αλσηέξσ, ζα 

πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ ΕΠΕΤ εγγξάθσο εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ηεο ελεκέξσζεο ηνπ.  ε αληίζεηε πεξίπησζε, ζεσξείηαη φηη ν 

Πειάηεο απνδέρζεθε φια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πην πάλσ 

ελεκέξσζε. 

18.8 Ο Πειάηεο δχλαηαη λα ππνβάιιεη ζηελ ΕΠΕΤ εγγξάθσο ηελ αληίξξεζε ηνπ 

σο πξνο ηελ εθηέιεζε ή κε εθηέιεζε ή ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ζπλαιιαγήο πνπ 

θαηαξηίζηεθε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ εληφο δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο βεβαίσζεο.  Παξάιεηςε ηνπ Πειάηε λα πξάμεη σο αλσηέξσ ζα 

εκπνδίδεη ηνλ Πειάηε απφ ππνβνιή αληίξξεζεο, ακθηζβήηεζε, δηαθσλία 

αλαθνξηθά κε ζπλαιιαγή πνπ εθηειέζηεθε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. 

19. Αλάζεζε Καζεθόλησλ – Αληηπξόζσπνη 

19.1 Η ΕΠΕΤ έρεη ην δηθαίσκα λα δηνξίζεη αληηπξνζψπνπο γηα λα εθηειέζνπλ 

νπνηεζδήπνηε δηνηθεηηθέο ή άιιεο Τπεξεζίεο ψζηε λα δπλεζεί ε ΕΠΕΤ λα 

εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο δπλάκεη ηεο παξνχζαο πκθσλίαο.  Η ΕΠΕΤ ζα 

ελεξγεί θαιή ηε πίζηε θαη κε πξνζήθνπζα επηκέιεηα ζηελ επηινγή θαη ρξήζε 

αληηπξνζψπσλ.   

19.2 Η ΕΠΕΤ έρεη ην δηθαίσκα, αθνχ δψζεη ζηνλ Πειάηε έγγξαθε εηδνπνίεζε, λα 

αλαζέζεη  νπνηαδήπνηε απφ ηα θαζήθνληα ηεο δπλάκεη ηεο παξνχζαο πκθσλίαο 

ζε ζπλεξγάηε θαη δχλαηαη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ Πειάηε γηα 

φια ηα δεηήκαηα πνπ αλαηέζεθαλ ζην ζπλεξγάηε δελ ζα επεξεάδεηαη.   

19.3 Οπνηνζδήπνηε ζπλεξγάηεο ή αληηπξφζσπνο πνπ αλαιακβάλεη ηηο αλσηέξσ 

ππνρξεψζεηο ζα πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Νφκνπ. 

20. Πιεξεμνύζην θαη άιια Έγγξαθα 

20.1 Ο Πειάηεο  ζα ππνγξάθεη νπνηνδήπνηε έγγξαθν πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο 

ΕΠΕΤ είλαη ζεκηηφ θαη αλαγθαίν γηα ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ απφ ηελ ΕΠΕΤ 

δπλάκεη ηεο πκθσλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ρσξίο πεξηνξηζκφ πιεξεμνπζίσλ 

εγγξάθσλ γηα δηεθπεξαίσζε ησλ εληνιψλ ηνπ.  Σέηνην πιεξεμνχζην έγγξαθν ζα 

απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο πκθσλίαο., 

21. Πιεξεμνύζηνο Αληηπξόζσπνο 

21.1 ε πεξίπησζε πνπ ν Πειάηεο επηζπκεί φπσο ηξίην πξφζσπν ρεηξίδεηαη ηα 

Υξεκαηννηθνλνκηθά ηνπ  Μέζα θαη άιια ζέκαηα ζπλαθή κε ηελ παξνχζα 

πκθσλία, πξέπεη λα πιεξνθνξήζεη εγγξάθσο ηελ ΕΠΕΤ γηα ην φλνκα ηνπ ελ 

ιφγσ πξνζψπνπ (ζηε ζπλέρεηα ν Πιεξεμνχζηνο Αληηπξφζσπνο). Ο Πειάηεο 

αλαγλσξίδεη φηη ε ΕΠΕΤ ζα ζπλαιιάηηεηαη κε ην πξφζσπν απηφ κφλν κε ηελ 

παξνπζίαζε απφ κέξνπο ηνπ πιεξεμνπζίνπ εγγξάθνπ  ην νπνίν έρεη δνζεί απφ 

ηνλ Πειάηε, ηθαλνπνηεηηθνχ θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο ΕΠΕΤ. 

21.2  Η ΕΠΕΤ δχλαηαη λα θαζνξίδεη απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ ηνλ ηχπν, ην 

πεξηερφκελν, ηελ επάξθεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ηεο εμνπζηνδφηεζεο νπνηνπδήπνηε 

πξνζψπνπ λα δίλεη εληνιέο ζηελ ΕΠΕΤ ζρεηηθά κε ηνλ Πειάηε θαη ηα 

Υξεκαηννηθνλνκηθά ηνπ  Μέζα.  Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 

Πειάηεο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ν φξνο Πιεξεμνχζηνο Αληηπξφζσπνο ζα 

πεξηιακβάλεη θαη ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 

δπλάκεη ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

21.3 Οπνηαδήπνηε εληνιή δνζεί απφ έλα ηέηνην δεφλησο δηνξηζκέλν Πιεξεμνχζην 

Αληηπξφζσπν, ζα ζεσξείηαη φηη πξνέξρεηαη απφ ηνλ Πειάηε θαη ν Πειάηεο 

αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη ηέηνηα εληνιή σζάλ λα έρεη δνζεί απφ ηνλ ίδηνλ θαη ζα 

είλαη πιήξσο ππεχζπλνο γηα φιεο ηηο ζπλέπεηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηα γεγνλφο 

φηη ε ΕΠΕΤ ελήξγεζε κε βάζε ηελ εληνιή απηή. 

21.4 ε πεξίπησζε πνπ ν Πειάηεο σο ην πξφζσπν ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ είλαη 

εγγεγξακκέλα ηα Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα ελεξγεί σο εμνπζηνδνηεκέλνο 

αληηπξφζσπνο ηξίηνπ πξνζψπνπ είηε ην πξφζσπν απηφ έρεη ππνδεηρζεί ζηελ 

ΕΠΕΤ είηε φρη, ε ΕΠΕΤ ζα ζεσξεί ηνλ Πειάηε σο ηνλ κφλν πειάηε ηεο ΕΠΕΤ θαη 

φηη ελεξγεί γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ κε βάζε ηε πκθσλία.  Σέηνην ηξίην πξφζσπν 

δελ ζα ζεσξείηαη σο πειάηεο, άκεζνο ή έκκεζνο ηεο ΕΠΕΤ ππφ νπνηεζδήπνηε 

ζπλζήθεο θαη νπδεκία επζχλε ζα έρεη ε ΕΠΕΤ έλαληη απηνχ ηνπ πξνζψπνπ. 

22. Σακείν Απνδεκίσζεο Δπελδπηώλ 

22.1 ηελ παξνχζα πκθσλία, ην Σακείν Απνδεκίσζεο Επελδπηψλ Πειαηψλ 

δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Νφκνπ, ζα εθαξκφδεηαη ζηηο 

Τπεξεζίεο ή Παξεπφκελεο Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηελ ΕΠΕΤ.   

23. Αλαγλώξηζε Κηλδύλσλ – Φύιαμε 

23.1 Ο Πειάηεο αλαγλσξίδεη φηη ηα Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα ή πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ  δπλαηφλ λα θαηέρνληαη απφ ηξίην πξφζσπν εθ κέξνπο ηεο ΕΠΕΤ θαη 

ζε ηέηνηα πεξίπησζε ν Πειάηεο ελδέρεηαη λα κελ είλαη πιήξσο θαιπκκέλνο ζε 

πεξίπησζε πηψρεπζεο ηνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ ή ζε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε 

πξάμεο ή παξάιεηςεο ηέηνηνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ. 

23.2 Ο Πειάηεο αλαγλσξίδεη φηη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή Υξεκαηννηθνλνκηθά 

Μέζα πνπ ηνπ αλήθνπλ δπλαηφλ λα θαηέρνληαη ζε ζπιινγηθφ (omnibus) 

ινγαξηαζκφ απφ ηξίην πξφζσπν θαη ζε ηέηνηα πεξίπησζε ν Πειάηεο ελδέρεηαη λα 

κελ είλαη πιήξσο θαιπκκέλνο ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο ηνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ ή 

ζε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε πξάμεο ή παξάιεηςεο ηέηνηνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ. 

23.3 Ο Πειάηεο αλαγλσξίδεη φηη ηα Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα ηνπ Πειάηε δπλαηφλ 

λα θαηέρνληαη απφ ηξίην πξφζσπν θαη ηέηνηα Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα ελδέρεηαη 

λα κελ είλαη αλαγλσξίζηκα σο δηαθξηηά απφ ηα πεξηνπζηαθά Υξεκαηννηθνλνκηθά 

Μέζα ηέηνηνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ θαη ζε ηέηνηα πεξίπησζε ν Πειάηεο ελδέρεηαη λα 

κελ είλαη πιήξσο θαιπκκέλνο ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο ηνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ ή 

ζε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε πξάμεο ή παξάιεηςεο ηέηνηνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ. 

23.4. Ο Πειάηεο αλαγλσξίδεη φηη νη ινγαξηαζκνί πνπ πεξηέρνπλ 
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Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα ή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Πειάηε δπλαηφλ λα 

ππφθεηληαη ζην δίθαην δηθαηνδνζίαο άιιεο απφ δηθαηνδνζία ρψξα κέινπο θαη ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ Πειάηε ελ ζρέζε κε ηα Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα ή πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία δπλαηφλ λα δηαθνξνπνηνχληαη αλαιφγσο. 

23.5 Ο Πειάηεο αλαγλσξίδεη φηη ζεκαηνθχιαθαο δπλαηφλ λα έρεη εμαζθάιηζε ή 

δηθαίσκα επίζρεζεο ή ζπκςεθηζκνχ ελ ζρέζε κε ηα Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα  ή 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Πειάηε. 

23.6 Ο Πειάηεο αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα φηη αλεμάξηεηα απφ 

νπνηαδήπνηε επελδπηηθή ζπκβνπιή ή πιεξνθνξία ε νπνία δπλαηφλ λα έρεη 

πξνζθεξζεί απφ ηελ ΕΠΕΤ ε αμία νπνηαζδήπνηε επέλδπζεο ζε 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα δπλαηφ λα δηαθπκαλζεί θαζνδηθά ή αλνδηθά. 

23.7 Ο Πειάηεο αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηελ χπαξμε νπζηψδνπο 

θηλδχλνπ πξαγκαηνπνίεζεο απσιεηψλ θαη δεκηψλ σο απνηέιεζκα αγνξάο ή 

πψιεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μέζσλ θαη αλαγλσξίδεη ηελ εηνηκφηεηα ηνπ λα 

αλαιάβεη ηέηνηα δηαθηλδχλεπζε. 

23.8 Ο Πειάηεο δειψλεη φηη έρεη αλαγλψζεη θαη αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη 

αλεπηθχιαθηα ηα αθφινπζα: 

(1) Πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηηο πξνεγνχκελεο απνδφζεηο ελφο 

Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Μέζνπ δελ εγγπνχληαη ηηο κειινληηθέο απνδφζεηο.  Η ρξήζε 

ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ δε ζπληζηά θαη΄ αλάγθελ αζθαιή πξφβιεςε σο πξνο ηελ 

αληίζηνηρε κειινληηθή απφδνζε ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μέζσλ ζηηο νπνίεο 

ηέηνηα ζηνηρεία αλαθέξνληαη.  

(2) Οξηζκέλα Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα δπλαηφλ λα κελ είλαη άκεζα 

ξεπζηνπνηήζηκα ιφγσ π.ρ. κεησκέλεο δήηεζεο θαη ν Πειάηεο ελδέρεηαη λα κελ 

είλαη ζε ζέζε λα ηα πσιήζεη άκεζα ή λα ιάβεη επρεξψο πιεξνθνξίεο  γηα ηελ αμία 

ηέηνησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μέζσλ ή ηελ έθηαζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηέηνηα Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα. 

(3) Δηθαίσκα Αγνξάο Μεηνρψλ είλαη ην δηθαίσκα γηα απφθηεζε κεηνρψλ ή άιισλ 

αμηψλ κε ή ρσξίο ηελ θαηαβνιή ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ ζηνλ εθδφηε.  Εάλ ν 

Πειάηεο δελ αζθήζεη ην δηθαίσκα ηνπ γηα απφθηεζε κεηνρψλ ή άιισλ αμηψλ θαηά 

ην ρξφλν άζθεζεο ησλ Δηθαησκάησλ Αγνξάο Μεηνρψλ ηφηε, θαηά ηελ εθπλνή ηνπο 

, ηα Δηθαηψκαηα Αγνξάο Μεηνρψλ ιήγνπλ θαη δελ έρνπλ νπνηαδήπνηε αμία. 

(4) Η αμία ησλ Δηθαησκάησλ Αγνξάο Μεηνρψλ  επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηελ ηηκή 

ηεο κεηνρήο ή αμίαο ε νπνία απνθηάηαη θαηά ηνλ ρξφλν άζθεζεο ηνπ Δηθαηψκαηνο 

Αγνξάο Μεηνρψλ.  Γηα παξάδεηγκα κηα κηθξή αιιαγή ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ή ηεο 

αμίαο ε νπνία ζα απνθηεζεί δπλαηφλ λα έρεη σο απνηέιεζκα κηα κεγάιε αιιαγή 

ζηελ ηηκή ηνπ Δηθαηψκαηνο Αγνξάο Μεηνρψλ.  πλεπψο ε αμία ησλ Δηθαησκάησλ 

Αγνξάο Μεηνρψλ είλαη ηδηαίηεξα επκεηάβιεηε. 

(5) Ο Πειάηεο δελ ζα πξέπεη λα αγνξάδεη δηθαηψκαηα Αγνξάο Μεηνρψλ εθηφο θαη 

εάλ είλαη δηαζεηεηκέλνο λα απσιέζεη εληειψο φια ηα ρξήκαηα ηα νπνία έρεη 

επελδχζεη θαη επηπιένλ νπνηεζδήπνηε πξνκήζεηεο θαη άιια έμνδα έρεη ππνζηεί. 

(6) Όηαλ έλα Υξεκαηννηθνλνκηθφ Μέζν ηπγράλεη δηαπξαγκάηεπζεο ζε λφκηζκα 

άιιν απφ ην λφκηζκα ηεο ρψξαο δηακνλήο ηνπ Πειάηε, αιιαγέο ζηηο 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο δπλαηφλ λα έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ αμία ηνπ. 

(7) Υξεκαηννηθνλνκηθφ Μέζν ζε μέλεο αγνξέο δπλαηφλ λα εκπεξηέρεη θηλδχλνπο 

δηαθνξεηηθνχο απφ ηνπο ζπλήζεηο θηλδχλνπο ζηηο αγνξέο ζηε ρψξα δηακνλήο ηνπ 

Πειάηε. 

23.9 Η θχζε θαη ε έθηαζε ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ πνηθίινπλ 

απφ ρψξα ζε ρψξα θαη εμαξηψληαη απφ ην Υξεκαηννηθνλνκηθφ Μέζν ζην νπνίν ζα 

γίλεη ε επέλδπζε.  Γεληθά ην επηζθαιέο κίαο επέλδπζεο επεξεάδεηαη κεηαμχ άιισλ 

απφ: 

(1) Σν είδνο ηεο ζθνπνχκελεο επέλδπζεο. 

(2) Σνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε ή πξνζθέξεηαη ή 

ηπγράλεη δηαπξαγκάηεπζεο ή πσιείηαη ην ζπγθεθξηκέλν Υξεκαηννηθνλνκηθφ Μέζν. 

(3) Σηο αλάγθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επελδπηή. 

(4) Σελ αγνξά ζηελ νπνία ηα Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα ηπγράλνπλ 

δηαπξαγκάηεπζεο θαη θαηά πφζν απηή ε αγνξά είλαη ξπζκηδφκελε. 

(5) Σνλ θίλδπλν πνιηηηθήο αζηάζεηαο ζηε ρψξα ηεο φπνπ βξίζθεηαη ε αγνξά ή ζηε 

ρψξα ηνπ εθδφηε. 

(6) Σν ζχζηεκα νινθιήξσζεο θαη εθθαζάξηζεο ζπλαιιαγψλ πνπ εθαξκφδεηαη ζηε 

ζρεηηθή αγνξά. 

(7) Σε έδξα ή ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ηεο επηρείξεζεο , ηελ θεθαιαηνπνίεζε θαη ηνλ 

βαζηθφ ηνκέα δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ εθδφηε. 

(8) Σνλ θίλδπλν πηψρεπζεο ηνπ εθδφηε. 

(9) Σελ πνιππινθφηεηα ηεο ζπλαιιαγήο. 

(10) Εάλ ε ζπλαιιαγή ζπλδέεηαη κε ηελ θαηάζεζε πεξηζσξίνπ αζθαιείαο ή ηε 

ρνξήγεζε πίζησζεο ή ηελ θαηάζεζε αζθαιείαο-εγγχεζεο ή αλ πξφθεηηαη γηα 

ζπλαιιαγή ππφ κφριεπζε (leveraged transaction). 

(11) Σνλ θίλδπλν αληηζπκβαιιφκελνπ. 

23.10 Ο Πειάηεο αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη φηη πηζαλφ λα ππάξρνπλ θαη άιινη 

πξφζζεηνη θίλδπλνη πέξαλ ησλ φζσλ πεξηιακβάλνληαη πην πάλσ. 

24. ύγθξνπζε πκθεξόλησλ 

24.1 Η πνιηηηθή ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ πνπ πηνζεηείηαη απφ ηελ ΕΠΕΤ ελ 

ζρέζε κε ηηο Τπεξεζίεο πνπ αλαιακβάλνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε 

παξαηίζεηαη ζε μερσξηζηφ έγγξαθν ην νπνίν γλσζηνπνηείηαη ζηνλ Πειάηε. Η 

ΕΠΕΤ δχλαηαη λα ηξνπνπνηεί θαηά νπνηνδήπνηε ρξφλν θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

ζπκθσλίαο θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο ηελ πνιηηηθή ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ  

ηεο θαη νπνηαδήπνηε ηέηνηα ηξνπνπνίεζε δελ ζα επεξεάδεη ηηο πξφλνηεο απηήο ηεο 

πκθσλίαο. 

24.2 Υσξίο επεξεαζκφ ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ 25.1 πην πάλσ, ε 
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ΕΠΕΤ δειψλεη φηη ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα 

πξνιακβάλεη ή λα επηιχεη νπνηεζδήπνηε ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ κεηαμχ 

αθελφο ηεο ηδίαο θαη ησλ πειαηψλ ηεο θαη αθεηέξνπ κεηαμχ ησλ πειαηψλ ηεο. 

Πιελ φκσο, ε  ΕΠΕΤ εθηζηά ηελ πξνζνρή ηνπ Πειάηε θαη ν Πειάηεο ζπλαηλεί 

ζηα πην θάησ ελδερφκελα ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ: 

(1) Η ΕΠΕΤ ή νπνηαδήπνηε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία ή νπνηαδήπνηε εηαηξεία κέινο 

ηνπ ζπγθξνηήκαηνο εηαηξεηψλ ζην νπνίν αλήθεη ε ΕΠΕΤ δπλαηφλ λα: 

(α) είλαη εθδφηεο ηίηισλ ζηνπο νπνίνπο ν Πειάηεο επηζπκεί λα δηελεξγήζεη 

ζπλαιιαγή. 

(β) ζπκβιεζεί ε ίδηα κε ηνλ Πειάηε γηα λα εθηειέζεη  ηελ εληνιή ηνπ. 

(γ) ελεξγεί γηα ηελ  ίδηα ή γηα άιιν πειάηε σο αγνξαζηήο ή πσιεηήο θαη 

δπλαηφλ λα έρεη ζπκθέξνλ ζε αμίεο ηνπ εθδφηε ζηηο νπνίεο ν Πειάηεο επηζπκεί 

λα δηελεξγήζεη ζπλαιιαγή. 

(δ) ελεξγεί σο ζχκβνπινο , δηαρεηξηζηήο επελδχζεσλ, αλάδνρνο, εηδηθφο 

δηαπξαγκαηεπηήο (market maker) , δαλεηζηήο, δηεπζπληήο έθδνζεο ή λα έρεη 

νπνηνδήπνηε εκπνξηθφ ή άιιν ζπκθέξνλ κε νπνηνλδήπνηε εθδφηε ή ηξίην 

πξφζσπν.  

(ε) θαηαβάιιεη ακνηβή ζε ηξίηα πξφζσπα πνπ ζχζηεζαλ ηνλ Πειάηε ζε απηή ή 

θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ελήξγεζαλ επλντθά γηα ηελ ΕΠΕΤ ή γηα λα πεξηέρνληαη 

ζε απηή νη εληνιέο ηνπ πξνο εθηέιεζε, 

(ζη) δηθαηνχηαη ζε είζπξαμε νπνηνπδήπνηε πνζνχ ππφ κνξθή πξνκήζεηαο ή 

δηαθνξεηηθά απφ νπνηνδήπνηε ηξίην πξφζσπν ζε ζρέζε κε νπνηνδήπνηε 

Υξεκαηννηθνλνκηθφ Μέζν ή επελδπηηθφ πξντφλ ή Τπεξεζίεο. 

(2) Η ΕΠΕΤ δχλαηαη λα εθηειεί δηαθνξεηηθέο εληνιέο γηα ινγαξηαζκφ 

δηαθνξεηηθψλ πειαηψλ ηεο. 

25. Γηάξθεηα πκθσλίαο 

25.1 Απηή ε πκθσλία ηίζεηαη ζε ηζρχ κε ηελ ππνγξαθή ηεο θαη είλαη αφξηζηεο 

δηάξθεηαο, εθηφο αλ ηεξκαηηζηεί ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 28 θαησηέξσ. 

26. Σξνπνπνίεζε πκθσλίαο 

26.1  Η πκθσλία πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Παξαξηεκάησλ δχλαληαη λα 

ηξνπνπνηεζνχλ κφλν κε κεηαγελέζηεξε έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ Μεξψλ, 

εθηφο σο δηαιακβάλεηαη ζηελ παξάγξαθν 18.1 αλσηέξσ. 

26.2 Ννείηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Νφκνπ ή άιιεο ζρεηηθήο 

λνκνζεζίαο ή λνκηθήο πξφλνηαο ζηελ Κχπξν ή ζην εμσηεξηθφ πνπ δχλαληαη λα 

επεξεάζνπλ ηελ ζρέζε κεηαμχ ΕΠΕΤ θαη Πειάηε, ε ΕΠΕΤ δχλαηαη λα 

ηξνπνπνηεί κνλνκεξψο ηνπο φξνπο ηεο πκθσλίαο, εθφζνλ παξάζρεη ζρεηηθή 

έγγξαθε γλσζηνπνίεζε ζηνλ Πειάηε. 

27. Σεξκαηηζκόο 

27.1 Σα Μέξε δχλαληαη λα ηεξκαηίζνπλ ηε πκθσλία θαζ’ νηνλδήπνηε ρξφλν, 

δίδνληαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ γξαπηή πξνεηδνπνίεζε ζην έηεξν Μέξνο. 

27.2 Η ΕΠΕΤ δηθαηνχηαη λα ηεξκαηίζεη ηε πκθσλία θαζ’ νηνλδήπνηε ρξφλν, 

ρσξίο λα δίδεη πξνεηδνπνίεζε ζε πεξίπησζε: 

(1) ζαλάηνπ ηνπ Πειάηε, 

(2) θαηαρψξεζεο αίηεζεο ή έθδνζεο απφθαζεο  ή δηαηάγκαηνο, πηψρεπζεο, 

δηάιπζεο ή εθθαζάξηζεο ηνπ Πειάηε, 

(3) πνπ ν Πειάηεο έιζεη ζε ζπκθσλία ή δηεπζέηεζε κε ηνπο πηζησηέο ηνπ, 

(4) πνπ ν Πειάηεο είλαη έλνρνο θαθφβνπινο δηαγσγήο ή βαξηάο ακέιεηαο ή 

απάηεο ή πξνζθεχγεη ζε δφιηα κέζα ζε ζρέζε κε ηελ  

εθηέιεζε ηεο παξνχζαο πκθσλίαο, 

(5) παξάιεηςεο ή άξλεζεο ηνπ Πειάηε λα εθπιεξψζεη ή ζπκκνξθσζεί πιήξσο 

κε νπνηαδήπνηε απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ δπλάκεη ηεο πκθσλίαο, 

(6) αλάθιεζεο ηνπ πιεξεμνπζίνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηε παξάγξαθν 21 

αλσηέξσ. 

27.3 Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ζε πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ ηεο πκθσλίαο, δελ ζα 

επεξεάδνληαη νπνηαδήπνηε λφκηκα δηθαηψκαηα ή ππνρξεψζεηο, ηα νπνία έρνπλ 

αλαθπεί θαηά ή πξηλ ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο πκθσλίαο θαη ν Πειάηεο ζα 

ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ζηελ ΕΠΕΤ κεηαμχ άιισλ: 

(1) νπνηαδήπνηε εθθξεκνχζα ακνηβή ηεο ΕΠΕΤ θαη νπνηνδήπνηε άιιν πνζφ 

είλαη πιεξσηέν ζηελ ΕΠΕΤ, 

(2) νπνηαδήπνηε επηπξφζζεηα έμνδα ηα νπνία ππέζηε ή ζα ππνζηεί ε ΕΠΕΤ 

ζπλέπεηα ηνπ ηεξκαηηζκνχ ηεο πκθσλίαο, θαη  

(3) νπνηεζδήπνηε δεκηέο νη νπνίεο πξνήιζαλ θαηά ηε δηεπζέηεζε ή 

απνπιεξσκή εθθξεκνπζψλ ππνρξεψζεσλ. 

27.4 Με ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο πκθσλίαο, ε ΕΠΕΤ ζα δηεπζεηήζεη ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφ  γηα ηελ παξάδνζε ζηνλ Πειάηε ή θαη’ εληνιή ηνπ 

νπνηνλδήπνηε ρξεκάησλ ή Επελδχζεσλ ή Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μέζσλ ηνπ 

Πειάηε πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηεο ΕΠΕΤ, λννπκέλνπ φηη ε ΕΠΕΤ ζα 

δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηα πνπ δπλαηφλ λα έρεη γηα ηελ απνπιεξσκή  

νπνησλδήπνηε εθθξεκνπζψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Πειάηε πεξηιακβαλνκέλεο, 

ρσξίο πεξηνξηζκφ ηεο πιεξσκήο νπνηνπδήπνηε πνζνχ ην νπνίν ν Πειάηεο 

νθείιεη ζηελ ΕΠΕΤ δπλάκεη ηεο πκθσλίαο.  Η ΕΠΕΤ ζα δηθαηνχηαη λα πξνβεί 

ζε δηάζεζε ηέηνησλ Επελδχζεσλ  ή Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μέζσλ ψζηε λα 

θαιχςεη νπνηεζδήπνηε εθθξεκείο ππνρξεψζεηο ηνπ Πειάηε.  

28. ηνηρεία Πειάηε 

28.1 Σα αηνκηθά ή εηαηξηθά ζηνηρεία ηνπ Πειάηε, θαηά πεξίζηαζε είλαη απηά πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηελ αξρή ηεο πκθσλίαο ζηα έληππα αλνίγκαηνο ινγαξηαζκνχ 

θαη ζην Εξσηεκαηνιφγην Πειάηε ηεο ΕΠΕΤ.  Η ΕΠΕΤ ζα επηθαηξνπνηεί ηα 

ζηνηρεία ηνπ Πειάηε κε έγγξαθε πξνεηδνπνίεζε ζηνλ Πειάηε θάζε ηξία (3)  

ρξφληα ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ρξφλν θξίλεη αλαγθαίν θαηά ηελ απφιπηε θξίζε  

ηεο 
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28.2 Ο Πειάηεο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψλεη γξαπηψο ηελ ΕΠΕΤ 

ακέζσο γηα θάζε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ θαζψο θαη γηα θάζε αλάθιεζε ή 

κεηαβνιή ηεο εμνπζίαο εθπξνζψπεζεο ηνπ (ηδίσο ηεο πιεξεμνπζηφηεηαο), 

δηαθνξεηηθά ε ΕΠΕΤ δελ ζα επζχλεηαη γηα ηε δηελέξγεηα πξάμεσλ κε βάζε ηα 

ζηνηρεία πνπ είρε ζηε δηάζεζε ηεο πξηλ ηελ ελεκέξσζε ηεο κεηαβνιήο. 

29. Δκπηζηεπηηθόηεηα 

29.1 Σα Μέξε ππνρξενχληαη ζε ηήξεζε εκπηζηεπηηθφηεηαο ζρεηηθά κε ηηο κεηαμχ 

ηνπο ζρέζεηο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο, ηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πκθσλίαο 

φζν θαη κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο.  Η εκπηζηεπηηθφηεηα εθηείλεηαη ζε φιε ηελ 

επηθνηλσλία, έγγξαθα, ή άιιε πιεξνθφξεζε πνπ αληειιάγε ζηε δηάξθεηα απηψλ 

ησλ ζρέζεσλ. 

29.2 Η ΕΠΕΤ έρεη ην δηθαίσκα, ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε ζηνλ Πειάηε, λα 

απνθαιχπηεη ηέηνηεο ιεπηνκέξεηεο ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ Πειάηε ή ηέηνηεο άιιεο 

ιεπηνκέξεηεο σο ε ΕΠΕΤ ήζειε ζεσξήζεη αλαγθαίν νχησο ψζηε λα ζπκκνξθσζεί 

κε ηηο απαηηήζεηο νπνηνπδήπνηε εθαξκφζηκνπ λφκνπ ή ηξίηνπ πξνζψπνπ ή άιιεο 

αξκφδηαο ή επνπηηθήο αξρήο πνπ έρεη ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη κηα ηέηνηα 

απνθάιπςε ή λα ζπκκνξθσζεί κε νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε ηεο ΕΠΕΤ λα πξνβεί 

ζηελ ελ ιφγσ απνθάιπςε ζε νπνηνδήπνηε ηξίην πξφζσπν 

29.3 Η ΕΠΕΤ θαη ν Πειάηεο ζπκθσλνχλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνλ  πεξί 

Επεμεξγαζίαο Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα Νφκν 2001 θαη λα 

επεμεξγάδνληαη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο βάζεη ηνπ Νφκνπ απηνχ . 

30. Δηδνπνηήζεηο 

30.1 Εθηφο εάλ ππάξρεη εηδηθή πξφλνηα πεξί ηνπ αληηζέηνπ ζηελ παξνχζα 

πκθσλία, νπνηαδήπνηε εηδνπνίεζε, εληνιέο, νδεγίεο, εμνπζηνδνηήζεηο, 

παξαθιήζεηο ή άιιε επηθνηλσλία νη νπνίεο ζα δίδνληαη ζηελ ΕΠΕΤ απφ ηνλ 

Πειάηε δπλάκεη ηεο παξνχζαο πκθσλίαο, ζα είλαη έγγξαθεο θαη ζα 

απνζηέιινληαη ζηε δηεχζπλζε ηεο ΕΠΕΤ σο απηή αλαθέξεηαη ζηε πξψηε ζειίδα 

ηεο πκθσλίαο ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε δηεχζπλζε ήζειε δνζεί απφ θαηξνχ εηο 

θαηξφλ ζηνλ Πειάηε γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θαη ζα ηζρχεη φηαλ πξαγκαηηθά 

παξαιεθζεί απφ ηελ ΕΠΕΤ εθφζνλ απηή δελ ζπγθξνχεηαη θαη δελ είλαη αληίζεηε κε 

νπνηνλδήπνηε φξν ηεο πκθσλίαο. 

30.2 Εθηφο αλ ππάξρεη εηδηθή πξφλνηα πεξί ηνπ αληηζέηνπ, νπνηαδήπνηε έγγξαθε 

εηδνπνίεζε ή άιιε θνηλνπνίεζε εγγξάθσλ απφ ηελ ΕΠΕΤ ζηνλ Πειάηε δπλάκεη 

ηεο πκθσλίαο ζα δίδεηαη δηά  ρεηξφο ή ζα απνζηέιιεηαη κε επηζηνιή, θαμ, ή 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν απνθαζίζεη ε ΕΠΕΤ 

θαη θνηλνπνηήζεη ζρεηηθά ζηνλ Πειάηε) ζηε ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ή ζηνλ αξηζκφ 

θαμ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξψηε ζειίδα ηεο πκθσλίαο ή ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξψηε ζειίδα ηεο πκθσλίαο θαη ζα ζεσξείηαη 

φηη έρεη δνζεί ζε πεξίπησζε επηθνηλσλίαο κε επηζηνιή φηαλ αθεζεί ζηελ ελ ιφγσ 

δηεχζπλζε ή θαηά πεξίπησζε 7 εκέξεο κεηά πνπ ηαρπδξνκήζεθε κε θάθειν πνπ 

απεπζχλεηαη ζηνλ Πειάηε ζηελ ελ ιφγσ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ή ζε πεξίπησζε 

επηθνηλσλίαο κε θαμ ή ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν φηαλ απηή ζηάιζεθε. 

31. Αλσηέξα Βία 

31.1 Η ΕΠΕΤ δελ ζα ζεσξείηαη φηη παξέιεηςε λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο 

ηεο θαη δελ ζα θέξεη νπνηαδήπνηε επζχλε γηα νπνηαδήπνηε απψιεηα ή δεκηά πνπ 

κπνξεί λα ππνζηεί ν Πειάηεο σο απνηέιεζκα νπνηαζδήπνηε πιήξνπο ή κεξηθήο 

παξάιεηςεο, δηαθνπήο ή θαζπζηέξεζεο ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ή 

ππνρξεψζεσλ ηεο ΕΠΕΤ δπλάκεη ηεο πκθσλίαο ή νπνηνπδήπνηε άιιν 

πξνζψπνπ πνπ δηακεζνιαβεί ή ζπκκεηέρεη ζηελ εθηέιεζε εληνιψλ πνπ 

πξνθαιείηαη απφ νπνηαδήπνηε ζενκελία, θσηηά, πφιεκν, πνιηηηθή ηαξαρή, 

εξγαηηθή δηαθνξά, απεξγία, θπβεξλεηηθή πξάμε, ή νπνηνδήπνηε ρξεκαηηζηήξην ή 

ηξαπεδηθφ νξγαληζκφ, δηαθνπή ή αλαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ρξεκαηηζηεξηαθήο 

αγνξάο, αδπλακία επηθνηλσλίαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν κε εηδηθνχο 

δηαπξαγκαηεπηέο (market makers), κε ιεηηνπξγία νπνηνπδήπνηε ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ, νπνηαδήπνηε άιιε βιάβε ή απνηπρία κεηαβίβαζεο ζε 

ιεηηνπξγίεο επηθνηλσλίαο νπνηνπδήπνηε είδνπο κεηαμχ ηεο ΕΠΕΤ θαη ηνπ Πειάηε ή 

νπνηνπδήπνηε άιινπ κέξνπο, αλαζηνιή ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ΕΠΕΤ λα παξέρεη ελ 

κέξεη ή ζπλνιηθά Τπεξεζίεο ζηελ Κχπξν ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε ρψξα ή  

  

νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν πέξαλ ηνπ ειέγρνπ ηεο ΕΠΕΤ. 

32. Δθαξκνζηέν Γίθαην θαη Γηθαηνδνζία 

32.1 Η πκθσλία θαη θάζε ζπλαιιαθηηθή ζρέζε ηνπ Πειάηε κε ηελ ΕΠΕΤ ζα 

δηέπεηαη θαη ζα εξκελεχεηαη  ζχκθσλα κε ηνπο Νφκνπο ηεο Κππξηαθήο 

Δεκνθξαηίαο θαη ηα Μέξε απνδέρνληαη ηε κε απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία ησλ 

Κππξηαθψλ Δηθαζηεξίσλ. 

33. Δθρώξεζε 

33.1 Η πκθσλία είλαη πξνζσπηθή ζε φηη αθνξά ηνλ Πειάηε θαη ν Πειάηεο δελ  

έρεη ην δηθαίσκα λα εθρσξήζεη νπνηαδήπνηε απφ ηα δηθαηψκαηα ή ππνρξεψζεηο  

ηνπ δπλάκεη ηεο παξνχζαο πκθσλίαο. 

33.2 Η ΕΠΕΤ κπνξεί θαζ’ νηνλδήπνηε ρξφλν λα εθρσξήζεη ή κεηαβηβάζεη 

νπνηαδήπνηε δηθαηψκαηα ή ππνρξεψζεηο ηεο δπλάκεη ηεο παξνχζαο 

πκθσλίαο. 

34. Οιόθιεξε πκθσλία 

34.1 Η πκθσλία καδί κε ηα παξαξηήκαηα απνηειεί ηε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο 

ΕΠΕΤ θαη ηνπ Πειάηε ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Νφκνπ θαη ζα θαηηζρχεη 

νπνηαδήπνηε άιιεο γξαπηήο ή πιεξνθνξηθήο ζπλελλφεζεο.  Πεξαηηέξσ 

νπνηαδήπνηε άιιε γεληθή ή εηδηθή εληνιή ή άιιν έγγξαθν ή ζπκθσλία πνπ έρεη 

ππνγξαθεί ή ζα ππνγξάθεη απφ ηνλ Πειάηε, ζα ζεσξείηαη φηη ελζσκαηψλεηαη 

ζηε πκθσλία.  Ννείηαη ηέινο φηη δελ ππάξρεη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εληνιή ή ζε 

νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν ή ζπκθσλία κεηαμχ ηεο ΕΠΕΤ θαη ηνπ Πειάηε  

εηδηθή πξφλνηα, αληίζεηε κε ηηο πξφλνηεο ηεο πκθσλίαο απηήο, ζα ππεξηζρχεη ε 

εηδηθή πξφλνηα, εθηφο αλ ε εηδηθή απηή πξφλνηα αληίζεηε κε ηηο πξφλνηεο ηνπ 

Νφκνπ. 

35. Παξαζηάζεηο ΔΠΔΤ 

35.1 Ο Πειάηεο αλαγλσξίδεη φηη δελ έρεη γίλεη νπνηαδήπνηε παξάζηαζε ζε 

απηφλ απφ ή εθ κέξνπο ηεο ΕΠΕΤ ε νπνία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν παξαθίλεζε ή 

έπεηζε ηνλ Πειάηε λα ζπλάςεη ηε πκθσλία. 

36. Αλνρή 

36.1 Οπνηαδήπνηε ακέιεηα, αλνρή ή επηείθεηα απφ κέξνπο νπνηνπδήπνηε 

κέξνπο αλαθνξηθά κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ δπλάκεη ηεο πκθσλίαο ζε θακία 

πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ζησπεξή ή άιιε παξαίηεζε ή εγθαηάιεηςε 

δηθαησκάησλ. 

37. Μεξηθή αθπξόηεηα 

37.1 Εάλ νπνηαδήπνηε πξφλνηα ηεο πκθσλίαο θαηαζηεί άθπξε, παξάλνκε ή κε 

εθηειεζηή, ζα ζεσξείηαη φηη δηαγξάθεηαη ζηελ έθηαζε πνπ απηφ είλαη απαξαίηεην 

γηα λα ζεξαπεπηεί ηέηνηα αθπξφηεηα, παξαλνκία ή κε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο θαη 

φιεο νη άιιεο πξφλνηεο ηεο πκθσλίαο ζα παξακείλνπλ εθηειεζηέο θαη 

ηζρχνπζεο. 

38. Γηάθνξνη Όξνη 

38.1 Όπνπ ν Πειάηεο είλαη πεξηζζφηεξα απφ έλα πξφζσπν, νη ππνρξεψζεηο 

ηνπ Πειάηε δπλάκεη ηεο πκθσλίαο ζα είλαη   αιιειέγγπεο θαη θερσξηζκέλεο 

(joint and several) θαη νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηνλ Πειάηε ζε απηή ηε πκθσλία 

ζα εξκελεχεηαη σο αλαθνξά ζε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα πξφζσπα απηά.  

Οπνηαδήπνηε πξνεηδνπνίεζε ή άιιε εηδνπνίεζε ε νπνία δίδεηαη ζε έλα απφ ηα 

πξφζσπα ηα νπνία ζπληζηνχλ ηνλ Πειάηε ζα ζεσξείηαη φηη έρεη δνζεί ζε φια ηα 

πξφζσπα ηα νπνία ζπληζηνχλ ηνλ Πειάηε.  Οπνηαδήπνηε εληνιή δίδεηαη απφ 

έλα απφ ηα πξφζσπα ηα νπνία ζπληζηνχλ ηνλ Πειάηε ζα ζεσξείηαη φηη έρεη 

δνζεί απφ θαη εθ κέξνπο φισλ ησλ πξνζψπσλ ηα νπνία ζπληζηνχλ ηνλ Πειάηε. 

38.2 Οπνηαδήπνηε έμνδα ραξηνζήκαλζεο ηεο πκθσλίαο θαη νπνησλδήπνηε 

εγγξάθσλ απαηηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπλαιιαγψλ δπλάκεη ηεο 

πκθσλίαο ζα θαηαβάιινληαη απφ ηνλ Πειάηε. 

38.3 Ο Πειάηεο ππεχζπλα δειψλεη φηη: 

(1) έρεη δηαβάζεη πξνζεθηηθά θαη έρεη θαηαλνήζεη πιήξσο νιφθιεξν ην θείκελν 

ηεο παξνχζαο πκθσλίαο, κε ην νπνίν ζπκθσλεί απφιπηα θαη ρσξίο θακία 

επηθχιαμε, θαη απνδέρεηαη φηη ηνλ δεζκεχεη πιήξσο. 

(2) έρεη παξαιάβεη αληίγξαθν ηεο πκθσλίαο πξηλ ηελ εκεξνκελίαο  

ππνγξαθήο ηεο θαη είρε ηελ επθαηξία λα ζπκβνπιεπζεί δηθεγφξν ηεο επηινγήο 

ηνπ. 

 

 
ΠΡΟ ΒΔΒΑΙΩΗ για ηα οποία η ύμβαζη αςηή έσει ςπογπαθεί από ή εκ μέποςρ ηων Μεπών καηά ηην  ημέπα και 
σπόνο πος αναγπάθονηαι ζηην απσή πιο πάνω. 
 
 
Ο  πελάηης      Η  εηαιρεία 
  
ΤΠΟΓΡΑΦΗΚΔ από (Όνομα) _______________________  ΤΠΟΓΡΑΦΗΚΔ από (Όνομα) ________________________ 

 

Απιθμόρ Σαςηόηηηαρ ______________________________  (Τπογπαθή ) ________________________________ 

 

(Τπογπαθή)  ____________________________________  για ηην εκ μέποςρ ηηρ Prochoice Υρημαηιζηηριακής Ληδ 

 
 
ΜΑΡΣΤΡΑ: (Όνομα) __________________________ 

 
Απιθμόρ Σαςηόηηηαρ _____________________________ 
 

(Τπογπαθή)  ____________________________________ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: A 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΕΣΑΙΡΕΙΑ / ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ: 

ΟΝΟΜΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ/ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ: ΟΝΟΜΑ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ (Αν ιςχφει): 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:    ΕΣΑΙΡΕΙΑ    ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ    ΑΛΛΗ NOMIKH ONTOTHTA:    ΤΠΟ ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ    ΑΛΛΗ:_______ 

ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΓΡΑΦΗ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ: 

ΧΩΡΑ ΤΣΑΗ: ΧΩΡΑ(Ε) ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ(ΩΝ): 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ(Ε) ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ(Ε): ΑΡ. ΕΡΓΟΔΟΣΟΤΜΕΝΩΝ: 

ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ: ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟ: ΝΟΜΙΜΑ:    ΕΤΡΩ    USD    ΑΛΛΟ _______ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ: ΧΩΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΜΟΝΗ: 

 ΣΑΧ.ΚΩΔ.:  ΠΟΛΗ: ΧΩΡΑ: 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΑΝ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ): 

ΣΑΧ. ΚΩΔ. ΠΟΛΗ: ΧΩΡΑ: 

ΑΡ. ΣΗΛ: ΣΗΛ.1 ΣΗΛ.2 ΚΙΝΗΣΟ: ΦΑΞ: 

ΑΣΟΜΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΔΙΕΤΘ. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ:  

 ΚΕΝΣΡ.ΓΡΑΦΕΙΑ    ΚΑΣΑΚΡΑΣΙΗ    ΑΛΛΗ (υμπλθρώςτε) 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΠΟΣΟΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: 

ΣΑΧ.ΚΩΔ.: ΠΟΛΗ: ΧΩΡΑ: 

ΗΛΕΚΣΡ. ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟ: ΙΣΟΕΛΙΔΑ: 

Με ςκοπό τθν παροχι ορκισ εξυπθρζτθςθσ, προςταςίασ και προαγωγισ των ςυμφερόντων ςασ, είναι ςθμαντικι θ παροχι από εςάσ των απαραίτθτων ςτοιχείων 
ωσ προσ το πρόςωπο ςασ προσ τθν PROCHOICE CHRIMATISTIRIAKI LTD  - (ςτθ ςυνζχεια ΕΡΕΥ).  Ραρακαλοφμε όπωσ προβείτε ςτθν όςο δυνατόν πλθρζςτερθ και 
ακριβζςτερθ ςυμπλιρωςθ του παρόντοσ ερωτθματολογίου.  Το ερωτθματολόγιο αυτό αποςκοπεί ςτθν παροχι προσ τθν ΧΧΧΧ των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του περί Επενδυτικϊν Υπθρεςιϊν και Δραςτθριοτιτων και υκμιηόμενων Αγορϊν Νόμου Ν144(Ι) 2007 και τθσ οδθγίασ ΟΔ1444-2007-02 
τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ ϊςτε να δϊςει τθν δυνατότθτα ςτθν ΕΡΕΥ να αξιολογιςει τισ απαιτιςεισ και τουσ ςτόχουσ ςασ και να εκτιμιςει το επενδυτικό ςασ 
προφίλ με ςκοπό να ςασ προτείνει τα καλφτερα δυνατά ςτοιχεία για να ςυμπεριλθφκοφν ςτο επενδυτικό ςασ χαρτοφυλάκιο λαμβάνοντασ υπόψθ το επίπεδο 
κινδφνου που κα κζλατε να αναλάβετε, τισ προςδοκϊμενεσ αποδόςεισ και τον χρονικό επενδυτικό ςασ ορίηοντα.  Δεν περιζχει οποιαδιποτε ςυμβατικι ριτρα ι 
υποχρζωςθ, αλλά είναι ζνα εργαλείο κακοδιγθςθσ, ϊςτε να προςδιορίςει τον καλφτερο τρόπο εξυπθρζτθςθσ ςασ.  Ραρακαλοφμε ςθμειϊςτε ότι το 
ερωτθματολόγιο αυτό είναι απολφτωσ εμπιςτευτικό και οι απαντιςεισ ςασ δεν κα αποκαλφπτονται ςε τρίτουσ χωρίσ τθν προθγοφμενθ ςυγκατάκεςθ ςασ. 

ΕΡΩΣΗΗ: ΑΠΑΝΣΗΗ: ΓΙΑ ΧΡΗΗ ΑΠΟ 
ΕΠΕΤ 

1. Ποιο είναι το τακτικό κακαρό ετιςιο ειςόδθμα ςασ;   

Λιγότερο από €200,000   

€200,000-€1,000,000   

€1,000,000-€3,000,000   

Ρζραν των €3,000,000   

   

2. Ποια είναι θ καλφτερθ δυνατι εκτίμθςθ των κακαρών περιουςιακών ςασ ςτοιχείων; 
(Ενεργθτικό μείον Παθθτικό) 

  

Λιγότερο από €500,000   

€500,000-€2,000,000   

€2,000,000-€5,000,000   

Ρζραν των €5,000,000   

   

3. Ποιά είναι θ επικυμθτι περίοδοσ των επενδφςεων ςασ; (επιλζξετε όλα όςα 
εφαρμόηονται) 

  

ϋΑμεςα  0-1 ζτοσ   

Βραχυπρόκεςμα 1-3 ζτθ   



Μεςοπρόκεςμα  3-5 ζτθ   

Μακροπρόκεςμα  >5 ζτθ   

   

4. Ποια είναι θ αναμενόμενθ ετιςια απόδοςθ που επικυμείτε;   

Χαμθλι  3%-5%   

Μζςθ 5%-8%   

ϋΑνω τθσ μζςθσ 8%-12%   

Ψθλι  >12%   

   

5. Ποιό από τα ακόλουκα προφίλ κινδφνου αντιςτοιχεί καλφτερα ςτουσ εταιρικοφσ 
επενδυτικοφσ ςασ ςτόχουσ; 

  

Διατιρθςθ κεφαλαίου: καμία ζκκεςθ ςτον κίνδυνο αγοράσ   

Αςφαλιςμζνθ επζνδυςθ: χαμθλόσ κίνδυνοσ αγοράσ   

Μεςοπρόκεςμθ αφξθςθ: μζτρια ζκκεςθ ςτον κίνδυνο αγοράσ   

Στόχοσ απόδοςθσ: ουςιαςτικι ζκκεςθ ςτον κίνδυνο αγοράσ   

Κερδοςκοπία: αυξθμζνθ ζκκεςθ ςτον κίνδυνο αγοράσ   

   

6. Ποιουσ τφπουσ χρθματοοικονομικών μζςων γνωρίηετε / ζχετε επενδφςει (επιλζξετε 
όλα όςα εφαρμόηονται και ςθμειώςτε 1  γνωρίηω, 2   ζχω επενδφςει) 

  

Κατακζςεισ μετρθτϊν και Κυβερνθτικά Χρεόγραφα    

Κεφάλαια Αγοράσ Χρθμάτων    

Ακίνθτθ Ρεριουςία   

Ρροϊόντα Εγγυθμζνου Κεφαλαίου   

Χρεόγραφα/Ομόλογα και Αμοιβαία Κεφάλαια Χρεογράφων /Ομολόγων   

Μετοχζσ   

Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια   

Ξζνο Συνάλλαγμα   

Ρολφτιμα Μζταλλα   

Ραράγωγα   

Ρροϊόντα Ρρϊτων Υλϊν   

   

7. ε ποιεσ αγορζσ ζχετε ιδθ επενδφςει; (επιλζξετε όλα όςα εφαρμόηονται)   

Σε καμιά, δεν ζχω επενδφςει ποτζ ςτο παρελκόν   

Εγχϊρια   

Αναπτυγμζνεσ Αγορζσ (π.χ. ΗΡΑ και Δυτικι Ευρϊπθ)   

Αναδυόμενεσ Αγορζσ    

   

8. Με ποια μζκοδο ζχετε ιδθ επενδφςει; (επιλζξετε όλα όςα εφαρμόηονται)   

Εκτζλεςθ μόνο, αποφαςίηουμε μόνοι μασ που να επενδφςουμε   

Βάςθ επενδυτικϊν ςυμβουλϊν που λαμβάνουμε    

Διακριτικι διαχείριςθ χαρτοφυλακίου   

   



9. Ποια είναι θ τρζχουςα αξία του επενδυτικοφ ςασ  χαρτοφυλακίου;   

Λιγότερο από €500,000   

€500,000-€2,000,000   

€2,000,000-€5,000,000   

Ρζραν των €5,000,000   

   

10. Ποιά είναι θ μζςθ αξία των ςυναλλαγών ςασ;   

Λιγότερο από €20,000   

€20,000-€50,000   

€50,000-€200,000   

€200,000-€1,000,000   

Ρζραν του €1,000,000   

   

11. α. Πόςεσ ςυναλλαγζσ ςε επενδυτικά προϊόντα ζχετε κάνει ανά μζςο όρο κάκε χρόνο 
κατά τα τελευταία 5 ζτθ; 

  

Λιγότερεσ από 10   

10-50   

50-100   

Ρζραν των 100   

β. Ρόςεσ από αυτζσ ζγιναν κατά τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ;   

   

12. Πθγζσ επζνδυςθσ χαρτοφυλακίου (επιλζξετε όλα όςα εφαρμόηονται)   

Κεφάλαια και αποκεματικά   

% τακτικοφ ειςοδιματοσ   

Επενδυτικά δάνεια   

   

13. Ποιά είναι θ ςφνκεςθ του επενδυτικοφ ςασ χαρτοφυλακίου;                  

% Κατακζςεων και Κυβερνθτικϊν Ομολόγων                                                    

% Ακίνθτθ Ρεριουςία                                                                                                

% Μετοχζσ και άλλεσ εφκολα ρευςτοποιιςιμεσ επενδφςεισ                          

   

14. Ποιο είναι το επικυμθτό επίπεδο ρευςτότθτασ του χαρτοφυλακίου ςασ;   

Ρλιρωσ ρευςτοποιιςιμο – όλεσ οι επενδφςεισ μποροφν να μετατραποφν εφκολα ςε 
μετρθτά 

  

                   Κυρίωσ ρευςτοποιιςιμο – ζνα μεγάλο ποςοςτό των επενδφςεων μπορεί να μετατραπεί  
                   εφκολα ςε μετρθτά 

  

Μερικϊσ ρευςτοποιιςιμο – οι επενδφςεισ είναι χωριςμζνεσ μεταξφ άμεςθσ μετατροπισ 
ςε μετρθτά και ςε μθ εφκολθσ μετατροπισ ςε μετρθτά  

  

Μερικϊσ μθ ρευςτοποιιςιμο – μεγάλο ποςοςτό των επενδφςεων του κεφαλαίου μπορεί 
να μθν μετατρζπεται άμεςα ςε μετρθτά  

  

Μθ ρευςτοποιιςιμο – οι περιςςότερεσ από τισ επενδφςεισ του κεφαλαίου μπορεί να 
μθν μετατρζπονται ι να υπάρχει χρζωςθ ςε περίπτωςθ μετατροπισ ςε μετρθτά  

  

   

15. Πρωταρχικοί ςτόχοι επενδφςεων (επιλζξετε όλα όςα εφαρμόηονται)   

Διατιρθςθ κεφαλαίου   

Δθμιουργία ςτακεροφ ειςοδιματοσ   



Δθμιουργία περιςταςιακοφ ειςοδιματοσ   

Συνδυαςμόσ ειςοδιματοσ και αφξθςθσ κεφαλαίου   

Αφξθςθ του κεφαλαίου με ελάχιςτο ι μθδενικό ειςόδθμα   

   

16. Θα επικυμοφςατε επενδυτικό δανειςμό για το χαρτοφυλάκιο ςασ   

Πχι   

<25%   

25% - 50%   

50% - 75%   

Το μζγιςτο δυνατό ποςοςτό   

   

17. Πότε κα επικυμοφςατε τθν απόςυρςθ κεφαλαίου (μζροσ του αρχικοφ ποςοφ 
επζνδυςθσ) από το επενδυτικό ςασ χαρτοφυλάκιο; 

  

Σε λιγότερο από 1 ζτοσ   

Μεταξφ 1-3 ετϊν   

Μεταξφ 3-5 ετϊν    

Μετά από 5 ζτθ   

Στο παρόν ςτάδιο δεν υπολογίηουμε να αποςφρουμε από το αρχικό κεφάλαιο   

   

18. Εάν υπολογίηετε να αποςφρετε κεφάλαιο από το επενδυτικό ςασ χαρτοφυλάκιο, τι 
ποςοςτό υπολογίηετε να αποςφρετε χρονιαία; 

  

Στο παρόν ςτάδιο δεν υπολογίηουμε να αποςφρουμε από το αρχικό κεφάλαιο   

Λιγότερο του 10%   

Μεταξφ 10% και 25%   

Μεταξφ 25% και 50%   

Μεταξφ 50% και 75%   

Μεταξφ 75% και 100%   

   

19. Πώσ κα αξιολογοφςατε το ςυνολικό ςασ επικυμθτό προφίλ κινδφνου που δφναται να 
αναλάβετε; 

  

Δεν είμαςτε διατεκειμζνοι να αναλάβουμε οποιοδιποτε επενδυτικό κίνδυνο, ο οποίοσ 
δφναται να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν μείωςθ του αρχικοφ μασ κεφαλαίου ζςτω και ςε 
δυςμενείσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ. 

  

Είμαςτε διατεκειμζνοι να αναλάβουμε μικρό επενδυτικό κίνδυνο κακϊσ αποβλζπουμε 
κυρίωσ ςτθ διατιρθςθ του κεφαλαίου μασ.  Σε δυςμενείσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ ελαφρζσ 
ηθμιζσ δφναται να ςθμειωκοφν και ζνα ελάχιςτο ποςοςτό του αρχικοφ μασ κεφαλαίου 
δφναται να απολεςκεί. 

  

Είμαςτε διατεκειμζνοι να αναλάβουμε κάποιο επενδυτικό κίνδυνο και μικρζσ αςτάκειεσ 
ςτισ επενδυτικζσ αγορζσ προκειμζνου να επιτευχκεί μζςθ απόδοςθ του χαρτοφυλακίου 
μασ.  Σε δυςμενείσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ κάποιεσ ηθμιζσ δφναται να ςθμειωκοφν και ζνα 
μικρό ποςοςτό του αρχικοφ μασ κεφαλαίου δφναται να απολεςκεί. 

  

Είμαςτε διατεκειμζνοι να αναλάβουμε ςθμαντικό επενδυτικό κίνδυνο και αςτάκειεσ ςτισ 
επενδυτικζσ αγορζσ προκειμζνου να επιτευχκεί αυξθμζνθ απόδοςθ του χαρτοφυλακίου 
μασ.  Σε δυςμενείσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ αρνθτικζσ αποδόςεισ δφναται να ςθμειωκοφν 
και ζνα ποςοςτό του αρχικοφ μασ κεφαλαίου δφναται να απολεςκεί.  

  

Είμαςτε διατεκειμζνοι να αναλάβουμε μεγάλου βακμοφ επενδυτικό κίνδυνο 
προκειμζνου να επιτευχκεί υψθλι απόδοςθ του χαρτοφυλακίου μασ.  Σε δυςμενείσ 
ςυνκικεσ τθσ αγοράσ ζνα ςθμαντικό ποςοςτό του αρχικοφ μασ κεφαλαίου δφναται να 
απολεςκεί ανεπανόρκωτα. 

  

   

20. Γενικά πώσ κα αξιολογοφςατε τθν επενδυτικι ςασ γνώςθ και εμπειρία;   

Ρολφ περιοριςμζνθ – ελάχιςτθ ι κακόλου γνϊςθ   



Ρεριοριςμζνθ – Κατανοϊ τισ βαςικζσ αρχζσ επενδφςεων    

Μεςαία – Κατανοϊ τισ ςυνικθ μορφζσ επενδφςεων   

Καλι – Κατανοϊ τισ περιςςότερεσ αρχζσ επενδφςεων   

Ρολφ καλι – Είμαςτε επαγγελματίεσ του τομζα / frequent traders   

   

Ραρακαλοφμε δθλϊςτε οποιεςδιποτε επενδφςεισ ςτισ οποίεσ δεν κα κζλατε να επενδφςετε, οποιαδιποτε νομικά, θκικά, 
φορολογικά ι άλλα επενδυτικά κωλφματα που δυνατόν να ζχετε, επιφυλάξεισ ι ςυγκροφςεισ ςυμφερόντων που κζλετε να 
δθλϊςετε και οποιεςδιποτε άλλεσ ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ που κα κζλατε να δϊςετε. 

ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΗ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΣΗ 

ΩΣ ΝΟΜΙΜΟΣ/ΟΙ ΑΝΤΙΡΟΣΩΡΟΣ/ΟΙ ΤΗΣ ΡΙΟ ΡΑΝΩ ΕΤΑΙΕΙΑΣ/ΝΟΜΙΚΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ ΡΑΑΚΑΛΩ/ΟΥΜΕ ΟΡΩΣ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ (PROCHOICE 
CHRIMATISTIRIAKI LTD) – (ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΡΕΥ) ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΡΙΟ ΡΑΝΩ ΕΤΑΙΕΙΑΣ/ΝΟΜΙΚΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ.  ΡΑΑΘΕΤΟΥΜΕ ΡΙΟ ΡΑΝΩ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΕΙΑΣ/ΝΟΜΙΚΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ ΤΑ ΟΡΟΙΑ ΒΕΒΑΙΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΘΑ ΚΑΙ ΕΡΙΣΥΝΑΡΤΟΥΜΕ ΤΑ ΑΡΑΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΑΦΑ ΤΑ ΟΡΟΙΑ ΒΕΒΑΙΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ 
ΑΛΗΘΗ ΑΝΤΙΓΑΦΑ ΤΩΝ ΡΩΤΟΤΥΡΩΝ.  ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΩΣΟΥΜΕ ΓΑΡΤΩΣ ΓΙΑΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ.  ΕΡΙΣΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ(ΟΥΜΕ) 
ΝΑ ΡΑΕΧΩ(ΟΥΜΕ) ΟΡΟΙΕΣΔΗΡΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΜΟΥ/ΜΑΣ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΡΑΑΘΕΤΩ(ΟΥΜΕ) ΑΚΙΒΗ ΑΝΤΙΓΑΦΑ ΤΩΝ ΡΩΤΟΤΥΡΩΝ 
ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΑΦΩΝ. 

ΜΕ ΤΗΝ ΥΡΟΓΑΦΗ ΜΟΥ/ΜΑΣ ΩΣ ΝΟΜΙΜΟΣ/ΟΙ ΑΝΤΙΡΟΣΩΡΟΣ/ΟΙ ΤΗΣ ΡΟΙΟ ΡΑΝΩ ΕΤΑΙΕΙΑΣ /ΝΟΜΙΚΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΩ/ΟΥΜΕ ΟΤΙ: 

 Συμφωνοφμε ότι οι εταιρείεσ που ανικουν ςτο Συγκρότθμα τθσ ΕΡΕΥ κα ζχουν πρόςβαςθ/δικαίωμα επεξεργαςίασ των δεδομζνων που αφοροφν τθν 
Εταιρεία/Νομικό Ρρόςωπο. 

 Συμφωνοφμε ότι ευαίςκθτα δεδομζνα που ζχετε ςυλλζξει κα τφχουν επεξεργαςίασ για τθν παραχϊρθςθ των υπθρεςιϊν για τισ οποίεσ θ 
Εταιρεία/Νομικό Ρρόςωπο ζχει υποβάλει αίτθςθ. 

 Η ΕΡΕΥ κα δικαιοφται να αποκτιςει και να χρθςιμοποιιςει τζτοιεσ πλθροφορίεσ τισ οποίεσ θ Εταιρεία/Νομικό Ρρόςωπο ζχει προμθκεφςει τθν ΕΡΕΥ κατά 
τθν υποβολι αιτιςεων ι διεξαγωγισ οποιωνδιποτε ςυναλλαγϊν ι ζχουν αποκτθκεί από τρίτουσ (δθλαδι ςυγκάτοχουσ του λογαριαςμοφ, πρόςωπα τα 
οποία θ εταιρεία εγγυάται, πρόςωπα τα οποία παραπζμπουν/ςυςτινουν τθν Εταιρεία/Νομικό Ρρόςωπο ςτθν ΕΡΕΥ ι οργανιςμοφσ υπάρχοντεσ ι που κα 
δθμιουργθκοφν, ι άτομα ςυνδεδεμζνα κακϋοιονδιποτε τρόπο με τθν Εταιρεία/Νομικό Ρρόςωπο), ι ζχουν εξαχκεί μζςω τθσ λειτουργίασ του/των 
λογαριαςμοφ/ϊν τθσ εταιρείασ, ι μζςω προϊόντων και υπθρεςιϊν τισ οποίεσ απζκτθςε θ Εταιρεία/Νομικό Ρρόςωπο από τθν ΕΡΕΥ.  

ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΜΕΝΟ(ΟΙ) ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ(ΟΙ): 

΄Ονομα και Αρικμόσ Σαυτότθτασ / Διαβατθρίου  Τπογραφι       Ημερομθνία  

΄Ονομα:               …………………………………..  ..…………………………. 

Αρ. Σαυτότθτασ / Διαβατθρίου: 

΄Ονομα:                …………………………………..  ..………………………….   

Αρ. Σαυτότθτασ / Διαβατθρίου  

 

ΦΡΑΓΙΔΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ / ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ  

 

ΓΙΑ ΧΡΗΗ ΑΠΟ PROCHOICE CHRIMATISTIRIAKI LTD ΜΟΝΟ 

 

ΕΛΗΦΘΗ ΑΠΟ:      _________________________________                          ____________________      ΗΜΕΡ. :____ / ____ / ________ 

                                                             ΟΝΟΜΑ                                                                     ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

 

ΕΛΕΓΘΗΚΕ ΑΠΟ:    _________________________________                          ____________________      ΗΜΕΡ. : ____ / ____ /________ 

                                                             ΟΝΟΜΑ                                                                      ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

 

ΧΟΛΙΑ:  ___________________________________________________________________________________________________________ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 

ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 

Οη Τπεξεζίεο πνπ ζα παξέρεη ε ΔΠΔΤ πξνο ηνλ Πειάηε είλαη νη αθόινπζεο: 
 
Κύξηεο Τπεξεζίεο  
 
--------- 

 
Λήςε θαη δηαβίβαζε γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ, εληνιψλ γηα θαηάξηηζε ζπλαιιαγψλ κε αληηθείκελν έλα ε πεξηζζφηεξα  
Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα ή εθηέιεζε ηέηνησλ εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ, 

 
--------- 

 
Εθηέιεζε εληνιψλ γηα ινγαξηαζκψλ πειαηψλ, 

 
--------- 

 
Παξνρή επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ 

 
Παξεπόκελεο Τπεξεζίεο  
 
--------- 
 
--------- 
 
--------- 
 
--------- 

 
Φχιαμε ή δηνηθεηηθή δηαρείξηζε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μέζσλ, 
 
Τπεξεζίεο ζεκαηνθπιαθήο, 
 
Τπεξεζίεο μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο φπνπ απηέο ζπλδένληαη κε ηελ παξνρή Επελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ 
 
Έξεπλα ζην ηνκέα ησλ επελδχζεσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ή άιιεο κνξθέο γεληθψλ ζπζηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ζπλαιιαγέο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. 
Φχιαμε ή δηνηθεηηθή δηαρείξηζε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μέζσλ, 

  
  
Σα Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα γηα ηα νπνία ζα παξέρνληαη νη πην πάλσ ππεξεζίεο είλαη: 
 
-------- 
 
-------- 
 
-------- 
 
-------- 
 
 
 
 
-------- 
 
 
 
 
 
-------- 
 
 
 
-------- 
 
 
 
 
 
 
-------- 
 
-------- 
 
-------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Μεηαβηβάζηκεο θηλεηέο αμίεο 
 
Μέζα Υξεκαηαγνξάο 
 
Μεξίδηα νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ, 
 
πκβφιαηα δηθαησκάησλ πξναίξεζεο  (options), ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο (futures), ζπκβάζεηο αληαιιαγήο 
(swaps), πξνζεζκηαθέο ζπκβάζεηο επηηνθίσλ (forward-rate agreements) θαη άιιεο παξάγσγεο ζπκβάζεηο (derivative contracts) 
ζρεηηδφκελεο κε θηλεηέο αμίεο , λνκίζκαηα, επηηφθηα ή απνδφζεηο ή άιια παξάγσγα κέζα, ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο ή άιια 
ρξεκαηννηθνλνκηθά κεγέζε δεθηηθά εθθαζαξίζεσο κε θπζηθή  παξάδνζε ή κε ξεπζηά δηαζέζηκα. 
 
πκβφιαηα δηθαησκάησλ πξναίξεζεο (options), ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο (futures), ζπκβάζεηο αληαιιαγήο (swaps), 
πξνζεζκηαθέο   ζπκβάζεηο επηηνθίνπ (forward-rate agreements)θαη θάζε άιιε ζχκβαζε παξάγσγνπ κέζνπ (derivative 
contracts) ζρεηηδφκελε κε εκπνξεχκαηα πνπ πξέπεη λα εθθαζαξηζηνχλ κε ξεπζηά δηαζέζηκα ή κπνξνχλ λα εθθαζαξηζηνχλ κε 
ξεπζηά δηαζέζηκα θαη’ επηινγή ελφο ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο (αιιά φρη ιφγσ αδπλακίαο πιεξσκήο ή άιινπ γεγνλφηνο πνπ 
επηθέξεη ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο), 
 
 πκβφιαηα δηθαησκάησλ πξναίξεζεο (options), ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο (futures), ζπκβάζεηο αληαιιαγήο (swaps) 
θαη θάζε άιιε ζχκβαζε παξάγσγνπ κέζνπ ζρεηηδφκελε κε εκπνξεχκαηα, πνπ επηδέρνληαη εθθαζαξίζεσο κε θπζηθή 
παξάδνζε, εθφζνλ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζε ξπζκηδφκελε αγνξά ή/θαη ΠΜΔ. 
 
 πκβφιαηα δηθαησκάησλ πξναίξεζεο (options), ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο (futures), ζπκβάζεηο αληαιιαγήο(swaps), 
πξνζεζκηαθέο ζπκβάζεηο (forwards) θαη θάζε άιιε ζχκβαζε παξάγσγνπ κέζνπ ζρεηηδφκελε κε εκπνξεχκαηα, πνπ 
επηδέρνληαη εθθαζαξίζεσο κε θπζηθή παξάδνζε, εθφζνλ δελ αλαθέξνληαη άιισο ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ Μέξνπο ΘΘΘ θαη δελ 
πξννξίδνληαη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο θαη πνπ έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά άιισλ παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, 
φζνλ αθνξά , κεηαμχ άιισλ, ηα θαηά πφζνλ ππφθεηληαη ζε εθθαζάξηζε ή δηαθαλνληζκφ κέζσ αλαγλσξηζκέλσλ γξαθείσλ 
ζπκςεθηζκνχ ή ζε ηαθηηθέο θιήζεηο γηα θάιπςε πεξηζσξίσλ. 
 
 Παξάγσγα κέζα γηα ηε κεηαθχιεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ  
 
Υξεκαηννηθνλνκηθέο ζπκβάζεηο επί δηαθνξψλ (contract for differences). 
 
πκβφιαηα δηθαησκάησλ πξναίξεζεο (options) , ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο (futures), ζπκβάζεηο αληαιιαγήο 
(swaps), πξνζεζκηαθέο ζπκβάζεηο επηηνθίνπ (forwards) θαη θάζε άιιε ζχκβαζε  παξάγσγνπ κέζνπ ζρεηηδφκελε κε θιηκαηηθέο 
κεηαβιεηέο, λαχινπο , άδεηεο εθπνκπήο ξχπσλ, ή πνζνζηά πιεζσξηζκνχ ή άιιεο επίζεκεο νηθνλνκηθέο ζηαηηζηηθέο, πνπ 
πξέπεη λα εθθαζαξηζζνχλ κε ξεπζηά ή κπνξνχλ λα εθθαζαξηζζνχλ κε ξεπζηά δηαζέζηκα θαη’ επηινγή ελφο ζπκβαιιφκελνπ 
κέξνπο (αιιά φρη ιφγσ αδπλακίαο πιεξσκήο ή άιινπ γεγνλφηνο πνπ επηθέξεη ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο) θαζψο θαη θάζε άιιε 
ζχκβαζε παξάγσγνπ κέζνπ ζρεηηδφκελε κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία , δηθαηψκαηα, ππνρξεψζεηο , δείθηεο θαη κέηξα, εθφζνλ δελ 
πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζην παξφλ Μέξνο, πνπ έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά άιισλ παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, 
φζνλ αθνξά , κεηαμχ άιισλ, ην θαηά πφζνλ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζε ξπζκηδφκελε αγνξά ή ΠΜΔ, ππφθεηληαη ζε εθθαζάξηζε 
ή δηαθαλνληζκφ κέζσ αλαγλσξηζκέλσλ γξαθείσλ ζπκςεθηζκνχ ή ζε ηαθηηθέο θιήζεηο γηα θάιπςε πεξηζσξίσλ . 
 

 
………………………………………………… 
Τπνγξαθή Πειάηε 
 
 
………………………………………………… 
Ολνκαηεπψλπκν 
 
 
 
...................................... 
Ηκεξνκελία 

ειίο 14 



 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 

Πίλαθαο Ακνηβώλ Πξνκεζεηώλ, Φόξσλ θαη άιισλ Δμόδσλ 

Οηθνλνκηθέο επηβαξύλζεηο   ηνπ πειάηε γηα ηηο Τπεξεζίεο θαη ηξφπνο ππνινγηζκνχ θαη θαηαβνιήο ηνπο (ρξφλνο θαη πεξηνδηθφηεηα 

θαηαβνιέο) θαη ηπρφλ πξνθαηαβνιέο: 

Πξνκήζεηα επί ζπλαιιαγψλ   _______________________ 

(ην πνζφ απηφ πξνζηίζεηαη επηπιένλ ρξέσζε €0.25 αλά ζπλαιιαγή) 

Φφξνη    Ω Η ΝΟΜΟΘΕΘΑ 

Σέιε    Ω Η ΝΟΜΟΘΕΘΑ 

Δηθαηψκαηα ηξίησλ   Ω Η ΕΚΑΣΟΣΕ ΝΟΜΟΘΕΘΑ ΣΩΝ ΡΤΘΜΘΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

 

Πξνκήζεηεο ιφγσ παξεκβνιήο ηξίησλ _______________________ 

 

Επηζηξνθή πξνκήζεηαο ζε πξφζσπα πνπ δηακεζνιαβνχλ _________________________ 

 

 

 

 

………………………………………………… 
Τπνγξαθή Πειάηε 
 
 
 
………………………………………………… 
Ολνκαηεπψλπκν 
 
 
 
 
................................................................... 
Ηκεξνκελία 
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      MiFID ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΠΔΛΑΣΩΝ 
 
 

 
Γηα ζθνπνχο βέιηηζηεο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ, πξνζηαζίαο θαη πξναγσγήο ησλ ζπκθεξφλησλ ζαο, είλαη ζεκαληηθφ λα παξάζρεηε ζηελ  Prochoice 
Υξεκαηηζηεξηαθή Ληδ  (ζηε ζπλέρεηα ε ΕΠΕΤ) φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζαο.  αο παξαθαινχκε λα ελδηαηξίςεηε ζηε ζπκπιήξσζε, κε ηελ κεγαιχηεξε 
δπλαηή ζαθήλεηα, ην αθφινπζν εξσηεκαηνιφγην.  θνπφο ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ είλαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ζαο σο Θδηψηε, Επαγγεικαηία Επελδπηή ή Επηιέμηκνπ 
Αληηζπκβαιιφκελνπ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί Επελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Δξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ Νφκνπ ηνπ 2007 (Νφκνο 144 
(Θ) 2007). 

 
ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΔΛΑΣΖ 

ΟΝΟΜΑ: Αξ. Σαπη. / Αξ. Γηαβ. / Αξ. Δγγξαθήο: 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ  ΠΔΛΑΣΖ 

 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΖΛΩΣΔ ΚΑΣΑ ΠΟΟΝ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΑΠΟ ΣΗ ΑΚΟΛΟΤΘΔ ΠΔΡΗΓΡΑΦΔ ΗΥΤΟΤΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΠΣΩΖ Α (ΖΜΔΗΩΣΔ 
ΟΑ  ΔΦΑΡΜΟΕΟΝΣΑΗ) 
ΦΤΗΚΑ ΠΡΟΩΠΑ 
 

    Καηέρνπλ ζεκαληηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο γλψζεηο θαη εμεηδίθεπζε  ή θαηέρνπλ ή θαηείραλ δηεπζπληηθή ζέζε ζε ξπζκηδφκελε επελδπηηθή εηαηξεία ή 
    ηξάπεδα. 
    Πξαγκαηνπνίεζαλ θαη΄ ειάρηζην δέθα (10) ζπλαιιαγέο ζεκαληηθνχ φγθνπ αλά ηξίκελν ζηα ίδηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζηε δηάξθεηα ηεζζάξσλ 
    ζπλερψλ ηξηκήλσλ. 
    Καηέρνπλ ραξηνθπιάθην ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πεξηιακβαλνκέλσλ θαηαζέζεσλ ζε κεηξεηά ειάρηζηεο αμίαο €500.000. 
 

ΝΟΜΗΚΔ ΟΝΣΟΣΖΣΔ 
    

    Πξφζσπν/Οληφηεηα πνπ θαηέρεη ηελ αλαγθαία ξπζκηζηηθή άδεηα ή ππφθεηηαη ζε επνπηεία ψζηε λα ιεηηνπξγεί ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή πεξηνρή, ηελ  
    ρξεκαηννηθνλνκηθή αγνξά ή θεθαιαηαγνξά φπσο : 
    (α)        Σξάπεδα (β)       ΕΠΕΤ (γ)       Άιιν εηδηθά επνπηεπφκελν ή ξπζκηδφκελν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα (δ)      Αζθαιηζηηθή Επηρείξεζε         
  (ε)        Θεζκηθφο Επελδπηήο, ηνπ νπνίνπ ν ζθνπφο είλαη ε ζπιινγηθή επέλδπζε θεθαιαίσλ ιρ ζπληαμηνδνηηθά ηακεία θαη επηρεηξήζεηο ζπιινγηθψλ 
    επελδχζεσλ ή νη αληίζηνηρεο εηαηξείεο δηαρείξηζεο ηεο  (δ)       Δηαπξαγκαηεπηέο ζε αγνξέο εκπνξεπκάησλ 
    Εθδφηεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ ηπγράλνπλ δηαπξαγκάηεπζεο ζε ξπζκηδφκελεο αγνξέο. 
     Μεγάιεο επηρεηξήζεηο ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ πιεξνχλ ηνπιάρηζηνλ δχν απφ ηα αθφινπζα ηξία θξηηήξηα: 
    (α)        Έρεη θαζαξφ θχθιν εξγαζηψλ ηνπιάρηζηνλ €40.000.000 (ή ηζφπνζνλ ζε έηεξν λφκηζκα) 
    (β)        Έρεη ζχλνιν ηζνινγηζκνχ ηνπιάρηζηνλ €20.000.000  (ή ηζφπνζνλ ζε έηεξν λφκηζκα) 
    (γ)        Έρεη ίδηα θεθάιαηα ηνπιάρηζηνλ €2.000.000 (ή ηζφπνζνλ ζε έηεξν λφκηζκα). 
 
    Εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο θπβεξλήζεηο, δεκφζηνη θνξείο πνπ δηαρεηξίδνληαη ην δεκφζην ρξένο , Κεληξηθέο Σξάπεδεο, δηεζλείο θαη ππεξεζληθνί 
    νξγαληζκνί ηεο ε Παγθφζκηα Σξάπεδα, ην Δηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ε Επξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, ε Επξσπατθή Σξάπεδα 
    Επελδχζεσλ θαη άιινη παξφκνηνη δηεζλείο νξγαληζκνί. 
    Άιινη ζεζκηθνί επελδπηέο  ησλ νπνίσλ ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα είλαη ε επέλδπζε ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
    νληνηήησλ πνπ έρνπλ σο απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ ηηηινπνίεζε  ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ή ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο. 

ΓΖΛΩΖ  ΠΔΛΑΣΖ 

ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ ΓΖΛΩΝΩ ΟΣΗ ΟΗ ΑΝΩΣΔΡΩ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ  ΔΗΝΑΗ ΑΛΖΘΔΗ ΚΑΗ ΑΚΡΗΒΔΗ ΚΑΗ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΝΑ ΠΑΡΑΥΩ ΣΑ 

ΠΡΩΣΟΣΤΠΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟ ΔΠΗΒΔΒΑΗΩΖ.  ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΔΠΗΖ ΝΑ ΔΝΖΜΔΡΩΝΩ ΣΖΝ ΔΠΔΤ ΑΜΔΑ Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ  ΑΛΛΑΓΩΝ. 

Πειάηεο / Δμνπζηνδνηεκέλνο Αληηπξόζσπνο ) Όλνκα θαη αξ.ηαπη. / Αξ. Γηαβαηεξίνπ                   Τπνγξαθή                               Ζκεξνκελία 

 

 

 

 

 

 

 

1. Όλνκα : 

Αξ. Σαπηφηεηαο / Αξηζκφο Δηαβαηεξίνπ: 

 

        ……………………………. 

 

    …………………….. 

2. Όλνκα : 

Αξ. Σαπηφηεηαο / Αξηζκφο Δηαβαηεξίνπ: 

 

         ……………………………. 

 

  …………………….. 

ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΔΠΔΤ 

Ω ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΣΩΝ ΓΟΘΔΗΩΝ  ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΠΡΟΝΟΗΩΝ ΣΖ ΥΔΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ Ο ΔΠΔΝΓΤΣΖ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΔΗΣΑΗ Ω 
 

        ΙΓΙΩΣΗ ΔΠΔΝΓΤΣΗ 

 

      ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΑ ΔΠΔΝΓΤΣΗ 

 

       ΔΠΙΛΔΞΙΜΟ ΑΝΣΙΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ 

 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΘΟΠΟΘΗΗ ΤΠΟ: 

 

__________________________ 

ΟΝΟΜΑ 

 

 

_________________________ 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

 

ΗΜΕΡ.: 

 

____ / ___ / ____ 

 

 

ΕΛΕΥΘΕΝ ΤΠΟ : 

 

__________________________ 

ΟΝΟΜΑ 

 

_________________________ 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

 

ΗΜΕΡ.: 

 

____ / ___ / ____ 

 

 

ΥΟΛΘΑ:  ____________________________________________________________________________________________________________ 
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      MiFID – ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ ΠΔΛΑΣΩΝ, Ένησπο 

Απνδνρήο θαη Δθηέιεζεο Δληνιώλ 
 

 

 

 
ρεηηθά κε ηελ Επξσπατθή Οδεγία γηα ηηο Αγνξέο Υξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ (MiFID), ε Prochoice Υξεκαηηζηεξηαθή Ληδ (ζηε 
ζπλέρεηα ΕΠΕΤ) ππνρξενχηαη λα ελδηαηξίςεη ζηα αθφινπζα δεηήκαηα ηα νπνία επεξεάδνπλ άκεζα ζηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο πειάηεο 
ηεο: 
 

A. Να θαηεγνξηνπνηήζεη ηνπο πειάηεο ηεο ωο (α) Ιδηώηεο (β) Επαγγεικαηίεο  Επελδπηέο ή (γ) Επηιέμηκνπο 
Αληηζπκβαιιόκελνπο. 

B. Να ελεκεξώζεη ηνπο πειάηεο ηεο όζνλ αθνξά ηηο δηάθνξεο πνιηηηθέο πνπ εθαξκόδεη. 
C. Να εμαζθαιίδεη ηελ απνδνρή ηωλ πειαηώλ ηεο γηα ζθνπνύο πξαγκαηνπνίεζεο ζπλαιιαγώλ εθηόο Ρπζκηδόκελεο 

Αγνξάο ή Πνιπκεξνύο Μεραληζκνύ Δηαπξαγκάηεπζεο. 
 

 
ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΕΛΑΣΗ 
 
ΟΝΟΜΑ: 

 
ΑΡΙΘΜΟ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ /   
 
ΕΓΓΡΑΦΗ: 

 
 
Α. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΔΛΑΣΖ  

Σύμθυνα με ηη πληποθόπηζη πος εδόθη ζηην ΕΠΕΥ, η ΕΠΕΥ ζαρ έσει καηηγοπιοποίηζη υρ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ 

Παξαθαινύκε ζεκεηώζηε όηη έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα δεηήζεηε δηαθνξεηηθή θαηεγνξηνπνίεζε, πξάγκα πνπ ζα επεξεάζεη ην επίπεδν 

ξπζκηζηηθήο πξνζηαζίαο πνπ ζα ιακβάλεηε πιελ όκωο ε ΕΠΕΤ δύλαηαη λα αξλεζεί ηέηνην αίηεκα. 
 
Β. ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΠΡΟ ΠΔΛΑΣΔ   

Επηβεβαηψλσ / επηβεβαηψλνπκε φηη έρσ/έρνπκε ιάβεη , αλαγλψζεη θαη ζπκθσλψ / ζπκθσλνχκε κε: 

1. ηελ Πνιηηηθή Εθηέιεζεο Εληνιψλ ηεο ΕΠΕΤ 

2. ηελ Πνιηηηθή χγθξνπζε πκθεξφλησλ ηεο ΕΠΕΤ 

3. ηελ Πνιηηηθή  Απνδνρήο Πειαηψλ ηεο ΕΠΕΤ 

4. ηελ Πνιηηηθή γηα ρξήκαηα πειαηψλ 

5.πιεξνθνξίεο Καηεγνξηνπνίεζεο πειαηψλ 

6.Δηαθνξέο πξνζηαζίαο Πειαηψλ κεηαμχ ηνπ Θδηψηε πειάηε θαη ηνπ Επαγγεικαηία πειάηε 

7.Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε θαη ιεηηνπξγία Σακείνπ Απνδεκίσζεο Επελδπηψλ Πειαηψλ ΕΠΕΤ   

Παξαθαινύκε ζεκεηώζηε όηη ελδέρεηαη ε ΕΠΕΤ λα αδπλαηεί λα εθηειέζεη ηηο εληνιέο ζαο ζε πεξίπηωζε πνπ δελ ζπκθωλήζεηε κε ηηο αλωηέξω πνιηηηθέο. 
 
Γ. ΑΠΟΓΟΥΖ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ  ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΚΣΟ ΡΤΘΜΗΕΟΜΔΝΖ ΑΓΟΡΑ Ή ΠΟΛΤΜΔΡΟΤ ΜΖΥΑΝΗΜΟΤ 
ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ  

πκθσλψ / ζπκθσλνχκε θαη αλαγλσξίδνπκε φηη ε ΕΠΕΤ δχλαηαη: 

1. Να εθηειεί εληνιή εθ κέξνπο κνπ/καο εθηφο Ρπζκηδφκελεο Αγνξάο ή Πνιπκεξνχο Μεραληζκνχ Δηαπξαγκάηεπζεο φπσο απηνί νη φξνη 

νξίδνληαη ζηελ επξσπατθή νδεγία MiFID. 

2. Να αζθεί ηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα αλ ζα δεκνζηνπνηήζεη νπνηαδήπνηε κε εθηειεζζείζα νξηαθή εληνιή ππφ ηηο θξαηνχζεο ζπλζήθεο ηεο 

αγνξάο. 

Παξαθαινύκε ζεκεηώζηε όηη ελδέρεηαη ε ΕΠΕΤ λα αδπλαηεί λα εθηειέζεη ηηο εληνιέο ζαο ζε πεξίπηωζε πνπ δελ ζπλαηλέζεηε ζηα αλωηέξω. 

Εάλ έρεηε νπνηεζδήπνηε απνξίεο ή ρξεηάδεζηε νπνηεζδήπνηε πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο / δηεπθξηλήζεηο επί ηωλ αλωηέξω παξαθαινύκε  

επηθνηλωλήζηε ωο αθνινύζωο: (ηνηρεία επηθνηλωλίαο) 

ΓΖΛΩΖ ΠΔΛΑΣΖ ΚΑΗ ΑΠΟΓΟΥΖ 

ΓΖΛΩΝΩ / ΓΖΛΩΝΟΤΜΔ ΟΣΗ ΑΠΟΓΔΥΟΜΑΗ/ΑΠΟΓΔΥΟΜΑΣΔ ΣΑ ΑΝΩΣΔΡΩ.  ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ/ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΤΜΔ ΠΔΡΑΗΣΔΡΩ ΝΑ Α 

ΔΗΓΟΠΟΗΖΩ/ ΔΗΓΟΠΟΗΖΟΤΜΔ ΑΜΔΩ Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΔΠΖΡΔΑΟΤΝ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΣΩΝ ΑΝΩΣΔΡΩ 

Δμνπζηνδνηεκέλνη Τπνγξαθείο Όλνκα αξ .ηαπηόηεηαο / αξηζκόο 

δηαβαηεξίνπ 

Τπνγξαθή Ζκεξνκελία 

 

3. Όλνκα : 

Αξ. ηαπηφηεηαο / αξηζκφο δηαβαηεξίνπ: 

 

………………………………………. 

 

…………………….. 

4. Όλνκα : 

Αξ. ηαπηφηεηαο / αξηζκφο δηαβαηεξίνπ: 

 

………………………………………. 

 

…………………….. 

 

ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΔΝΣΤΠΟΤ 

Παπακαλούμε επιζηπέταηε ηο ςπογεγπαμμένο ένηςπο με ένα από ηα ακόλοςθα μέζα: 

1. Φαξ          0035724662464 

2. Ηλεκηπονική διεύθςνζη (e-mail)           backoffice@prochoice.com.cy .  αξωκέλν ειεθηξνληθό αληίγξαθν ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεύζπλζε αλαθέξνληαο ΑΠΟΔΟΥΗ MiFID ζηνλ ρώξν ζέκαηνο (subject line). 

3. Τασςδπομείο         P.O.Box 42917, CY – 6503 Larnaca 
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ΠΛΖΡΔΞΟΤΗΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 

 

Δπηζεκάλζεηο Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ θαη Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο: 

Παξαθαινύκε όπσο ην παξόλ πιεξεμνύζην έγγξαθν κειεηεζεί από ηνλ επελδπηή πξνηνύ ππνγξαθεί. 

Ο επελδπηήο πξνηνύ ππνγξάςεη ην παξόλ πιεξεμνύζην έγγξαθν ζπληζηάηαη λα δεηά λνκηθή ζπκβνπιή θαη λα έρεη ππόςε 

όηη κε Δηδηθό ή άιιν Πιεξεμνύζην είλαη επίζεο δπλαηό Μέιε λα θαηαξηίδνπλ ζπλαιιαγέο γηα ινγαξηαζκό ηνπ. 

 

 

ΜΔ ΑΤΣΟ ΣΟ ΠΛΖΡΔΞΟΤΗΟ ΔΓΓΡΑΦΟ πνπ δίδεηαη ζήκεξα ηελ  …………………………………………………………………… 

 

Ο πην θάησ ππνγξάθσλ  …………………………………………………………………… απφ ηελ …………………………………  αξηζκφο 

ηαπηφηεηαο    /   δηαβαηεξίνπ   /   εγγξαθήο  ………………………………… κε  δηεχζπλζε  

……………………………………………………………………………………………. θαη ηειέθσλν ……………………………. Εθπξφζσπνο 

ηεο ………………………………………………………………………………… αξ. εγγξαθήο ………………………………………… 

Δηεχζπλζε ……………………………..………………… κε ην  πιεξεμνχζην έγγξαθν απηφ δηνξίδσ θαη εμνπζηνδνηψ ηελ εηαηξεία 

Prochoice  Υξεκαηηζηεξηαθή  Ληδ (ζηε ζπλέρεηα ν Πιεξεμνχζηνο) κε αξηζκφ εγγξαθήο 228429, σο πξαγκαηηθφ θαη λφκηκν 

πιεξεμνχζην αληηπξφζσπν κνπ φπσο εμ’ νλφκαηνο κνπ δηελεξγεί φιεο ή νπνηεζδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πξάμεηο: 

 
 
 

1. Να  εκθαληζζεί ελψπηνλ νπνηνπδήπνηε Υξεκαηηζηεξίνπ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο Αξκφδηαο Αξρήο ή Μέινπο ή Θεκαηνθχιαθα 
ή Εθδφηε θαη πξάμεη νηηδήπνηε ζρεηηθά κε ηηο αμίεο πνπ ζήκεξα έρσ ή πνπ ζην κέιινλ ζα έρσ εγγεγξακκέλεο ζην φλνκα κνπ 
ζε νπνηνδήπνηε απνζεηήξην ή/θαη κεηξψν, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλνίγκαηνο Μεξίδαο ζην φλνκα κνπ. 
 

2. Να εηζπξάηηεη ην ηίκεκα πψιεζεο, νπνηαδήπνηε κεξίζκαηα ή άιια νθέιε κνπ αλαινγνχλ θαη θάζε πνζφ πνπ είλαη πιεξσηέν 
σο απνηέιεζκα ρξεκαηηζηεξηαθήο ζπλαιιαγήο θαη εμνπζηνδνηείηαη λα εθδίδεη απνδείμεηο γηα ηελ είζπξαμε ή ηελ εμφθιεζε 
νπνηνπδήπνηε πνζνχ πνπ ν Πιεξεμνχζηνο εηζπξάηηεη εθ κέξνπο κνπ ή γηα ινγαξηαζκφ κνπ, θαη λα θαηαβάιεη ην ηίκεκα 
αγνξάο νπνηνλδήπνηε αμηψλ πνπ αγνξάδεη γηα ινγαξηαζκφ κνπ. 
 

3. Να ππνγξάθεη εθ κέξνπο κνπ γηα ινγαξηαζκφ κνπ θάζε έγγξαθν, ζεκείσκα, ζχκβαζε, εληνιή, κεηαβίβαζε, δήισζε, αίηεζε, 
πνπ αθνξά ηηο αμίεο κνπ ή γηα νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή αμηψλ αιιά θαη επηβεβαηψζεηο ηεο  ζπκθσλίαο κνπ ζε ζπληειεζζείζεο 
αγνξέο ή πσιήζεηο. 
 

4. Να αγνξάδεη θαη λα πσιεί αμίεο, ζην φλνκα κνπ θαη γηα  ινγαξηαζκφ κνπ, εθηειψληαο ηηο εληνιέο ηηο νπνίεο ζα δίδνληαη απφ 
εκέλα πξνθνξηθά ή γξαπηψο θαη ηδηνρείξσο, εθηφο θαη αλ άιισο έρεη ζπκθσλεζεί κε ηνλ Πιεξεμνχζην.  Ο φξνο αμίεο γηα ηνπο 
ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Πιεξεμνπζίνπ Εγγξάθνπ ζεκαίλεη Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα σο απηφο ν φξνο εξκελεχεηαη ζην πεξί 
Επελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Δξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ Νφκν ηνπ 2007 θαη πεξηιακβάλεη κεηνρέο, 
δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρψλ, νκφινγα, νκνινγηαθά απνζέκαηα, εηαηξηθνχο ηίηινπο, δηθαηψκαηα πξνηίκεζεο, δηθαηψκαηα 
έθδνζεο κεηνρψλ, κεξίδηα ζε ζρέδηα ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ, δηθαηψκαηα πξνεγγξαθήο ή ππφ πξνζεζκία ή πξνηίκεζεο γηα 
απφθηεζε ηίηισλ, δεκφζηα ρξεφγξαθα, γξακκάηηα θαη θάζε είδνπο αμηφγξαθα πνπ εηζάγνληαη ή δχλαληαη λα απνηειέζνπλ 
αληηθείκελν ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ ηψξα ή θαη ζην κέιινλ. 
 

5. Να κε ελεκεξψλεη γηα ηηο δηελεξγνχκελεο γηα ινγαξηαζκφ κνπ ζπλαιιαγέο απ’ επζείαο ζηελ πην πάλσ δηεχζπλζε ή ζην πην 
πάλσ ηειέθσλν κνπ. 
 

6. Να παξαιακβάλεη θαη λα έρεη ππφ ηε θχιαμε ηνπ, ζηα θεληξηθά γξαθεία ηνπ Πιεξεμνχζην φπνπ ζα είλαη γηα κέλα θαη ν ηφπνο 
παξαιαβήο ηνπο, νπνηαδήπνηε πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζε αμίεο εγγεγξακκέλεο ζην φλνκα κνπ ή πνπ κνπ 
αλήθνπλ πεξηιακβαλνκέλσλ θαη νπνηνλδήπνηε επηηαγψλ πνπ αθνξνχλ κεξίζκαηα ή ηφθνπο, ή άιισλ σθειεκάησλ πνπ είλαη 
πιεξσηέα ζε κέλα ή ζηα νπνία ζα δηθαηνχηαη  νπνηεδήπνηε ζε ζρέζε κε αμίεο κνπ.  Αλ δεηήζσ  απνζηνιή  ησλ πην πάλσ ζε 
έκελα, απηφ ζα γίλεηαη ζηελ πην πάλσ δηεχζπλζε κε επζχλε δηθή κνπ. 
 

7. Να ελεξγεί γεληθά θαη λα ππνγξάθεη ζην φλνκα κνπ θαη γηα ινγαξηαζκφ κνπ θάζε πξάμε θαη έγγξαθν ηα νπνία είλαη αλαγθαία 
γηα ηελ πψιεζε θαη κεηαβίβαζε ησλ αμηψλ κνπ. 
 

8. Να πξνβαίλεη ζε αλαγθαζηηθή εθπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κνπ πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ, ή ππφ ηνλ έιεγρν 
ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ έρσ εθθξεκνχζεο ππνρξεψζεηο απέλαληη ηνπ. 
 

9. Με ην παξφλ πιεξεμνχζην έγγξαθν, ν Πιεξεμνχζηνο δχλαηαη λα : 
I. δεζκεχεη πξνο φθεινο ηνπ αμίεο πνπ έρνπλ αγνξαζηεί ρσξίο λα έρεη θαηαβιεζεί ην ρξεκαηηθφ αληίηηκν, 

II. πξνβαίλεη ζε πψιεζε ησλ δεζκεπκέλσλ αμηψλ εθφζνλ κέρξη ηελ παξέιεπζε ηεο έθηεο εξγάζηκεο κέξαο απφ ηελ 
κέξα ηεο αγνξάο δελ έρεη θαηαβιεζεί ην ρξεκαηηθφ αληίηηκν, 

III. πιεξνθνξεί ηνλ εθδφηε γξαπηψο γηα ηε απνπιεξσκή ηνπ αληίηηκνπ, κφιηο ν αγνξαζηήο εμνθιήζεη ην νθεηιφκελν. 
 

10. Να δηνξίδεη  Μέιε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ ή Θεκαηνθχιαθεο γηα λα ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ κνπ ππφ νπνηνπζδήπνηε φξνπο θαη 
λα δίδεη εληνιέο αγνξάο ή πψιεζεο νπνηαζδήπνηε αμίαο κνπ φπσο ν ίδηνο ήζειε απνθαζίζεη. 

 
 
Μονογπαθή  …………………………… 

 
 
 

Σελίρ 1 



 
 
 
 

11. Να δηνξίδεη ή εμνπζηνδνηεί νπνηνλδήπνηε ηξίην λα θάλεη κηα ή φιεο απφ ηηο πην πάλσ πξάμεηο. 
 

12. Γεληθά λα ελεξγεί γηα νπνηαδήπνηε αμία ή ινγαξηαζκφ ή άιιν ζέκα ζρεηηθά κε ην απνζεηήξην ή θαη ην κεηξψν φπσο ν ίδηνο 
ζα απνθαζίζεη. 
 

13. Εηδηθφηεξα θαη ρσξίο πεξηνξηζκφ ηνλ εμνπζηνδνηψ, ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ κνπ: 
(α)Να αλνίγεη ή θιείλεη ινγαξηαζκνχο Υεηξηζηή θαη λα κεηαθέξεη πξνο απηνχο ή απφ απηνχο νπνηεζδήπνηε αμίεο. 

(β)Να ελερπξηάδεη αμίεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο  ζην φλνκα κνπ ππφ νπνηνπζδήπνηε φξνπο ππνγξάθνληαο εθ κέξνπο   κνπ 

ηηο ζρεηηθέο ζπκθσλίεο .  

(γ)Να απνδέρεηαη θαη δηνξίδεη νπνηνλδήπνηε σο θαηαπηζηεπκαηνδφρν ζρεηηθά κε ηηο αμίεο πνπ κνπ αλήθνπλ ή πνπ ζην κέιινλ 

ζα απνθηήζσ. 

(δ)Να κεηαθέξεη αμίεο κνπ πξνο ην Κεληξηθφ Απνζεηήξην Αμηψλ Α.Ε. 

(ε)Να ππνγξάθεη εθ κέξνπο κνπ έγγξαθα  κεηαβίβαζεο ζαλ εθρσξεηήο ή απνδέθηεο θαη ππφ νπνηνπζδήπνηε φξνπο. 

(δ)Να ππνβάιιεη αηηήζεηο εθ κέξνπο κνπ γηα  ηελ  αιιαγή  ησλ ζηνηρείσλ ηεο Μεξίδαο κνπ. 

(ζ)Να ππνβάιιεη αηηήζεηο εθ κέξνπο κνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε Καηάζηαζεο Τπνινίπσλ Λνγαξηαζκψλ επελδπηή / Καξηέια 

Λνγαξηαζκνχ Επελδπηή. 

 

 

Σν παξφλ πιεξεμνχζην ζα ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ κέρξη ηε γξαπηή αλάθιεζε ηνπ, ε νπνία δχλαηαη λα γίλεηαη κφλν 

γξαπηψο θαη ελππνγξάθσο απφ ηνλ εμνπζηνδνηψλ ή ηνπο θιεξνλφκνπο απηνχ θαη εθφζνλ απηή γλσζηνπνηεζεί ηφζν ζηνλ 

Πιεξεμνχζην κε παξάδνζε ηεο γξαπηήο αλάθιεζεο ζηα θεληξηθά γξαθεία ηνπ Πιεξεμνπζίνπ φζν θαη ζην Υξεκαηηζηήξην αθνχ 

ηαθηνπνηεζνχλ φιεο νη ηφηε πθηζηάκελεο εθθξεκφηεηεο.  Σν παξφλ πιεξεμνχζην δελ κπνξεί λα αλαθιεζεί ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 

πιεξεμνπζηνδνηψλ έρεη νπνηεζδήπνηε εθθξεκνχζεο ππνρξεψζεηο απέλαληη ζηνλ Πιεξεμνχζίν. 

 

ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΔΠΗΒΔΒΑΗΩΝΩ ΚΑΗ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ φηη ζε θάζε πεξίπησζε ζα επηηξέςσ, επηθπξψλσ θαη 

επηβεβαηψλσ φιεο ηηο λφκηκεο πξάμεηο ζηηο νπνίεο ζα πξνβεί ν Πιεξεμνχζηνο ζε ζρέζε κε ηηο εξγαζίεο κνπ δπλάκεη  

ηνπ παξφληνο πεξηιακβαλνκέλνπ νηηδήπνηε πξαγκαηνπνηεζεί κεηαμχ ηεο αλάθιεζεο ηνπ πιεξεμνπζίνπ θαη ιήςεο 

ηέηνηαο αλάθιεζεο απφ ηνλ Πιεξεμνχζην.  Καη δηα ηνπ παξφληνο δειψλσ φηη έλαληη κνπ θαη πξνζψπσλ πνπ δηεθδηθνχλ 

ζην φλνκα κνπ, νηηδήπνηε πξάμεη λφκηκα ν Πιεξεμνχζηνο δπλάκεη ηνπ παξφληνο κεηά απφ κηα ηέηνηα αλάθιεζε ζα είλαη 

έγθπξν θαη απνηειεζκαηηθφ πξνο φθεινο νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ δηεθδηθεί ην απνξξένλ φθεινο θαη ην νπνίν ελεξγεί 

θαιή ηε πίζηεη  θαη ην νπνίν πξηλ απφ ηέηνηα πξάμε δελ ζα έρεη ξεηή εηδνπνίεζε ηέηνηαο αλάθιεζεο.  Καη δηα ηνπ 

παξφληνο ζπκθσλψ λα απνδεκηψλσ ηνλ Πιεξεμνχζην ελ ζρέζεη κε νπνηαδήπνηε θφζηε, επηβαξχλζεηο, έμνδα θαη 

απψιεηεο ηα νπνία ελδέρεηαη λα ππνζηεί ζην πιαίζην λφκηκεο άζθεζεο ησλ εμνπζηψλ πνπ ηνπ παξέρνληαη δηα ηνπ 

παξφληνο πιεξεμνπζίνπ εγγξάθνπ. 

 

 

 

Τπνγξάθεθε ζήκεξα ηελ ……………………………………………….. ζηε ……………………………………….. 

 

 

Τπνγξαθή Πιεξεμνπζηνδφηε:  ……………………………...........................  Ολ/κν Πιεξεμνπζηνδφηε: …..............…………………………. 

 

Αξηζκφο Σαπηφηεηαο / δηαβαηεξίνπ / εγγξαθήο:............................................. 

 

 

Μάξηπξαο        Πηζηνπνίεζε 

Επηβεβαίσζε ππνγξαθήο: 

        Επηβεβαίσζε ππνγξαθήο απφ Πηζηνπνηψλ Τπάιιειν: 

 

…………………………………………………..….    Τπνγξάθηεθε ζήκεξα ζηελ παξνπζία κνπ 

 

        απφ ηνλ / ηελ ………………………………… 

 

…………………………………………………..…    ηνλ / ηελ νπνίν / α γλσξίδσ πξνζσπηθά κνπ. 

         

        Πξνο πηζηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ βάδσ ηε δηθή  

Σαπηφηεηα ………………………………………..    κνπ ππνγξαθή θαη ηελ επίζεκε ζθξαγίδα κνπ, 

 

ήκεξα ηελ……………………………………………………………………………………………………….……… 

 

Δηεχζπλζε : ………………………………………………………………………………………………………….….. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελίρ  2 



 
 
 
 
 
 

 
ΑΗΣΖΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΜΔΡΗΓΑ , ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΑΞΗΩΝ ΚΑΗ ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ ΥΡΖΖ 
 
 

Πξνο:   Prochoice Υξεκαηηζηεξηαθή Ληδ 
 
πύξνπ Κππξηαλνύ 57, Αθίλεηα Φξάγθνπ 
1

νο
 Όξνθνο , Γξαθείν 102, 6051 Λάξλαθα 

Παξαθαιψ λα δεκηνπξγήζεηε ζην Κεληξηθφ Απνζεηήξην/ Μεηξψν ηνπ ΥΑΚ 
Μεξίδα Επελδπηή θαη Λνγαξηαζκφ Αμηψλ, ζην φλνκα κνπ, κε ηα θάησζη 
ζηνηρεία, γηα ηα νπνία θαη ζαο παξέρσ δηθαίσκα ρξήζεο (εμνπζηνδφηεζε 
ρξήζεο). 
 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΔΝΓΤΣΖ 

 
Επψλπκν ή Επσλπκία λνκηθνχ πξνζψπνπ:   
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ΦΤΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟ 

Όλνκα    ……………………………………………………….. 

Όλνκα Παηξφο  ………………………………………………. 

 

ΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟ 

Εηαηξηθή κνξθή  ……………………………………………………..……… 

Τπεχζπλνο   ………………………………………………………….……… 

΄Εδξα  ………………………………………………………………………... 

 

 ΑΔΣ            Αξ.Δηαβ.            Αξ. Εγγξαθήο/ΑΡΜΑΕ              Άιιν            Υψξα Τπεθνφηεηαο  ………………………………………… 

Αξηζκφο    ……………………………………………………… 

Ηκεξνκελία Έθδνζεο  ………………………………………... 

Εθδνχζα Αξρή   ……………………………………………….. 

ΑΦΜ   …………………………………………………………………….….. 

ΔΟΤ   ………………………………………………….………………..……. 

Εθδνχζα Υψξα  …………………………………………………………….. 

Επαγγελματικι Δραςτθριότθτα  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 

Διεφκυνςθ  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .………………….. 

T.K.  ……………………………………………….. Ρόλθ  …………………………………………………… Χϊρα  …………………………………………………………………. 

Τθλζφωνο  ……………………………………………………………………………. Fax  ……………………………………………………………………………………….……………… 

E-mail  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ..…………… 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ 
 
Παξαιήπηεο 
 

Διεφκυνςθ  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

T.K.  ……………………………………………….. Ρόλθ  …………………………………………………… Χϊρα  ………………………………………….………………………. 

Τθλζφωνο  ……………………………………………………………………………. Fax  …………………………………………………………………………………..…………………… 

Τόποσ  ………………………………………………… Υπογραφι Επενδυτι  ………………………………………………………………………………..………………… 

Ημερομθνία  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

ΤΜΠΛΖΡΩΝΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΥΔΗΡΗΣΖ 

Αρικμόσ αίτθςθσ ςτο ΣΑΤ του ΧΑΚ  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

Μερίδα  ……………………………………………………………………………. Λογαριαςμόσ Αξιϊν  ……………………………………………………………………..……… 

Αρικμόσ Κωδικοφ ΟΑΣΗΣ πελάτθ **  ………………………………………………………… Κωδικόσ χειριςτι ςτο ΣΑΤ του ΧΑΚ  ………………………………………….…… 

 

*Τα ςτοιχεία επικοινωνίασ ςυμπληρώνονται μόνο και εφόςον διαφοροποιοφνται από τα ςτοιχεία επενδυτή 

** Συμπληρώνεται μόνο αν ο Χειριςτήσ είναι Μζλοσ του  ΧΑΚ (Κωδικόσ Ο.Α.Σ.Η.Σ) 

 

 

 

 

 

Έληππν: 1 

 Άρκρο 4  

 Κανονιςμ 



 

 
ΑΗΣΖΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΜΔΡΗΓΑ , ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΑΞΗΩΝ ΚΑΗ ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ ΥΡΖΖ 
 
 

Πξνο:   Prochoice Υξεκαηηζηεξηαθή Ληδ 
 
πύξνπ Κππξηαλνύ 57, Αθίλεηα Φξάγθνπ 
1

νο
 Όξνθνο , Γξαθείν 102, 6051 Λάξλαθα 

Παξαθαιψ λα δεκηνπξγήζεηε ζην χζηεκα Αχισλ Σίηισλ Μεξίδα  
Επελδπηή θαη Λνγαξηαζκφ Αμηψλ, ζην φλνκα κνπ, κε ηα θάησζη ζηνηρεία, γηα 
ηα νπνία θαη ζαο παξέρσ δηθαίσκα ρξήζεο (εμνπζηνδφηεζε ρξήζεο). 
 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΔΝΓΤΣΖ 

 
Επψλπκν ή Επσλπκία λνκηθνχ πξνζψπνπ:   
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ΦΤΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟ 

Όλνκα    ……………………………………………………….. 

Όλνκα Παηξφο  ………………………………………………. 

ΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟ 

Εηαηξηθή κνξθή  ……………………………………………………….. 

Τπεχζπλνο   …………………………………………………………….. 

΄Εδξα  ……………………………………………………………………. 

 

 ΑΔΣ            Αξ.Δηαβ.            Αξ. Εγγξαθήο/ΑΡΜΑΕ           Άιιν            Υψξα Τπεθνφηεηαο  _____________________________ 

Αξηζκφο    ……………………………………………………….. 

Ηκεξν-κελία Έθδνζεο  

…………………………………………. 

Εθδνχζα Αξρή   ………………………………………………… 

  ΑΦΜ   …………………………………………………………….. 

  ΔΟΤ   …………………………………………………………………….  

  Εθδνχζα Υψξα  …………………………………………………… 

Επαγγελματικι Δραςτθριότθτα  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Διεφκυνςθ  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

T.K.  ……………………………………………….. Ρόλθ  …………………………………………………… Χϊρα  …………………………………………………………………. 

Τθλζφωνο  ……………………………………………………………………………. Fax  ……………………………………………………………………………………………………… 

E-mail  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ 
 
Παξαιήπηεο 
 

Διεφκυνςθ  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

T.K.  ……………………………………………….. Ρόλθ  …………………………………………………… Χϊρα  …………………………………………………………………. 

Τθλζφωνο  ……………………………………………………………………………. Fax  ……………………………………………………………………………………………………… 

Τόποσ  ………………………………………………… Υπογραφι Επενδυτι  ………………………………………………………………………………………………… 

Ημερομθνία  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

ΤΜΠΛΖΡΩΝΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΥΔΗΡΗΣΖ 

Αρικμόσ αίτθςθσ ςτο ΣΑΤ   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Μερίδα  ……………………………………………………………………………. Λογαριαςμόσ Αξιϊν  …………………………………………………………………………… 

Αρικμόσ Κωδικοφ ΟΑΣΗΣ πελάτθ **  …………………………………………………………   Κωδικόσ χειριςτι ςτο ΣΑΤ   ……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΣΤΠΟ ΔΗΓΟΠΟΗΖΖ ΑΠΟΦΑΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ  

ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ/ΟΡΓΑΝΟΤ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 35 ΣΟΤ 

ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΚΑΜ 

 

 

Πξφο ην Κεληξηθό Απνζεηήξην / Μεηξών ηνπ ΥΑΚ   

 

Με τθν παροφςα ειδοποιείςκε ότι 1το Διοικθτικό Συμβοφλιο/Πργανο Διοίκθςθσ 

του/τθσ..………………………..……………………………………………………………………………………………………………………… με 

αρικμό εγγραφισ ..…………………..….…………… αρικμό μερίδασ………...……..…………………….. και αρικμό 

λογαριαςμοφ αξιϊν………………..…….…………..……….. εκ ……………………..………….. ο/θ οποίοσ/α είναι 
2………………………………………………………………... απεφάςιςε τα ακόλουκα:  

 «Η υπογραφι οποιουδιποτε μζλουσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου/  Οργάνου Διοίκθςθσ του/τθσ 

…………………………………………………………....δεν δεςμεφει τθν …………………………………………………………………… 

αναφορικά με καταχωρίςεισ ι άλλα κζματα ςε ςχζςθ  με το Κεντρικό Αποκετιριο / Μθτρϊο. 

3  Για καταχωρίςεισ ι  οποιαδιποτε άλλα κζματα ςχετικά με το Κεντρικό Αποκετιριο /Μθτρϊο τον/τθν 

……………………………………………... κα εκπροςωποφν ο/οι ακόλουκοσ/οι: - 

Πνομα Διεφκυνςθ Αρ. Ταυτότθτασ  

 

 

 

4  Η υπογραφι από κοινοφ/ενόσ εκάςτου των ωσ άνω αναφερομζνων κα δεςμεφει τθν ………………..……..  

………………………………………………………………μζχρι να δοκεί άλλθ ειδοποίθςθ προσ το ΧΑΚ». 

Βεβαιϊνεται ότι το πιο πάνω είναι πιςτό αντίγραφο απόφαςθσ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου/Οργάνου Διοίκθςθσ του/τθσ ……………..……………..και οι υπογράφοντεσ 

είμαςτε δεόντωσ εξουςιοδοτθμζνοι να τθν κοινοποιιςουμε ςτο ΧΑΚ. 

 

                                                           
1
    Να προςδιοριςκεί ότι εφαρμόηεται  

2
  Ρεριγραφι νομικισ προςωπικότθτασ. 

3
  Να ςυμπλθρωκεί εάν το νομικό πρόςωπο ζτςι επικυμεί διαφορετικά το νομικό πρόςωπο κα μπορεί να 

εκπροςωπείται με ειδικι απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι του οργάνου διοίκθςθσ του. 

4
  Να διευκρινιςκεί κατά πόςο θ υπογραφι όλων ι του κάκε ενόσ ενεργοφντοσ και χωριςμζνα ι ποιϊν από τουσ 

αναφερόμενουσ δεςμεφει το νομικό πρόςωπο. 

Έληππν: 16 
Άξζξν: 35 

Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο 

Συμπληρώνεται από το XAK 

Ηκεξνκελία_______________ 

Ώξα Παξαιαβήο___________ 

Παξαιήπηεο _______________ 



 

 

Για τον/τθν ……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

Υπογραφι …………………………………. Υπογραφι …………………………….     

 

 

Ονοματεπϊνυμο ……….……………………… Ονοματεπϊνυμο ……….…………………… 

(ολογράφωσ)                                                                                          (ολογράφωσ)   

 Ρρόεδροσ Διοικθτικοφ Συμβουλίου/ Διοικοφντοσ Οργάνου 

 

Ημερομθνία ……………………………….. 

Γραμματζασ Διοικθτικοφ Συμβουλίου/Οργάνου 

Διοίκθςθσ 

  

 

 

 

 

 

 Πιςτοποίθςθ 

 
εκ.: Εάλ ην έληππν απηφ ππνβιεζεί απφ πξφζσπν άιιν απφ ηνλ επελδπηή ή ηνλ δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν ηνπ, ε 

ππνγξαθή ζην έληππν πξέπεη λα επηβεβαηψλεηαη απφ πηζηνπνηνχληα ππάιιειν, ππεχζπλν πηζηνπνίεζεο κε  βάζε ην άξζξν 19Α 
ηνπ Κεληξηθνχ Απνζεηεξίνπ/ Μεηξψνπ Νφκνπ ή απφ αξκφδηα αξρή ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
………………………………………………………………………………………………………………………....................................………………(ςτθ ςυνζχεια θ Εταιρεία) 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤ ΛΗΦΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΠΟΡΓΡΑΦΣΗΚΕ ΜΕ ΣΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

ΣΙ         /        /    

 

ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ: 1._______________________________________  3._______________________________________ 

  2._______________________________________  4._______________________________________ 

ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ:   _______________________________________ 

 

ΑΠΟΦΑΙΣΗΚΕ Ω ΕΞΗ: 

1. Η Εταιρεία ProChoice Chrimatistiriaki Ltd (ςτθ ςυνζχεια θ ΕΡΕΥ) διορίηεται ωσ χρθματιςτισ, ςφμβουλοσ επενδφςεων, κεματοφφλακασ 

και διαχειριςτισ επενδφςεων τθσ Εταιρείασ. 

2. Η Συμφωνία για τθν παροχι υπθρεςιϊν ……………………………………………………………… (ςτθ ςυνζχεια οι Υπθρεςίεσ) ςτθν Εταιρεία θ οποία 

ζχει τεκεί ενϊπιον του Διοικθτικοφ Συμβουλίου εγκρικεί και θ Εταιρεία εξουςιοδοτεί τθν ΕΡΕΥ να αποδζχεται τθν υπογραφι των 

προςϊπων των οποίων τα ςτοιχεία και οι υπογραφζσ δίνονται ςτον Ρίνακα 1 (ςτθ ςυνζχεια οι Υπογραφείσ) ωσ εξουςιοδοτθκζντεσ και 

με το παρόν εξουςιοδοτοφνται να υπογράψουν εκ μζρουσ τθσ Εταιρείασ τθ ρθκείςα Συμφωνία, όλα τα ζγγραφα που τθ ςυνοδεφουν 

και άλλεσ ςυμφωνίεσ που τυχόν απαιτοφνται προσ εφαρμογι τθσ παραγράφου 1 και να κακορίηουν και να διορίηουν οποιουςδιποτε 

πρόςκετουσ υπογραφείσ. 

3. Ππωσ ανοιχκεί λογαριαςμόσ επενδυτικοφ χαρτοφυλακίου ι λογαριαςμοί ωσ κα απαιτοφνται από καιροφ εισ καιρόν επονόματι τθσ 

εταιρείασ με τθν ΕΡΕΥ ςφμφωνα με τουσ ςυνικεισ όρουσ τθσ ΕΡΕΥ και όπωσ οι ακόλουκεσ αποφάςεισ ιςχφουν για όλουσ τουσ 

λογαριαςμοφσ με τθν ΕΡΕΥ. 

4. Ππωσ θ Εταιρεία με το παρόν εξουςιοδοτεί τθν ΕΡΕΥ να αποδζχεται τθν υπογραφι των Υπογραφζων γενικϊσ για λογαριαςμό τθσ 

Εταιρείασ ςε όλα τα κζματα που ςχετίηονται με οποιοδιποτε λογαριαςμό, είτε τζτοιοσ λογαριαςμόσ είναι πιςτωτικόσ είτε είναι 

χρεωςτικόσ και να αποδζχεται τουσ Υπογραφείσ ωσ πλιρωσ εξουςιοδοτθμζνουσ να ενεργοφν για λογαριαςμό τθσ Εταιρείασ ςε 

οποιαδιποτε άλλθ ςυναλλαγι με τθν ΕΡΕΥ, περιλαμβανομζνων προςωρινϊν δανείων υπό μορφι βραχυπρόκεςμων δανείων ι 

υπερβάςεων, απόςυρςθσ, διάκεςθσ ι εμπορίασ οποιαςδιποτε περιουςίασ, εγγράφων ι τίτλων που κρατοφνται από τθν ΕΡΕΥ και 

οποιωνδιποτε οδθγιϊν ςχετικά με τουσ λογαριαςμοφσ επενδυτικϊν χαρτοφυλακίων ι και ςχετικά για τθν παροχι Υπθρεςιϊν ςε 

επενδυτι. 

5. Ππωσ θ Εταιρεία με το παρόν εξουςιοδοτεί τθν ΕΡΕΥ να αποδζχεται τθν υπογραφι των Υπογραφζων γενικϊσ για λογαριαςμό τθσ 

Εταιρείασ για να διευκετθκοφν με τθν ΕΡΕΥ από καιροφ εισ καιρόν παραχωριςεισ ςτθν Εταιρεία διευκολφνςεων υπό μορφι δανείου 

ι και οποιωνδιποτε άλλων πιςτωτικϊν διευκολφνςεων και για να υποκθκεφει ι επιβαρφνει όλα ι οποιαδιποτε από τα περιουςιακά 

ςτοιχεία τθσ Εταιρείασ και για να υπογράφουν εκ μζρουσ τθσ Εταιρείασ οποιαδιποτε ζγγραφα από καιροφ εισ καιρόν απαιτοφνται 

από τθν ΕΡΕΥ ςχετικά με ι προσ εξαςφάλιςθ οποιωνδιποτε παραχωριςεων προσ τθν Εταιρεία ι οποιωνδιποτε υποχρεϊςεων τθσ 

Εταιρείασ προσ τθν ΕΡΕΥ. 

6. Ππωσ θ Εταιρεία με το παρόν εξουςιοδοτεί τθν ΕΡΕΥ να αποδζχεται τθν υπογραφι των Υπογραφζων για τθν υπογραφι τθσ 

Συμφωνίασ διαχείριςθσ επενδφςεων, τθσ Συμφωνίασ εκτζλεςθσ εντολϊν, τθσ ςυμφωνίασ κεματοφυλακισ μεταξφ τθσ ΕΡΕΥ και τθσ 

Εταιρείασ και θ οποιαςδιποτε άλλθσ ςυμφωνίασ ι εγγράφων τα οποία κα πρζπει να υπογραφοφν μελλοντικά ςτο πλαίςιο τθσ 

παροχισ των Υπθρεςιϊν από τθν ΕΡΕΥ ςτθν Εταιρεία. 

7. Η ΕΡΕΥ εξουςιοδοτείται (α) να λαμβάνει οποιουςδιποτε τόκουσ, μερίςματα και άλλεσ πλθρωμζσ ι διανομζσ ςχετικά με τουσ τίτλουσ, 

(β) να παραδίδει τίτλουσ ζναντι λιψθσ των καταβλθτζων ποςϊν κατά τθ λιξθ ι τθν εξαργφρωςθ και όπου θ Εταιρεία ηθτεί από τθν 

ΕΡΕΥ να το πράξει, (γ) όπου χριματα είναι πλθρωτζα ςε ςχζςθ με τίτλουσ ςε περιςςότερο του ενόσ νομίςματοσ, να τα ςυγκεντρϊνει 

ςε τζτοιο νόμιςμα όπωσ κα κρίνει θ ΕΡΕΥ κατά τθν απόλυτθ διακριτικι τθσ ευχζρεια, (δ) κατά τθ διακριτικι τθσ ευχζρεια να 

ςυμμορφϊνεται με τισ πρόνοιεσ οποιουδιποτε νόμου, κανονιςμοφ ι διατάγματοσ εν ιςχφει ι που μελλοντικά ενδζχεται να ιςχφςει ςε 

ςχζςθ με οποιουςδιποτε από τουσ τίτλουσ που κατζχονται και (ε) να διακζτει οποιαδιποτε χριματα ςυγκεντρϊνονται ωσ πιο πάνω 

ορίηεται ι λθφκζντα ωσ είςπραξθ από πϊλθςθ τίτλων από τθν ΕΡΕΥ ςφμφωνα με εγκφρωσ λθφκείςεσ οδθγίεσ. 

8. Η Εταιρεία με το παρόν ςυμφωνεί ότι οποιαδιποτε οφειλι ι υποχρζωςθ προσ τθν ΕΡΕΥ δυνάμει αυτισ τθσ εξουςιοδότθςθσ, ςτθν 

απουςία ρθτισ, γραπτισ περί του αντικζτου ςυμφωνίασ τθσ ΕΡΕΥ κα είναι εξοφλθτζα ςε πρϊτθ ηιτθςθ μαηί με οποιαδιποτε κόςτα, 

ζξοδα και τόκουσ. 

9. Η ΕΡΕΥ κα λάβει πιςτοποιθμζνο, επικαιροποιθμζνο αντίγραφο του Ιδρυτικοφ και καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ, του πιςτοποιθτικοφ 

εγγραφισ, ι ανάλογου εγγράφου με πιςτοποιθμζνα αντίγραφα οποιωνδιποτε τροποποιθτικϊν αποφάςεων που δυνατόν να 

εγκρικοφν από καιροφ εισ καιρόν. 

10. Η ΕΡΕΥ κα λάβει τα ονόματα και τισ διευκφνςεισ όλων των διοικθτικϊν ςυμβοφλων, αξιωματοφχων και γραμματζα και κα 

ενθμερϊνεται για οποιεςδιποτε ςχετικζσ αλλαγζσ με γραπτι ειδοποίθςθ που κα φζρει τισ υπογραφζσ του Ρροζδρου και του 

Γραμματζα. 

11. Η ΕΡΕΥ κα ενθμερωκεί για τα ςτοιχεία ουςιαςτικισ ιδιοκτθςίασ τθσ Εταιρείασ και κα λαμβάνει οποιοδιποτε ζγγραφο το οποίο 

ενδζχεται να ηθτιςει. 

12. Η ανωτζρω πλθροφόρθςθ μπορεί να αποκαλφπτεται ςε άλλα νομικά πρόςωπα μζλθ του ςυγκροτιματοσ τθσ ΕΡΕΥ για δικι τουσ 

χριςθ. 

 

 

 

 

 

13. Σε αντάλλαγμα τθσ ςυμμόρφωςθσ τθσ ΕΡΕΥ με αυτι τθν απόφαςθ, θ Εταιρεία με το παρόν αναλαμβάνει να αποηθμιϊνει τθν ΕΡΕΥ για 

οποιαδιποτε απϊλεια, χρζωςθ ι ζξοδο τα οποία θ ΕΡΕΥ δυνατόν να υποςτεί λόγω αυτισ τθσ ςυμμόρφωςθσ και να απαλλάξει τθν 



ΕΡΕΥ από οποιαδιποτε ευκφνθ για οποιαδιποτε απϊλεια ι ηθμιά τισ οποίεσ ενδζχεται να υποςτεί θ Εταιρεία λόγω τθσ 

ςυμμόρφωςθσ τθσ ΕΡΕΥ με αυτι τθν απόφαςθ. 

14. Η αναφορά ςε διοικθτικό ςφμβουλο ςε αυτι τθν απόφαςθ περιλαμβάνει και αντικατάςτατθ διοικθτικό ςφμβουλο. 

15. Αυτι θ απόφαςθ κα παραδοκεί ςτθν ΕΡΕΥ και κα παραμείνει ςε ιςχφ μζχρι τθν ζγκριςθ από το διοικθτικό ςυμβοφλιο τροποποιθτικισ 

απόφαςθσ και τθν παράδοςθ ςτθν ΕΡΕΥ αντιγράφου αυτισ τθσ απόφαςθσ πιςτοποιθμζνου από τον Ρρόεδρο και τον Γραμματζα. 

ΠΙΝΑΚΑ 1 – ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΜΕΝΟΙ ΤΠΟΓΡΑΦΕΙ 

΄Ονομα, Αρ. Σαυτότθτασ / Διαβατθρίου και 

Εκνικότθτα 

Θζςθ / Ιδιότθτα Τπογραφι 

 

1. ΄Ονομα: 
Αρ. Ταυτότθτασ / Διαβατθρίου: 

Εκνικότθτα: 

 

2. ΄Ονομα: 
Αρ. Ταυτότθτασ / Διαβατθρίου: 

Εκνικότθτα: 

 

3. ΄Ονομα: 
Αρ. Ταυτότθτασ / Διαβατθρίου: 

Εκνικότθτα: 

 

4. ΄Ονομα: 
Αρ. Ταυτότθτασ / Διαβατθρίου: 

Εκνικότθτα: 

 

 

Διευκυντισ 1 Διευκυντισ 2 

΄Ονομα: 

 

______________________________________ 

Τπογραφι 

΄Ονομα: 

 

______________________________________ 

Τπογραφι 

Διευκυντισ 3 Διευκυντισ 4 

΄Ονομα: 

 

______________________________________ 

Τπογραφι 

΄Ονομα: 

 

______________________________________ 

Τπογραφι 

  

 

 

 

 

 

ΦΡΑΓΙΔΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

Γραμματζασ 

΄Ονομα: 

 

______________________________________ 

Τπογραφι 


