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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα, την __________________, μεταξύ της εταιρίας με την επωνυμία “ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.”, που
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αριστείδου αρ. 9, και εκπροσωπείται νόμιμα για την κατάρτιση της παρούσας σύμβασης από τον
___________________________________ (στο εξής “η Εταιρία”) και του / της _______________________________________ με
Α.Δ.Τ. ___________________________ και Κωδ. Πελάτη ____________________ (στο εξής “ο Εντολέας” - τα πλήρη στοιχεία του
“Εντολέα” έχουν δηλωθεί στο ξεχωριστό έντυπο “Προσωπικά Στοιχεία Πελάτη” όπου θεωρείται και το γνήσιο της υπογραφής του)
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:

I.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1.

Οι συναλλακτικές σχέσεις του Πελάτη με την Εταιρία, διέπονται από την παρούσα σύμβαση και από τους συνημμένους Γενικούς
Όρους Συναλλαγών (Γ.Ο.Σ.) που ετέθησαν στην διάθεση του Πελάτη προ της καταρτίσεως της παρούσας προς ενημέρωσή του και
έγιναν αποδεκτοί από αυτόν, γι΄ αυτό και υπογράφονται ταυτόχρονα με την παρούσα.

2.

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή των Βασικών Επενδυτικών Υπηρεσιών (όπως αυτές ορίζονται στους
συνημμένους Γ.Ο.Σ.), από την Εταιρία στον Πελάτη.

3.

Οι συναλλακτικές σχέσεις μεταξύ Πελάτη και Εταιρίας αρχίζουν με την υπογραφή της παρούσας και των Γ.Ο.Σ. και διέπονται από
την αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Κάθε Μέρος υποχρεούται σε τήρηση εχεμύθειας σχετικά με πληροφορίες που έρχονται σε
γνώση του αναφορικά με το άλλο Μέρος στο πλαίσιο της παρούσας. Ωστόσο, η Εταιρία δεν δεσμεύεται από την υποχρέωση
εχεμύθειας σε περίπτωση που απαιτείται να αποκαλυφθούν πληροφορίες σχετικά με τον Πελάτη βάσει εντολής διοικητικής ή
δικαστικής αρχής ή νόμου. Η υποχρέωση εχεμύθειας παραμένει σε ισχύ και μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη των
συναλλακτικών σχέσεων μεταξύ Πελάτη και Εταιρίας.

4.

Τα κάθε φύσεως δικαιώματα και απαιτήσεις του Πελάτη που απορρέουν από τις συναλλακτικές του σχέσεις με την Εταιρία τα
οποία διέπονται από τη σύμβαση αυτή δεν εκχωρούνται ούτε μεταβιβάζονται με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, εκτός εάν άλλως
εγγράφως συμφωνηθεί μεταξύ Εταιρίας και Πελάτη.

5.

Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση της ισχύουσας χρηματιστηριακής νομοθεσίας και ιδίως των διατάξεων του ν.3606/2007,
σύμφωνα με τις οποίες (άρθρο 8), με εξαίρεση τις ΕΠΕΥ που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύονται από την αρμόδια
αρχή άλλου κράτους – μέλους, η καθ' οιονδήποτε τρόπο κατ' επάγγελμα παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και άσκηση
επενδυτικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα επιτρέπεται μόνο στις ΑΕΠΕΥ και στα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και στις ΑΕΕΔ και
στις ΑΕΔΑΚ, κατά τις διακρίσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και την άδεια λειτουργίας τους.

6.

Ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει την Εταιρία, η δε Εταιρία αποδέχεται εξαιτίας της δηλώσεως και βεβαιώσεως αυτής την
κατάρτιση της παρούσας συμβάσεως, ότι τα κάθε φύσεως χρηματικά ποσά και οι κινητές αξίες που παραδίδει προς πώληση στην
Εταιρία δεν προέρχονται από παράνομες πράξεις ή εγκληματικές δραστηριότητες κατά την έννοια του ν. 3691/2008, καθώς επίσης
και ότι οι κάθε φύσεως κινητές αξίες, των οποίων παραγγέλλει την πώληση, του ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, είναι γνήσιες και
ελεύθερες βαρών, δεσμεύσεων υπέρ τρίτων προσώπων και κληρονομικών ή λοιπών αμφισβητήσεων, υπόσχεται δε σε
διαφορετική περίπτωση να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία υποστεί εντεύθεν η Εταιρία. Περαιτέρω ο Πελάτης δηλώνει και
βεβαιώνει την Εταιρία, η δε Εταιρία αποδέχεται εξαιτίας της δηλώσεως και βεβαιώσεως αυτής την κατάρτιση της συμβάσεως
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών προς τον Πελάτη, ότι θα τηρεί τις διατάξεις νόμων που απαγορεύουν την χρήση εμπιστευτικών
πληροφοριών.

7.

Ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει την Εταιρία, η δε Εταιρία αποδέχεται εξαιτίας της δηλώσεως και βεβαιώσεως αυτής την
κατάρτιση της συμβάσεως παροχής επενδυτικών υπηρεσιών προς τον Πελάτη, ότι: (αναλόγως διαγράφεται) είναι / δεν είναι:
α) Είναι / Δεν είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρίας με την
επωνυμία________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
β) Είναι / Δεν είναι διευθυντικό στέλεχος της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρίας με την επωνυμία
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
γ) Είναι / Δεν είναι μέτοχος με συμμετοχή μεγαλύτερη του 5% του κεφαλαίου της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
εταιρίας με την επωνυμία ___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
δ) Έχει / Δεν έχει την ιδιότητα προσώπου που έχει πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες
ε) Είναι / Δεν είναι πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο, δηλαδή πρόσωπο στο οποίο έχει ή είχε ανατεθεί σημαντικό λειτούργημα,
συγγενείς του ή συνεργάτες του.

____________________
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(Υπογραφή)

8.

9.

Ο Πελάτης υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Εταιρία κάθε μεταβολή των ως άνω στοιχείων που τον αφορούν χωρίς καμία
καθυστέρηση.
Ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει την Εταιρία, η δε Εταιρία αποδέχεται εξαιτίας της δηλώσεως και βεβαιώσεως αυτής την
κατάρτιση της συμβάσεως παροχής επενδυτικών υπηρεσιών προς τον Πελάτη, ότι δεν είναι:
α) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντικό στέλεχος (Γενικός Διευθυντής, Διευθύνων Σύμβουλος ή Διαχειριστής):
Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Πιστωτικού Ιδρύματος, Ανώνυμης Εταιρίας Επενδυτικής Διαμεσολάβησης
ή Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
β) Πρόσωπο, που υποχρεώνεται σε δήλωση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 79 του νόμου 2533/1997, δηλαδή:
Κατέχον διευθυντική θέση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών,
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας Αποθετηρίων Τίτλων ή κατέχον διευθυντική θέση στην εταιρία
αυτή,
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ελεγχόμενης από το Χ.Α. ανώνυμης εταιρίας ή κατέχον διευθυντική θέση σε τέτοια
εταιρία,
Κατέχον διευθυντική θέση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε άλλο φορέα οργανωμένης χρηματιστηριακής αγοράς που λειτουργεί νόμιμα στην
Ελλάδα ή κατέχον διευθυντική θέση σε τέτοιο φορέα.
γ) Πρόσωπο, που απασχολείται με σχέση εξηρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής από το Χ.Α. κατά την έννοια της παραγράφου
42ε του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και από την Ανώνυμη Εταιρία Αποθετηρίων Τίτλων,
δ) Μέλος των οργάνων διοίκησης σωματείων ή άλλων ενώσεων προσώπων, που εκπροσωπούν μέλη του Χρηματιστηρίου,
θεσμικούς επενδυτές, μετόχους ή άλλους συντελεστές της χρηματιστηριακής αγοράς,
ε) Δημοσιογράφος, μέλος των οικείων ενώσεων συντακτών ή προσφέρων δημοσιογραφικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις έκδοσης
εντύπων ή σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης , που προσφέρει πληροφόρηση ή σχολιασμό σε τακτική βάση επί θεμάτων, που
αφορούν την αγορά κεφαλαίων,
στ) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
ζ) Διευθυντής της Διεύθυνσης Κεφαλαιαγοράς και Χρηματιστηρίων Αξιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας,
η) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών,
θ) Σύζυγος ή συγγενής α΄ βαθμού (γονέας, τέκνο) με πρόσωπο που έχει μία από τις ανωτέρω ιδιότητες υπό στοιχ. α – η.
ι) Ότι είναι:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
και έχει τηρήσει τις σχετικές προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος για τη διενέργεια συναλλαγών από πρόσωπα με την ιδιότητα αυτή.
Ο Πελάτης δηλώνει ότι θα γνωστοποιεί στην Εταιρία κάθε μεταβολή των ως άνω στοιχείων που τον αφορούν χωρίς καμία
καθυστέρηση. Ο Πελάτης δηλώνει επίσης στην Εταιρία ότι οι μέσω αυτής διενεργούμενες συναλλαγές στο όνομά του δεν αφορούν
καθ΄ οιονδήποτε τρόπο πρόσωπο από τα ως άνω απαριθμούμενα.
Ο Πελάτης παρέχει ρητώς τη συναίνεσή του στην επεξεργασία και ιδίως την καταχώρηση και αποθήκευση σε Αρχείο από τους
υπαλλήλους των αρμοδίων Τμημάτων της Εταιρίας των ατομικών, οικογενειακών, περιουσιακών ή άλλων στοιχείων του που
δηλώνει στην Εταιρία καθώς και των στοιχείων που αφορούν τις συναλλαγές που διενεργεί μέσω της Εταιρίας, δηλώνει δε ότι
ενημερώθηκε πριν από την υπογραφή της παρούσας συμβάσεως με την Εταιρία από τους αρμόδιους υπαλλήλους της με τρόπο
σαφή για την επεξεργασία των δεδομένων από την Εταιρία, το σκοπό της επεξεργασίας της, τους αποδέκτες των δεδομένων και το
δικαίωμα πρόσβασης που έχει στο αρχείο της Εταιρίας.
Ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει πάραυτα την Εταιρία για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων του, η οποία μπορεί να έχει
ως αποτέλεσμα την απόκτηση μίας ή και περισσοτέρων από τις παραπάνω ιδιότητες και υποχρεούται περαιτέρω να βεβαιώνει τη
διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών οι οποίες καταρτίζονται μεν στο όνομά του αλλά λαμβάνουν χώρα για λογαριασμό
προσώπου που έχει μία και περισσότερες από τις παραπάνω ιδιότητες. Επίσης ο Πελάτης ρητά δηλώνει ότι θα ενημερώνει
εγγράφως την Εταιρία για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων του που αναγράφονται στην αρχή της παρούσας αμέσως μόλις
επέλθει η σχετική μεταβολή.

10. Η Εταιρία δύναται καθόλη τη διάρκεια της συμβατικής της σχέσης με τον Πελάτη, κατ’ εντολή του τελευταίου ή – εν απουσία

τέτοιας εντολής του – με δική της πρωτοβουλία, να τοποθετεί το εκάστοτε πιστωτικό υπόλοιπο του χρηματικού του λογαριασμού
του Πελάτη σε προθεσμιακές καταθέσεις ή συμβάσεις αγοράς Τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου με σύμφωνο επαναπώλησης αντί
προσυμφωνημένου τιμήματος (συμβάσεις Repos) ή άλλες αναγκαίες συμβάσεις, διάρκειας μιας ημέρας (overnight) ή
περισσότερο, στο εκάστοτε εθνικό νόμισμα. Η κατάρτιση των ως άνω συναλλαγών θα γίνεται από την Εταιρία στο όνομα της, για
λογαριασμό περισσοτέρων πελατών. Η Εταιρία θα επιμερίζει στους πελάτες της την απόδοση από τις τοποθετήσεις αυτές,
αναλόγως του ποσοστού συμμετοχής του καθενός στο συνολικό κεφάλαιο. Η απόδοση του Πελάτη θα πιστώνεται στο Χρηματικό
Επενδυτικό Λογαριασμό που τηρεί ο Πελάτης στην Εταιρία, εντός πέντε (5) ημερών από την είσπραξή της. Η αμοιβή της Εταιρίας
για τις ως άνω υπηρεσίες καθορίζεται στο εκάστοτε έγγραφο τιμολογιακής πολιτικής και εισπράττεται κατά την πίστωση των
ωφελημάτων στο Χρηματικό Λογαριασμό του Πελάτη. Η Εταιρία επιλέγει για τις ανωτέρω καταθέσεις/συναλλαγές, τράπεζες που
έχουν την έδρα τους και λειτουργούν υπό καθεστώς εποπτείας σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου ή της Ελβετίας. Η Εταιρία δεν ευθύνεται σε περιπτώσεις υποτίμησης ή αλλαγής του εθνικού νομίσματος,
ευθυνόμενη για την απόδοση των χρηματικών διαθεσίμων του Πελάτη στο εκάστοτε ισχύον εθνικό νόμισμα.
11. Η Εταιρία δύναται, αλλά δεν υποχρεούται, να ενημερώνει τον Πελάτη, βάσει των διαθεσίμων σε αυτήν δεδομένων, για την εν γένει

πορεία των χρηματαγορών, των διαφόρων κλάδων εταιριών και των συνθηκών που μπορούν να επηρεάσουν τις παρεχόμενες
Επενδυτικές Υπηρεσίες, χωρίς να δεσμεύεται για την ακρίβεια των δεδομένων στα οποία στηρίζει τις εκτιμήσεις της και χωρίς να
υπάρχει ευθύνη για την τυχόν μη ορθότητα των εκτιμήσεων αυτών. Ρητά συμφωνείται, ότι η Εταιρία στα πλαίσια της παροχής των
2

υπηρεσιών της δεν υποχρεούται να ενημερώνει τον Πελάτη για την προοπτική των εταιριών, στις κινητές αξίες των οποίων
επενδύει ή έχει επενδύσει, ούτε να τον πληροφορεί για ζημιές, τις οποίες αυτός είναι δυνατόν να υποστεί από μεταβολές των
τιμών των κάθε είδους χρεογράφων και τίτλων που φυλάττει η Εταιρία για λογαριασμό του, ή αποκτά ο Πελάτης μέσω της
Εταιρίας, ή για τις συνθήκες, η συνδρομή των οποίων επιδρά θετικά ή αρνητικά στις τιμές αυτών των περιουσιακών στοιχείων.
Τυχόν ενημέρωση ή παροχή τέτοιων πληροφοριών προς τον Πελάτη με την ευκαιρία χρηματιστηριακής συναλλαγής, δεν συνιστά
σε καμία περίπτωση εκπλήρωση συμβατικής υποχρεώσεως και κατά συνέπεια δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 332
επ. Α.Κ., αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της Εταιρίας από τις διατάξεις αυτές ή από άλλες σχετικές διατάξεις νόμου. Ρητώς
συνομολογείται ότι κάθε τέτοια ενημέρωση ή παροχή πληροφοριών γίνεται άνευ ευθύνης της Εταιρίας. Περαιτέρω, ο Πελάτης
δηλώνει ότι έχει πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι οι χρηματιστηριακές συναλλαγές ενέχουν ως εκ της φύσεώς τους κινδύνους
μείωσης της αξίας του χαρτοφυλακίου του, για τους οποίους η Εταιρία ως εκτελούσα απλώς τις εντολές του Πελάτη, δεν φέρει
καμία ευθύνη.

II.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΜΟΙΒΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

1.

Η Εταιρία δικαιούται αμοιβής (προμήθειας) για την διενέργεια συναλλαγών που επιχειρεί κατ’ εντολή, στο όνομα και για
λογαριασμό του Πελάτη, στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται από την τιμολογιακή πολιτική της
Εταιρίας. Υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής της αρχής της «Ίσης Μεταχείρισης των Πελατών» που επιβάλλεται από τον Κώδικα
Δεοντολογίας των Ε.Π.Ε.Υ., η Εταιρία έχει την ευχέρεια να εισπράττει διαφορετική προμήθεια βάσει της χρήσεως αντικειμενικών
κριτηρίων. Ως τέτοια, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται η παλαιότητα του πελάτη, η φύση του (ιδιώτης, θεσμικός
κ.λ.π.), η συνέπεια στις εν γένει υποχρεώσεις του έναντι της Εταιρίας, η αξία του χαρτοφυλακίου του, η αξία του συνόλου των
συναλλαγών του, η αξία κάθε συναλλαγής κ.λ.π. Η τιμολογιακή πολιτική της Εταιρίας ως ισχύει δίδεται στον πελάτη, προς
ενημέρωσή του. Γίνεται ένταξη αυτού σε μία κατηγορία τιμολόγησης και μετά από την αποδοχή του υπογράφει σχετικό
επιβεβαιωτικό έγγραφο.

2.

Οποιεσδήποτε δαπάνες και έξοδα συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως μεταβιβαστικών εξόδων για την μεταβίβαση τίτλων,
τελών, φόρων επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών, δικαστικών εξόδων, τόκων υπερημερίας, ασφαλίστρων, τηλεφωνικών,
τηλεγραφικών, ταχυδρομικών τελών και αμοιβών και εξόδων τρίτων προσώπων, τα οποία τυχόν χρησιμοποιούνται από την Εταιρία
στο πλαίσιο της παρούσας και αφορούν κάθε είδους συναλλαγή του Πελάτη με την Εταιρία, βαρύνουν τον Πελάτη και χρεώνονται
αυτομάτως στο χρηματιστηριακό λογαριασμό του. Επίσης ρητά συμφωνείται ότι η πάγια αμοιβή της Εταιρίας για την ενημέρωση
του Πελάτη ανέρχεται μηνιαίως σε ποσό που καθορίζεται από την Εταιρία.

3.

Υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής της αρχής της «Ίσης Μεταχείρισης των Πελατών» που επιβάλλεται από τον Κώδικα
Δεοντολογίας των Ε.Π.Ε.Υ. και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα αναφερόμενα ανωτέρω υπό 2.1., η Εταιρία έχει την ευχέρεια να εισπράττει
μειωμένη προμήθεια σε περιπτώσεις που δικαιολογούνται από τις περιστάσεις και προσδιορίζονται σε ειδική ρητή και έγγραφη
συμφωνία με τον Πελάτη, χωρίς να δεσμεύεται για εφαρμογή εν γένει μειωμένης τιμολογιακής πολιτικής στο μέλλον. Η Εταιρία
δύναται να τροποποιεί την τιμολογιακή πολιτική της οποτεδήποτε. Κάθε αλλαγή στην τιμολογιακή πολιτική της Εταιρίας ,
γνωστοποιείται στον Πελάτη με έναν από τους ισχύοντες (σύμφωνα με την παρούσα και τους συνημμένους (Γ.Ο.Σ.)) τρόπους
επικοινωνίας.

4.

Τα χρηματικά ποσά που τυχόν οφείλονται από τον Πελάτη στην Εταιρία ή από την Εταιρία προς τον Πελάτη καταβάλλονται
σύμφωνα με τους τρόπους που περιγράφονται στους συνημμένους Γ.Ο.Σ.. Η κατάθεση από την Εταιρία χρηματικών ποσών που
αναλογούν στον Πελάτη, γίνεται σε έναν από τους Τραπεζικούς Λογαριασμούς που έχει ανακοινώσει ο Πελάτης στην Εταιρία με
την παρούσα σύμβαση.

III.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

1.

Η παρούσα σύμβαση έχει αόριστη διάρκεια και λύεται οποτεδήποτε, για οποιονδήποτε λόγο και αζημίως για τα Μέρη, με έγγραφη
καταγγελία του ενός των Μερών προς το άλλο. Η λύση της παρούσας επέρχεται με την γνωστοποίηση και την περιέλευση της
έγγραφης καταγγελίας του καταγγέλλοντος Μέρους προς το άλλο Μέρος. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγέλλει την
παρούσα οποτεδήποτε, χωρίς την τήρηση προθεσμίας, εάν συντρέχει οποιοσδήποτε σπουδαίος λόγος ο οποίος δεν επιτρέπει
στην Εταιρία την συνέχιση των συναλλακτικών της σχέσεων με τον Πελάτη. Η καταγγελία της συμβάσεως δεν θίγει το κύρος των
εντολών για τις οποίες έχει διενεργηθεί οποιαδήποτε, έστω και προκαταρκτική πράξη εκτελέσεως.

2.

Μετά τη λύση της παρούσας τα Μέρη υποχρεούνται να προβούν σε αμοιβαία εκκαθάριση των μεταξύ τους απαιτήσεων που
πηγάζουν από την παρούσα. Επιπλέον ο πελάτης υποχρεούται να απαλλάξει την Εταιρία από κάθε υποχρέωση που αυτή ανέλαβε
ενεργώντας για λογαριασμό ή κατ΄ εντολή του, παρέχοντας σε αυτήν ασφάλεια για τις υποχρεώσεις αυτές έως ότου η Εταιρία
απαλλαγεί από τις εν λόγω υποχρεώσεις. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης παραμένουν σε πλήρη ισχύ τόσο η παρούσα όσο και οι
επισυναπτόμενοι σε αυτήν Γενικοί Όροι Συναλλαγών.

3.

Η καταγγελία της παρούσας συμβάσεως και η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παύση της διενέργειας συναλλαγών και εκτέλεσης εντολών
για λογαριασμό του Πελάτη, δεν θίγει τις διατάξεις της παρούσας συμβάσεως και των συνημμένων Γ.Ο.Σ. που αφορούν την
εκκαθάριση όλων των συναλλακτικών σχέσεων του με την Εταιρία και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του προς αυτή.

4.

Στην περίπτωση θανάτου του Πελάτη, η Εταιρία δικαιούται να εκτελέσει τις εντολές τις οποίες εγκύρως έλαβε προ της
επελεύσεως του συμβάντος αυτού και να διενεργήσει τις πράξεις που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση των συναλλαγών
που διενεργήθηκαν πριν λάβει γνώση του θανάτου του Πελάτη, συνεχίζει δε να παρέχει τις λοιπές υπηρεσίες που αποτελούν
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αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως. Η εν λόγω εξουσιοδότηση του Πελάτη προς την Εταιρία καλύπτει κάθε σχετική πράξη ή
ενέργεια.
5.

Σε περίπτωση θανάτου του Πελάτη, οι διάδοχοι αυτού υποχρεούνται να προσκομίσουν αντίγραφο κληρονομητηρίου του αρμοδίου
Πρωτοδικείου, πιστοποιητικό της αρμοδίας Δημοσίας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) , από το οποίο προκύπτει ότι υποβλήθηκε
δήλωση φόρου κληρονομίας και κατεβλήθη ο αναλογών φόρος ή ότι ρυθμίσθηκε η καταβολή του ή ότι δεν οφείλεται φόρος. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, η Εταιρία επιφυλάσσεται να ζητήσει την προσκομιδή και άλλων αναγκαίων κατά την κρίση της και εκ
των περιστάσεων εγγράφων.

IV.
1.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η παρούσα σύμβαση, τυχόν συνημμένα σε αυτήν παραρτήματα και οι συνημμένοι Γ.Ο.Σ., περιλαμβάνουν την πλήρη συμφωνία
μεταξύ των Μερών και αποτελούν ενιαίο και αδιαίρετο μέρος αλλά και καθένα από αυτά αναπόσπαστο τμήμα του άλλου.

2. Οι όροι της παρούσας σύμβασης τροποποιούνται μόνον κατόπιν ρητής έγγραφης συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.
Αν όμως μεταβληθεί η νομοθεσία ή εκδοθούν αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Τράπεζας της Ελλάδος ή άλλων
αρχών που επηρεάζουν την παρούσα (μεταξύ δε άλλων ιδιαίτερα τον τρόπο διενέργειας χρηματιστηριακών συναλλαγών μέσω
χρηματιστηριακών λογαριασμών), ή τροποποιηθούν οι αρχές ή οι πρακτικές λειτουργίας των μελών του χρηματιστηρίου , η Εταιρία
δύναται να τροποποιήσει μονομερώς τους σχετικούς όρους της παρούσας σύμβασης, γνωστοποιώντας γραπτώς την τροποποίηση
αυτή στον Πελάτη. Σε περίπτωση αντιρρήσεων, ο Πελάτης δύναται να καταγγείλει την παρούσα εντός δέκα πέντε (15) ημερών από
της γνωστοποιήσεως των ανωτέρω τροποποιήσεων. Παρελθούσης απράκτου της προθεσμίας, ο Πελάτης τεκμαίρεται ότι
αποδέχεται το περιεχόμενο της τροποποιήσεως. Κάθε άλλη τροποποίηση όρων της παρούσας, γνωστοποιείται από την Εταιρία
στον Πελάτη εγγράφως και θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή από αυτόν, αν ο Πελάτης δεν προβάλει εντός δέκα πέντε (15) ημερών
από τη λήψη της γνωστοποιήσεως, εγγράφως αντιρρήσεις. Η Εταιρία θα επιστήσει ευκρινώς και ειδικώς στο έγγραφο της
γνωστοποιήσεως την προσοχή του Πελάτη στην επέλευση της συνέπειας αυτής.

3. Η αλλαγή της νομοθεσίας καθώς και η τυχόν ακυρότητα, ακυρωσία ή το ανίσχυρο ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας, δε
θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων της συμβάσεως, καθώς και της συμβάσεως εν γένει.

4. Η παράλειψη ή η καθυστέρηση άσκησης από την Εταιρία οποιουδήποτε νόμιμου ή συμβατικού δικαιώματός της που πηγάζει από
την παρούσα σύμβαση και τους συνημμένους σε αυτή Γ.Ο.Σ., σε καμία περίπτωση δεν ερμηνεύεται ως παραίτηση από το δικαίωμα
αυτό ή την άσκηση του.

5. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Τόπος εκπλήρωσης θεωρείται ο τόπος της έδρας της Εταιρίας. Αρμόδια δικαστήρια,
για την επίλυση κάθε τυχόν διαφοράς μεταξύ της Εταιρίας και του Πελάτη, που ήθελε προκύψει από τη μεταξύ τους συναλλακτική
σχέση, είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. Η Εταιρία έχει τη διακριτική ευχέρεια, για την άσκηση των αξιώσεων της κατά του Πελάτη, να
επιλέξει τα δικαστήρια της γενικής δωσιδικίας του Πελάτη.

6. Εάν τα Μέρη προβούν σε ειδική μεταξύ τους ρητή και έγγραφη συμφωνία αναφορικά με τη συγκεκριμένη συναλλαγή, οι
ειδικότεροι όροι της εν λόγω συμφωνίας κατισχύουν, αναφορικά με τη συγκεκριμένη συναλλαγή, των όρων της παρούσας.

7. Κάθε επικοινωνία μεταξύ των Μερών θα απευθύνεται στις διευθύνσεις που προσδιορίζονται στην αρχή της παρούσας ή σε
οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση κοινοποιηθεί εγγράφως στη συνέχεια για το σκοπό αυτό.

Τόπος __________________ Ημ/νία ____ / ____ / _______

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ

______________________
(Υπογραφή)
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

I.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Στο παρόν, οι κατωτέρω ορισμοί έχουν την παρακάτω έννοια:
1.

Εταιρία: Είναι η ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η
οποία είναι ανώνυμη εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 3606/2007, όπως ισχύει, με
κύριο σκοπό την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71 / 02.04.1996 άδεια λειτουργίας της. Η Εταιρία
υπόκειται στον έλεγχο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι συναλλαγές που διενεργεί και οι υπηρεσίες που παρέχει, εντάσσονται
στα πλαίσια της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και οριοθετούνται από τις διατάξεις που απαγορεύουν τη νομιμοποίηση χρήματος
που προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες, τη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών και γενικά τις διατάξεις που διέπουν
τον χώρο της Κεφαλαιαγοράς. Η Εταιρία είναι μέλος του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών και
τηρεί τις νομοθετικές και κανονιστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, προκειμένου να καλύπτονται οι
παρεχόμενες από αυτήν επενδυτικές υπηρεσίες, μέχρι του ύψους των EURO 30.000 ανά Πελάτη.

2.

Επενδυτικές Υπηρεσίες: Είναι: η λήψη, εκτέλεση ή / και περαιτέρω διαβίβαση εντολών του Πελάτη για κατάρτιση συναλλαγών σε
ένα ή / και περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα εκ των αναφερομένων στο άρθρο 5 παρ. 1 στοιχεία (α) έως (ι) του Ν. 3606/2007.

3.

Πελάτης: Είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο συνάπτει σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την Εταιρία.

4.

Αντιπρόσωπος του Πελάτη: Είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο εκπροσωπεί τον Πελάτη στις συναλλαγές του με την Εταιρία, και το
οποίο έχει την απαραίτητη εξουσία αντιπροσώπευσης του Πελάτη και μπορεί νόμιμα να συναλλάσσεται και να συμβάλλεται με την
Εταιρία στο όνομα και για λογαριασμό του αντιπροσωπευόμενου.

5.

Εκπρόσωπος του Πελάτη: Είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα τον Πελάτη - νομικό πρόσωπο.

6.

Γενικοί Όροι Συναλλαγών» (Γ.Ο.Σ.): Είναι οι όροι που διέπουν τις συναλλακτικές σχέσεις μεταξύ Πελάτη και Εταιρίας και
θεσπίζουν το γενικό πλαίσιο και τις βασικές αρχές για την μεταξύ τους συνεργασία.

7.

Άλλες Υπηρεσίες: Είναι οι υπηρεσίες (επενδυτικές και παρεπόμενες) που παρέχονται από την Εταιρία πλην των ανωτέρω υπό 1.2
αναφερομένων, όπως διαχείριση χαρτοφυλακίου του Πελάτη στα πλαίσια εντολής του, φύλαξη τίτλων, παροχή πιστώσεων ή
δανείων σε επενδυτές για την διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών, παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη
διάρθρωση του κεφαλαίου τους ή τη διαμόρφωση της επιχειρηματικής τους στρατηγικής, παροχή συμβουλών στον πελάτη στον
τομέα των επενδύσεων κ.λ.π., οι οποίες αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης σύμβασης, ρητώς και εγγράφως καταρτιζόμενης
μεταξύ Πελάτη και Εταιρίας, η οποία θα αποκλίνει από ή / και θα συμπληρώνει τους Γ.Ο.Σ.

8.

Τίτλοι: Είναι τα χρηματοπιστωτικά μέσα (κινητές αξίες) του άρθρου 5 του Ν. 3606/2007, επί των οποίων συναλλάσσεται η Εταιρία
για λογαριασμό του Πελάτη σε εκτέλεση σχετικών εντολών του.

9.

Πινακίδιο: Είναι το παραστατικό το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και το οποίο
απεικονίζει την / τις συναλλαγή / ές που διενεργήθηκε / αν από την Εταιρία στο όνομα, για λογαριασμό και κατ' εντολή του
Πελάτη, σχετικά με την αγορά Τίτλων σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία και κατά τη διάρκεια μίας συνεδρίασης του
Χρηματιστηρίου Αθηνών (Πινακίδιο Αγοράς), ή την πώληση Τίτλων σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία και κατά τη διάρκεια μίας
συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Πινακίδιο Πώλησης). Το Πινακίδιο αποτελεί πλήρη απόδειξη εκτέλεσης της εντολής
του Πελάτη από την Εταιρία όχι όμως και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Πελάτη προς την Εταιρεία και αντιστρόφως από
την διενέργεια της χρηματιστηριακής συναλλαγής που αναγράφεται σε αυτό.

10. ΕΤΕΚ: Είναι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
11.

Αποθετήριο: Η έγγραφη απόδειξη κατάθεσης Τίτλων, για λογαριασμό του αποκτώντος τους Τίτλους, στην ΕΤΕΚ. Το Αποθετήριο
εκδίδεται κατά περίπτωση είτε στο όνομα του αποκτώντος τους τίτλους (επί ονομαστικών μετοχών), είτε στον κομιστή (επί
ανωνύμων μετοχών).

II.

ΓΕΝΙΚΑ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Οι συναλλακτικές σχέσεις μεταξύ της Εταιρίας και του Πελάτη που αφορούν τις Βασικές Επενδυτικές Υπηρεσίες, διέπονται από

τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών και τη συνημμένη σε αυτούς Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.
2. Οι σχέσεις μεταξύ Πελάτη και Εταιρίας που αφορούν άλλες Επενδυτικές Υπηρεσίες, αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης σύμβασης

που καταρτίζεται εγγράφως και αποκλίνει από ή/και συμπληρώνει τους παρόντες Γενικούς Όρους.
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III.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΥΤΟΥ

1. Η ταυτότητα και τα λοιπά στοιχεία του Πελάτη και των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων του, αποδεικνύονται με οποιοδήποτε

έγγραφο το οποίο σύμφωνα με το νόμο αποτελεί απόδειξη της ταυτότητας φυσικού ή νομικού προσώπου και της
αντιπροσωπεύσεως ή εκπροσωπήσεως αυτού, όπως Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π. Ειδικότερα, απόδειξη περί
της ταυτότητας νομικού προσώπου αποτελεί κάθε έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπου έχει συσταθεί,
υφίσταται και εκπροσωπείται νομίμως σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για κάθε κατηγορία νομικών
προσώπων. Ο Πελάτης δηλώνει ότι τα έγγραφα που προσκομίζει στην Εταιρία περί της ταυτότητάς του και τα στοιχεία που
περιέχονται σε αυτά, είναι έγκυρα και ακριβή. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για το κύρος, τη νομική αρτιότητα ή τη
γνησιότητα των εγγράφων αυτών.
2. Η Εταιρία δικαιούται να λαμβάνει και να τηρεί στο αρχείο της δείγματα υπογραφών του Πελάτη και των εκάστοτε αντιπροσώπων ή

εκπροσώπων αυτού.
3. Κάθε μεταβολή των στοιχείων του Πελάτη και των τυχόν αντιπροσώπων ή εκπροσώπων αυτού (του ονόματος ή της επωνυμίας

του, της διευθύνσεως ή της έδρας του κ.λ.π.) ανακοινώνεται αμελλητί και εγγράφως στην Εταιρία με ευθύνη του Πελάτη. Επίσης ο
Πελάτης ανακοινώνει εγγράφως στην Εταιρία και οποιαδήποτε ανάκληση ή μεταβολή της εξουσίας εκπροσώπησής του, ιδίως
πληρεξουσιότητάς του, που έχουν χορηγηθεί με δήλωσή του προς την Εταιρία. Η υποχρέωση αυτή ανακοινώσεως ισχύει σε κάθε
περίπτωση, ακόμα και εάν η χορήγηση εξουσίας αντιπροσωπεύσεως ή εκπροσωπήσεως δημοσιεύεται ή καταχωρείται σε δημόσια
μητρώα ή έντυπα και η ανάκληση ή η μεταβολή αυτής υπόκειται και αυτή ομοίως σε δημοσίευση ή καταχώριση.
4. Κάθε πράξη της Εταιρίας με ή / και προς τον αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο του Πελάτη, που της έχει γνωστοποιηθεί από τον

τελευταίο, λογίζεται έγκυρη εφόσον δεν της έχει ανακοινωθεί εγγράφως από τον Πελάτη τυχόν ανάκληση ή / και μεταβολή της
αντιπροσωπεύσεως ή εκπροσωπήσεως ή της πληρεξουσιότητας.
5. Η Εταιρία εκπληρώνει έγκυρα την υποχρέωσή της από οποιαδήποτε συναλλακτική σχέση με τον Πελάτη, συμπεριλαμβανομένης

και της εντολής προς πληρωμή ή παράδοση τίτλων, εφόσον αυτή έγινε μετά από έλεγχο των νομιμοποιητικών εγγράφων ή των
λοιπών επιδειχθέντων στοιχείων του εισπράττοντος ή του παραλαμβάνοντος. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για την γνησιότητα, το κύρος
και τη νομική αρτιότητα των εγγράφων ή των στοιχείων αυτών.

IV.

ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΥΤΩΝ – ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η Εταιρία εκτελεί τις εντολές του Πελάτη με επαγγελματική ευσυνειδησία, τηρώντας την απαραίτητη εχεμύθεια.
2. Κάθε εντολή του Πελάτη προς την Εταιρία δίδεται είτε από τον Πελάτη αυτοπροσώπως, είτε από τους αντιπροσώπους ή

εκπροσώπους του, εφόσον είναι ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένοι από τον Πελάτη. Σε περίπτωση μεταβολής ή ανάκλησης της
νόμιμης αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης του Πελάτη, η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία του η
οποία οφείλεται σε παράλειψη αυτού να προβεί έγκαιρα στην σχετική γνωστοποίηση.
3. Οι εντολές του Πελάτη δίδονται είτε προφορικώς (τηλεφωνικώς), είτε γραπτώς, ως εγγράφου νοουμένου και του

τηλεομοιοτυπικού μηνύματος (fax), καθώς και του μηνύματος με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (email) κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα-Παρασκευή) και από 9 π.μ. έως 5 μ.μ. Προς εξασφάλιση της Εταιρίας, αλλά και για την
προστασία των συναλλαγών και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, ο Πελάτης αποδέχεται την υποχρέωση της Εταιρίας να
μαγνητοφωνεί τις μεταξύ τους τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και να τις αρχειοθετεί, όπως και να αρχειοθετεί τις εντολές που δίδονται
με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (fax) και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (e-mail). Εξάλλου ο Πελάτης
αποδέχεται την υποχρέωση της Εταιρίας να θέτει στην διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εφόσον τούτο της ζητηθεί, για
λόγους προστασίας των συναλλαγών, τις κατά τα ανωτέρω καταγεγραμμένες και αρχειοθετημένες εντολές. Για τον λόγο τούτο ο
Πελάτης αποδέχεται την υποχρέωση της Εταιρίας να ζητήσει την αναγκαία άδεια διασύνδεσης των αρχείων από την Αρχή
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Επιπροσθέτως, η Εταιρία δικαιούται να ζητεί γραπτή επιβεβαίωση κάθε προφορικής
εντολής του Πελάτη πριν από την εκτέλεσή της. Κάθε έγγραφο του Πελάτη, καθώς και κάθε μαγνητοφωνημένη τηλεφωνική
εντολή του, αποτελεί πλήρη απόδειξη έναντι του Πελάτη σχετικά με την εντολή του προς την Εταιρία και το περιεχόμενό της.
4. Ο Πελάτης διαβιβάζει τις εντολές του προς την Εταιρία κατά τρόπο σαφή και κατανοητό, ώστε να μην δημιουργούνται αμφιβολίες

για το περιεχόμενό τους. Ειδικότερα, ο Πελάτης δύναται να καθορίζει ανώτατο ή κατώτατο όριο τιμήματος αγοράς ή πωλήσεως
τίτλων, δίδοντας, κατά περίπτωση εντολές με καθορισμένο όριο τιμήματος ή εντολές ελεύθερες από όριο τιμήματος. Σε περίπτωση
ασαφειών σχετικά με τους όρους των εντολών η Εταιρία έχει την διακριτική ευχέρεια είτε να μην εκτελέσει τις εντολές αυτές είτε
να τις εκτελέσει αίροντας τις ασάφειες κατά την κρίση της, χωρίς να φέρει καμία ευθύνη για την ερμηνεία της. Εντολές για
τροποποιήσεις, επιβεβαιώσεις ή επαναλήψεις, πρέπει να προσδιορίζονται ρητά ως τέτοιες και να επιβεβαιώνονται εγγράφως πριν
από την εκτέλεσή τους από τον Πελάτη. Η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία του Πελάτη που οφείλεται σε διαβίβαση
εσφαλμένης δηλώσεως βουλήσεως.
5. Εάν μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρίας δεν έχει συμφωνηθεί ρητώς και εγγράφως διαφορετικά (π.χ. εντολή διαρκείας, εντολή

υπό τον όρο "μέχρι να εκτελεστεί" κ.ο.κ.), οι εντολές του Πελάτη προς την Εταιρία ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για την
συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου κατά την διάρκεια της οποίας δίδονται, ή όταν δίδονται σε χρόνο εκτός συνεδριάσεως της
σχετικής με τη συναλλαγή αγοράς, για την αμέσως επόμενη συνεδρίασή της. Η Εταιρία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε,
κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων στο Χρηματιστήριο, οι εντολές του Πελάτη να εκτελούνται κατά τη συνεδρίαση για την
οποία ισχύουν. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτελέσεως των εντολών αυτών εν όλω ή εν μέρει κατά τη συνεδρίαση αυτή, δεν ισχύουν
αυτές για την αμέσως επόμενη συνεδρίαση. Η Εταιρία δικαιούται κατά την κρίση της και εφόσον τούτο αρμόζει στα συναλλακτικά
ήθη στη σχετική με τη συναλλαγή αγορά ή είναι προς το συμφέρον του Πελάτη, να προβαίνει σε τμηματική εκτέλεση των εντολών
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αυτού, εκτός εάν έχει ρητώς συμφωνηθεί διαφορετικά. Εντολές του Πελάτη αορίστου διαρκείας για την εκτέλεση τους, ισχύουν
μέχρι να ανακληθούν εγκύρως από τον Πελάτη. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τη μη εκτέλεση εντολών οι οποίες δίδονται μετά την
έναρξη λειτουργίας της αγοράς που αφορούν (π.χ. μετά την έναρξη της συνεδριάσεως του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών
προκειμένου για συναλλαγές που διενεργούνται σ' αυτό).
6. Οι εντολές του Πελάτη ανακαλούνται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο δίδονται, κατά τα ανωτέρω. Η ανάκληση των εντολών του

Πελάτη προς την Εταιρία είναι ισχυρή μία ώρα μετά την βεβαιωμένη λήψη της ανακλήσεως από την Εταιρία. Η Εταιρία δεν
δεσμεύεται από τυχόν ανάκληση των εντολών του Πελάτη και δεν υπέχει ευθύνη για τυχόν ζημία του, εάν αυτός ανακαλέσει
εντολή του η οποία έχει τυχόν διαβιβασθεί περαιτέρω για εκτέλεση ή έχει διενεργηθεί οποιαδήποτε, έστω και προκαταρκτική
πράξη για την εκτέλεση της, ή έχει εκτελεστεί μερικώς. Η αποδοχή ή μη της ανάκλησης εντολής του Πελάτη κατά την διάρκεια της
συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου και μία (1) ώρα πριν από την έναρξη της, εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας.
7. Η ευθύνη της Εταιρίας έναντι του Πελάτη περιορίζεται μόνο σε δόλο και βαρεία αμέλεια και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) μη εκτελέσεως των εντολών του Πελάτη.
(β) εσφαλμένης μεταφράσεως ή ερμηνείας τεχνικών όρων που περιέχονται σε εντολές του Πελάτη.
Η ευθύνη της Εταιρίας κατά τα ανωτέρω καλύπτει αποκλειστικά και μόνο τη ζημία του Πελάτη τη μέρα της εντολής.
8. Η Εταιρία ευθύνεται μόνο για δόλο και βαρεία αμέλεια των οργάνων, βοηθών εκπληρώσεως ή προστηθέντων της, εάν ο Πελάτης

υποστεί ζημία από λάθος, παρανόηση, πλάνη ή απάτη σχετικά με το πρόσωπο που δήλωσε στην Εταιρία τη βούληση του για την
κατάρτιση συναλλαγής, ή με το περιεχόμενο των δηλώσεων βουλήσεως ή ανακοινώσεων που γίνονται τηλεφωνικώς ή εγγράφως
από και προς την Εταιρία προς και από τον Πελάτη ή από και προς την Εταιρία προς και από τρίτους (περιπτώσεις
πλαστοπροσωπίας και πλαστογραφίας). Σε κάθε περίπτωση εσφαλμένης διαβιβάσεως δηλώσεως βουλήσεως, ο Πελάτης παραιτείται από το κατ΄ άρθρο 146 Α. Κ. δικαίωμα ακυρώσεως της δικαιοπραξίας. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη εάν ο Πελάτης
υποστεί οποιαδήποτε ζημία εξ αιτίας τυχαίων γεγονότων ή γεγονότων ανωτέρας βίας τα οποία δεν θα μπορούσαν να είχαν
προβλεφθεί από την Εταιρία όπως ενδεικτικά απεργία, αναστολή, περιορισμός ή διακοπή των εργασιών του Χρηματιστηρίου,
αναστολή, περιορισμός ή διακοπή των εργασιών της ίδιας της Εταιρίας, φυσικά γεγονότα τα οποία καθιστούν αδύνατη ή
καθυστερούν την εκτέλεση των εντολών του Πελάτη και οπωσδήποτε στην περίπτωση του όρου 3.4 του παρόντος.
9. Σε περιπτώσεις εσφαλμένης αναγραφής του κωδικού του Πελάτη ή μη αναγραφής αυτού κατά την κατάρτιση της

Χρηματιστηριακής συναλλαγής ή εσφαλμένης αναγραφής εν όλω ή εν μέρει των στοιχείων του Πελάτη σε παραστατικά ή στοιχεία
της Εταιρίας, εσφαλμένης πληκτρολόγησης στοιχείων κατά την διαβίβαση στοιχείων χρηματιστηριακής συναλλαγής στο όνομα του
Πελάτη, καθώς και εσφαλμένων εγγραφών πιστώσεων ή χρεώσεων στο Χρηματιστηριακό λογαριασμό του Πελάτη εξαιτίας πλάνης
ή παραδρομής υπαλλήλου της Εταιρίας, δικαιούται αυτή να προχωρεί με δική της πρωτοβουλία σε ακύρωση των συναλλαγών,
παραστατικών στοιχείων και εγγράφων αμέσως μόλις διαπιστωθεί η πλάνη ή παραδρομή ή να προβεί σε διόρθωση των
εσφαλμένων εγγραφών πιστώσεων ή χρεώσεων προβαίνοντας στην αντίθετη πράξη (χρέωση ή πίστωση αντιστοίχως),
αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της Εταιρίας για το λόγο αυτό. Αν η πλάνη ή η παραδρομή διαπιστωθεί καθυστερημένα
έτσι που να μην είναι δυνατή η ακύρωση των επισήμων στοιχείων και παραστατικών που εκδίδει και τηρεί η Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., αυτή
δικαιούται να προβαίνει με δική της πρωτοβουλία στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των πραγμάτων στην προτέρα
κατάσταση.
10. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι οι χρηματιστηριακές συναλλαγές ενέχουν από τη φύση τους κινδύνους μειώσεως της αξίας των τίτλων

στους οποίους συναλλάσσεται και ρητώς αποδέχεται ότι η Εταιρία, ως εκτελούσα απλώς τις εντολές του Πελάτη, δεν φέρει καμία
ευθύνη ως εκ του λόγου αυτού.
11. Η Εταιρία δύναται να μην εκτελεί τις εντολές του Πελάτη εάν διατηρεί τις οποιεσδήποτε υπόνοιες ότι οι εν λόγω εντολές

σχετίζονται με τη νομιμοποίηση χρημάτων από παράνομες δραστηριότητες.
12. Η Εταιρία δύναται να μην εκτελεί τις εντολές του Πελάτη εάν διατηρεί σοβαρές υπόνοιες ότι οι συναλλαγές που θα καταρτισθούν

θα μπορούσαν να συνιστούν κατάχρηση της αγοράς.
13. Η Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε λανθασμένη ή ελλιπή ή ασαφή διατύπωση ή καθυστερημένη διαβίβαση της εντολής

ή της εντολής ανάκλησης ή τροποποίησης της αρχικής εντολής είτε γραπτής είτε προφορικής ή για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν
υπέστη ο πελάτης από την εκτέλεση ή την μη εκτέλεση τέτοιας εντολής. Δεν ευθύνεται επίσης όταν η εντολή δεν διαβιβάζεται
λόγω τηλεπικοινωνιακών προβλημάτων ή άλλων τεχνολογικών δυσλειτουργιών. Ο πελάτης παραιτείται από το δικαίωμα
ακύρωσης της δικαιοπραξίας (άρθρο 146 ΑΚ) ή αποκατάστασης ζημιών.
14. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τη μη εκτέλεση εντολών λόγω υπέρβασης του ορίου συναλλαγών της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο. Η

τυχόν όποια ευθύνη της Εταιρίας, σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνει την αποκατάσταση αποθετικής ζημίας από την παραπάνω
αιτία. Επίσης, η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία που προκαλείται στον Πελάτη ή τρίτο που έλκει δικαίωμα από
αυτόν, σε περιπτώσεις μερικής ή ολικής αναστολής ή περιορισμού των εργασιών της ίδιας της Εταιρίας ή άλλης επιχειρήσεως
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, με την οποία συναλλάσσεται για λογαριασμό του Πελάτη, εξαιτίας αποφάσεων και πράξεων των
αρχών, τυχαίων γεγονότων και γεγονότων ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής λειτουργίας του Χρηματιστηρίου
και της ασκήσεως του δικαιώματος της απεργίας.

V.
1.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ο Πελάτης με δική του πρωτοβουλία ενημερώνεται για την εκτέλεση ή μη των συναλλαγών για τις οποίες έδωσε εντολή να
καταρτισθούν μέσω της Εταιρίας. Η Εταιρία θέτει στη διάθεση του Πελάτη, στα κεντρικά της γραφεία, όλα τα στοιχεία που
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____________________
(Υπογραφή)

αφορούν τις στο όνομα, κατ΄ εντολή και για λογαριασμό του, καταρτισθείσες συναλλαγές και δοσοληψίες και γενικότερα κάθε
κίνηση του χρηματιστηριακού λογαριασμού του.
2.

Ο Πελάτης μπορεί να ενημερώνεται από την Εταιρία σχετικά με τις διενεργηθείσες στο όνομα, κατ΄ εντολή και για λογαριασμό
του συναλλαγές, στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας, παραλαμβάνοντας από την Εταιρία όλα τα στοιχεία των εν λόγω συναλλαγών.
Ο Πελάτης δύναται επίσης να ενημερώνεται τηλεφωνικώς με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη. Εάν ο Πελάτης έχει δηλώσει
εγγράφως στην Εταιρία ότι επιθυμεί η ενημέρωσή του να γίνεται με αποστολή σε αυτόν των σχετικών στοιχείων των συναλλαγών
μέσω τηλεομοιοτυπικού μηνύματος (FAX) στον αριθμό που έχει ήδη δηλώσει στην Εταιρία ή μέσω αποστολής email στην
ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει ήδη δηλώσει στην Εταιρία με διαρκή έγγραφη εντολή του προς τον σκοπό αυτό, η ενημέρωσή
του γίνεται με ευθύνη του. Η τυχόν αποστολή από την Εταιρία στον Πελάτη, εφόσον ο τελευταίος έχει προβεί σε σχετική δήλωση
προς την πρώτη, των πινακιδίων χρηματιστηριακών συναλλαγών και κάθε είδους πιστοποιητικών ενημερώσεως,
συμπεριλαμβανομένων και των μηχανογραφικών αντιγράφων των λογαριασμών του, γίνεται με ευθύνη του Πελάτη στην
ταχυδρομική διεύθυνση που έχει δηλώσει στην Εταιρία. Εφιστάται η προσοχή του Πελάτη στο ότι το πινακίδιο αποτελεί πλήρη
απόδειξη εκτέλεσης της εντολής του από την Εταιρία, όχι όμως και της εκπληρώσεως των υποχρεώσεων αυτού προς την Εταιρία
και αντιστρόφως, από την διενέργεια της χρηματιστηριακής συναλλαγής που αναγράφεται σε αυτό. Για την καταβολή χρημάτων
στην Εταιρία και αντιστρόφως, εκδίδονται αποδείξεις πληρωμής ή εισπράξεως, υπογεγραμμένες αποκλειστικά από τον αρμόδιο
ταμία της Εταιρίας. Τόσο τα πινακίδια όσο και οι ανωτέρω αποδείξεις συντάσσονται και φέρουν τις ενδείξεις που προβλέπονται
από τις ισχύουσες κάθε φορά νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

3.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνείται την παράδοση Πινακιδίων στον Πελάτη εάν εκκρεμούν οφειλές ή άλλες υποχρεώσεις
του Πελάτη στην Εταιρία ανεξάρτητα από το ληξιπρόθεσμο ή όχι αυτών.

4.

Εντός των πρώτων δέκα (10) εργασίμων ημερών εκάστου ημερολογιακού μηνός, η Εταιρία αποστέλλει στον Πελάτη στην
δηλωθείσα εγγράφως από τον τελευταίο προς την Εταιρία διεύθυνση αλληλογραφίας, έντυπα με τα οποία τον ενημερώνει για την
θέση του, δηλαδή για το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του και των τίτλων που φυλάσσονται για λογαριασμό του στην
Εταιρία κατά την τελευταία ημέρα του αμέσως προηγουμένου ημερολογιακού μηνός. Ομοίως, κάθε εξάμηνο και συγκεκριμένα
εντός των πρώτων δέκα ημερών των μηνών Ιανουαρίου και Ιουλίου εκάστου έτους, η Εταιρία αποστέλλει στον Πελάτη, στην δηλωθείσα εγγράφως από τον τελευταίο προς την Εταιρία διεύθυνση αλληλογραφίας, κατάσταση που απεικονίζει την πλήρη κίνηση του
λογαριασμού του στην Εταιρία. Η κατά τον εδώ αναφερόμενο τρόπο ενημέρωση του Πελάτη είναι υποχρεωτική γι΄ αυτόν και ο
Πελάτης υποχρεούται να επιστρέφει στην Εταιρία υπογεγραμμένα από αυτόν ή τον Αντιπρόσωπο του, κατά περίπτωση, αντίγραφα
των προαναφερθέντων μηνιαίων και εξαμηνιαίων καταστάσεων, εντός πέντε (5) ημερών από της λήψεως αυτών, προκειμένου να
δηλώσει την συμφωνία του προς το περιεχόμενο αυτών. Η Εταιρία δεν υποχρεούται να προβεί στην αποστολή των εν λόγω
καταστάσεων σε περίπτωση που δεν έχουν καταρτισθεί συναλλαγές για λογαριασμό του Πελάτη κατά τη διάρκεια του αμέσως
προηγουμένου ημερολογιακού μηνός, ή εξαμήνου, κατά περίπτωση. Οι ανωτέρω καταστάσεις δύνανται να παραλαμβάνονται από
τον πελάτη ή τον Αντιπρόσωπο του και στα γραφεία της Εταιρείας, σε περίπτωση που υπάρχει σχετική έγγραφη εντολή του Πελάτη
προς την Εταιρεία.

5.

Εάν ο Πελάτης έχει αντιρρήσεις σχετικά με οποιαδήποτε στοιχεία τα οποία του έχει γνωστοποιήσει η Εταιρία, υποχρεούται να
υποβάλει στην Εταιρία και να κοινοποιήσει στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών εγγράφως τις
αντιρρήσεις του, εντός πέντε (5) ημερών από την αποστολή ή την με οποιονδήποτε τρόπο γνωστοποίηση σε αυτόν των εν λόγω
στοιχείων, διαφορετικά θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τα γνωστοποιηθέντα στοιχεία.

6.

Εάν ο Πελάτης δεν λαμβάνει από την Εταιρία τα απαιτούμενα στοιχεία, ή εάν δεν λαμβάνει αυτά εντός των χρονικών ορίων που
προσδιορίζονται ανωτέρω, υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως την Εταιρία αμέσως μετά την παρέλευση του χρόνου εντός του
οποίου θα έπρεπε να είχαν περιέλθει σε αυτόν οι εν λόγω πληροφορίες κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων, διαφορετικά η
Εταιρία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη. Ταυτόχρονα, υποχρεούται να ειδοποιεί σχετικώς και εγγράφως το Συνεγγυητικό
Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών.

7.

Πληροφόρηση κατά τα ανωτέρω προς τον αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο του Πελάτη ή άλλο τρίτο πρόσωπο κατ΄ εντολή αυτού,
ισοδυναμεί με ενημέρωση αυτοπροσώπως του Πελάτη και απαλλάσσει την Εταιρία κάθε σχετικής υποχρεώσεως και ευθύνης.

8.

Τα στοιχεία και οι λοιπές πληροφορίες που γνωστοποιεί η Εταιρία στον Πελάτη, παραλαμβάνονται από τα γραφεία της Εταιρίας, ή
αποστέλλονται στον Πελάτη στην δηλωθείσα εγγράφως από τον τελευταίο προς την Εταιρία διεύθυνση αλληλογραφίας του. Η
Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης του Πελάτη ή του Αντιπροσώπου του για την οποία δεν έχει
ενημερωθεί κατά τον όρο 3.3 του παρόντος.

VI.
1.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εντολής του Πελάτη από την Εταιρία, ο Πελάτης υποχρεούται: α) να έχει προκαταβάλει στην
Εταιρία το αντίτιμο των προς αγορά τίτλων, εάν η εντολή του αφορά αγορά, καθώς και την προμήθεια της Εταιρίας και τα εν γένει
έξοδα της συναλλαγής και β) να έχει εξουσιοδοτήσει την Εταιρία να δημιουργήσει στο όνομά του μερίδα επενδυτή και λογαριασμό
αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ή / και να παράσχει στην Εταιρία δικαίωμα χρήσης (εξουσιοδότηση χρήσης) στην
δημιουργηθείσα ή υπάρχουσα μερίδα επενδυτή και λογαριασμό αξιών και μεταφέρει σε αυτήν τους προς πώληση τίτλους, εάν η
εντολή του αφορά πώληση. Η μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων από τον Πελάτη, απαλλάσσει την Εταιρία από την
υποχρέωση να προβεί στην εκτέλεση των σχετικών εντολών. Εάν, ωστόσο, η Εταιρία προβεί στην εκτέλεση των εντολών του
Πελάτη, παρά την μη τήρηση από αυτόν των παραπάνω υπό (α) και (β) υποχρεώσεών του, τότε ο Πελάτης καθίσταται αυτοδικαίως
υπερήμερος χωρίς περαιτέρω όχληση και υπέχει πλήρη ευθύνη έναντι της Εταιρίας για κάθε ζημία (θετική ή αποθετική,
συμπεριλαμβανομένου και του διαφυγόντος κέρδους), που τυχόν θα υποστεί η Εταιρία από την μη τήρηση των παραπάνω.
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Πίστωση του τιμήματος χωρίς ο Πελάτης να καθίσταται υπερήμερος απαιτεί ειδική, ρητή και έγγραφη συμφωνία των μερών. Αν με
Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ή με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή άλλης αρμόδιας αρχής και εν
γένει με διάταξη νόμου θεσπισθούν αυστηρότερες υποχρεώσεις των μελών του χρηματιστηρίου και εν γένει των επιχειρήσεων
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, αυτές ισχύουν αυτομάτως και σε σχέση με τις υποχρεώσεις του Πελάτη έναντι της Εταιρίας και
αποτελούν περιεχόμενο της παρούσας συμβάσεως, τροποποιούμενων αντιστοίχως των ανωτέρω, η δε Εταιρία ενημερώνει
σχετικώς τον Πελάτη με κοινοποίηση των τροποποιήσεων η οποία αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή μέσω fax ή μέσω email.
2.

Εάν η εντολή αφορά πώληση Τίτλων, ο Πελάτης υποχρεούται να μεταφέρει αυτούς στην μερίδα του προς χρήση από την Εταιρία,
ελεύθερους ενεχύρου και λοιπών επιβαρύνσεων. Εάν ο Πελάτης παραβεί την εν λόγω υποχρέωση του, υποχρεούται να
αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί η Εταιρία εξ αιτίας της αθέτησης αυτής της υποχρέωσης του Πελάτη.

3.

Σε περίπτωση που ο Πελάτης αρνηθεί να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του έναντι της Εταιρίας σύμφωνα με τα ανωτέρω
υπό 6.1, η Εταιρία δύναται να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την υποχρεωτική εκκαθάριση της χρηματιστηριακής
συναλλαγής. Η Εταιρία δικαιούται ειδικότερα, να εκποιήσει χρηματιστηριακά τις κινητές αξίες που ο Πελάτης είχε δώσει εντολή
να αγορασθούν και αγοράσθηκαν για λογαριασμό του, χωρίς αυτός να έχει καταβάλει το τίμημα αγοράς τους, ή να αγοράσει
κινητές αξίες του ιδίου είδους και αριθμού με αυτές που ο Πελάτης είχε δώσει εντολή να πωληθούν και πωλήθηκαν για
λογαριασμό του, χωρίς αυτός να τις έχει μεταφέρει προς χρήση στην Εταιρία. Ο Πελάτης ευθύνεται για την εις βάρος του
προκύπτουσα διαφορά καθώς και για κάθε άλλη ζημία της Εταιρίας θετική ή αποθετική.

4.

Εκτός των ανωτέρω, υπό 6.3 μέτρων, η Εταιρία, σε περίπτωση που ο Πελάτης αρνηθεί να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του
έναντι αυτής, δικαιούται να λάβει κάθε άλλο νόμιμο μέτρο για την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Πελάτη που
βρίσκονται στα χέρια της, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται κατωτέρω. Εάν στα χέρια της Εταιρίας βρίσκονται περισσότερα από ένα
περιουσιακά στοιχεία του Πελάτη, η Εταιρία δικαιούται να επιλέξει αυτό του οποίου θα επιχειρήσει την εκποίηση. Στις
περιπτώσεις των παραγράφων (6.3) και (6.4), κάθε σχετική δαπάνη, δικαστική ή μη, βαρύνει αποκλειστικά και μόνον τον Πελάτη.

5.

Η Εταιρία δικαιούται να αρνηθεί την εκτέλεση οποιασδήποτε εντολής του Πελάτη σε περίπτωση που εκκρεμούν απαιτήσεις της
Εταιρίας εναντίον του, ανεξάρτητα από το εάν είναι ληξιπρόθεσμες, μελλοντικές ή υπό αίρεση, και ασχέτως του εάν πηγάζουν από
την ίδια αιτία με την οποία σχετίζεται η εντολή.

6.

Τα χρηματικά ποσά που τυχόν οφείλονται από τον Πελάτη στην Εταιρία καταβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 1) με
κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας, που γνωστοποιείται προς τον σκοπό αυτό στον Πελάτη, 2) με καταβολή σε
μετρητά, στο γραφεία της Εταιρίας (ως τέτοιων νοουμένων μόνον των κεντρικών γραφείων της Εταιρίας) και στον αρμόδιο ταμία
αυτής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας, εφόσον το ποσό δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια (500,00) ευρώ, ενώ
οποιαδήποτε συναλλαγή μεταξύ πελάτη και Εταιρίας υπερβαίνουσα το ποσό των πεντακοσίων (500.00) Ευρώ διενεργείται
αποκλειστικά και μόνο μέσω Τραπέζης, αποκλειομένου κάθε άλλου τρόπου συναλλαγής, 3) με παράδοση τραπεζικής επιταγής
εκδοθείσας εις διαταγήν της Εταιρίας στα γραφεία της Εταιρίας (ως τοιούτων νοουμένων μόνον των κεντρικών γραφείων της
Εταιρίας) και στον αρμόδιο ταμία αυτής. Στην ειδικότερη περίπτωση επιταγής εκδόσεως του Πελάτη εις διαταγήν της Εταιρίας
σύμφωνα με τα ανωτέρω, η καταβολή λογίζεται ότι συντελείται την ημέρα που το ποσό της επιταγής είναι διαθέσιμο στο
λογαριασμό της Εταιρίας, αυτής επιφυλασσομένης να προβεί σε ακύρωση τυχόν ενεργηθείσας πιστώσεως υπέρ του Πελάτη στο
χρηματιστηριακό λογαριασμό του και τυχόν εκδοθείσας αποδείξεως της προς αυτόν καθώς και να ασκήσει κάθε δικαίωμα της
σύμφωνα με την νομοθεσία περί επιταγών, αν η επιταγή είναι ακάλυπτη. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος καταβολής χρημάτων δεν
δύναται να αντιταχθεί έναντι της Εταιρίας, εκτός αντιθέτου ρητής εγγράφου συμφωνίας. Κάθε καθυστέρηση του Πελάτη να
εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις έναντι της Εταιρίας κατά τον χρόνο που οφείλονται, καθιστά αυτόν υπερήμερο
χωρίς προηγούμενη όχληση και η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να προσαυξάνει τα οφειλόμενα ποσά κατά το επιτόκιο
υπερημερίας, όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στην σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και να επιδιώκει την είσπραξη
των οφειλομένων με οποιοδήποτε νόμιμο μέσο.

7.

Οι Τίτλοι ή/και Αποθετήρια των Τίτλων που έχει αγοράσει η Εταιρία κατόπιν εντολής του Πελάτη, εμφανίζονται στην μερίδα αυτού,
κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την κατάρτιση της συναλλαγής και εφόσον έχει
ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των συναλλαγών. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση κατά την εκκαθάριση είτε της ΕΤΕΚ
είτε του αρμόδιου φορέα μέσω του οποίου γίνεται η εκκαθάριση των συναλλαγών.

8.

Η είσπραξη χρηματικών ποσών που δικαιούται ο Πελάτης ως αντίτιμο από την πώληση Τίτλων του, γίνεται στα γραφεία της
Εταιρίας από τον Πελάτη ή τον Αντιπρόσωπό του, ή με κατάθεση σε ειδικό προς τούτο τραπεζικό λογαριασμό που έχει ήδη
γνωστοποιήσει ο Πελάτης στην Εταιρία, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την κατάρτιση
της συναλλαγής και πάντως, εφόσον τα σχετικά ποσά έχουν καταβληθεί στην Εταιρία από την ΕΤΕΚ ή τον αρμόδιο φορέα μέσω
του οποίου γίνεται η εκκαθάριση των συναλλαγών. Ο Πελάτης υποχρεούται σε σχετική ειδοποίηση της Εταιρίας τουλάχιστον μία
(1) εργάσιμη ημέρα πριν. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση της ΕΤΕΚ ή του αρμόδιου φορέα μέσω του οποίου
γίνεται η εκκαθάριση των συναλλαγών να προβεί στην έγκαιρη καταβολή των σχετικών ποσών. Η είσπραξη γίνεται από τον Πελάτη
ή τον Αντιπρόσωπό του, είτε σε μετρητά, εάν το ποσό δεν ξεπερνά τα πεντακόσια (500.00) Ευρώ, είτε με επιταγή εκδόσεως της
Εταιρίας στα γραφεία της Εταιρίας και από τον αρμόδιο ταμία αυτής, είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του Πελάτη, είτε
με τραπεζικό έμβασμα προς αυτόν καθ' υπόδειξή του. Σε περίπτωση κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του Πελάτη ή
τραπεζικού εμβάσματος προς αυτόν, η σχετική συναλλαγή διενεργείται με έξοδα και ευθύνη του Πελάτη και εφόσον αυτός έχει
δώσει σχετική έγγραφη εντολή προς την Εταιρία.

9.

Στις παραπάνω υπό 6.7 και 6.8, περιπτώσεις, εάν αλλάξουν οι προθεσμίες εντός των οποίων η ΕΤΕΚ ή ο αρμόδιος φορέας μέσω
του οποίου γίνεται η εκκαθάριση των συναλλαγών, εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του έναντι της Εταιρίας, τροποποιούνται
αντιστοίχως και μονομερώς από την Εταιρία και οι προθεσμίες εντός των οποίων η τελευταία εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της
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____________________
(Υπογραφή)

έναντι του Πελάτη. Η σχετική τροποποίηση ανακοινώνεται εγγράφως στον Πελάτη με αποστολή σε αυτόν απλής ταχυδρομικής
επιστολής.
10. Η ευθύνη της Εταιρίας για τους τίτλους του Πελάτη, για όσο χρόνο της έχει παρασχεθεί δικαίωμα χρήσης της μερίδας αυτού,

περιορίζεται σε βαρεία αμέλεια και δόλο των οργάνων, βοηθών εκπληρώσεως ή προστηθέντων της. Περαιτέρω η Εταιρία δεν έχει
την φροντίδα για την παρακολούθηση των δημοσιεύσεων κατ' άρθρα 843 επ. ΚΠολΔ σε σχέση με τους τίτλους του Πελάτη που
βρίσκονται στην κατοχή της και δεν ευθύνεται σε περίπτωση κηρύξεως τίτλου ανίσχυρου.
11.

Τυχόν περαιτέρω υποχρεώσεις του Πελάτη που θεσπίζονται με διάταξη νόμου ή αρμόδιας αρχής, ισχύουν αυτομάτως για τον
Πελάτη και κοινοποιούνται εγγράφως από την Εταιρία με αποστολή προς αυτόν απλής ταχυδρομικής επιστολής.

VII.

ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ

1.

Κάθε περιουσιακό στοιχείο του Πελάτη που βρίσκεται στα χέρια της Εταιρίας, αποτελεί αντικείμενο επίσχεσης από την Εταιρία, η
οποία μπορεί να αρνηθεί την απόδοσή του στον Πελάτη ή στον Αντιπρόσωπό του ή σε άλλο πρόσωπο κατ' εντολή του Πελάτη,
ωσότου ο Πελάτης εκπληρώσει το σύνολο των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεών του έναντι της Εταιρίας. Προς τον σκοπό αυτό, όλες
οι επιμέρους συναλλακτικές σχέσεις μεταξύ Πελάτη και Εταιρίας που τυχόν ρυθμίζονται από κατ' ιδίαν συμβάσεις, θεωρείται ότι
απορρέουν από μία ενιαία σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Επίσης οι απαιτήσεις που προκύπτουν από κάποια
επιμέρους συναλλακτική σχέση μπορούν να προταθούν σε συμψηφισμό κατά απαίτησης που προκύπτει από άλλη επιμέρους
συναλλακτική σχέση.

2.

Συνομολογείται ότι κάθε περιουσιακό στοιχείο του Πελάτη που βρίσκεται στην κατοχή της Εταιρίας άμεσα ή μέσω θεματοφύλακα,
αποτελεί αντικείμενο ενεχύρου προς εξασφάλιση κάθε απαίτησης, υφισταμένης, μελλοντικής ή υπό αίρεσιν, της Εταιρίας κατά του
Πελάτη. Ο Πελάτης υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο, ώστε να παραμένει ισχυρό το ως άνω ενέχυρο, έναντι κάθε τρίτου,
επιβαρυνόμενος με το σύνολο των τυχόν δαπανών που συνεπάγεται η εν λόγω ενεχυρίαση.

3.

Προς επιπρόσθετη εξασφάλιση από τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο του Πελάτη, η Εταιρία δύναται να απαιτήσει και ο Πελάτης είναι
υποχρεωμένος να προσκομίσει σε αυτήν, χρηματιστηριακά πράγματα αποδοχής της, των οποίων η αξία θα ισούται τουλάχιστον με
το 200% του χρεωστικού υπολοίπου του Πελάτη.

4.

Σε περίπτωση που υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές του Πελάτη έναντι της Εταιρίας από οποιαδήποτε μεταξύ τους συναλλακτική
σχέση, ανεξάρτητα από το εάν ρυθμίζεται από τους παρόντες Γενικούς Όρους Συναλλαγών είτε από άλλη επί μέρους σύμβαση, ο
Πελάτης δίδει στην Εταιρία την ρητή και ανέκκλητη, καθώς δίδεται και προς το συμφέρον της Εταιρίας, εντολή, να προβαίνει κατά
την κρίση της, οποτεδήποτε και χωρίς να απαιτείται άλλη ειδική προς τον σκοπό αυτό εντολή, στην χρηματιστηριακή εκποίηση των
χρηματιστηριακών πραγμάτων του Πελάτη που βρίσκονται στα χέρια της και να συμψηφίζει το προϊόν της εκποίησης με τις
απαιτήσεις της κατά του Πελάτη.

5.

Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί ο Πελάτης ή τρίτος, κατά την άσκηση του δικαιώματος
επίσχεσης ή άλλων νομίμων μέτρων, για την ικανοποίηση του συνόλου των απαιτήσεών της κατά του Πελάτη, ανεξαρτήτως του
ληξιπροθέσμου ή όχι αυτών.

6.

Ο Πελάτης βαρύνεται με κάθε δαπάνη η οποία πραγματοποιείται σχετικά με την παραχώρηση, διαχείριση και τυχόν εκποίηση των
περιουσιακών αυτών στοιχείων, μετά από δικαστική απόφαση ή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας ή σύμφωνα
με τα εδώ οριζόμενα, καθώς επίσης και με όλα τα δικαστικά και λοιπά έξοδα ή δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών
των δικηγόρων) που σχετίζονται με την επιδίωξη απαίτησης της Εταιρίας προς τον Πελάτη ή απαίτησης από υποκατάσταση της
Εταιρίας σε δικαιώματα τρίτων κατά του Πελάτη, όπως π.χ. φύλακτρα, δαπάνες επίβλεψης ή καταμέτρησης, ασφάλιστρα,
προμήθειες, δικαστικές και εξώδικες δαπάνες κ.λ.π.

7.

Αποδεικτικά μέσα: Απόσπασμα από τα βιβλία της Εταιρίας που θα εξάγεται από αυτήν, θα αποτελεί πλήρη απόδειξη για τυχόν
απαίτηση εναντίον του Πελάτη. Επίσης, πλήρη απόδειξη θα αποτελούν οι μαγνητοφωνήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων καθώς
και κάθε έγγραφη ενημέρωση προς τον Πελάτη η οποία δεν αμφισβητήθηκε αμέσως.

8.

Τυχόν επίδειξη ανοχής εκ μέρους της Εταιρίας ή καθυστέρηση στην άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος κατά του Πελάτη δεν θα
θεωρείται κατά κανένα τρόπο ολική ή μερική παραίτησή της από αυτά και θα δύναται να τα ασκήσει οποτεδήποτε. Επίσης, ανοχή ή
καθυστέρηση στην επιδίωξη είσπραξης οφειλών, δεν θα δύναται κατά κανένα τρόπο να θεωρηθεί σαν παροχή πίστωσης ως προς
την οποία θα απαιτείται πάντοτε ρητή έγγραφη συμφωνία.

VIII.

ΙΣΧΥΣ, ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

1.

Ειδικές έγγραφες συμφωνίες μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρίας σε σχέση με συγκεκριμένη συναλλαγή ή συναλλαγές,
υπερισχύουν των παρόντων Γενικών Όρων στο μέτρο που προβλέπουν αντίθετες ρυθμίσεις της μεταξύ Πελάτη και Εταιρίας
συναλλακτικής σχέσης.

2.

Οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών τροποποιούνται μόνο ρητώς και εγγράφως. Τροποποιήσεις των Γενικών και Ειδικών Όρων
γνωστοποιούνται στον Πελάτη εγγράφως και θεωρούνται ότι έγιναν αποδεκτές, εάν ο Πελάτης δεν προβάλλει εντός δέκα πέντε
(15) ημερών από τη λήψη της γνωστοποιήσεως εγγράφως αντιρρήσεις. Η Εταιρία θα επιστήσει στον Πελάτη ευκρινώς και ειδικώς
στο έγγραφο της γνωστοποιήσεως την προσοχή του Πελάτη στην επέλευση της συνέπειας αυτής.

3.

Η τυχόν μερική ή ολική ακυρότητα, ακυρωσία ή το ανίσχυρο ενός ή περισσοτέρων από τους παρόντες Γενικούς Όρους δεν θίγει
10

το κύρος των υπολοίπων Γενικών Όρων ή της εν γένει συμβατικής σχέσεως της Εταιρίας με τον Πελάτη, που παραμένουν σε
πλήρη ισχύ.
4.

Η παράλειψη ή καθυστέρηση της Εταιρίας να ασκήσει τα δικαιώματά της που πηγάζουν από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών, σε
καμία περίπτωση δεν ερμηνεύεται ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά ή από την άσκησή τους.

5.

Οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο.

Έλαβα γνώση, συμφωνώ και αποδέχομαι τους παραπάνω Γενικούς Όρους Συναλλαγών.
Οι παρόντες Γ.Ο.Σ. συντάχθηκαν σε δύο (2) όμοια αντίγραφα και υπογράφονται ως έπεται. Κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα (1).

Τόπος ____________________ Ημ/νία ____ / ____ / _______

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ

______________________
(Υπογραφή)
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Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα
τηλ.: 210 321 3928
Fax: 210 321 6810
email: info@petropoulakis.net
www.petropoulakis.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Ο/Η υπογράφων/ουσα _______________________________________ με Α.Δ.Τ. ___________________________ και Κωδ. Πελάτη
____________________, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ δια της παρούσης την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αριστείδου, αριθμός 9
και νομίμως εκπροσωπείται, όπως προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες αντί εμού και για λογαριασμό μου, ούτως ώστε να
εισπράττει τα αναλογούντα σε εμένα μερίσματα, των οποίων είμαι νόμιμος δικαιούχος και βρίσκονται υπό τον χειρισμό αυτής. Η
παρούσα εξουσιοδότηση ισχύει μέχρι ανακλήσεώς της.

____________________
(Υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Με το παρόν η Εταιρία μας γνωστοποιεί στον Επενδυτή τους επενδυτικούς κινδύνους που αναλαμβάνει με τη συμμετοχή του στις αγορές
χρήματος και κεφαλαίου. Η πληροφόρηση του Επενδυτή σχετικά με τους κινδύνους που ενέχονται σε κάθε επενδυτική δραστηριότητα
κρίνεται σκόπιμη και αναγκαία για τη διαμόρφωση από αυτόν όσο το δυνατόν πληρέστερης εικόνας ως προς τις αποδόσεις των εκάστοτε
επιλεγομένων τοποθετήσεων. Πέρα από την κατανόηση των κινδύνων που αναγράφονται παρακάτω, η Εταιρία συνιστά στον Επενδυτή να
επιδιώκει την τακτική ενημέρωσή του ως προς την πορεία τόσο της ελληνικής όσο και των διεθνών αγορών. Σημειώνεται ότι οι πάσης
φύσεως κίνδυνοι που εμπεριέχονται σε επενδύσεις σε αγορές χρήματος και κεφαλαίου, παρότι μπορούν υπό προϋποθέσεις να
περιοριστούν, δε μπορούν να εξαλειφθούν πλήρως. Οι βασικότεροι κίνδυνοι, που αναλαμβάνει ο Επενδυτής κατά την παροχή από την
Εταιρία των επενδυτικών της υπηρεσιών, είναι οι ακόλουθοι:
Επενδυτικός Κίνδυνος
Κίνδυνος Ρευστότητας
Συστημικός Κίνδυνος
Μη συστημικός
Κίνδυνος
Πιστωτικός Κίνδυνος
Συναλλαγματικός
Κίνδυνος
Επιτοκιακός Κίνδυνος
Κίνδυνος Πληθωρισμού
Πολιτικός Κίνδυνος &
Κίνδυνος Λόγω
Συμβάντων

Είναι η πιθανότητα αρνητικής απόδοσης των επενδύσεων του εντολέα.
Είναι ο κίνδυνος αδυναμίας ρευστοποίησης μέρους του Χαρτοφυλακίου του Εντολέα (κινητές αξίες σε χαμηλή
εμπορευσιμότητα).
Είναι ο κίνδυνος μείωσης των τιμών των κινητών αξιών του Χαρτοφυλακίου του Εντολέα λόγω της συσχέτισής τους με
την πορεία του Γενικού Δείκτη του Χ.Α. ή άλλων Δεικτών Κεφαλαιαγορών.
Είναι ο κίνδυνος μείωσης της τιμής μιας κινητής αξίας του Χαρτοφυλακίου του Εντολέα που οφείλεται σε παράγοντες
που αφορούν την συγκεκριμένη κινητή αξία (π.χ. κερδοφορία).
Είναι ο κίνδυνος να μην μπορέσει ο εκδότης να εκπληρώσει υποχρεώσεις του (π.χ. πληρωμή μερίσματος, τοκομεριδίων
κ.λ.π.).
Είναι ο κίνδυνος που απορρέει από τις διακυμάνσεις της ισοτιμίας των ξένων νομισμάτων με το εγχώριο νόμισμα.
Είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα την διατάραξη της
αγοράς των μετοχών και ομολόγων.
Η πορεία του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή επηρεάζει την πραγματική αξία του επενδυόμενου κεφαλαίου και των
προσδοκώμενων αποδόσεων.
Είναι ο κίνδυνος που απορρέει από απρόβλεπτες ελληνικές και διεθνείς εξελίξεις σε πολιτικό ή διπλωματικό επίπεδο, ή
φυσικών φαινομένων (σεισμοί, φυσικές καταστροφές, κλπ.) που επηρεάζουν την πορεία των Χρηματαγορών και
Κεφαλαιαγορών.

Ο Επενδυτής δηλώνει ότι έλαβε γνώση και κατανόησε τους παραπάνω περιγραφόμενους επενδυτικούς κινδύνους.

____________________
(Υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ & ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΤΕΚΕ)
Για τους σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 3746/2009 περί του Ταμείου Καταθέσεων & Επενδύσεων (ΤΕΚΕ)
ο Πελάτης εντέλει ανεπιφυλάκτως την Εταιρία να επιμερίζει κατά την κρίση της τα χρηματικά του υπόλοιπα στα πιστωτικά ιδρύματα, στα
οποία η Εταιρία διατηρεί λογαριασμούς πελατείας, και να απεικονίζει τα υπόλοιπα αυτά του Πελάτη ανά πιστωτικό ίδρυμα στα νόμιμα
εμπορικά της βιβλία σε πραγματικό χρόνο, ώστε να δύναται να αποδειχθεί ότι ο Πελάτης είναι ο πραγματικό δικαιούχος του αντίστοιχου
χρηματικού υπολοίπου του λογαριασμού πελατείας και ως εκ τούτου ότι καλύπτεται από το ΤΕΚΕ.
Περαιτέρω, ο Πελάτης συναινεί στην παροχή των προσωπικών του στοιχείων και δεδομένων από την Εταιρία στο πιστωτικό ίδρυμα, οπού
τηρείται η κατάθεσή του και στο ΤΕΚΕ για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και τη διενέργεια των νόμιμων ελέγχων από το
σύστημα εγγύησης καταθέσεων προκειμένου να τυγχάνει της καλύψεως και αποζημιώσεως που προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 5 του ν.
3746/2009.
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____________________
(Υπογραφή)

Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα
τηλ.: 210 321 3928
Fax: 210 321 6810
email: info@petropoulakis.net
www.petropoulakis.gr
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ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΡΙΔΑΣ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ
Προς

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 9, 10559 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3213928 FAX 210 3216810
Α.Φ.Μ. 094440379 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Μ.Α.Ε. 35944/06/Β/96/18

Παρακαλώ να δημιουργήσετε στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων Μερίδα
Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών, στο όνομά μου, με τα κάτωθι
στοιχεία, για τα οποία και σας παρέχω δικαίωμα χρήσης
(εξουσιοδότηση χρήσης).
Αντίγραφο της αίτησης μου αυτής να διαβιβάσετε στο Κεντρικό
Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
Μερίδα _____________________________________________ Λογαριασμός Αξιών _______________________________________
Αριθμός Μητρώου Πελάτη ______________________________ Κωδικός Χειριστή στο Σ.Α.Τ. ________________________________
Σας επισημαίνουμε ότι από 01/01/2007 ισχύει χρέωση του Χρηματιστηρίου 10 € για κάθε άνοιγμα Νέας Μερίδας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
Επώνυμο _________________________________________________ Όνομα _____________________________________________
Όνομα Πατρός _________________________________________________________________________________________________
Α.Δ.Τ.

Αριθμός Διαβατηρίου

Άλλο

Αριθμός ______________________________________________________

Ημερομηνία Έκδοσης _______________________________________

Α.Φ.Μ. ___________________________________________

Εκδούσα Αρχή _____________________________________________ Δ.Ο.Υ. ____________________________________________
Χώρα Υπηκοότητας _________________________________________ Εκδούσα Χώρα ______________________________________

Επαγγελματική Δραστηριότητα ____________________________________________________________________________________
Διεύθυνση ____________________________________________________________________________________________________
Τ.Κ. __________________________ Πόλη _____________________________________ Χώρα ________________________________
Τηλέφωνο _________________________________________________ Fax _______________________________________________
E-mail _______________________________________________________________________________________________________

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Παραλήπτης ___________________________________________________________________________________________________
Διεύθυνση ____________________________________________________________________________________________________
Τ.Κ. _________________________ Πόλη ______________________________________ Χώρα ________________________________
Τηλέφωνο ________________________________________________ Fax _________________________________________________
E-mail ______________________________________________________________________________________________________

Υπογραφή Επενδυτή
Τόπος ____________________________________
Ημερομηνία ________________________________
(Υπογραφή)
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ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ
Προς: HΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 9, 10559 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3213928 FAX 210 3216810
Α.Φ.Μ. 094440379 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Μ.Α.Ε. 35944/06/Β/96/18

Με την παρούσα σας παρέχω δικαίωμα χρήσης (εξουσιοδότηση χρήσης) στην πιο κάτω αναφερόμενη Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμού
Αξιών. Αντίγραφο της αίτησης μου αυτής να διαβιβάσετε στην ΕΤΕΚ Α.Ε..

Κωδικός Χειριστή
στο Σ.Α.Τ.
_______________________________________

Μερίδα ___________________________________________

Αριθμός Μητρώου
Πελάτη*
_______________________________________

Λογ/σμός
Αξιών ___________________________________________

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
Επώνυμο __________________________________________________ Όνομα ____________________________________________
Όνομα Πατρός _________________________________________________________________________________________________
Α.Δ.Τ.

Αριθμός Διαβατηρίου

Άλλο

Αριθμός ______________________________________________________

Ημερομηνία Έκδοσης _______________________________________

Α.Φ.Μ. ____________________________________________

Εκδούσα Αρχή _____________________________________________ Δ.Ο.Υ. ____________________________________________
Χώρα Υπηκοότητας _________________________________________ Εκδούσα Χώρα ______________________________________

Τόπος __________________________________________
Ημερομηνία ______________________________________

Υπογραφή Επενδυτή

______________________
(Υπογραφή)

* Συμπληρώνεται μόνο αν ο Χειριστής είναι μέλος του Χ.Α. (κωδικός Ο.Α.Σ.Η.Σ.)
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