
 
 

 
 
 

Προσυµβατικό ΠληροφοριακόΈντυπο  MiFID 
 
 

Το παρόν έντυπο χωρίζεται σε δύο τµήµατα. Στο πρώτο τµήµα σας δίδονται πληροφορίες ως 
Ιδιώτη Επενδυτή σχετικά µε την Attica Bank και τις πολιτικές που εφαρµόζει για να 
εξασφαλίσει σε εσάς τη µεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια και ποιότητα επενδυτικών συναλλαγών, 
σύµφωνα και µε τις επιταγές της οδηγίας MiFID. Στο δεύτερο τµήµα σας δίδεται µία 
ενηµέρωση, η οποία περιλαµβάνει καθοδηγήσεις και προειδοποιήσεις για τους κινδύνους µε 
τους οποίους συνδέονται οι επενδύσεις σε χρηµατοπιστωτικά µέσα. 
 
Το Προσυµβατικό Πληροφοριακό  Έντυπο  MiFID είναι ένα δυναµικό σύνολο πληροφοριών το 
οποίο θα εµπλουτίζεται συνεχώς ανάλογα µε τις εξελίξεις στον τοµέα των επενδύσεων αλλά 
και τις τυχόν αλλαγές στις απαιτήσεις πληροφόρησης που θα θέσουν στο µέλλον οι εποπτικές 
αρχές. Για αυτό το λόγο σας προτρέπουµε σε τακτά χρονικά διαστήµατα να επισκέπτεστε την 
ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.atticabank.gr) στην οποία θα βρίσκεται συνεχώς η τελευταία 
και πιο ενηµερωµένη έκδοση του Εντύπου. 
 
Α΄ΜΕΡΟΣ 

 
MiFID 
 
Η MiFID ή Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μεσών και τα εκτελεστικά αυτής µέτρα, 
που θεσπίζονται µε την Οδηγία 2006/73/ΕΚ και τον Κανονισµό 1287/2006 επιδιώκουν την 
προώθηση της δηµιουργίας µιας κοινοτικής, ενιαίας αγοράς επενδυτικών υπηρεσιών   
 
Εφαρµόζεται στα κράτη – µέλη της Ε.Ε.,  στη  Νορβηγία, στην Ισλανδία και το Λιχτενσταϊν. 
Στην ελληνική νοµοθεσία έχει ενσωµατωθεί µε τις  διατάξεις του νόµου 3606/2007 για τις 
αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων. Οι διατάξεις του νόµου εφαρµόζονται στις ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕ∆, 
τους διαχειριστές αγοράς, καθώς και σε οργανωµένες αγορές. Ορισµένες από τις διατάξεις του 
νόµου εφαρµόζονται στα πιστωτικά ιδρύµατα (Π.Ι) όταν αυτά ασκούν επενδυτικές 
δραστηριότητες ή παρέχουν διάφορες επενδυτικές υπηρεσίες και στις ΑΕ∆ΑΚ. 
 
Βασικοί στόχοι της MiFID είναι η παροχή υψηλού επιπέδου προστασίας στους επενδυτές, η 
ενίσχυση του θεσµού της ενιαίας αγοράς επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η 
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και διαφάνειας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος . 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 
 
Στα πλαίσια της Οδηγίας MiFID οι πελάτες των εταιρειών επενδύσεων χωρίζονται σε τρεις 
κατηγορίες. 
 

• Επαγγελµατίες 
o Πελάτες που διαθέτουν εµπειρία και εξειδίκευση ως προς τη διαχείριση 

επενδυτικών αποφάσεων και την εκτίµηση κινδύνων και συνεπώς χρειάζονται 
µικρότερη πληροφόρηση. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν. 3606/2007 
θεωρούνται Επαγγελµατίες Πελάτες οι εξής : 

 
 Πιστωτικά Iδρύµατα, ΕΠΕΥ, Συνταξιοδοτικά Ταµεία και οι εταιρείες 
διαχείρισής τους, Οργανισµοί Συλλογικών Επενδύσεων, Ασφαλιστικές 
εταιρείες, Ανώνυµες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου κλπ. 

 
 Μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν 2 τουλάχιστον εκ των 3 κάτωθι 
κριτηρίων. 

                                                                                 

http://www.atticabank.gr/
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o  Ίδια κεφάλαια µεγαλύτερα των 2 εκ ευρώ, 
o  καθαρό κύκλο εργασιών υψηλότερο των 40 εκ ευρώ  
o σύνολο ενεργητικού τουλάχιστον 20 εκ ευρώ.  

 Κυβερνήσεις, δηµόσιοι φορείς, διεθνείς και υπερεθνικοί οργανισµοί. 
 Άλλοι θεσµικοί επενδυτές, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια του νόµου 

 
• Επιλέξιµοι αντισυµβαλλόµενοι 

o Αποτελούν ειδική κατηγορία πελατών που απαιτούν την ελάχιστη δυνατή 
προστασία και για την οποία δεν εφαρµόζονται τα άρθρα 25 και 28 του νόµου 
3606 / 2007. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι ΑΕΠΕΥ, τα  Πιστωτικά 
Ιδρύµατα, Εθνικές Κυβερνήσεις, Κεντρικές Τράπεζες κλπ. 

 
• Ιδιώτες 

o Κάθε πελάτης που δεν είναι Επαγγελµατίας ή Επιλέξιµος Αντισυµβαλλόµενος. 
Στον Ιδιώτη πελάτη προσφέρεται το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας. 

 
 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ   
 
Οι πελάτες έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν, υποβάλλοντας έγγραφο αίτηµα αλλαγή της 
κατηγορίας στην οποία ανήκουν,  εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 

• Ιδιώτης σε Επαγγελµατία:  
 
Ο Ιδιώτης πελάτης δύναται να ενταχθεί στην κατηγορία του Επαγγελµατία πελάτη εάν 
ικανοποιούνται δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα κριτήρια 

o Έχει πραγµατοποιήσει περισσότερες από δέκα σηµαντικού µεγέθους συναλλαγές 
σε χρηµατοπιστωτικά προϊόντα κάθε τρίµηνο για το προηγούµενο έτος 

o Έχει επενδυτικό χαρτοφυλάκιο αξίας µεγαλύτερης των 500 χιλ ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένων των καταθέσεων του 

o Έχει εργαστεί ή εργάζεται τουλάχιστον για ένα χρόνο στον χρηµατοοικονοµικό 
τοµέα  σε επαγγελµατική θέση που απαιτεί γνώση των συναλλαγών ή των 
υπηρεσιών που επιθυµεί να πραγµατοποιήσει 

Η  Τράπεζα δύναται να αποδεχτεί το αίτηµα του πελάτη, αφού βεβαιωθεί µετά από 
κατάλληλη αξιολόγηση της ικανότητας, της πείρας και των γνώσεων του πελάτη ότι 
είναι ικανός να λάβει µόνος του επενδυτικές αποφάσεις και κατανοεί τους συναφείς 
επενδυτικούς κινδύνους  

 
• Επαγγελµατίας σε Ιδιώτη:  
 
Ο Επαγγελµατίας πελάτης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει να αντιµετωπιστεί ως Ιδιώτης και 
να του παρασχεθεί υψηλότερο επίπεδο προστασίας. Το ίδιο ισχύει και για τον Επιλέξιµο 
Αντισυµβάλλοµενο, ο οποίος δύναται να ενταχθεί στις κατηγορία του Επαγγελµατία ή του 
Ιδιώτη Πελάτη.  

 
  



   
   

 

 - 3 -

Η Τράπεζα 
 
Συνοπτικά στοιχεία για την Τράπεζα: 
 
Πλήρης Επωνυµία Τράπεζα Αττικής Α.Ε. 
∆ιακριτικός Τίτλος Attica Bank 
‘Ετος Ίδρυσης 1925 
Έτος Εισαγωγής στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 1964 
∆ιεύθυνση Οµήρου 23, Αθήνα 106 72 
Γλώσσα Επικοινωνίας Ελληνική 
Τηλέφωνικό Κέντρο 210 366 9000 
Website www.atticabank.gr 
Email  info@atticabank.gr 
 
Η Attica Bank λειτουργεί ως Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
ν.2190/20 περί Ανώνυµων Εταιρειών, τις διατάξεις του ν.2076/92 περί πιστωτικών ιδρυµάτων 
και τις διατάξεις των λοιπών συναφών νοµοθετηµάτων. Η Τράπεζα ελέγχεται για τη λειτουργία 
της από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.   
 
Παρεχόµενες Επενδυτικές Υπηρεσίες 

 
Η Τράπεζα, µε απόφαση της Εκτελεστικής της Επιτροπής,  παρέχει τις κάτωθι επενδυτικές και 
παρεπόµενες υπηρεσίες: 
 

1. Λήψη και διαβίβαση εντολών. Αυτή η υπηρεσία περιλαµβάνει τη λήψη εντολής για την 
εκτέλεση πράξης αγοράς/πώλησης χρηµατοπιστωτικών µέσων από τον πελάτη και τη 
διαβίβαση της σε έναν παροχέα.  

2. Εκτέλεση εντολών εκ µέρους πελατών. Αυτή η υπηρεσία περιλαµβάνει την εκτέλεση 
των εντολών των πελατών σε µία χρηµατοπιστωτική αγορά.   

3. Αναδοχή χρηµατοπιστωτικών µέσων µε σκοπό τη µεταπώλησή τους (Underwriting) 
αυτή η υπηρεσία περιλαµβάνει την εγγραφή ή την αγορά χρηµατοπιστωτικών µέσων 
απευθείας από τον εκδότη ή τον πωλητή, µε σκοπό τη µεταπώλησή τους.  

4. Τοποθέτηση χρηµατοπιστωτικών µέσων. Αυτή η υπηρεσία περιλαµβάνει την ανεύρεση 
επενδυτών εκ µέρους ενός εκδότη ή ενός πωλητή χρηµατοπιστωτικών µέσων.  

5. Φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηµατοπιστωτικών µέσων για λογαριασµό των 
πελατών, συµπεριλαµβανοµένης της θεµατοφυλακής και των σχετικών υπηρεσιών 
όπως διαχείριση χρηµατικών διαθεσίµων 

6. Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε έναν επενδυτή για να µπορέσει να εκτελέσει µια 
συναλλαγή σε ένα ή περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα, όπου η εταιρεία που 
παρέχει την πίστωση ή το δάνειο εµπλέκεται στη συναλλαγή.  

7. Συµβουλές σε επιχειρήσεις σχετικά µε την κεφαλαιακή τους διάρθρωση, την κλαδική 
στρατηγική και συναφή θέµατα, συµβουλές και υπηρεσίες σχετικά µε συγχωνεύσεις και 
την εξαγορά επιχειρήσεων.  

8. Υπηρεσίες συναλλάγµατος όταν αυτές συνδέονται µε την παροχή επενδυτικών 
υπηρεσιών.  

9. Έρευνα στον τοµέα των επενδύσεων και χρηµατοοικονοµική ανάλυση ή άλλες µορφές 
γενικών συστάσεων σχετικών µε συναλλαγές σε χρηµατοπιστωτικά µέσα.  

10. Υπηρεσίες σχετικές µε Αναδοχές.  
11. Υπηρεσίες και δραστηριότητες εξοµοιούµενες µε επενδυτικές ή παρεπόµενες 

υπηρεσίες, σχετικές µε τα υποκείµενα µέσα παραγώγων, τα οποία ορίζονται από το 
Νόµο, όταν συνδέονται µε την παροχή επενδυτικών ή επικουρικών υπηρεσιών.  

 



   
   

 

 - 4 -

Συνδεδεµένοι Αντιπρόσωποι 
 
Η Τράπεζα Αττικής στην παρούσα φάση δεν ενεργεί µέσω συνδεδεµένων αντιπροσώπων. 
 
Τήρηση αρχείων 
 
Η Τράπεζα τηρεί αρχεία  σχετικά µε τις συναλλαγές σε χρηµατοπιστωτικά µέσα που έχει 
διενεργήσει είτε για ίδιο λογαριασµό είτε για λογαριασµό πελατών καθώς και αρχεία µε τα 
έγγραφα και τις συµβάσεις µε τον πελάτη, που περιέχουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 
των συµβαλλοµένων µερών καθώς και τους όρους παροχής υπηρεσιών  κατά τη συνολική 
διάρκεια της σχέσης µε τον πελάτη. Επίσης τηρεί αρχεία µε πληροφορίες για την ταυτότητα 
του πελάτη για την πρόληψη της χρησιµοποίηση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµοποιηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.   
 
Σηµειώνεται ότι οι επικοινωνίες (email, SMS, χρήση ιστοσελίδων, έντυπη αλληλογραφία, 
τηλεφωνικές κλήσεις κλπ) µπορεί να παρακολουθούνται όταν και όπου αυτό θεωρηθεί 
απαραίτητο και για λόγους που επιτρέπονται από το νόµο. Η Τράπεζα δύναται να καταγράφει 
τηλεφωνικές συνοµιλίες χωρίς τη χρήση προειδοποιητικού τόνου και τα αρχεία των 
τηλεφωνικών συνοµιλιών αποτελούν απόδειξη εντολών πελατών αλλά και αποκλειστική 
ιδιοκτησία της Τράπεζας. 
 
Γνωστοποιήσεις – Ενηµέρωση Πελατών 
 
Η Τράπεζα για τις συναλλαγές που εκτελεί για λογαριασµό των πελατών της, αποστέλλει 
στους πελάτες της επιβεβαίωση εκτέλεσης των συναλλαγών τους το αργότερο εντός της 
επόµενης εργάσιµης ηµέρας από την ηµέρα εκτέλεσης τους.  Για τις περιπτώσεις όπου η 
Τράπεζα εκτελεί τη λήψη και διαβίβαση εντολής, η αντίστοιχη πληροφόρηση εκτέλεσης της 
εντολής θα δίδεται από τη συνεργαζόµενη ΕΠΕΥ, η οποία µεσολάβησε για την εκτέλεση της 
εντολής.  
 
Έλεγχος Καταλληλότητας 
 
Για την παροχή υπηρεσιών ∆ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου και Επενδυτικές Συµβουλές, ο 
πελάτης παρέχει στην Τράπεζα όλες τις πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά µε την 
γνώσεις και την εµπειρία του σε επενδύσεις επί χρηµατοπιστωτικών µέσων, την οικονοµική 
του κατάσταση και τους στόχους της επένδυσης του. Με βάση τις πληροφορίες αυτές, η 
Τράπεζα θα αξιολογήσει ποιου τύπου επενδύσεις, είναι κατάλληλες για τον πελάτη.  Εάν για 
οποιοδήποτε λόγο ο πελάτης δεν προσκοµίσει τις απαραίτητες πληροφορίες η Τράπεζα δεν 
θα δύναται να του παράσχει τις παραπάνω υπηρεσίες.  
 
Έλεγχος Συµβατότητας 
 
Για τις επενδυτικές υπηρεσίες, πλην αυτών της ∆ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου και της Παροχής 
επενδυτικών Συµβουλών,  ο πελάτης παρέχει τις πληροφορίες που του ζητούνται από την 
Τράπεζα, έτσι ώστε η Τράπεζα να µπορεί να αξιολογήσει τη συµβατότητα των ζητούµενων 
επενδυτικών υπηρεσιών µε τον πελάτη. Εάν ο πελάτης για οποιοδήποτε λόγο δεν τις 
προσκοµίσει,  η Τράπεζα δεν έχει τη δυνατότητα να κρίνει κατά πόσον η παροχή της 
ζητούµενης από αυτόν επενδυτικής υπηρεσίας είναι κατάλληλη. Σε αυτή την περίπτωση η 
Τράπεζα έχει τη δυνατότητα αλλά όχι την υποχρέωση να προωθήσει και εκτελέσει εντολές του 
πελάτη για πράξεις επί των χρηµατοπιστωτικών µέσων, αφού τον προειδοποιήσει σχετικά.   
 
Βέλτιστη Εκτέλεση Εντολών 
 
Η Τράπεζα αξιοποιώντας την εµπορική της πείρα και κρίση και λαµβάνοντας υπόψη της 
κριτήρια όπως το κόστος, η ταχύτητα, η πιθανότητα υλοποίησης της εντολής, τα ιδιαίτερα 
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χαρακτηριστικά κάθε χρηµατοπιστωπιστωτικού µέσου (αντικειµένου της εντολής) και εν γένει 
κάθε παράγοντα που αφορά την εκτέλεση της εντολής επιχειρεί να επιτυγχάνει το βέλτιστο 
αποτέλεσµα για τον κάθε πελάτη. Στην περίπτωση που ο πελάτης δίδει συγκεκριµένες οδηγίες 
εκτέλεσης της εντολής του, η Τράπεζα ακολουθεί αυτές τις εντολές. Εάν οι οδηγίες του πελάτη 
εµποδίζουν την Τράπεζα να λάβει τα µέτρα που προβλέπονται στην πολιτική εκτέλεσης 
εντολών της, ο πελάτης θα ενηµερώνεται σχετικά πριν την εκτέλεση της εντολής του. Η 
Τράπεζα δεσµεύεται να επανεξετάζει σε εύλογα χρονικά διαστήµατα, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο νόµο, την πολιτική της για τη βέλτιστη εκτέλεση εντολών.  
 
Πολιτική ∆ιαχείρισης Σύγκρουσης Συµφερόντων  
 
Η Attica Bank είναι ένας µεγάλος χρηµατοπιστωτικός οργανισµός, µε πολυσχιδείς 
δραστηριότητες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα το ενδεχόµενο να εµφανιστούν περιπτώσεις 
σύγκρουσης συµφερόντων των πελατών της µε  συµφέροντα: 
 

o της Τράπεζας, 
o άλλων συνδεόµενων µε την Τράπεζα εταιρειών, 
o των στελεχών και υπαλλήλων των παραπάνω 
o άλλων πελατών της Τράπεζας ή των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών 
 

Η Τράπεζα έχει διαµορφώσει στρατηγική διαχείρισης σύγκρουσης συµφερόντων και 
ειδικότερα έχει θεσπίσει συγκεκριµένες διαδικασίες για τον εντοπισµό τέτοιων φαινοµένων και 
πολιτικές διαχείρισης τους. Η Τράπεζα έχει εξασφαλίσει ότι τα πρόσωπα που εµπλέκονται σε 
δραστηριότητες που ενέχουν κίνδυνο σύγκρουσης συµφερόντων ενεργούν ανεξάρτητα µεταξύ 
τους.  
Σε περίπτωση που παρουσιαστεί αδυναµία αντιµετώπισης τυχόν σύγκρουσης συµφερόντων 
και προκειµένου αυτή να µην αποβεί επιζήµια για τα συµφέροντα πελάτη της, θα 
γνωστοποιείται στον τελευταίο , έτσι ώστε να αποφασίζει εν πλήρη γνώση των δεδοµένων να 
προβεί ή όχι στην υλοποίηση των επενδυτικών του κινήσεων.  
Επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε την πολιτική σύγκρουσης συµφερόντων της Τράπεζας 
µπορούν να δοθούν στον πελάτη µετά από σχετικό του αίτηµα.  
 
Κόστος Επενδυτικών Υπηρεσιών - Αποζηµιώσεις 
 
Η Τράπεζα παρέχει στον πελάτη αναλυτική πληροφόρηση για τα κόστη και τις σχετικές 
χρεώσεις αναφορικά µε την παροχή κάθε επενδυτικής υπηρεσίας. Για την κάθε επενδυτική 
υπηρεσία ο πελάτης κατά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης θα ενηµερώνεται σχετικά µε 
το ύψος των προµηθειών, εξόδων και τυχόν φόρων πληρωτέων στην Τράπεζα. Η Τράπεζα 
για λόγους εµπορικούς και λειτουργικούς συνεργάζεται µε άλλες εταιρείες παροχής 
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών (πιστωτικά ιδρύµατα, ΑΧΕΠΕΥ, ΑΕΕ∆ κλπ) ως δότης ή 
παραλήπτης εντολών εκτέλεσης επενδυτικών υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης δεν 
επιβαρύνεται µε επιπλέον έξοδα αλλά η Τράπεζα µπορεί να εισπράττει ή να πληρώνει αµοιβή, 
προµήθειες ή µη χρηµατικά οφέλη από και προς τις συνεργαζόµενες εταιρείες βάσει διµερών 
συµβάσεων. Ο πελάτης κατόπιν αιτήµατος του µπορεί να ενηµερωθεί  για τις επιµέρους 
αµοιβές, προµήθειες ή µη χρηµατικά οφέλη που έχει εισπράξει ή πληρώσει η Τράπεζα κατά 
την εκτέλεση των επενδυτικών υπηρεσιών που τον αφορούν.   
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Β΄ΜΕΡΟΣ 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ. 
 
Οι παρακάτω πληροφορίες σχετικά µε τα χρηµατοπιστωτικά µέσα και τους επενδυτικούς 
κινδύνους που αυτά ενέχουν, έχουν ως στόχο την ενηµέρωση του Ιδιώτη Πελάτη,σε 
κατανοητή µορφή, έτσι ώστε να προβαίνει στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, αφού έχει 
κατανοήσει τη φύση και τους κινδύνους των προσφεροµένων επενδυτικών υπηρεσιών .  Το 
παρόν Πληροφοριακό ∆ελτίο παρέχει µία µη εξαντλητική παρουσίαση των χαρακτηριστικών 
των επενδυτικών προϊόντων και των κινδύνων τους. Ο Ιδιώτης Πελάτης δεν πρέπει να  
διεξάγει επενδυτικές συναλλαγές χωρίς να είναι βέβαιος ότι κατανοεί πλήρως τη φύση και την 
έκταση της έκθεσης του στον κίνδυνο και τη δυνητική οικονοµική ζηµία που µπορεί να 
υποστεί.  
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
1. ΜΕΤΟΧΕΣ 
 
Η µετοχή είναι ένα εµπορικό έγγραφο ο κάτοχος του οποίου αποκτά το δικαίωµα συµµετοχής 
στα κεφάλαια και στα κέρδη της αντίστοιχης ανώνυµης εταιρείας. Ο κάτοχος ενός αριθµού 
µετοχών είναι ουσιαστικά συνιδιοκτήτης της εταιρείας. Ο λόγος του αριθµού µετοχών του 
µετόχου / συνολικό αριθµό µετοχών σε κυκλοφορία της ανώνυµης εταιρείας αποτελεί τη σχέση 
που προσδιορίζει το ποσοστό συµµετοχής του µετόχου στην ανώνυµη εταιρεία. 
 
Οι επενδυτές που αγοράζουν µετοχές πιστεύουν ότι θα έχουν ικανοποιητικά οφέλη τόσο από 
τα µελλοντικά µερίσµατα όσο και από την µελλοντική αύξηση των τιµών τους. Και τα δύο αυτά 
συστατικά της συνολικής απόδοσης από την κατοχή των µετοχών είναι αβέβαια δηλαδή 
ενέχουν κίνδυνο. Οι µετοχές υπόκεινται στον κίνδυνο επιλογής (selection risk) και στον µη-
συστηµατικό κίνδυνο (unsystematic risk). Σε περίπτωση αγοραπωλησίας µετοχών, η τιµή της 
µετοχής µιας εταιρείας εξαρτάται από την πορεία της εταιρείας στην αγορά, την πιστοληπτική 
της ικανότητα και τα οικονοµικά της µεγέθη.  
 
Επίσης σηµειώνεται και ο κίνδυνος σχετικά µε την πληρωµή ή µη του ετήσιου µερίσµατος από 
µία εισηγµένη στο χρηµατιστήριο εταιρεία στο µέτοχο αυτής. Το µέρισµα εξαρτάται από τα 
οικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρείας αλλά δεν εξασφαλίζεται, καθώς η πληρωµή και το 
ποσό του µερίσµατος έγκειται τελικά στην ευχέρεια της εταιρείας.   
 
2. ΟΜΟΛΟΓΑ 
 
Πρόκειται για ένα χρεόγραφο στο οποίο είναι ενσωµατωµένο ένα δικαίωµα είσπραξης από τον 
κάτοχό του, ορισµένου ποσού (κουπόνι) το οποίο θα καταβληθεί από τον εκδότη του σε 
προκαθορισµένους χρόνους έως τη λήξη του.  
 
Η αγορά οµολόγου από τον επενδυτή αποτελεί στην ουσία χρηµατοδότησή του εκδότη του 
οµολόγου, µε τον τελευταίο να υποχρεούται να επαναγοράσει τον τίτλο, πληρώνοντας το 
αρχικό κεφάλαιο µαζί µε τον προσυµφωνηµένο τόκο. Οι όροι επαναγοράς ορίζονται κατά την 
έκδοση του οµολόγου.  Σε αυτούς περιλαµβάνονται το ποσό, το είδος και ο τρόπος 
υπολογισµού του κουπονιού (σταθερό-κυµαινόµενο) όπως και η συχνότητα πληρωµών των 
κουπονιών. Η απόδοση του οµολογιακού τίτλου εξαρτάται από το κουπόνι του και από τη 
διαφορά µεταξύ της τιµής αγοράς και πώλησής του. 
 
Ο κίνδυνος του επενδυτή στην περίπτωση αυτή έχει να κάνει µε τον κίνδυνο του επιτοκίου, 
δηλαδή πτώση της αξίας των χρεογράφων εάν ενισχυθούν τα επιτόκια, τους κινδύνους 
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ρευστότητας, πιστωτικού περιθωρίου, πρόωρης αποπληρωµής, πληθωρισµού και τον 
πιστωτικό κίνδυνο. 
  
3. ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 
 
Αποτελούν συνήθως οµολογίες µε λήξη έως ένα έτος (έντοκα γραµµάτια) οι οποίες 
διαπραγµατεύονται κυρίως στις τοπικές αγορές χρήµατος. Ο επενδυτικός κίνδυνος συνίσταται 
σε ρίσκο ρευστότητας, επιτοκίου και πιστωτικού περιθωρίου. 
 
4. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 
Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο (Α/Κ) όπως περιγράφεται από το νόµο αποτελεί µία "Οµάδα 
περιουσίας η οποία αποτελείται από µετρητά και κινητές αξίες της οποίας τα επιµέρους 
στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερα του ενός πρόσωπα". Ο όρος "Κεφάλαιο" 
χαρακτηρίζει το σύνολο του ποσού που συγκεντρώνεται από τους επενδυτές, ενώ ο όρος 
"Αµοιβαίο" περιγράφει το γεγονός ότι όλοι οι συνεισφέροντες (µεριδιούχοι) στην δηµιουργία 
της περιουσίας αυτής, µοιράζονται τα κέρδη και τις ζηµιές που µπορεί να προκύψουν, 
ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής του καθένα σε αυτό. Τα Α/Κ δεν δίνουν τόκο ούτε έχουν 
προκαθορισµένες αποδόσεις. Η απόδοση για τον µεριδιούχο είναι η διαφορά που µπορεί να 
δηµιουργηθεί ανάµεσα στο κεφάλαιο επένδυσης και στην αποτίµηση αυτής σε µελλοντικό 
χρόνο. Στα Α/Κ οι προηγούµενες αποδόσεις δε διασφαλίζουν τις µελλοντικές αποδόσεις. 
 
Τα Α/Κ διακρίνονται σε πολλές κατηγορίες ανάλογα µε τις επενδύσεις στις οποίες προβαίνουν. 
∆ιακρίνονται σε εξωτερικού/εσωτερικού, µετοχικά, µικτά, οµολογιακά, διαθεσίµων. Το κάθε 
Α/Κ ανάλογα µε την κατηγορία του χαρακτηρίζεται από διαφορετικούς κινδύνους αλλά και 
επιδόσεις. Η σύσταση του κάθε χαρτοφυλακίου εµπεριέχει το κίνδυνο της µορφής που θα έχει 
αυτό (δυναµικό, ισορροπηµένο ή συντηρητικό).  
 
Η επένδυση σε οποιοδήποτε Α/Κ συνδέεται ενδεικτικά µε τον κίνδυνο αγοράς, κίνδυνο 
επιτοκίων, πιστωτικό και συναλλαγµατικό κίνδυνο. 
 
5. ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (option contracts) 
 
Τα συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης (∆Π ή Options) δίνουν στον αγοραστή τους το 
δικαίωµα, αλλά όχι την υποχρέωση να αγοράσει (δικαίωµα αγοράς, ∆.Α. ή Call), ή να 
πουλήσει (δικαίωµα πώλησης, ∆.Π. ή Put) ένα υποκείµενο προϊόν (π.χ. µετοχή) σε µία 
προκαθορισµένη τιµή (την τιµή εξάσκησης ή Strike price ή Exercise price) πριν από (option 
αµερικάνικου τύπου) ή σε µια (option ευρωπαϊκού τύπου) συγκεκριµένη µελλοντική 
ηµεροµηνία. Tο έτερο συµβαλλόµενο µέρος αναλαµβάνει την αντίστοιχη υποχρέωση. 
 
Το χρηµατικό ποσό (τίµηµα ή premium) που καλείται να πληρώσει ο αγοραστής ενός ∆Π στον 
πωλητή του, προκειµένου να αποκτήσει το δικαίωµα αλλά όχι την υποχρέωση να αγοράσει 
(∆.Α.) ή να πουλήσει (∆.Π.) την υποκείµενη αξία µέχρι ή στην ηµεροµηνία λήξης του 
δικαιώµατος είναι το τίµηµα του συµβολαίου (premium). Η πληρωµή αυτή γίνεται στον πωλητή 
ανεξάρτητα µε το αν το δικαίωµα θα εξασκηθεί ή όχι. Έτσι η µέγιστη επικείµενη ζηµιά που 
µπορεί να έχει ο αγοραστής από την αγορά ενός ∆Π περιορίζεται στην αξία του αρχικού 
τιµήµατος ενώ αντίθετα, η επικείµενη ζηµιά του πωλητή είναι απεριόριστη. Αυτός είναι ο λόγος 
που κάνει την πώληση δικαιωµάτων πολύ επικίνδυνη. Η συνολική αξία του τιµήµατος του 
συµβολαίου δικαιώµατος καθορίζεται από την προσφορά και τη ζήτηση και αποτελείται από 
την εσωτερική αξία και την αξία χρόνου (Premium = Intrinsic value + Time (extrinsic) value).  
Άλλοι κίνδυνοι που χαρακτηρίζουν τα δικαιώµατα προαίρεσης είναι ο κίνδυνος µεταβολής της 
τιµής, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο κίνδυνος επιτοκίων. 
 
 



   
   

 

 - 8 -

6. ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (Futures contacts) 
 
Αποτελούν συµβόλαια για την αγορά ή την πώληση ενός συγκεκριµένου χρηµατοπιστωτικού 
τίτλου σε µία συγκεκριµένη µελλοντική ηµεροµηνία και σε µία προκαθορισµένη τιµή.  
 
Τα futures είναι ουσιαστικά συµφωνία µεταξύ 2 µερών τα οποία συµφωνούν να προχωρήσουν 
σε µία συγκεκριµένη αγοραπωλησία σε µία συγκεκριµένη µελλοντική χρονική στιγµή και σε 
συγκεκριµένη τιµή. Στο future ως χρηµατοπιστωτικό µέσο καθορίζονται επακριβώς όλοι οι 
όροι της µελλοντικής συναλλαγής (ποσότητα µετοχών συγκεκριµένης εταιρείας, ηµεροµηνία 
συναλλαγής κλπ) πλην της τιµής της συναλλαγής, η οποία προσδιορίζεται από τη συµφωνία 
των συµβαλλοµένων (προσφορά και ζήτηση) και µεταβάλλεται συνεχώς ανάλογα µε την 
πορεία της τιµής της µετοχής).  Άλλοι κίνδυνοι που χαρακτηρίζουν τα συµβόλαια µελλοντικής 
εκπλήρωσης είναι ο κίνδυνος µεταβολής της τιµής, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο κίνδυνος 
επιτοκίων. 
 
7. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
  
Είναι αξιόγραφα που συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά του σταθερού εισοδήµατος και των 
δικαιωµάτων προαίρεσης ή futures.  Αντίθετα µε τα παραδοσιακά οµόλογα που προσφέρουν 
ένα ετήσιο προκαθορισµένο κουπόνι, τα προϊόντα εγγυηµένου κεφαλαίου προσφέρουν ένα 
ευµετάβλητο κέρδος καθώς η επίδοσή τους είναι συνδεδεµένη µε υποκείµενες αξίες όπως η 
πορεία επιτοκίων, µετοχές δείκτες τιµών αγαθών, χρηµατιστηριακοί δείκτες, αγορές ξένου 
συναλλάγµατος. Ως αποτέλεσµα τα κέρδη µπορούν να είναι σηµαντικά υψηλότερα (ή 
χαµηλότερα) από τα αντίστοιχα οµόλογα.  Χαρακτηριστικό των προϊόντων εγγυηµένου 
κεφαλαίου είναι ότι εγγυώνται το αρχικό κεφάλαιο κατά την ηµεροµηνία λήξης (εφόσον έχει 
συµφωνηθεί η προστασία κεφαλαίου εξ’ αρχής). 
 
Ο κίνδυνος εξαρτάται από το είδος της υποκείµενης αξίας και το ύψος του εγγυηµένου ή µη 
κεφαλαίου και ο κάθε επενδυτής θα πρέπει να ζητεί λεπτοµερή και εξειδικευµένη 
πληροφόρηση για κάθε επιµέρους προϊόν. Σε περίπτωση πρόωρης ρευστοποίησης 
υπεισέρχεται ποινή που είναι συνήθως ένα µικρό ποσό του επενδυµένου κεφαλαίου. 
 
8. ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ (Margin) 
 
Αγορά αξιών µε πίστωση, είναι η παροχή πίστωσης για αγορά µετοχών ή και άλλων αξιών µε 
ενέχυρο ένα χαρτοφυλάκιο αξιών (µετρητά, οµόλογα, µετοχές κλπ). Το περιθώριο ασφάλειας 
είναι το χαρτοφυλάκιο που θα πρέπει να ενεχυριάσει ο επενδυτής ώστε να µπορεί να 
χρηµατοδοτήσει νέες αγορές µετοχικών τίτλων. Ο επενδυτής σε ηµερήσια βάση πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι το χαρτοφυλάκιο αξιών του καλύπτει τους αναλαµβανόµενους κινδύνους. Οι 
κίνδυνοι που συνδέονται µε την αγορά αξιών µε πίστωση είναι ο κίνδυνος µόχλευσης, ο 
κίνδυνος της υποκείµενης αξίας,  ο κίνδυνος µεταβολής της τιµής των αγορασθέντων αξιών 
και ο επιτοκιακός κίνδυνος. 
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ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
Κίνδυνος Αγοράς: Προέρχεται από µεταβολές των µεταβλητών της  αγοράς όπως επιτόκια, 
τιµές µετοχών και δεικτών, συναλλαγµατικές ισοτιµίες, τιµές προϊόντων/ εµπορευµάτων και 
µεταβλητότητες αυτών των παραγόντων. 
 
Συστηµικός Κίνδυνος: Ο κίνδυνος µεταβολής της αξίας ενός χρηµατοοικονοµικού προϊόντος 
εξαιτίας παραγόντων που απορρέουν από τη φύση της αγοράς. Αφορά τον κίνδυνο που 
πηγάζει από τη συσχέτιση της τιµής µίας µετοχής µε την πορεία της αγοράς.  
 
Μη Συστηµικός Κίνδυνος: Είναι ο κίνδυνος µεταβολής της αξίας ενός χρηµατοοικονοµικού 
προϊόντος εξαιτίας συγκεκριµένων παραγόντων που επηρεάζουν τον εκδότη του προϊόντος. Ο 
κίνδυνος αυτός δεν συµπεριλαµβάνεται στον κίνδυνο  αγοράς. 
 
Επιτοκιακός Κίνδυνος: Ο επιτοκιακός κίνδυνος προκύπτει από την δυσµενή µεταβολή των 
επιτοκίων η οποία µπορεί να πλήξει µία επιτοκιακή (κατάθεση, οµόλογο, επιτοκιακά 
παράγωγα κλπ) ή µετοχική θέση. Άνοδος των επιτοκίων, γεγονός συχνό σε περιόδους 
κρίσεως ή πληθωρισµού, µπορεί να µειώσει σηµαντικά την αξία ενός οµολογιακού ή µετοχικού 
χαρτοφυλακίου ενώ αντίθετα πτώση µπορεί να την αυξήσει. 
 
Κίνδυνος Πληθωρισµού: Είναι η απώλεια της πραγµατικής αξίας του κεφαλαίου, η οποία 
προέρχεται από µεγαλύτερη της αναµενόµενης αύξηση του πληθωρισµού. 
 
Συναλλαγµατικός Κίνδυνος: Οι επενδύσεις σε διάφορες χώρες εµπεριέχουν το στοιχείο του 
συναλλαγµατικού κινδύνου αφού τα χρεόγραφα κάθε χώρας είναι εκφρασµένα στο νόµισµά 
της. Το ίδιο συµβαίνει και µε τις κάθε είδους καταθέσεις σε συνάλλαγµα. Αν το νόµισµα 
αναφοράς του επενδυτή (π.χ ευρώ) ισχυροποιηθεί σε σχέση µε αυτό των ξένων επενδύσεών 
του, η αξία του ξένου χαρτοφυλακίου εκφρασµένη σε ευρώ θα µειωθεί, ενώ εάν το ευρώ χάσει 
µέρος της αξίας του, η αξία των συναλλαγµατικών επενδύσεων εκφρασµένη σε ευρώ θα 
αυξηθεί. 
 
Κίνδυνος Περιθωρίου Επιτοκίου (spread): Το spread αποτελεί την διαφορά που υπάρχει 
ανάµεσα σε ένα προκαθορισµένο επιτόκιο αναφοράς (π.χ euribor) και στο πραγµατικό 
επιτόκιο µίας οµολογίας και εξαρτάται από την πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη της 
οµολογίας. Ο κίνδυνος συνίσταται στην υποβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας του εκδότη 
η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση του περιθωρίου επιτοκίου και µείωση της τρέχουσας αξίας της 
οµολογίας. 
 
Κίνδυνος Μεταβολής της τιµής: Οι τιµές των επενδυτικών προϊόντων µπορεί να υποστούν 
απρόβλεπτες διακυµάνσεις, προκαλώντας κίνδυνο ζηµίας. Οι τιµές αυξοµειώνονται 
βραχυπρόθεσµα, µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα, χωρίς να είναι δυνατός ο 
προσδιορισµός της διάρκειας αυτών των περιοδικών κύκλων. Αποτελεί µέρος του κινδύνου 
αγοράς. 
 
Πιστωτικός Κίνδυνος (default risk) : Η πιθανότητα αδυναµίας εκπλήρωσης της 
αναλαµβανόµενης υποχρέωσης από τον εκδότη οµολογιών ή της ελαχιστοποίησης της τιµής 
µίας εταιρικής µετοχής λόγω χρεωκοπίας της εταιρείας.  
 
Κίνδυνος Μόχλευσης: Μόχλευση είναι ο βαθµός στον οποίον ένας επενδυτής αναλαµβάνει 
επενδυτικό κίνδυνο µεγαλύτερο από το επενδυόµενο κεφάλαιο του. Κύριο χαρακτηριστικό της 
µόχλευσης είναι ότι σχετικά µικρές διακυµάνσεις στην τιµή των υποκείµενων αξιών οδηγούν 
σε πολλαπλάσιες ζηµιές ή κέρδη. Η επένδυση µέσω µόχλευσης µπορεί να αποβεί εξαιρετικά 
επικίνδυνη διότι µπορεί ο επενδυτής να χάσει µεγαλύτερο ποσό από το αρχικά επενδυόµενο 
κεφάλαιο του.   
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Κίνδυνος Ρευστότητας: Ο κίνδυνος αδυναµίας ρευστοποιήσεως σε επιθυµητή χρονική 
στιγµή και σε αναµενόµενη ή εύλογη τιµή. Η ρευστότητα µίας συγκεκριµένης αγοράς εξαρτάται 
από διάφορους παράγοντες αξιοπιστίας της αγοράς και µπορεί να µεταβάλλεται µε το χρόνο. 
Κίνδυνο ρευστότητας συνήθως παρουσιάζουν τα επενδυτικά προϊόντα χαµηλής 
εµπορευσιµότητας. 
  
Κίνδυνος Πρόωρης Αποπληρωµής: Στην περίπτωση που ο τύπος ενός οµολόγου δίνει την 
δυνατότητα στον εκδότη να ανακαλέσει και να αποπληρώσει πρόωρα τα οµόλογα, ο κίνδυνος 
αποπληρωµής είναι αυτός που προέρχεται από τη µη συµφέρουσα τιµή για τον επενδυτή 
στην οποία τα οµόλογα ανακαλούντα και αποπληρώνονται 
 
Κίνδυνος Μεταβλητότητας: Η µεταβλητότητα ενός επενδυτικού προϊόντος υπολογίζεται από 
την µέση διαφορά µεταξύ της υψηλότερης και χαµηλότερης τιµής του σε συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα. Υψηλή µεταβλητότητα προκαλείται από συχνές και δυναµικές κινήσεις της τιµής του 
επενδυτικού προϊόντος και υποδηλώνει αυξηµένο κίνδυνο επένδυσης. 
 
Κίνδυνος Αντισυµβαλλόµενου: Ορίζεται ως η πιθανότητα αθέτησης υλοποίησης µίας 
συµφωνίας µέσα σε συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα.  
 
Πολιτικός Κίνδυνος: Περιλαµβάνει κινδύνους που προέρχονται από κυβερνητικά διατάγµατα 
που αλλοιώνουν ή επηρεάζουν την αρχική µορφή του επενδυτικού προϊόντος (φορολογικοί 
νόµοι, νόµοι λειτουργίας αγορών, κλπ). Επενδύσεις σε προϊόντα αναδυοµένων αγορών 
συνήθως είναι πιο επικίνδυνες από τις αντίστοιχες επενδύσεις στις αναπτυγµένες αγορές. 
Τέτοιες επενδυτικές κινήσεις απαιτούν προσεκτική ανάλυση των διαφόρων επί  µέρους 
κινδύνων. 
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         Από: 
 
       ------------------------------------------ 
        
       ------------------------------------------ 

 
Προς:  
Attica Bank                         
Οµήρου 23, 10672,  
Αθήνα 
 
Ο/H υπογράφων την παρούσα δηλώνω ότι: 
 
 
 
• Έχω λάβει γνώση και έχω κατανοήσει το Προσυµβατικό Πληροφοριακό Έντυπο MiFID 
που µου παρέδωσε η Τράπεζα και γνωρίζω ότι µπορώ να ενηµερώνοµαι για τυχόν νέες, πιο 
ενηµερωµένες εκδόσεις της, είτε µέσω της ιστοσελίδας της Τράπεζας www.atticabank.gr , είτε 
µέσω των υποκαταστηµάτων αυτής κατόπιν προφορικού ή γραπτού αιτήµατος µου. 
 
                                           
 

 
 

Υπογραφή
  

http://www.atticabank.gr/
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