
 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ  ATTICA BANK 
 
 
 

1.ΓΕΝΙΚΑ 
 

Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών 
Μέσων (MiFID), η οποία έχει τεθεί σε εφαρµογή από την 1η Νοεµβρίου 2007  στην 
Ελλάδα µε τον Ν. 3606/2007 περί Αγορών Χρηµατοπιστωτικών Μέσων και άλλες 
διατάξεις, επιβάλλεται στις Τράπεζες και Ε.Π.Ε.Υ. η θέσπιση και εφαρµογή  και Πολιτικής 
Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών.  
Η Attica Bank (στο εξής «Τράπεζα») παρέχει σειρά επενδυτικών υπηρεσιών που 
συµπεριλαµβάνουν την εκτέλεση εντολών ή τη διαβίβαση εντολών προς εκτέλεση προς 
τρίτους ή προς εταιρείες - µέλη του Οµίλου της . 
Με την παρούσα Πολιτική η Τράπεζα θέτει τις βασικές αρχές που διέπουν τη λήψη και 
διαβίβαση εντολών, καθώς και την εκτέλεση των εντολών για λογαριασµό πελατών .Η 
Τράπεζα   παρακολουθεί συστηµατικά την εφαρµογή  της Πολιτικής  και αξιολογεί την 
αποτελεσµατικότητά της. Με την Πολιτική αυτή είναι σε θέση να αποδεικνύει, όποτε 
απαιτηθεί, ότι λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα για την επίτευξη της βέλτιστης  εκτέλεσης 
εντολών.  

 
 
2.  ΟΡΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ   ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 
 
Βέλτιστη εκτέλεση είναι ο µηχανισµός και οι διαδικασίες που εφαρµόζει η Τράπεζα ώστε 
να διασφαλίσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα όταν λαµβάνει και διαβιβάζει εντολές 
σε τρίτους προς εκτέλεση,  καθώς και όταν εκτελεί εντολές για λογαριασµό τρίτων. 
Για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος για τον πελάτη λαµβάνει υπόψη 
τους ακόλουθους παράγοντες : 
            - Την τιµή του χρηµατοπιστωτικού µέσου, 
            - Τα  κόστη που συνδέονται µε την εκτέλεση της εντολής, 
            - Την ταχύτητα εκτέλεσης και διακανονισµού της εντολής 
            - Τον όγκο και τη φύση της εντολής  
            - Την πιθανότητα ολοκλήρωσης της συναλλαγής 
 
3.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ 
 
Η   βαρύτητα των παραπάνω παραγόντων διαφοροποιείται ανάλογα µε την κατηγορία 
πελατών ή προϊόντων και αξιολογείται συνεκτιµώντας τα ακόλουθα κριτήρια: 

3.1 Χαρακτηριστικά του πελάτη και κυρίως την κατηγοριοποίησή του σε 
επαγγελµατία ή ιδιώτη. 

 3.2 Χαρακτηριστικά της εντολής του πελάτη όπως: 
o εντολή µε  όριο ή εντολή στην τρέχουσα τιµή 
o το µέγεθος της εντολής και η πιθανή επίδρασή της στην αγορά. 

3.3 Χαρακτηριστικά του χρηµατοπιστωτικού µέσου της εντολής: 
o µετοχές 
o παράγωγα χρηµατιστηριακά/ ή µη 
o δοµηµένα χρηµατοπιστωτικά µέσα 
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o ευκολία ρευστοποίησης 
3.4 Χαρακτηριστικά των τόπων εκτέλεσης στους οποίους µπορεί να σταλεί προς 
εκτέλεση η εντολή : 

o ποιότητα εκτέλεσης και συνεχής διασφάλιση βέλτιστου αποτελέσµατος 
o βάθος ρευστότητας στον εν λόγω τόπο εκτέλεσης. 

 
4.  Η ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓOΝΤΩΝ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ 
 
Η στάθµιση των παραγόντων εκτέλεσης διαφοροποιείται ανάλογα  µε τα κριτήρια 
που περιγράφηκαν παραπάνω και διαµορφώνεται ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά των 
κριτηρίων ως εξής: 
4.1 Χαρακτηριστικά του πελάτη. 
       4.1.1. Ιδιώτες πελάτες: 
                 Για τους ιδιώτες πελάτες η Τράπεζα θεωρεί το συνολικό τίµηµα της 
εκτέλεσης των εντολών και τις χρεώσεις που σχετίζονται µε την εκτέλεση στον 
εκάστοτε τόπο εκτέλεσης σαν τον σηµαντικότερο  παράγοντα  βέλτιστης εκτέλεσης 
εντολών. Στο συνολικό τίµηµα συµπεριλαµβάνεται η τιµή του µέσου, τα σχετικά 
έξοδα,  τα τέλη του τόπου εκτέλεσης, εκκαθάρισης και διακανονισµού  καθώς και οι 
αµοιβές τρίτων. 
‘Όταν το χρηµατοπιστωτικό µέσο διαπραγµατεύεται σε περισσότερες από µία αγορές, 
τότε εκτός από το συνολικό τίµηµα συνεκτιµώνται και οι λοιποί παράγοντες. 
       4.1.2. Επαγγελµατίες  πελάτες 
                Για τους επαγγελµατίες πελάτες  οι παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη 
είναι η τιµή, οι σχετικές χρεώσεις και η πληρότητα εκτέλεσης της εντολής. 
 
  4.2 Χαρακτηριστικά εντολής. 
 
         Για τις εντολές οι οποίες είναι σε όγκο  σηµαντικά  µεγαλύτερες , από το 
σύνηθες των εντολών που εκτελούνται στη συγκεκριµένη αγορά και συνακόλουθα θα 
µπορούσαν  να την επηρεάσουν  σηµαντικά, είτε να υπερβούν τη διαθέσιµη 
ρευστότητα, η δυνατότητα  εκτέλεσης και διακανονισµού στο σύνολό της συνιστά 
τον σηµαντικότερο παράγοντα. 
 
4.3 Χαρακτηριστικά του χρηµατοπιστωτικού µέσου 
. 
     Η Τράπεζα λαµβάνει υπόψη το είδος του χρηµατοπιστωτικού µέσου  προκειµένου 
να προσδιορίσει τη σχετική βαρύτητα των παραγόντων εκτέλεσης. 
Για τις µετοχές και λοιπά αξιόγραφα που διαπραγµατεύονται σε οργανωµένες αγορές  
µε επαρκή ρευστότητα και  µε δηµόσιες τιµές, η Τράπεζα θεωρεί σηµαντικότερους 
παράγοντες την τιµή και το κόστος εκτέλεσης της εντολής. 
Για τα προϊόντα  που δεν είναι διαπραγµατεύσιµα σε οργανωµένες αγορές ( όπως 
προθεσµιακά συµβόλαια, δικαιώµατα κ.α. ) και για τα οποία δεν υπάρχουν  δηµόσιες 
τιµές στην αγορά, η Τράπεζα θεωρεί σηµαντικότερο παράγοντα την δυνατότητα 
εκτέλεσης και διακανονισµού της συναλλαγής. 
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Για τα προϊόντα που  αναπτύσσει η Τράπεζα για λογαριασµό πελατών της, τα οποία 
ενσωµατώνουν µοναδικά χαρακτηριστικά ( σύνθετα προϊόντα ) και στα οποία 
αντισυµβαλλόµενος είναι η ίδια η Τράπεζα , σαν σηµαντικότερος παράγοντας  
χαρακτηρίζεται  η πληρότητα της ενηµέρωσης του πελάτη για τον τρόπο µε τον οποίο 
προκύπτει η τιµή του µέσου. 



Για τα προϊόντα τα οποία η Τράπεζα αγοράζει για λογαριασµό πελατών της και 
αναλαµβάνει  όµως το ρόλο του αντισυµβαλλοµένου, παρέχονται , κατόπιν αιτήµατος 
του πελάτη, όλες οι διαθέσιµες από τον εκδότη/δηµιουργό του προϊόντος 
πληροφορίες για το εν λόγω προϊόν.  
 
4.4 Χαρακτηριστικά του τόπου εκτέλεσης. 
 
Η εκτέλεση µιας εντολής  διαφέρει ανάλογα µε τον τόπο εκτέλεσής της. Είναι 
πιθανόν η επιλογή του τόπου  εκτέλεσής µίας εντολής να επηρεάσει τον τρόπο 
εκτέλεσης της. Η Τράπεζα µέσω της πολιτικής της καθορίζει τα χαρακτηριστικά των 
τόπων εκτέλεσης στους οποίους συστηµατικά επιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσµα. 
Η Τράπεζα  θεωρεί  ότι το κριτήριο αυτό δεν επηρεάζει σηµαντικά του παράγοντες 
εκτέλεσης εντολών όταν οι αγορές λειτουργούν υπό κανονικές συνθήκες. 
 
5.  ΛΗΨΗ, ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ 
 
Η Τράπεζα εκτελεί τις εντολές µε έναν από τους ακόλουθους τρόπους : 
- Απευθείας στις αγορές όταν είναι Μέλος. 
-Μέσω τρίτων µε τους οποίους  έχει υπογράψει σύµβαση . 
-Εκτός οργανωµένων αγορών ή Πολυµερών Μηχανισµών ∆ιαπραγµάτευσης, 
λειτουργώντας ως αντισυµβαλλόµενος ( Over the Counter). 
Όταν ένα χρηµατοπιστωτικό µέσο είναι διαπραγµατεύσιµο σε µία  µόνο αγορά, η 
Τράπεζα  θεωρεί, ότι  διασφαλίζει το βέλτιστο αποτέλεσµα,  προωθώντας την εντολή 
προς εκτέλεση στην αγορά αυτή. 
Στην περίπτωση στην οποία για κάποια εντολή ως σηµαντικότερος παράγοντας έχει 
εκτιµηθεί  κάποιος  άλλος παράγοντας   εκτός του συνολικού τιµήµατος, η Τράπεζα  
προωθεί την εντολή λαµβάνοντας υπόψη τον παράγοντα αυτό. 
Στην περίπτωση στην οποία η Τράπεζα διαβιβάζει την εντολή προς εκτέλεση σε 
τρίτον, που µπορεί να είναι εταιρεία του Οµίλου της, λαµβάνει όλα τα απαραίτητα 
µέτρα για την καλύτερη δυνατή εκτέλεσή της. Στο πλαίσιο αυτό η Τράπεζα  εξετάζει 
την πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης  που έχει θεσπίσει και εφαρµόζει ο τρίτος. 
Η Τράπεζα  αναθέτει την εκτέλεση εντολών σε τρίτους  εφόσον διαπιστώσει ότι  η 
πολιτική εκτέλεσης εντολών  τους  που εφαρµόζουν  είναι ανάλογη της παρούσας. 
Η Τράπεζα διαµορφώνει τις προµήθειες της µε τέτοιο τρόπο ώστε αυτές να µην 
επηρεάζονται από τον τόπο εκτέλεσης ή τον τρίτο που µεσολαβεί. 
Η Τράπεζα  δεν εκτελεί εντολή εκτός οργανωµένης αγοράς εάν δεν  έχει 
εξασφαλισµένη την ρητή συναίνεση του πελάτη της. 
 
6  Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ 
 
Η Τράπεζα  θεωρείται ότι εκπληρώνει την υποχρέωση  βέλτιστης εκτέλεσης όταν  την 
εκτελεί ακολουθώντας πιστά συγκεκριµένες οδηγίες του πελάτη της. 
Όταν  η Τράπεζα εξασφαλίσει στον πελάτη απευθείας πρόσβαση σε συγκεκριµένη 
αγορά, τότε ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση του βέλτιστου 
αποτελέσµατος, καθώς η επιλογή της στιγµής, της τιµής και των λοιπών παραγόντων 
εκτέλεσης δεν αποτελούν µέρος των  παρεχόµενων υπηρεσιών. 
 
7 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 
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Η Τράπεζα  παρακολουθεί την εφαρµογή της παρούσας Πολιτικής, ώστε να εντοπίζει 
τυχόν παρεκκλίσεις. 
‘Ολες οι Μονάδες της Τράπεζας  που εµπλέκονται στην λήψη /διαβίβαση ή λήψη και 
εκτέλεση εντολών τηρούν το απαραίτητο αρχείο µε τις σχετικές  συναλλαγές , ώστε  
να προκύπτει η εφαρµογή της παρούσας Πολιτικής. 
Η Τράπεζα  θα επανεξετάζει , αξιολογεί και ανάλογα επικαιροποιεί , τροποποιεί και  
βελτιώνει την παρούσα Πολιτική σε ετήσια βάση. 

 
8 ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
Η πολιτική εκτέλεσης εντολών εφαρµόζεται για τους ιδιώτες πελάτες και για τους 
επαγγελµατίες πελάτες της Τράπεζας και αφορά όλα τα χρηµατοπιστωτικά µέσα στα 
οποία συναλλάσσεται  και  συµφωνεί να εκτελέσει µια εντολή για λογαριασµό του 
πελάτη και ο πελάτης βασίζεται νόµιµα στην Τράπεζα για να προστατεύσει τα 
συµφέροντα του. Η Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών εφαρµόζεται και στην περίπτωση 
διαβίβασης εντολών σε τρίτους προς εκτέλεση.  
 
Η Τράπεζα δεν υποχρεούται να ακολουθεί την «Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών» στις 
παρακάτω περιπτώσεις: 
 
• Εντολών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του εν 
λόγω νόµου, όπως ενδεικτικά δάνεια, ακίνητη περιουσία ή εµπορεύµατα στη φυσική 
τους µορφή. 
• Μη διαθεσιµότητας των συστηµάτων συναλλαγών και µέχρι αποκατάστασης της 
λειτουργίας τους. 
• Αν ο πελάτης ανήκει στην κατηγορία «επιλέξιµος αντισυµβαλλόµενος». 
 

Οι εντολές που αφορούν σε προϊόντα, δοµηµένα ή µη, ή προϊόντα προσαρµοσµένα 
στις ανάγκες του πελάτη, τα οποία διαπραγµατεύονται εκτός οργανωµένης αγοράς 
δεν είναι δυνατόν να συγκριθούν για το σκοπό της επίτευξης του καλύτερου δυνατού 
αποτελέσµατος, µε παρόµοιες συναλλαγές λόγω της µοναδικότητας τους.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
Χρηµατοπιστωτικά Μέσα 
 
Η υποχρέωση βέλτιστης εκτέλεσης ισχύει για τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που παρέχει 
η Τράπεζα όπως αυτά αναφέρονται στον Ν. 3606/2007: 
 

• Κινητές αξίες ( µετοχές, οµόλογα, κάθε άλλη κινητή αξία µεταβιβάσιµη και 
διαπραγµατεύσιµη ). 

• Μέσα  χρηµαταγοράς 
• Μερίδια Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων 
• Συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης  
• Προθεσµιακές συµβάσεις 
• Συµβάσεις ανταλλαγής  
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• Οποιαδήποτε άλλα παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα σχετικά µε κινητές 
αξίες, συνάλλαγµα, επιτόκια και αποδόσεις ή άλλα παράγωγα προϊόντα, 
χρηµατοοικονοµικούς δείκτες ή µέτρα ή αγαθά παράγωγα προϊόντα για τη 
µεταβίβαση του πιστωτικού κινδύνου και συµβάσεις χρηµατοοικονοµικών 
διαφορών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΤΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
 
 
* ∆ιατραπεζική Αγορά.  Στον όρο αυτό συµπεριλαµβάνονται και όλες οι θεµατικές 
διεθνείς ηλεκτρονικές πλατφόρµες διαπραγµάτευσης που έχουν αναπτύξει πιστωτικά 
ιδρύµατα και η Attica Bank έχει υπογράψει µαζί τους σχετικές συµβάσεις 
συνεργασίας.  
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Χρηµατοπιστωτικό 
Μέσο 

Είδος Αγοράς 
Προϊόντος 

Τόπος Εκτέλεσης 

 Outright Forwards 
 

 Fx swaps 
 

 Options 
 
 

 Οµόλογα  
       ( Κυβερνητικά, 
         Εταιρικά 
           
 

 Interest         Rates   
         Swaps (IRS’s) 
 

 Futures 
 
 

 Interest       Rate 
         Options 
 

 Repos 
 
 

 Synthetic Swaps 
 

 Caps 
 

 Floors 
 

 Ελληνικές Μετοχές 
 
          

OTC 
 
OTC 
 
OTC 
 
 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ-OTC 
 
 
 
 
OTC 
 
 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ 
 
 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ - OTC
 
 
OTC 
 
 
OTC 
 
OTC 
 
OTC 
 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ 
 

* ∆ιατραπεζική          Αγορά    
Συν/τος     
* ∆ιατραπεζική       Αγορά 
 Συν/τος  
* ∆ιατραπεζική       Αγορά 
 Παραγώγων 
 
Η∆ΑΤ, EUREX, 
EuroMTS, Bondvision, 
Bloomberg, 
*∆ιατραπεζική 
 Αγορά 
  
* ∆ιατραπεζική Αγορά 
 
 
Eurex, other Exchanges, 
Prime Trade 
 
Eurex, * ∆ιατραπεζική 
Αγορά 
 
Η∆ΑΤ, * ∆ιατραπεζική 
Αγορά 
 
* ∆ιατραπεζική Αγορά   
 
* ∆ιατραπεζική Αγορά 
 
* ∆ιατραπεζική Αγορά      
   
Χρηµατιστήριο Αθηνών 
Χ.Α 
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