
 

ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ:  
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΩΝ  
 
Κατά την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών σε πελάτες, η Τράπεζα 

δύναται να καταβάλλει ή να εισπράττει αμοιβές ή προμήθειες, ή να παρέχει ή να λάβει 

μη χρηματικά οφέλη σε / από τρίτο εκτός από τις συνήθεις αμοιβές που καταβάλλονται 

από τον πελάτη («πρόσθετες προμήθειες»).  

 

Μη χρηματικά ωφελήματα σε / από τρίτους περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συμμετοχή 

σε συνέδρια, σεμινάρια και άλλες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις σχετικά με τα ωφελήματα 

και τα χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου χρηματοπιστωτικού μέσου ή μιας επενδυτικής 

υπηρεσίας. 

 

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα λαμβάνει τις ακόλουθες πρόσθετες προμήθειες:  

 

• Η Τράπεζα λαμβάνει αμοιβή διαχείρισης από ορισμένους ανεξάρτητους διαχειριστές 

αμοιβαίων κεφαλαίων για ad hoc υπηρεσίες όπως η παροχή υπηρεσιών σε τελικούς 

επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων (αλλά όχι μόνο) της παροχής συνεχούς 

πληροφόρησης επενδύσεων (π.χ., τα στοιχεία της συναλλαγής, εταιρικές πληροφορίες 

και αναθεωρημένα έγγραφα που αφορούν τις Βασικές Πληροφορίες προς Επενδυτές. Η 

αμοιβή αποτελείται κυρίως από εκπτώσεις επι των τελών διαχείρισης. Η αμοιβή αυτή 

υπολογίζεται ως ποσοστό του μέσου όρου της καθαρής αξίας του ενεργητικού του 

συνολικού χαρτοφυλακίου των συμμετοχών των πελατών της Τράπεζας που κατέχουν 

επενδύσεις στα σχετικά αμοιβαία κεφάλαια για όσο διάστημα εξακολουθούν να έχουν 

επενδύσεις. Η αμοιβή εξαρτάται από το είδος του αμοιβαίου κεφαλαίου και του 

διαχειριστή και κυμαίνεται επί του παρόντος από 0,01% έως 1,50% ετησίως. Η αμοιβή 

καταβάλλεται στην Τράπεζα σε τριμηνιαία βάση.  

 

Η Τράπεζα πληρώνει τις ακόλουθες πρόσθετες προμήθειες:  

 

• Η Τράπεζα πληρώνει ένα τέλος αναφοράς σε ορισμένους σύμβουλους επιχειρήσεων 

(business consultants) και σε πρόσωπα (introducers) τα οποία συστήνουν νέους 

πελάτες στην Τράπεζα και βοηθούν στην σύναψη και διατήρηση της σχέσης μεταξύ της 

Τράπεζας και των πελατών αυτών. Αυτό το τέλος υπολογίζεται ως ποσοστό του ετήσιου 

εισοδήματος που παράγεται και των μέσων καταθέσεων που λαμβάνονται από τέτοιους 

πελάτες, και κυμαίνεται από 0,05% έως 0,2%, και είναι γενικότερα πληρωτέο δύο φορές 

το χρόνο.  

 

• Η Τράπεζα πληρώνει επίσης σε/ προς τους σύμβουλους επιχειρήσεων (business 

consultants) και σε πρόσωπα (introducers) τα οποία συστήνουν νέους πελάτες στην 

Τράπεζα ποσοστό στην καθαρή προμήθεια της επένδυσης (εξαιρουμένων των τελών 

θεματοφυλακής) που λαμβάνονται από όλους τους πελάτες οι οποίοι συστήθηκαν στην 

Τράπεζα από αυτούς. Το τέλος κυμαίνεται από 15% έως 50% και γενικά είναι πληρωτέο 

δύο φορές το χρόνο.  



 

 

Η Τράπεζα διατηρεί Πολιτική Αντιπαροχών.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πρόσθετες προμήθειες είναι διαθέσιμες κατόπιν 

σχετικού αιτήματος από τον πελάτη. 


