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ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ 

Η τιμολογιακή πολιτική της Εταιρίας είναι εναρμονισμένη με τις προδιαγραφές της Κοινοτικής Οδηγίας MiFΙD ΙΙ 

(2014/65/EE) και τις Κανονιστικές Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που διασφαλίζουν ίση μεταχείριση 

πελατών και λήψη κάθε μέτρου διαφάνειας ώστε να παρέχεται σε αυτούς τόσο επαρκής πληροφόρηση όσο και 

τακτική ενημέρωση. 

Α. Αµοιβή Λήψης και Διαβίβασης Εντολών  

ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΞΟΔΟ 

Αμοιβές Λήψης και Διαβίβασης Εντολών επί Μετοχών 

(cash, margin, T+2) εισηγμένων στο Χ.Α. 

Έως 1,00%* 5,00 € 

Αμοιβές Λήψης και Διαβίβασης Εντολών επί Ομολόγων 

(cash, margin, T+2) εισηγμένων στο Χ.Α. 

Έως 1,00%* 5,00 € 

Αμοιβές Λήψης και Διαβίβασης Εντολών Μετοχών 

(intraday) – ανά συναλλαγή 

Έως 0,50 % 5,00 € 

* Προμήθεια BASE: από 0,00 € έως 3.000,00 € 1%, από 3.000,01 €- 10.000,00 € 0,75%, από 10.000,01 € και άνω 0,5% 

Η Εταιρία δύναται να τροποποιεί την Τιμολογιακή Πολιτική της οποτεδήποτε, γνωστοποιώντας τούτο 

στον Πελάτη είτε μέσω διαδικτύου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου και των σχετικών 

κανονιστικών αποφάσεων, είτε με σταθερό μέσο κατά τα οριζόμενα στην Επιστολή Συναίνεσης στη 

δηλωθείσα από αυτόν διεύθυνση επικοινωνίας.  

Τυχόν είσπραξη από την Εταιρία σε ορισμένες περιπτώσεις ή συναλλαγές μικρότερης προμήθειας - 

αμοιβής από τις προαναφερόμενες δεν δημιουργεί υποχρέωση αυτής για την εξακολούθηση της 

μειωμένης τιμολογιακής πολιτικής.  

Β. Αµοιβή Υποστήριξης  

Το παρόν έξοδο αφορά στην παροχή υποστηρικτικών/διεκπεραιωτικών εργασιών (αποστολή αλληλογραφίας, 

τηλεφωνική επικοινωνία, διεκπεραίωση αιτημάτων πελατών)  

ΤΥΠΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΞΟΔΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΞΟΔΟ 

Αμοιβή Υποστήριξης Χωρίς έξοδα 0,00 € 

Γ. Λοιπές χρεώσεις τρίτων  

Το ύψος της προμήθειας - αμοιβής που δικαιούται η συνεργαζόμενη εκτελούσα επιχείρηση (Πειραιώς ΑΕΠΕΥ)  

για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών που εμπίπτουν στο αντικείμενο της παρούσας ορίζεται αναλυτικά στην 

τιμολογιακή πολιτική της (στο εξής η «Τιμολογιακή Πολιτική»), όπως αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα της, ήτοι 

http://www.piraeus-sec.gr/etairia/sxetika-me-emas, της οποίας ο Πελάτης έχει λάβει γνώση και θεωρείται ότι 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, όπως εκάστοτε ισχύει και την οποία ο Πελάτης αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα, εκτός εάν άλλως εγγράφως συμφωνηθεί μεταξύ της εκτελούσας επιχείρησης και του Πελάτη. 

Όλα τα έξοδα, οι λοιπές χρεώσεις που σχετίζονται µε την εκτέλεση των εντολών και οι δαπάνες υπέρ τρίτων, 

συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως τελών, φόρων (όπως Φ.Π.Α., φόρος πώλησης μετοχών κλπ.), 

δικαιωμάτων τρίτων, δικαστικών εξόδων, τόκων υπερημερίας, αμοιβών ή προμηθειών τρίτων - όπως εκάστοτε 

ισχύουν - για τη διενέργεια των συναλλαγών, εξόδων εκκαθάρισης συναλλαγών, ασφαλίστρων, κλπ. που 

αφορούν τις κάθε είδους συναλλακτικές σχέσεις του Πελάτη με την συνεργαζόμενη εκτελούσα επιχείρηση, 

βαρύνουν τον Πελάτη. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή στα ανωτέρω έξοδα 

μεταβάλλονται αντιστοίχως και οι σχετικές χρεώσεις. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι πλέον της προμήθειας που αναφέρεται ανωτέρω (ελάχιστο πινακίδιο 5,00 ευρώ), οι 

συναλλαγές επί μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) επιβαρύνονται με τις ακόλουθες χρεώσεις (όπως ισχύουν 

κατά την σύνταξη της παρούσας) οι οποίες εφαρμόζονται επί της αξίας συναλλαγής: 

o Μεταβιβαστικά: Δικαιώματα ΕΤ.ΕΚ. επί Χρηματιστηριακών συναλλαγών: 0,02% 

o Έξοδα Εκκαθαρίσεως και Διακανονισμού ΑΕΠΕΥ: 0,035% 

o Έξοδα Χρηματιστηρίου: 0,0125% 

o Εντολές Διακανονισμού (ανά ISIN): 0,50 ευρώ 

o Ανά εκτελεσμένη πράξη: 0,06 ευρώ 

o Φόρος Συναλλαγών*: 0,20%  (*Ο Φόρος Συναλλαγών επιβάλλεται μόνο στις συναλλαγές πωλήσεων) 
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Δ. Τρόπος Καταβολής των αμοιβών της Εταιρίας 

Η αμοιβή της Εταιρίας χρεώνεται αυτομάτως στον επενδυτικό λογαριασμό του Πελάτη από την συνεργαζόμενη 

εκτελούσα επιχείρηση.  

Αν κατά την ισχύουσα νομοθεσία στον τόπο διενέργειας και εκκαθάρισης της συναλλαγής θεσπισθούν (π.χ. στην 

Ελλάδα με Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ή με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή άλλης 

αρμόδιας αρχής ή εν γένει με διάταξη νόμου) αυστηρότερες υποχρεώσεις των Μελών του Χρηματιστηρίου και εν 

γένει των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων, αυτές ισχύουν αυτομάτως 

και σε σχέση με τις υποχρεώσεις του Πελάτη έναντι της Εταιρίας και αποτελούν περιεχόμενο της παρούσας, 

τροποποιουμένων αντιστοίχως των ανωτέρω.  

Ε. Εκ των προτέρων υπολογισμός κόστους βάσει εύλογων εκτιμήσεων 

Για τον εκ των προτέρων υπολογισμό του κόστους και των επιβαρύνσεων, και καθώς το πραγματικό κόστος δεν είναι 

διαθέσιμο, η Εταιρία πραγματοποιεί εύλογες εκτιμήσεις του εν λόγω κόστους. Η Εταιρία επανεξετάζει τις εκ των 

προτέρων παραδοχές με βάση την εκ των υστέρων εμπειρία και προσαρμόζει τις εν λόγω παραδοχές, όπου κρίνεται 

απαραίτητο.  

Παράδειγμα λήψης και διαβίβασης εντολής για  συναλλαγή επί μετοχών στο Χ.Α.: Για διενέργεια συναλλαγής πώλησης 

1.000 τεμαχίων ελληνικής μετοχής σε τιμή 10,00 ευρώ ανά τεμάχιο, με μία (1) εντολή, η αξία της συναλλαγής θα 

διαμορφωθεί στα 10.000,00 ευρώ. Το εκτιμώμενο κόστος για τον Πελάτη με συμφωνηθείσα προμήθεια 1% επί της 

αξίας της συναλλαγής θα είναι: 

Κατηγορία Κόστους (παρουσιάζονται ενδεικτικές κατηγορίες) Ποσό (€) 

Αμοιβή Λήψης και Διαβίβασης Εντολών 100,00 

Έξοδα συναλλαγών εκτελούσας επιχείρησης (ΕΧΑΕ-ΕΤ.ΕΚ, εκκαθάρισης & 

διακανονισμού, έξοδα εντολών) 

6,83 (3,25 + 3,50 + 0,08) 

Λοιπές επιβαρύνσεις (φόρος συναλλαγών) 20,00 

Λοιπές επιβαρύνσεις (ΦΠΑ) 0,00 

Αμοιβή υποστηρικτικών υπηρεσιών εκτελούσας επιχείρησης  16,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 142,83 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ 9.857,17 (10.000,00 - 126,83) 

Παράδειγμα λήψης και διαβίβασης εντολής για  συναλλαγή επί Ομολόγου στο Χ.Α.: Για διενέργεια συναλλαγής 

πώλησης Ομολόγου σε τιμή 10.000,00 ευρώ ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ ανά τεμάχιο, με μία (1) εντολή, η αξία της 

συναλλαγής θα διαμορφωθεί στα 100.000,00 ευρώ. Το εκτιμώμενο κόστος για τον Πελάτη με συμφωνηθείσα 

προμήθεια 1% επί της αξίας της συναλλαγής θα είναι: 

Κατηγορία Κόστους (παρουσιάζονται ενδεικτικές κατηγορίες) Ποσό (€) 

Αμοιβή Λήψης και Διαβίβασης Εντολών 1000,00 

Έξοδα συναλλαγών εκτελούσας επιχείρησης (χρέωση εκτέλεσης & 

δικαιώματα ΕΤ.ΕΚ 0,01% + διακανονισμό ΕΤ.ΕΚ / τίτλο στο πινακίδιο 0,50€) 

10,50  

Λοιπές επιβαρύνσεις (φόρος συναλλαγών) 200,00 

Λοιπές επιβαρύνσεις (ΦΠΑ) 0,00 

Αμοιβή υποστηρικτικών υπηρεσιών εκτελούσας επιχείρησης 16,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 1.226,50 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ 98.773,50 πλέον δεδουλευμένων 

τόκων περιόδου* 

*Δεδουλευμένοι Τόκοι = (ονομαστική αξία ομολόγου x κουπόνι % x ημέρες από την τελευταία πληρωμή κουπονιού / 360) 

 

 


