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ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Τελευταία ενημέρωση: 01.10.2019
Α. Υπηρεσία Λήψης και Διαβίβασης Εντολών
1. Αµοιβές – προµήθειες και λοιπές χρεώσεις για λήψη και εκτέλεση εντολών σε ελληνικές µετοχές στο Χ.Α.
1.1. Το ύψος της προµήθειας – αµοιβής που δικαιούται η Εταιρία για την κατάρτιση χρηµατιστηριακών συναλλαγών επί κινητών αξιών
(µετοχών) διαπραγµατευόµενων στην οργανωµένη αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών υπολογίζεται µε βάση συγκεκριµένο ποσοστό
επί της αξίας της συναλλαγής και καταβάλλεται στην Εταιρία τοις µετρητοίς εντός της προθεσµίας εκκαθάρισης της συναλλαγής, δηλαδή
εντός τριών ηµερών από την εκτέλεση της εντολής. Το ποσοστό αυτό κλιµακώνεται ανάλογα µε το ύψος της συναλλαγής. Ειδικότερα:
▪
για συναλλαγές αξίας από 0 έως € 2.934,70 η χρέωση ανέρχεται σε 1% επί της αξίας τους
▪
για συναλλαγές αξίας από € 2.934,71 έως € 8.804,11 η χρέωση ανέρχεται σε 0,8% επί της αξίας τους
▪
για συναλλαγές αξίας από € 8.804,12 και άνω, η χρέωση ανέρχεται σε 0,6% επί της αξίας τους
Η ελάχιστη χρέωση πινακιδίου ανέρχεται σε € 6,50.
Η ανωτέρω τιμολογιακή πολιτική ενδέχεται να είναι διαπραγματεύσιμη κατόπιν αιτήσεως του πελάτη. Η αίτηση γίνεται δεκτή βάσει
κριτηρίων (π.χ. ύψος χαρτοφυλακίου, συχνότητα συναλλαγών κ.α.).
1.2. Οι λοιπές χρεώσεις για τους πελάτες ως προς τη λήψη και εκτέλεση εντολών επί κινητών αξιών που οφείλονται στο Χρηµατιστήριο
Αθηνών, όπως ισχύουν σήµερα, αναλύονται ως εξής :
1.Φόρος επί πωλήσεων µετοχών Χ.Α.: 0,20% επί της αξίας της συναλλαγής.
2. ∆ικαιώµατα ΕΤ.ΕΚ. για τη χρηµατιστηριακή µεταβίβαση µετοχών: 0,02% επί της αξίας της συναλλαγής.
3. ∆ικαιώµατα ΕΤ.ΕΚ. για τη χρηµατιστηριακή µεταβίβαση οµολόγων: 0,005% επί της αξίας της συναλλαγής.
4. ∆ικαιώµατα ΕΤ.ΕΚ. για τη µετάθεση διακανονισµού µετοχών: 1 € ανά επιµέρους κίνηση.
5. Έξοδα εκκαθάρισης επί της αξίας συναλλαγής : 0.07% επί της αξίας της συναλλαγής.
6.∆ικαιώµατα ΕΤ.ΕΚ. για κάθε εντολή γνωστοποίησης Λογαριασµού ∆ιακανονισµού Αξιών : 0,50 € ανά επιµέρους κίνηση.
7.∆ικαιώµατα Χρηµατιστηρίου Αθηνών για µεταβίβαση µετοχών: 0,0125% επί της αξίας της συναλλαγής.
8.∆ικαιώµατα Χρηµατιστηρίου Αθηνών για µεταβίβαση οµολόγων: 0,005% % επί της αξίας της συναλλαγής. Επί χρηματιστηριακής
μεταβίβασης ομολόγων, ομολογιών ή επενδυτικών ΣΧΠ της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., τα ποσοστά αυτά ορίζονται για την ΕΤ.ΕΚ. σε
0,005% επί της αξίας της χρηματιστηριακής συναλλαγής για κάθε συμβαλλόμενο (αγοραστή – πωλητή).
1.3.Τόκος πίστωσης (2d): Στις αγορές µετοχών µε πίστωση διηµέρου, χρεώνεται συµβατικός τόκος µε το ισχύον επιτόκιο 9%.
Σηµείωση: Ο πελάτης δεν επιβαρύνεται µε τα έξοδα εντολών, τα οποία καταβάλλονται από την Εταιρία στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και
ανέρχονται σε 0,06 € ανά εντολή. Ο πελάτης, όµως, πλέον των δικαιωµάτων ΕΤ.ΕΚ. και ΧΑ για τη µεταβίβαση µετοχών, ήτοι πλέον του
0,0325% (0,02+0,0125), επιβαρύνεται επιπλέον ποσοστό 0,0275% επί της αξίας της συναλλαγής για την κάλυψη εξόδων της Εταιρίας
σχετικά µε την κατάρτιση των χρηµατιστηριακών συναλλαγών. Η αντίστοιχη επιβάρυνση υπάρχει και για τη µεταβίβαση των οµολόγων.
Όλοι οι ανωτέρω φόροι, έξοδα και δαπάνες, που µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε βάση την ισχύουσα κάθε φορά απόφαση του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών ή της ΕΤ.ΕΚ. καθώς και τυχόν άλλα έξοδα Χρηµατιστηρίου ή ΕΤ.ΕΚ. (όπως π.χ. συνδροµές, τέλη χρήσεως
υποδοµών εκκαθάρισης και διακανονισµού) που προβλέπονται στις αποφάσεις αυτές, βαρύνουν τον πελάτη και θα καταβάλλονται στην
Εταιρία µαζί µε την προµήθειά της. Δυνατή είναι χρέωση άλλων προμηθειών, εφόσον αυτές περιλαμβάνονται σε Ειδικούς Πίνακες
Προμηθειών που έχει αποδεχθεί ο Πελάτης. Η χρεούμενη προμήθεια και αμοιβή αποτυπώνεται στο Πινακίδιο.

Πελάτης διενεργεί πώληση ελληνικής μετοχής αξίας 10.000 euro
Προμήθεια CAPITAL

60,00

7,00
Εξοδα Εκκαθαρισης ΕΧΑΕ επί της αξίας της συναλλαγής
1,25
Συνδρομή ΧΑΑ ΜΕΤΟΧΏΝ
2,00
Δικαιώματα Εκκαθάρισης
0,06
Κόστος εντολών ΕΧΑΕ (ανά εντολή)
0,50
Εξοδα διακανονισμού ΕΤΕΚ (ανά τίτλο)
20,00
Φόρος πώλησης (επί της αξίας της πώλησης)
9.909,19
Καθαρή ποσό πληρωτέο
2. Αµοιβές – προµήθειες και χρεώσεις για λήψη και εκτέλεση εντολών σε παράγωγα προϊόντα στο Χ.Α.
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Το ύψος της προµήθειας – αµοιβής που δικαιούται η Εταιρία για την κατάρτιση χρηµατιστηριακών συναλλαγών επί παραγώγων
προϊόντων αναλύεται ως εξής :
Προϊόν
ΣΜΕ FTSE 25
Options FTSE 25
ΣΜΕ επί Μετοχών (*)

Χρέωση Πελάτη
Κανονική
Intraday
€ 35
€ 25
€ 20
€ 15
0,35%
0,25%

Προμήθειες
(Χ.Α.-ΕΤ.ΕΚ)
0,80
0,70
1,20

Προμήθειες Εκκαθαριστή
Κανονική
Intraday
0,80 € ανά συμβόλαιο
0,80 € ανά συμβόλαιο
0,05%
0,025%

(*) ποσοστό στην αξία των συµβολαίων (δηλ. ποσοστό% *αριθµό συµβολ.* µέγεθος συµβολ.* τιµή συµβολαίου).
Η ελάχιστη χρέωση πινακιδίου ανέρχεται σε € 6,50.
Ειδικά για τα Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.) επί µετοχών, το ύψος των προµηθειών εκκαθάρισης επαναπροσδιορίζεται
κάθε τρίµηνο από την Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και την ΕΤ.ΕΚ µε βάση το µέσο όρο των τιµών κλεισίµατος της
υποκείµενης µετοχής στο προηγούµενο τρίµηνο. Η ανωτέρω συνολική χρέωση του πελάτη για τα προϊόντα ΣΜΕ & Options FTSE/ASE20, περιλαµβάνει την προµήθεια εκτέλεσης της Α.Ε.Π.Ε.Υ., την προµήθεια εκκαθάρισης του άµεσου εκκαθαριστικού µέλους της Ε.Χ.Α.Ε.,
καθώς και την προµήθεια της Εταιρίας «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Ανώνυµη Εταιρία Συµµετοχών, Εκκαθάρισης, ∆ιακανονισµού και
Καταχώρησης», υπό την ιδιότητά της ως φορέας του Συστήµατος Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων.
Για τη λήξη ΣΜΕ (Επί µετοχών & ∆είκτη) δεν θα υπάρχουν διαφοροποιήσεις από το σχεδιο προµηθειών που έχει αποδεχτεί ο πελάτης.
Για λοιπές εργασίες (π.χ. άσκηση δικαιωµάτων, µεταφορά θέσης επενδυτών) δεν απαιτούνται επιπλέον προµήθειες από την Εταιρία
παρά µόνο αυτές που απαιτεί η Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Α.Ε. και τα Άµεσα Εκκαθαριστικά Μέλη
(Τράπεζες Πειραιώς, Αττικής και Eurobank).Οποιαδήποτε διαφοροποίηση στο ανωτέρω σχέδιο προµήθειας θα γίνεται µόνο βάσει
αυστηρών κριτηρίων (π.χ. µεγάλο αριθµό συµβολαίων, συχνότητα συναλλαγών). Δυνατή είναι χρέωση άλλων προμηθειών, εφόσον
αυτές περιλαμβάνονται σε Ειδικούς Πίνακες Προμηθειών που έχει αποδεχθεί ο Πελάτης. Η χρεούμενη προμήθεια και αμοιβή
αποτυπώνεται στο Πινακίδιο.
ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΓΟΡΑ
STOCK FUTURE- Πολλαπλασιαστής 100

ΠΟΣΑ

STOCK FUTURES ETE Αγορά 35 συμβ. @3,10

10.850

Προμήθεια CAPITAL 0,35% στην αξία των συμβολαίων

7,00

Προμήθεια Εκκαθαριστή 0,05% στην αξία των συμβολαίων

5,43

ΣΜΕ FTSE25 - Πολλαπλασιαστής 2
Aγορά 1 ΣΜΕ FTSE19L @ 2.270
Προμήθεια CAPITAL 35 euro ανά συμβόλαιο
Προμήθεια ΕΧΑΕ 0,8 euro ανά συμβόλαιο
Προμήθεια EUROBANK 0,8 euro ανά συμβόλαιο

3.

37,98

Προμήθεια ΕΧΑΕ (ανάλογα με την εκάστοτε ισχύουσα τιμολόγηση
της ΕΧΑΕ)

ΠΟΣΑ

35
0,8
0,8

Αµοιβές – προµήθειες και χρεώσεις για συναλλαγές επί µετοχών σε ξένες αγορές
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Σε περίπτωση συναλλαγών επί µετοχών σε ξένες αγορές, η Εταιρία συνεργάζεται µε τις Εκτελούσες Επιχειρήσεις του Πίνακα στον όρο
7.2 του Τρίτου Μέρους του παρόντος. Το ύψος της προµήθειας – αµοιβής που δικαιούται η Εταιρία για την κατάρτιση χρηµατιστηριακών
συναλλαγών επί κινητών αξιών διαπραγµατευόµενων σε ξένες αγορές υπολογίζεται όπως παραπάνω υπό 1.1 του παρόντος
παραρτήµατος. Η ελάχιστη χρέωση πινακιδίου ανέρχεται σε € 30.
Οι χρεώσεις των ξένων χρηµατιστών για τις Κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές είναι από 0,02% έως 0,25%. Η χρέωση είναι ανά κινητή αξία
και πλευρά (αγορά/πώληση). Η ελάχιστη χρέωση είναι από € 5,50 έως € 10,00 αναλόγως της χρηµατιστηριακής αγοράς.
Οι χρεώσεις των ξένων χρηµατιστών για την αγορά των ΗΠΑ είναι 0,02% ή $ 0,0075 cents ανά µετοχή. Η ελάχιστη χρέωση είναι $
0,012 cents ανά µετοχή ή $ 5 ανά τίτλο. Το κόστος της εκκαθάρισης ανέρχεται στις 10 μονάδες βάσης (basis points) συν € 8 (ή το
ισόποσο αυτού σε ξένο νόμισμα) ανά κινητή αξία, νόµισµα και πλευρά (αγορά/πώληση), ανάλογα µε τη χρηµατιστηριακή αγορά. Οι
χρεώσεις για την φύλαξη των τίτλων κυµαίνεται από 0,01% έως 0,25% ετησίως και εξαρτάται τόσο από την Φυλάττουσα Επιχείρηση
όσο και από την χρηµατιστηριακή αγορά. Ο φόρος πώλησης, ισχύει και για τους ξένους τίτλους, και ανέρχεται στο 0,20%.
Για την αγορά της Αγγλίας (LSE) ισχύει φόρος αγοράς (stamp tax) 0,5% πάνω στην καθαρή αξία της συναλλαγής (αξία συναλλαγής +
προµήθεια).
Εξαιρέσεις στην ανωτέρω πολιτική του LSE υπάρχουν για συγκεκριµένες µετοχές που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση Εκτέλεσης
Εντολής ή / και παρέχονται από τα αρµόδια στελέχη της εταιρίας µας.
Για συναλλαγές στην Αγγλία (LSE) άνω των 10.000,00 £ υπάρχει πρόσθετη χρέωση 1 £.
Για την αγορά των ΗΠΑ ισχύει τέλος πώλησης 0,00192% (SEC FEE).
Για την αγορά του Χονγκ-Κονγκ ισχύει φόρος για αγορά και πώληση (stamp tax) 0,10% (στρογγυλοποίηση στην επόµενη ακέραιη
µονάδα του µικτού ποσού). Επίσης, ισχύουν λοιπές χρεώσεις 0,009% επί του µικτού ποσού.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΞΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Αγορά 200 μετοχών στο NYSE αξίας $10.000
Προμήθεια Capital (επι της αξίας της συναλλαγής)
Προμήθεια Ξένου Χρηματιστή
Έξξοδα εκκαθάρισης (βάση ισοτιμίας)
Φόρος ανάλογα με την χώρα εκτέλεσης

$10000
60

Ανάλογα με την αγορά και την
ισχύουσα πολίτική
8 euro+0,1% επι της αξίας
συναλλαγής

4
18,84

Ηνωμένο Βασίλειο (LSE)Φόρος
Πώλησης (stamptax) 0,5%

Ελάχιστη προμήθεια πινακιδίου 30€ σε ισόποση ισοτιμία
νομίσματος
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

33,45
10.116,29

4. Αµοιβές – προµήθειες και χρεώσεις για συναλλαγές μέσω της EXANTE LIMITED
4.1. Σε περίπτωση διενέργειας συναλλαγών μέσω της εκτελούσας επιχείρησης EXANTE LIMITED, ισχύουν οι χρεώσεις, όπως
εμφαίνονται στην αντίστοιχη ενότητα της επίσημης ιστοσελίδας της κι όπως ισχύουν από καιρό εις καιρό, σύμφωνα με την τιμολογιακή
πολιτική της ως άνω εκτελούσας επιχείρησης. Ειδικότερα:
▪ Προμήθειες κατάρτισης συναλλαγών σε ομόλογα: 9 basis points, ήτοι 0,09 % επί της αξίας της συναλλαγής
▪ Προμήθειες κατάρτισης συναλλαγών σε forex (συναλλαγματικέ ισοτιμίες): 0,5 basis points, ήτοι 0,005% επί της αξίας της
συναλλαγής
▪ Προμήθειες κατάρτισης συναλλαγών σε Funds: 50 basis points, ήτοι 0,5 % επί της αξίας της συναλλαγής
▪ Προμήθειες κατάρτισης συναλλαγών σε μετοχές και ETFs, ως κάτωθι:

Τόποι Εκτέλεσης
AMEX
ARCA
ASX
ATH
BATS

Προμήθειες
0,0075 USD ανά συναλλαγή, με ελάχιστη χρέωση τα 6 USD
0,0075 USD ανά συναλλαγή, με ελάχιστη χρέωση τα 6 USD
0,12 % επί της αξίας της συναλλαγής, με ελάχιστη χρέωση τα 6 AUD
0,32 % επί της αξίας της συναλλαγής
0,02 USD ανά συναλλαγή
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BIST
BM
CHIX
EURONEXT
FWB
HKEX
LSE
LSEAIM
LSEIOB
MICEX
MIL
MSE
NASDAQ
NOMX
NYSE
OSE
OTCMKTS
SET
SGX
SIX
SOMX
SSE
TMX
TSE
VSE
XETRA

0,25 % επί της αξίας της συναλλαγής
0,125 % επί της αξίας της συναλλαγής, με ελάχιστη χρέωση τα 4 EUR
0,05 % επί της αξίας της συναλλαγής
0,05 % επί της αξίας της συναλλαγής
0,125 % επί της αξίας της συναλλαγής
0,25 % επί της αξίας της συναλλαγής, με ελάχιστη χρέωση τα 18 HKD
0,05 % επί της αξίας της συναλλαγής
0,05 % επί της αξίας της συναλλαγής
0,05 % επί της αξίας της συναλλαγής
0,02 % επί της αξίας της συναλλαγής
0,10 % επί της αξίας της συναλλαγής, με ελάχιστη χρέωση τα 6 EUR
0,075 % επί της αξίας της συναλλαγής, με ελάχιστη χρέωση τα 6 EUR
0,0075 USD ανά συναλλαγή, με ελάχιστη χρέωση τα 6 USD
0,075 % επί της αξίας της συναλλαγής, με ελάχιστη χρέωση τα 50 NOK
0,0075 USD ανά συναλλαγή, με ελάχιστη χρέωση τα 6 USD
0,075 % επί της αξίας της συναλλαγής, με ελάχιστη χρέωση τα 50 NOK
0,02 USD ανά συναλλαγή
0,32% επί της αξίας της συναλλαγής
0,075 % επί της αξίας της συναλλαγής, με ελάχιστη χρέωση τα 50 NOK
0,15 % επί της αξίας της συναλλαγής, με ελάχιστη χρέωση τα 2,5 SGD
0,0625 % επί της αξίας της συναλλαγής, με ελάχιστη χρέωση τα 60 SEK
0,25 % επί της αξίας της συναλλαγής, με ελάχιστη χρέωση τα 15 CNH
0,02 CAD ανά συναλλαγή
0,1 % επί της αξίας της συναλλαγής
0,125 % επί της αξίας της συναλλαγής, με ελάχιστη χρέωση τα 4 EUR
0,05 % επί της αξίας της συναλλαγής

5. ∆ιαχείριση Χαρτοφυλακίου
Η τιµολογιακή πολιτική καθορίζεται αναλόγως του τύπου χαρτοφυλακίου, της διάρκειας της συνεργασίας, του ύψους του
χαρτοφυλακίου, του είδους των συναλλαγών που επιλέγει ο κάθε πελάτης. Οι πελάτες θα καταβάλουν :
▪ Προµήθειες κατάρτισης συναλλαγών επί µετοχών (ως άνω υπό 1 και 3 του παρόντος παραρτήµατος)
▪ Προµήθειες κατάρτισης συναλλαγών επί παραγώγων (ως άνω υπό 2 και 4 του παρόντος παραρτήµατος)
▪ Αµοιβή διαχείρισης (management fee) στην ονοµαστική αξία του χαρτοφυλακίου (0,5%-1% αναλόγως της αξίας του υπό διαχείριση
χαρτοφυλακίου και τυχόν συµφωνίας καταβολής αµοιβής απόδοσης). Η ανωτέρω αµοιβή διαχείρισης επιβαρύνεται µε ΦΠΑ.
▪ Αµοιβή απόδοσης (performance fee), εφόσον έχει συµφωνηθεί (10%-30%, αναλόγως της αξίας του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου).
Η ανωτέρω αµοιβή απόδοσης επιβαρύνεται µε ΦΠΑ.
6. Αµοιβές – Προµήθειες σε µέσα χρηµαταγοράς
Η Εταιρία θα εισπράττει αµοιβή από τον πελάτη σε περίπτωση που διενεργεί για λογαριασµό του συναλλαγές σε Repos ή Προθεσµιακή
Κατάθεση µε Πιστωτικά Ιδρύµατα της επιλογής της.

7. Έξοδα υπηρεσιών θεµατοφυλακής και διάφορες άλλες χρεώσεις µετοχών και παραγώγων
7.1. Η ΑΕΠΕΥ δικαιούται για την παροχή των υπηρεσιών της, που προβλέπονται από την παρούσα παράγραφο, τις αμοιβές και
προμήθειες που προβλέπονται κατωτέρω, οι οποίες καταβάλλονται από τον Πελάτη. Όλα τα έξοδα και οι δαπάνες,
συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως τελών, φόρων, δικαστικών εξόδων, τόκων υπερημερίας κλπ., που αφορούν κάθε είδους
συναλλαγή του Πελάτη επί των Χρηματοπιστωτικών Μέσων, βαρύνουν τον Πελάτη και εισπράττονται από την ΑΕΠΕΥ με χρέωση, των
ανάλογων λογαριασμών – υπολογαριασμών του Πελάτη.
Εάν η υπηρεσία θεματοφυλακής που παρέχεται σε σχέση με χρηματοπιστωτικό μέσο προϋποθέτει την καταβολή ή παραλαβή κεφαλαίων
σε ξένο νόμισμα, ή αφορά ποσό εκφρασμένο σε ξένο νόμισμα, ο Πελάτης επιβαρύνεται με το τυχόν κόστος μετατροπής του
συναλλάγματος.
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Εάν ο Πελάτης δεν καταβάλει προσηκόντως στην ΑΕΠΕΥ κάθε ποσό που οφείλει σ’ αυτή δυνάμει των περί θεματοφυλακής διατάξεις
της παρούσας, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εξόδων στα οποία υπέπεσε η ΑΕΠΕΥ για λογαριασμό του Πελάτη, τότε η ΑΕΠΕΥ
δικαιούται σωρευτικά:
α) να εισπράττει το ποσό της οφειλής του Πελάτη από τον Χρηματικό Επενδυτικό Λογαριασμό του Πελάτη, ο οποίος και την
εξουσιοδοτεί ανέκκλητα να χρεώνει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του, τον εν λόγω λογαριασμό κατά την κρίση της, με ποσό ίσο
προς την οφειλή της,
β) να παρακρατά οποιαδήποτε στιγμή κατά την κρίση της και να συμψηφίζει προς οποιαδήποτε ομοειδή οφειλή του Πελάτη από την
παρούσα, έστω και μη ληξιπρόθεσμη, οποιαδήποτε παρούσα ή μελλοντική ανταπαίτηση έχει ο Πελάτης κατά της ΑΕΠΕΥ, ακόμα και μη
ληξιπρόθεσμη, σε οποιοδήποτε νόμισμα ή συνάλλαγμα.
7.2. Οι πελάτες καταβάλουν στην Ε.Χ.Α.Ε., µέσω της Εταιρίας µας, αµοιβή θεµατοφυλακής, εφόσον η αξία του χαρτοφυλακίου τους
ξεπερνά τα 15.000 ευρώ. Η εν λόγω χρέωση ανέρχεται σε 3 ευρώ πάγια ετήσια αµοιβή πλέον του ποσού που προκύπτει ανά
ηµερολογιακό τρίµηνο και υπολογίζεται ως ακολούθως :
Χρέωση = Μ.Η.Α. * Συντελεστή Κλίµακας * Ηµέρες τριµήνου / 360
Μέση Ηµερήσια Αξία Χαρτοφυλακίου (Μ.Η.Α.)
Συντελεστής Κλίµακας
Από

Έως

€
€
€
€
€

€ 100.000.000
€ 500.000.000
€ 2.500.000.000
€ 5.000.000.000
Απεριόριστο

15.001
100.000.001
500.000.001
2.500.000.001
5.000.000.001

0.0031%
0.0029%
0.0027%
0.0026%
0.0023%

Οι πελάτες καταβάλουν στην Ε.Χ.Α.Ε. µέσω της Εταιρίας µας, κατά το άνοιγµα του χρηµατιστηριακού τους λογαριασµού, ποσό 10 ευρώ
που προβλέπει η ΕΧΑΕ και αφορά στο άνοιγµα µερίδας επενδυτή στο Σ.Α.Τ. (Σύστηµα Αϋλων Τίτλων). Για τις περιπτώσεις μεταφοράς
χαρτοφυλακίου σε άλλο χειριστή, οι πελάτες θα καταβάλουν προς την Εταιρία μας ποσό 20 € + ΦΠΑ.
7.3. Στους πελάτες της Εταιρίας που πραγµατοποιούν συναλλαγές σε µετοχές αλλοδαπών χρηµατιστηρίων, θα µετακυλύεται η χρέωση
του Θεµατοφύλακα που εκκαθαρίζει τις συναλλαγές. Συγκεκριµένα, η Εταιρία θα καταβάλλει στο Θεµατοφύλακα αµοιβή
θεµατοφυλακής, την οποία στη συνέχεια θα εισπράττει από τους πελάτες. Η χρέωση θεµατοφυλακής για µετοχές εξωτερικού, οι οποίες
φυλάσσονται από τον εκάστοτε θεµατοφύλακα ανέρχεται ετησίως σε ποσοστό 0,01% - 0,25% επί της µέσης σταθµισµένης αξίας του
χαρτοφυλακίου του πελάτη.
8. Λοιπές Αµοιβές - Χρεώσεις
Η Εταιρία, πλην των ως άνω αναφερόµενων χρεώσεων, δύναται να εισπράττει αµοιβή για έξοδα ενηµέρωσης του πελάτη στα πλαίσια
της παροχής υπηρεσιών της. Τα έξοδα αυτά θα χρεώνονται στο λογαριασµό του πελάτη ανά τρίμηνο και θα υπολογίζονται € 1,50 ανά
αποστολή, εκτός εάν ο πελάτης έχει δηλώσει στην Εταιρία ότι επιθυµεί η εν λόγω ενηµέρωση του να γίνεται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
ή fax, οπότε και δε θα υπάρχει χρέωση.
Η εταιρεία δύνανται να εισπράττει ετήσιο κόστος διατήρησης λογαριασµού πελάτη, το οποίο θα ανέρχεται στα 35 € πλέον ΦΠΑ.
Τυχόν έξοδα τραπεζών για µεταφορές κεφαλαίων πελατών θα επιβαρύνουν τον πελάτη.
9. Συνεργασία της Εταιρίας µε ΑΕΕ∆ και Συνδεδεµένους Αντιπροσώπους
Στην περίπτωση στην οποία η Εταιρία εκτελεί εντολές τις οποίες λαµβάνει από ΑΕΕ∆ ή Συνδεδεµένο Αντιπρόσωπο, η προµήθεια των
ανωτέρω καθορίζεται µε βάση την εκάστοτε σύµβαση συνεργασίας που έχει καταρτίσει η Εταιρία µε την εν λόγω ΑΕΕ∆ ή τον εν λόγω
Συνδεδεµένο Αντιπρόσωπο και µπορεί να γνωστοποιηθεί στον πελάτη κατόπιν αιτήµατός του προς την Εταιρία.
10. Συνεργασία της Εταιρίας µε Εκτελούσες Επιχειρήσεις
Στην περίπτωση στην οποία η Εταιρία διαβιβάζει εντολές πελατών προς εκτέλεση στις Εκτελούσες Επιχειρήσεις του Συνηµµένου Πίνακα
Β στο Παράρτηµα V, η Εταιρία καταβάλλει στις Εκτελούσες Επιχειρήσεις προµήθεια που εισπράττει από τον πελάτη, η οποία καθορίζεται
µε βάση την εκάστοτε σύµβαση συνεργασίας που έχει καταρτίσει η Εταιρία µε την εν λόγω Επιχείρηση και µπορεί να γνωστοποιηθεί
στον πελάτη κατόπιν αιτήµατός του προς την Εταιρία.
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11. Άλλες ∆ιατάξεις
Η Εταιρία µας επισημαίνει στον πελάτη ότι ενδέχεται να προκύψουν και άλλα κόστη, περιλαμβανομένων και φόρων σε σχέση µε τις
συναλλαγές στο χρηµατοπιστωτικό µέσο ή µε την επενδυτική υπηρεσία, που δεν καταβάλλονται µέσω της Εταιρίας ούτε επιβάλλονται
από αυτήν.
Η Εταιρία δύναται να τροποποιεί την τιμολογιακή πολιτική της οποτεδήποτε, γνωστοποιώντας προηγουμένως τούτο στον πελάτη είτε
αποστέλλοντάς του απλή επιστολή είτε µέσω της επίσημης ιστοσελίδας της στο διαδίκτυο (www.capitalsec.gr).
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