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Δ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΕΙΧΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΟΥ ΙΚΑΝΟ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΩ
ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΩ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΙΙD), ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ Ή ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ OΣΕΚΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ
ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

E. ΕΧΩ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΝΕΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΟΣΕΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΙΤΗΣΗ, Ή ΣΕ ΟΣΕΚΑ ΜΕ
ΣΥΝΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.

ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΟΣΕΚΑ, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΘΟΥΝ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΣΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΙΙD), ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΤΗΣΙΑ Ή ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕΚΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΟΠΟΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΗΛΩΣΕΙΣ /ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ. ΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (CUT OFF
TIMES ΟΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ)
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ/ΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ/ΜΑΣΤΕ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ
ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ
Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΩΝ
1.

Ο υπογράφων, ως μόνος δικαιούχος ή συνδικαιούχος του αναφερόμενου στην αίτηση συμμετοχής λογαριασμού που τηρείται
στην τράπεζα HSBC Continental Europe, Greece (στο εξής η Τράπεζα), δηλώνω ότι ενεργώ στο όνομα και για λογαριασμό και
όλων των υπόλοιπων δικαιούχων του εν λόγω λογαριασμού (σε περίπτωση κοινού λογαριασμού) σε σχέση με οποιαδήποτε
αίτηση για μερίδια ΟΣΕΚΑ (συμμετοχή/εξαγορά) που υποβάλλεται εκ μέρους μου (του ιδίου και των λοιπών συνδικαιούχων του
λογαριασμού και επένδυσης καλούμενων στο εξής χωριστά και από κοινού ο Δικαιούχος/Δικαιούχοι).

2.

Συνομολογείται ρητά και αναγνωρίζεται ότι μεταξύ των συνδικαιούχων του λογαριασμού και συνεπώς της επένδυσης σε σχέση
με τα εξ αυτής δικαιώματα και υποχρεώσεις υφίσταται παθητική και ενεργητική εις ολόκληρον ενοχή. Καθένας από τους
συνδικαιούχους μπορεί να κάνει χρήση του λογαριασμού χωρίς τη σύμπραξη των λοιπών έχων, ενδεικτικά, το δικαίωμα
παροχής, ατομικώς, οδηγιών και εντολών προς την Τράπεζα, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσει από την Τράπεζα την αυτούσια
απόδοση ή ρευστοποίηση και την απόδοση σε αυτόν του προϊόντος της ρευστοποιήσεως και συνεπώς συνομολογείται ότι κάθε
Δικαιούχος όπως ορίζεται στους παρόντες, εξουσιοδοτείται ρητά να υπογράφει εντολές, δηλώσεις, αιτήσεις ή άλλες
γνωστοποιήσεις για λογαριασμό όλων των Δικαιούχων. Επομένως οποιαδήποτε και όλες οι επιβεβαιώσεις, δηλώσεις και
εγγυήσεις που γίνονται με τους παρόντες θεωρούνται ότι έχουν γίνει στο όνομα, για λογαριασμό και από όλους τους
Δικαιούχους.

3.

Δηλώνω ότι είμαι ενήλικας (άνω των 18 ετών) και ότι όλοι οι Δικαιούχοι του εν λόγω λογαριασμού και επομένως της επένδυσης
δεν είναι κάτοικοι ΗΠΑ, Καναδά, Ιαπωνίας και Αυστραλίας, ή υπήκοοι ή εθνικότητας των ΗΠΑ. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα
να αποκλείσει την διάθεση της επένδυσης και σε πρόσωπα πέραν των προαναφερόμενων, εάν κρίνει ότι αποκλίνει από το
κανονιστικό πλαίσιο.

4.

Δηλώνω/ουμε ότι έχω/έχουμε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως το έντυπο βασικών πληροφοριών (KIID) των αναφερομένων
ΟΣΕΚΑ στην αίτηση συμμετοχής, καθώς και των όρων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών όπως αυτοί είτε ενσωματώνονται
στους εκάστοτε ισχύοντες Γενικούς Όρους Συναλλαγών της Τράπεζας για Ιδιώτες είτε ξεχωριστά για συγκεκριμένους εταιρικούς
πελάτες σύμφωνα με την έννοια του σχετικού νόμου όπως ισχύει.

5.

Επιβεβαιώνω/ουμε ότι τελώ/τελούμε σε γνώση των ακόλουθων Όρων και Προϋποθέσεων και ότι αυτοί έχουν γίνει ρητά και
ανεπιφύλακτα αποδεκτοί από όλους τους Δικαιούχους με την υπογραφή αυτών.

6.

Δηλώνω/δηλώνουμε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ότι για την επένδυση στο/στους ΟΣΕΚΑ της παρούσας αίτησης
συμμετοχής, βασίσθηκα/βασισθήκαμε αποκλειστικά στην προσωπική μου/μας κρίση χωρίς η Εταιρία Διαχείρισης ή η Τράπεζα να
παράσχει συμβουλή ως προς τα πλεονεκτήματα ή την καταλληλότητα της επένδυσης . Η παρούσα συναλλαγή δεν καλύπτεται
από την αντίστοιχη προστασία τον σχετικών κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας. Δηλώνω/Δηλώνουμε ότι η Τράπεζα δεν έχει
αξιολογήσει και δεν έχει συμβουλεύσει, αλλά ούτε θα αξιολογήσει ούτε θα συμβουλεύσει σε σχέση με την αίτηση αυτή / επένδυση
σε σχέση με το εάν αυτή είναι κατάλληλη για εμένα / εμάς. Γνωρίζω / Γνωρίζουμε ότι είμαι / είμαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για
την αξιολόγηση της καταλληλότητας της αίτησης και της επένδυσης αυτής. (Δεν ισχύει για πελάτες οι οποίοι έλαβαν γραπτή
επενδυτική πρόταση). Η εκτέλεση κάθε συναλλαγής από την HSBC Continental Europe για λογαριασμό μου δεν είναι για κανένα
λόγο επιβεβαίωση ή έγκριση από την HSBC Continental Europe ότι αυτή είναι κατάλληλη για εμένα.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
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7.

Επιβεβαιώνω/ουμε ότι, για κανονιστικούς σκοπούς εκτός Ελλάδος είτε είμαι/είμαστε ο/οι αποκλειστικός/οί δικαιούχος /οι των
μεριδίων που προκύπτουν από τη συμμετοχή/εξαγορά είτε είμαι/είμαστε τελικός Ιδιώτης/ες Δικαιούχος/οι ή μη (π.χ. Εταιρία
περιορισμένης ευθύνης, κοινοπραξία, κλπ). Ολοι οι Δικαιούχοι έχουμε χορηγήσει στην Τράπεζα όλα τα δικαιολογητικά για την
πλήρη αναγνώριση που σχετίζονται με τον τελικό δικαιούχο.

8.

Αντιλαμβάνομαι/στε ότι η Τράπεζα θα αποστέλλει στην Εταιρία Διαχείρισης οδηγίες για τη συμμετοχή/αγορά μεριδίων, για
λογαριασμό του/των Δικαιούχου/ων. Αντιλαμβάνομαι/στε ότι μεταξύ διαδοχικών συναλλαγών δυνατόν να απαιτείται χρόνος
ολοκλήρωσης της προηγούμενης πριν την πραγματοποίηση της επόμενης. Επίσης, ο Δικαιούχος/οι Δικαιούχοι έχει/έχουν
παράσχει και με την παρούσα παρέχει/ουν στην Τράπεζα τη συναίνεση του(ς) σχετικά με τη γνωστοποίηση των εμπιστευτικών
δεδομένων του(ς) και πληροφοριών που τον/τους αφορούν και που καλύπτονται από το τραπεζικό απόρρητο ενώ
αναγνωρίζει/ουν ότι μπορεί/μπορούν να ανακαλέσει/ουν οποτεδήποτε αυτή τη συναίνεση καταγγέλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο
τη συναλλακτική του σχέση με την Τράπεζα.

9.

Η Τράπεζα ενδέχεται να λαμβάνει αντιπαροχές από την Εταιρία Διαχείρισης, οι οποίες υπολογίζονται σε ημερήσια βάση ως
ποσοστό επί της ετήσιας προμήθειας διαχείρισης του εκάστοτε ΟΣΕΚΑ. Οι αντιπαροχές στοχεύουν στη βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες και σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνουν τους μεριδιούχους των ΟΣΕΚΑ με
πρόσθετα έξοδα ή/και προμήθειες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο επενδυτικό
σύμβουλο της Τράπεζας.

10.

Επιβεβαιώνω/ουμε ότι όλα τα στοιχεία που χορηγούνται είναι αληθή και ακριβή. Αναγνωρίζω/ουμε ότι σε περίπτωση που
στοιχεία ή/και διευθύνσεις διαφέρουν από εκείνες που τηρούνται στην Τράπεζα θα παρέχω/ουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και
η αίτηση δεν θα δύναται να τύχει επεξεργασίας. Επιβεβαιώνω/ουμε ότι, για κανονιστικούς σκοπούς εκτός Ελλάδος είτε
είμαι/είμαστε ο/οι αποκλειστικός/οί δικαιούχος /οι των μεριδίων είτε είμαι/είμαστε τελικός Ιδιώτης/ες Δικαιούχος/οι ή μη (π.χ.
Εταιρία περιορισμένης ευθύνης, κοινοπραξία, κλπ). Oλοι οι Δικαιούχοι έχουμε χορηγήσει στην Τράπεζα όλα τα δικαιολογητικά
για την πλήρη αναγνώριση που σχετίζονται με τον τελικό δικαιούχο.

11.

Δηλώνω/ουμε ότι ο λογαριασμός που τηρείται στην Τράπεζα και που αναφέρεται στην αίτηση συμμετοχής είναι ενεργός και ότι
θα είναι ο μόνος που σχετίζεται για τους σκοπούς συμμετοχής και εξαγοράς των αναφερομένων στη σχετική αίτηση ΟΣΕΚΑ
καθώς και ότι ο δικαιούχος/οι της επένδυσης θα πρέπει να συμπίπτουν με τον/τους δικαιούχο/ους του εν λόγω λογαριασμού.

12.

Έχω/Έχουμε ενημερωθεί από την Τράπεζα για τα χρονικά σημεία εργασιών και εκτέλεσης

13.

Δηλώνω/ουμε ότι έχω/έχουμε ενημερωθεί σχετικά με τα έξοδα της Τράπεζας που σχετίζονται με την αντίστοιχη αίτηση, όπως
συναλλαγματικές ισοτιμίες που μπορεί να αφορούν τον τύπο των ΟΣΕΚΑ που αναφέρονται στην αίτηση.

14.

Έχω/Έχουμε ενημερωθεί και έχει γίνει αποδεκτό ότι για να αιτηθώ/ούμε συμμετοχής σε ΟΣΕΚΑ σε αλλοδαπό νόμισμα, πρέπει να
τηρώ/ούμε λογαριασμό στο ίδιο νόμισμα. Επομένως, το νόμισμα της αιτηθείσας επένδυσης και το νόμισμα του συνδεδεμένου
λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα και αναφέρεται στην αίτηση συμμετοχής/εξαγοράς θα πρέπει να είναι ίδιο.

15.

Αναγνωρίζω/ουμε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι είμαι/είμαστε αποκλειστικά υπεύθυνος/η/οι για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
μου/μας για κάθε σχετικό φόρο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της υποβολής και καταβολής/εξόφλησης σχετικών
φόρων που προκύπτουν από τη συμμετοχή/εξαγορά η οποία δύναται να επιφέρει σε εμένα/εμάς φορολογικές συνέπειες που
εξαρτώνται από έναν ευρύ αριθμό παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της κατοικίας/έδρας μου/μας, της
ιθαγένειας/υπηκοότητας μου/μας ή του τύπου των επενδύσεων που τηρώ/ούμε. Σε αυτό το πλαίσιο ορισμένες χώρες μπορεί να
έχουν φορολογική νομοθεσία με συνέπειες/επιπτώσεις επί άλλων (εκτός χώρας) δικαιοδοσιών (εξω-εδαφική συνέπεια) που
με/μας επηρεάζουν ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας/έδρας μου/μας. Η Τράπεζα δεν παρέχει οποιαδήποτε νομική ή
φορολογική συμβουλή ενώ μου/μας έχει συσταθεί να ζητήσω/ουμε νομική ή/και φορολογική συμβουλή από ανεξάρτητο δικηγόρο
ή/και φοροτεχνικό. Αναγνωρίζω/ουμε και συμφωνώ/ούμε ότι η Τράπεζα δεν έχει καμία σχετική ευθύνη.

16.

Έχω/Έχουμε ενημερωθεί και αναγνωρίζω/ουμε ότι δεν επιτρέπεται η μεταξύ των ΟΣΕΚΑ HSBC Select μετατροπή (switching)
μεριδίων.

Β. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟŸΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
Η Τράπεζα θα λαμβάνει μέσω των Καταστημάτων της από τον/τους Δικαιούχο/ους αιτήσεις συμμετοχής/ αγοράς μεριδίων, σε οποιαδήποτε
εργάσιμη ημέρα και εντός των χρονικών ορίων λήξης τραπεζικών εργασιών και χρονικών ορίων μετατροπής νομίσματος όπως αυτά
ορίζονται από τους οίκους (Εταιρίες Διαχείρισης) και από την Τράπεζα. Η Τράπεζα θα προωθεί στην Εταιρία Διαχείρισης μέσω
τηλεομοιοτυπικού μηνύματος (Fax) στο οποίο θα αναφέρεται το ποσό για τη συμμετοχή για λογαριασμό του/των Δικαιούχου/ων. Τα μερίδια
θα καταγράφονται στο όνομα της Τράπεζας για λογαριασμό του/των Δικαιούχου/ων σε συγκεντρωτικό λογαριασμό της Τράπεζας (omnibus)
με τελικό αποδέκτη/δικαιούχο τον πελάτη της Τράπεζας. H Εταιρία Διαχείρισης θα αποστέλλει στην Τράπεζα κάθε επικοινωνία και οι
πληρωμές θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά για την Τράπεζα.
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2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
2.1 Ο/Οι Δικαιούχος/οι θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος/οι για την συμμόρφωση με όλους τους σχετικούς νόμους, φορολογικούς
κανονισμούς και το νομικό πλαίσιο της αγοράς που ισχύει στη χώρα στην οποία είναι υπήκοος ή κάτοικος.

2.2 Ο/Οι Δικαιούχος/οι συμφωνεί/ούν ότι θα αποζημιώνει/ουν τον ΟΣΕΚΑ, την Εταιρία Διαχείρισης, τον Θεματοφύλακα, την Τράπεζα και
τους αντιπροσώπους τους σε πρώτη ζήτηση σε περιπτώσεις ζημιών, εξόδων ή δαπανών (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων
δανεισμού καθώς και των δαπανών που προκύπτουν από καθυστερημένες συναλλαγές εγγραφής) που προκύπτουν από παραποίηση
των δηλώσεων της αίτησης και των όρων της ή από παραβίαση των υποχρεώσεων των Όρων και Προϋποθέσεων σχετικά με τη
συμμετοχή/εξαγορά του/των Δικαιούχου/ων στο ΟΣΕΚΑ, εκτός και αν η ζημιά οφείλεται σε εσκεμμένη αθέτηση ή παράβαση ή αμέλεια
της Εταιρίας Διαχείρισης, του Θεματοφύλακα του ΟΣΕΚΑ, της Τράπεζας ή των αντιπροσώπων τους.
3. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
3.1. Ο Δικαιούχος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα που ζητούνται είναι απαραίτητα ώστε η Εταιρία Διαχείρισης,
ο Θεματοφύλακας και η Τράπεζα να μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Σε περίπτωση αδυναμίας χορήγησης των απαραίτητων
δεδομένων, η Εταιρία Διαχείρισης, ο Θεματοφύλακας και η Τράπεζα μπορεί να μην είναι σε θέση να παράσχουν τις υπηρεσίες τους. Όλα
τα ανωτέρω θα απευθύνονται στην Εταιρία Διαχείρισης, μέσω της Τράπεζας, της Τράπεζας μη έχουσας οποιασδήποτε ευθύνης έναντι του
Δικαιούχου όσον αφορά στην επεξεργασία που πραγματοποιείται από την Εταιρία Διαχείρισης ή/και τον Θεματοφύλακα του ΟΣΕΚΑ.
3.2 Σχετικά με την επεξεργασία κατά την έννοια του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και του σχετικού νόμου για την εφαρμογή αυτού από την
Τράπεζα, των προσωπικών δεδομένων πληροφοριών και στοιχείων που τηρούνται στην Τράπεζα, ο/οι Δικαιούχος/οι μπορούν να
ενημερώνεται οποτεδήποτε από τη Δήλωση Εχεμύθειας της Τράπεζας, άμεσα και ευχερώς στην επίσημη ιστοσελίδα της
https://www.hsbc.gr/1/2/gr/el/site-information/privacy-notice και στα καταστήματα της. Η Δήλωση Εχεμύθειας εξηγεί τις κατηγορίες
προσωπικών δεδομένων και τις πληροφορίες που συλλέγονται, τη νομική βάση και τους σκοπούς συλλογής και επεξεργασίας τους, πώς
χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες, με ποιόν θα μοιράζονται αυτές οι πληροφορίες, τους αποδέκτες, τις περιπτώσεις όπου αυτές
διαβιβάζονται, τις ενέργειες για να παραμένουν εμπιστευτικά και ασφαλή και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και τον τρόπο
άσκησης τους. Σε κάθε περίπτωση η Δήλωση Εχεμύθειας θα πρέπει να διαβάζεται συχνά και προσεκτικά.
4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Η Εταιρία Διαχείρισης ή η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις,
σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
α) Ο/Οι Δικαιούχος/οι θα ενημερώνεται/ονται από την Τράπεζα εγγράφως για κάθε αλλαγή στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Στην
περίπτωση που ο/οι Δικαιούχος/οι δεν προβάλει/ουν γραπτή αντίρρηση εντός του καθορισμένου χρόνου από την ενημέρωση, θα θεωρείται
ότι οι αλλαγές έχουν γίνει αποδεκτές από τον/τους Δικαιούχο/ους.
β) Αλλαγές που απαιτούνται από κάθε σχετική νομοθεσία, κανονισμούς ή άλλες διατάξεις θα πραγματοποιούνται με την εφαρμογή τους.
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Μικροφίλμ (Microfiches, microfilms) ή καταγεγραμμένες εγγραφές σε ηλεκτρονικό υπολογιστή που έχουν
πραγματοποιηθεί από την Tράπεζα, την Εταιρία Διαχείρισης ή/και τον Θεματοφύλακα του ΟΣΕΚΑ στη βάση των πρωτότυπων εντύπων, θα
αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία και θα έχουν την ίδια αξία ως τεκμήρια όπως και τα πρωτότυπα γραπτά έντυπα.
5. ΔΙΕΠΟΝ ΔΙΚΑΙΟ
Το Ελληνικό δίκαιο διέπει την εγκυρότητα και την ερμηνεία της εφαρμογής των όρων της παρούσας και τα μέρη που σχετίζονται με την
παρούσα συμφωνούν ότι θα λειτουργούν με βάση την αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων.
6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για οποιοδήποτε αίτημα ή παράπονο σε σχέση με τους ΟΣΕΚΑ της Εταιρίας Διαχείρισης παρακαλούμε επικοινωνήστε:
α) Με τον Διευθυντή του καταστήματος της Τράπεζας με το οποίο συνεργάζεστε ή τον υπάλληλο της Τράπεζας που έχει οριστεί ως
υπεύθυνος εξυπηρέτησης σας, β) με την τηλεφωνική υπηρεσία Phone Banking από την HSBC: 801 801 4722, γ) Με γραπτό αίτημα και η
Τράπεζα θα απαντήσει εντός 10 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος ή παραπόνου. Σε περίπτωση που
θεωρείτε ότι το αίτημά σας δεν έχει επιλυθεί ικανοποιητικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία του Μεσολαβητή Τραπεζικών –
Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Copyright (7/2020). HSBC Continental Europe, Greece. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα, από το οποίο μπορεί να ανακτηθεί, η να διαβιβαστεί, σε οποιαδήποτε μορφή ή
με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, μαγνητοφώνησης, ή άλλο χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρείας
HSBC France.
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ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ - ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4514/2018, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ
1. ΠΡΟΣ ΤΗΝ: HSBC CONTINENTAL EUROPE, GREECE, ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 - ΑΘΗΝΑ 115 26 ΤΗΛ 210-6960000 ΩΣ
ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΤΗΣ ______________________________ («ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»).
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ: _______________________________________
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: _____________________________
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ / ΣΥΖΥΓΟΥ: ______________________________
ΑΔΤ / ΑΦΜ: ________________________ / ____________________
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: __________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ________________________________________
ΧΩΡΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ/ΕΔΡΑ: ______________________________

Β. ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ) _______________________________________
ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ: _______________________________________
ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ: _______________________________________
ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ: _______________________________________
ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ: _______________________________________

ΕΠΙΘΥΜΩ/ΟΥΜΕ ΝΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣΩ/ΟΥΜΕ ____________ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: _________________________________
______________________________ΤΟΥ

ΟΣΕΚΑ

____________________

________________________________

ΤΗΣ

____________________
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΑΣ ΔΙΔΕΤΑΙ ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΕΝΤΟΛΗ ΝΑ ΠΙΣΤΩΣΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
ΜΟΥ/ΜΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΩ/ΟΥΜΕ ΣΤΗΝ HSBC CONTINENTAL EUROPE, GREECE ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: ______-_________-_____ ΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΑ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΙΤΗΣΗ
ΕΞΑΓΟΡΑΣ.
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ/ΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ/ΜΑΣΤΕ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ
ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ/ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ.

Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΩΝ

1.

Ο υπογράφων, ως μόνος δικαιούχος ή συνδικαιούχος του αναφερόμενου στην αίτηση εξαγοράς λογαριασμού που τηρείται στην
τράπεζα HSBC Continental Europe, Greece (στο εξής η Τράπεζα), δηλώνω ότι ενεργώ στο όνομα και για λογαριασμό και όλων
των υπόλοιπων δικαιούχων του εν λόγω λογαριασμού (σε περίπτωση κοινού λογαριασμού) σε σχέση με οποιαδήποτε αίτηση για
εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ που υποβάλλεται εκ μέρους μου (του ιδίου και των λοιπών συνδικαιούχων του λογαριασμού και
επένδυσης,καλούμενων στο εξής χωριστά και από κοινού «ο Δικαιούχος/Δικαιούχοι»).

2.

Συνομολογείται ρητά και αναγνωρίζεται ότι μεταξύ των συνδικαιούχων του λογαριασμού και συνεπώς της επένδυσης σε σχέση
με τα εξ αυτής δικαιώματα και υποχρεώσεις υφίσταται παθητική και ενεργητική εις ολόκληρον οφειλή. Καθένας από τους
συνδικαιούχους εν ζωή μπορεί να κάνει χρήση του λογαριασμού και επένδυσης χωρίς τη σύμπραξη των λοιπών έχων,
ενδεικτικά, το δικαίωμα παροχής, ατομικώς, οδηγιών και εντολών προς την Τράπεζα, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσει από την
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Τράπεζα την αυτούσια απόδοση ή ρευστοποίηση και την απόδοση σε αυτόν του προϊόντος της ρευστοποιήσεως και συνεπώς
συνομολογείται ότι κάθε Δικαιούχος όπως ορίζεται στους παρόντες, εξουσιοδοτείται ρητά να υπογράφει εντολές, δηλώσεις,
αιτήσεις ή άλλες γνωστοποιήσεις για λογαριασμό όλων των Δικαιούχων. Επομένως οποιαδήποτε και όλες οι επιβεβαιώσεις,
δηλώσεις και εγγυήσεις που γίνονται με τους παρόντες θεωρούνται ότι έχουν γίνει στο όνομα, για λογαριασμό και από όλους
τους Δικαιούχους.
3.

Δηλώνω ότι είμαι ενήλικας (άνω των 18 ετών) και ότι όλοι οι Δικαιούχοι του εν λόγω λογαριασμού και επομένως της επένδυσης
δεν είναι κάτοικοι ΗΠΑ, Καναδά, Ιαπωνίας και Αυστραλίας, ή υπήκοοι ή εθνικότητας των ΗΠΑ. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα
να αποκλείσει την διάθεση της επένδυσης και σε πρόσωπα πέραν των προαναφερόμενων, εάν κρίνει ότι αποκλίνει από το
κανονιστικό πλαίσιο.

4.

Δηλώνω/δηλώνουμε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ότι για την επένδυση στο/στα Αμοιβαίο Κεφάλαιο/ Αμοιβαία Κεφάλαια της
παρούσας αίτησης εξαγοράς, βασίσθηκα/βασισθήκαμε αποκλειστικά στην προσωπική μου/μας κρίση χωρίς η Εταιρία ή η
Τράπεζα να παράσχει συμβουλή ως προς τα πλεονεκτήματα ή την καταλληλότητα της επένδυσης. Η παρούσα συναλλαγή δεν
καλύπτεται από την αντίστοιχη προστασία τον σχετικών κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας. Δηλώνω/Δηλώνουμε ότι η
Τράπεζα δεν έχει αξιολογήσει και δεν έχει συμβουλεύσει, αλλά ούτε θα αξιολογήσει ούτε θα συμβουλεύσει σε σχέση με την
αίτηση αυτή / επένδυση σε σχέση με το εάν αυτή είναι κατάλληλη για εμένα / εμάς. Γνωρίζω / Γνωρίζουμε ότι είμαι / είμαστε
αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση της καταλληλότητας της αίτησης και της επένδυσης αυτής.
5.
Ο Δικαιούχος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα που ζητούνται είναι απαραίτητα ώστε η
Εταιρία Διαχείρισης, ο Θεματοφύλακας και η Τράπεζα να μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Σε περίπτωση αδυναμίας
χορήγησης των απαραίτητων δεδομένων, η Εταιρία Διαχείρισης, ο Θεματοφύλακας και η Τράπεζα μπορεί να μην είναι σε θέση
να παράσχουν τις υπηρεσίες τους. Όλα τα ανωτέρω θα απευθύνονται στην Εταιρία Διαχείρισης ή/και στον Θεματοφύλακα, μέσω
της Τράπεζας, της Τράπεζας μη έχουσας οποιασδήποτε ευθύνης έναντι του Δικαιούχου όσον αφορά στην επεξεργασία που
πραγματοποιείται από την Εταιρία Διαχείρισης ή/και τον Θεματοφύλακα του ΟΣΕΚΑ.
6.
Σχετικά με την επεξεργασία κατά την έννοια του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και του σχετικού νόμου για την εφαρμογή
αυτού από την Τράπεζα, των προσωπικών δεδομένων πληροφοριών και στοιχείων που τηρούνται στην Τράπεζα, ο/οι
Δικαιούχος/οι μπορούν να ενημερώνεται οποτεδήποτε από τη Δήλωση Εχεμύθειας της Τράπεζας, άμεσα και ευχερώς στην
επίσημη ιστοσελίδα της https://www.hsbc.gr/1/2/gr/el/site-information/privacy-notice και στα καταστήματα της. Η Δήλωση
Εχεμύθειας εξηγεί τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων και τις πληροφορίες που συλλέγονται, τη νομική βάση και τους
σκοπούς συλλογής και επεξεργασίας τους, πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες, με ποιόν θα μοιράζονται αυτές οι
πληροφορίες, τους αποδέκτες, τις περιπτώσεις όπου αυτές διαβιβάζονται, τις ενέργειες για να παραμένουν εμπιστευτικά και
ασφαλή και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και τον τρόπο άσκησης τους. Σε κάθε περίπτωση η Δήλωση
Εχεμύθειας θα πρέπει να διαβάζεται συχνά και προσεκτικά.

7.

Επιβεβαιώνω/ουμε ότι, για κανονιστικούς σκοπούς εκτός Ελλάδος είτε είμαι/είμαστε ο/οι αποκλειστικός/οί δικαιούχος /οι των
μεριδίων είτε είμαι/είμαστε τελικός Ιδιώτης/ες Δικαιούχος/οι ή μη (π.χ. Εταιρία περιορισμένης ευθύνης, κοινοπραξία, κλπ). Oλοι οι
Δικαιούχοι έχουμε χορηγήσει στην Τράπεζα όλα τα δικαιολογητικά για την πλήρη αναγνώριση που σχετίζονται με τον τελικό
δικαιούχο.

8.

Αντιλαμβάνομαι/στε ότι η Τράπεζα αποστέλλει στην Εταιρία Διαχείρισης οδηγίες για τη εξαγορά μεριδίων, για λογαριασμό
του/των Δικαιούχου/ων. Αντιλαμβάνομαι/στε ότι μεταξύ διαδοχικών συναλλαγών δυνατόν να απαιτείται χρόνος ολοκλήρωσης της
προηγούμενης πριν την πραγματοποίηση της επόμενης. Επίσης, ο Δικαιούχος/οι Δικαιούχοι έχει/έχουν παράσχει και με την
παρούσα παρέχει/ουν στην Τράπεζα τη συναίνεση του(ς) σχετικά με τη γνωστοποίηση των εμπιστευτικών δεδομένων του(ς) και
πληροφοριών που τον/τους αφορούν και που καλύπτονται από το τραπεζικό απόρρητο ενώ αναγνωρίζει/ουν ότι μπορεί/μπορούν
να ανακαλέσει/ουν οποτεδήποτε αυτή τη συναίνεση καταγγέλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη συναλλακτική του σχέση με την
Τράπεζα.

9.

Η Τράπεζα ενδέχεται να λαμβάνει αντιπαροχές. Οι αντιπαροχές στοχεύουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς
τους πελάτες και σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνουν τους μεριδιούχους των Αμοιβαίων Κεφαλαίων με πρόσθετα έξοδα ή/και
προμήθειες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο επενδυτικό σύμβουλο της
Τράπεζας.

10.

Επιβεβαιώνω/ουμε ότι όλα τα στοιχεία που χορηγούνται είναι αληθή και ακριβή. Αναγνωρίζω/ουμε ότι σε περίπτωση που
στοιχεία ή/και διευθύνσεις διαφέρουν από εκείνες που τηρούνται στην Τράπεζα θα παρέχω/ουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και
η αίτηση δεν θα δύναται να τύχει επεξεργασίας.

11.

Δηλώνω/ουμε ότι ο λογαριασμός που τηρείται στην Τράπεζα και που αναφέρεται στην αίτηση εξαγοράς είναι ενεργός και ότι θα
είναι ο μόνος που σχετίζεται με τη συμμετοχή και εξαγορά των αναφερομένων στη σχετική αίτηση μεριδίων καθώς και ότι ο
δικαιούχος/οι της επένδυσης θα πρέπει να συμπίπτουν με τον/τους δικαιούχο/ους του εν λόγω λογαριασμού.

12.

Έχω/Έχουμε ενημερωθεί από την Τράπεζα για τα χρονικά σημεία εργασιών και εκτέλεσης από τον αρμόδιο υπάλληλο της
Τράπεζας.
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13.

Δηλώνω/ουμε ότι έχω/έχουμε ενημερωθεί σχετικά με τα έξοδα της Τράπεζας που σχετίζονται με την αντίστοιχη αίτηση, όπως
συναλλαγματικές ισοτιμίες που μπορεί να αφορούν τον τύπο των OΣΕΚΑ που αναφέρονται στην αίτηση.

14.

Έχω/Έχουμε ενημερωθεί και έχει γίνει αποδεκτό ότι για να αιτηθώ/ούμε εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ σε αλλοδαπό νόμισμα,
πρέπει να τηρώ/ούμε λογαριασμό στο ίδιο νόμισμα. Επομένως, το νόμισμα της εξαγορασθείσας επένδυσης και το νόμισμα του
συνδεδεμένου λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα και αναφέρεται στην αίτηση εξαγοράς θα πρέπει να είναι ίδιο.

15.

Αναγνωρίζω/ουμε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι είμαι/είμαστε αποκλειστικά υπεύθυνος/η/οι για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
μου/μας για κάθε σχετικό φόρο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της υποβολής και καταβολής/εξόφλησης σχετικών
φόρων που προκύπτουν από την εξαγορά των μεριδίων ΟΣΕΚΑ, η οποία δύναται να επιφέρει σε εμένα/εμάς φορολογικές
συνέπειες που εξαρτώνται από έναν ευρύ αριθμό παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της κατοικίας/έδρας
μου/μας, της ιθαγένειας/υπηκοότητας μου/μας ή του τύπου των επενδύσεων που τηρώ/ούμε. Σε αυτό το πλαίσιο ορισμένες
χώρες μπορεί να έχουν φορολογική νομοθεσία με συνέπειες/επιπτώσεις επί άλλων (εκτός χώρας) δικαιοδοσιών (εξω-εδαφική
συνέπεια) που με/μας επηρεάζουν ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας/έδρας μου/μας. Η Τράπεζα δεν παρέχει οποιαδήποτε
νομική ή φορολογική συμβουλή ενώ μου/μας έχει συσταθεί να ζητήσω/ουμε νομική ή/και φορολογική συμβουλή από ανεξάρτητο
δικηγόρο ή/και φοροτεχνικό. Αναγνωρίζω/ουμε και συμφωνώ/ούμε ότι η Τράπεζα δεν έχει καμία σχετική ευθύνη.

16.

Έχω/Έχουμε ενημερωθεί και αναγνωρίζω/ουμε ότι δεν επιτρέπεται η μεταξύ των ΟΣΕΚΑ HSBC Select μετατροπή (switching)
μεριδίων.

17.

Ο/Οι Δικαιούχος/οι συμφωνεί/ούν ότι θα αποζημιώνει/ουν τον ΟΣΕΚΑ, την Εταιρία Διαχείρισης, τον Θεματοφύλακα, την Τράπεζα
και τους αντιπροσώπους τους σε πρώτη ζήτηση σε περιπτώσεις ζημιών, εξόδων ή δαπανών (συμπεριλαμβανομένων των
εξόδων δανεισμού καθώς και των δαπανών που προκύπτουν από καθυστερημένες συναλλαγές εγγραφής) που προκύπτουν
από παραποίηση των δηλώσεων της αίτησης και των όρων της ή από παραβίαση των υποχρεώσεων των Όρων και
Προϋποθέσεων σχετικά με τη εξαγορά του/των Δικαιούχου/ων στον εν λόγω ΟΣΕΚΑ, εκτός και αν η ζημιά οφείλεται σε
εσκεμμένη αθέτηση ή παράβαση ή αμέλεια της Εταιρίας Διαχείρισης, του Θεματοφύλακα του ΟΣΕΚΑ ή/και των αντιπροσώπων
τους.

3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Η Εταιρία Διαχείρισης ή η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις,
σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
α) Ο/Οι Δικαιούχος/οι θα ενημερώνεται/ονται από την Τράπεζα εγγράφως για κάθε αλλαγή στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Στην
περίπτωση που ο/οι Δικαιούχος/οι δεν προβάλει/ουν γραπτή αντίρρηση εντός του καθορισμένου χρόνου από την ενημέρωση, θα θεωρείται
ότι οι αλλαγές έχουν γίνει αποδεκτές από τον/τους Δικαιούχο/ους.
β) Αλλαγές που απαιτούνται από κάθε σχετική νομοθεσία, κανονισμούς ή άλλες διατάξεις θα πραγματοποιούνται με την εφαρμογή τους.
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Μικροφίλμ (Microfiches, microfilms) ή καταγεγραμμένες εγγραφές σε ηλεκτρονικό υπολογιστή που έχουν
πραγματοποιηθεί από την Tράπεζα, την Εταιρία Διαχείρισης ή/και τον Θεματοφύλακα του ΟΣΕΚΑ στη βάση των πρωτότυπων εντύπων, θα
αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία και θα έχουν την ίδια αξία ως τεκμήρια όπως και τα πρωτότυπα γραπτά έντυπα.
4. ΔΙΕΠΟΝ ΔΙΚΑΙΟ
Το Ελληνικό δίκαιο διέπει την εγκυρότητα και την ερμηνεία της εφαρμογής των όρων της παρούσας και τα μέρη που σχετίζονται
συμφωνούν ότι θα λειτουργούν με βάση την αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων.

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για οποιοδήποτε αίτημα ή παράπονο σε σχέση με τους ΟΣΕΚΑ της Εταιρίας Διαχείρισης παρακαλούμε επικοινωνήστε:
α) Με τον Διευθυντή του καταστήματος της Τράπεζας με το οποίο συνεργάζεστε ή τον υπάλληλο της Τράπεζας που έχει οριστεί ως
υπεύθυνος εξυπηρέτησης σας , β) με την τηλεφωνική υπηρεσία Phone Banking από την HSBC: 801 801 4722, γ) Με γραπτό αίτημα και η
Τράπεζα θα απαντήσει εντός 10 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος ή παραπόνου. Σε περίπτωση που
θεωρείτε ότι το αίτημά σας δεν έχει επιλυθεί ικανοποιητικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία του Μεσολαβητή Τραπεζικών –
Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Copyright (7/2020). HSBC Continental Europe. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται
να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα, από το οποίο μπορεί να ανακτηθεί, η να διαβιβαστεί, σε οποιαδήποτε μορφή ή με
οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, μαγνητοφώνησης, ή άλλο χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρείας HSBC
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ΕΝΤΟΛΗ ΑΓΟΡΑΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ*
* σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4514/2018, όπως ισχύει

Ημ/νία & Ώρα Εντολής
Εντολέας / Πελάτης
Αρ. Λογαριασμού Πελάτη
(Εσωτερική Χρήση)
Η Εντολή εκτελέστηκε;
Ημ/νία & Ώρα Εκτέλεσης
Ημ/νία Αξίας (Value date)
Counterparty (Αντισυμβαλλόμενος)
Trader ID
Clean price / customer price / YTM

Παρακαλώ όπως με χρέωση του παραπάνω αρ. λογαριασμού αγοράσετε για λογαριασμό του/των δικαιούχου(ων)
του παραπάνω λογαριασμού Ομόλογα, του εκδότη ______________________________________ με ISIN
__________________, ονομαστικής αξίας ______________, ημερομηνία λήξης ____/_____/_____, με κουπόνι
______%, με όριο μέγιστης συνολικής τιμής αγοράς ____________, η οποία συμπεριλαμβάνει προμήθεια ______%
επί της ανωτέρω ονομαστικής αξίας καθώς και τους δεδουλευμένους τόκους, και όριο μέγιστης συνολικής χρηματικής
χρέωσης το ποσό των ______________________(νόμισμα & ποσό αριθμητικώς) ____________________________
___________________________________________________________________________________(ολογράφως).

Δηλώνω/ουμε ότι συμφωνώ/ούμε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα με τους παρακάτω όρους:
1. Εχω/ουμε ενημερωθεί πλήρως για τους κινδύνους που αναλαμβάνουμε με την παρούσα επένδυση και για την
πιθανή διακύμανση στην τιμή του ομολόγου μέχρι τη λήξη του, καθώς και ότι το κεφάλαιο μου υπόκειται στον κίνδυνο
φερεγγυότητας του εκδότη. Ειδικά για τα ομόλογα σε συνάλλαγμα έχουμε ενημερωθεί για την επίδραση που μπορεί
να έχει στην επένδυση (θετική ή αρνητική) η αλλαγή των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
2. Αναγνωρίζω/ουμε ρητά και αμετάκλητα ότι η ως άνω τιμή αγοράς συμπεριλαμβάνει την εκάστοτε προμήθεια επί της
ονομαστικής αξίας του τίτλου, για την οποία έχω/ουμε ήδη ενημερωθεί, καθώς επίσης και ότι θα επιβαρυνθώ/ούμε
με τους αναλογούντες στην ως άνω δικαιοπραξία ή/και φύλαξη τίτλου κατά νόμο φόρους, λοιπές επιβαρύνσεις
καθώς και τα έξοδα φύλαξης και λειτουργικής διαχείρισης τίτλου/ων όπως αναφέρονται και διαπιστώνονται στον
πίνακα τιμολόγησης υπηρεσιών της Τράπεζας, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει με αντίστοιχη χρέωση του ανωτέρω
λογαριασμού ή οποιουδήποτε άλλου λογαριασμού τηρώ/ούμε στην Τράπεζα. Αναγνωρίζω/ουμε ότι για την εκτέλεση
της παρούσας εντολής θα πρέπει να υπάρχει το αντίστοιχο επαρκές διαθέσιμο ποσό στον ανωτέρω λογαριασμό
το οποίο εάν, για οποιοδήποτε λόγο, δεν υφίσταται κατά την Τ+4 (όπου Τ η ημερομηνία υποβολής της παρούσας
εντολής) εξουσιοδοτώ/ούμε ρητά και ανεπιφύλακτα την Τράπεζα να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την
ακύρωση της παρούσας.
3. Οι παραπάνω τίτλοι θα παραμείνουν προς φύλαξη στην Τράπεζα HSBC καθόλη τη διάρκεια της επένδυσης, κατά
δε τη λήξη θα επαναπιστωθούν στον προαναφερόμενο λογαριασμό.
4. Η παρούσα επένδυση σε ομόλογα δεν μπορεί να εκχωρηθεί σε τρίτους παρά μόνο να μεταβιβαστεί με τη διαδικασία
που ισχύει για την αγορά και πώληση ομολόγων.
5. Συναινώ/νούμε στην δυνατότητα της Τράπεζας να εκτελεί την παρούσα εντολή εκτός Οργανωμένης Αγοράς ή
Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ). Επίσης, έχω/έχουμε παράσχει και με την παρούσα
παρέχω/ουμε στην Τράπεζα τη συναίνεση μου/μας σχετικά με τη γνωστοποίηση των εμπιστευτικών δεδομένων
μας και πληροφοριών που με/μας αφορούν και που καλύπτονται από το τραπεζικό απόρρητο ενώ αναγνωρίζω/ουμε
ότι μπορώ/μπορούμε να ανακαλέσω/ουμε οποτεδήποτε αυτή τη συναίνεση καταγγέλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο
τη συναλλακτική μου/μας σχέση με την Τράπεζα.
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6. Η εντολή μου/μας για την επένδυση σε ομόλογα βασίστηκε αποκλειστικά στην προσωπική μου/μας κρίση χωρίς να
έχει γίνει οποιαδήποτε παροχή συμβουλής εκ μέρους της Τράπεζας ή των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων της ως
προς τα πλεονεκτήματα ή την καταλληλότητα της επένδυσης. Η Τράπεζα δεν υποχρεούται να αξιολογήσει την
συμβατότητα του συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος που περιγράφεται σε αυτήν τη συναλλαγή (εκτός αν η
εντολή αφορά σε ‘σύνθετο ομόλογο’, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 13) και η παρούσα συναλλαγή δεν καλύπτεται
από την αντίστοιχη προστασία των σχετικών κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1 Η εκτέλεση κάθε
συναλλαγής από την HSBC για λογαριασμό μου δεν είναι για κανένα λόγο επιβεβαίωση ή έγκριση από την HSBC
ότι αυτή είναι κατάλληλη για εμένα.
7. Έχω/ουμε ήδη λάβει γνώση για το περιεχόμενο των Παραρτημάτων 1. Ορισμοί, 2. Ενημέρωση σχετικά με τις
Επενδύσεις σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα και τους συνδεδεμένους με αυτές κινδύνους και 3. Υπηρεσίες
Θεματοφυλακής που συμπεριλαμβάνονται στους όρους για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες του
Τμήματος VIII των Γενικών Όρων Συναλλαγών της Τράπεζας για Ιδιώτες όπως εκάστοτε ισχύουν που
παρέλαβα/αμε, μελέτησα/τήσαμε, κατανόησα/ήσαμε, και αποδέχομαι/χόμαστε ανεπιφύλακτα στο σύνολο τους.
8. Συνομολογείται ρητά και αναγνωρίζεται ότι μεταξύ των συνδικαιούχων του λογαριασμού σε σχέση με τις εκ της
παρούσας υποχρεώσεις και εκ της παρούσας δικαιώματα υφίσταται παθητική και ενεργητική εις ολόκληρον οφειλή.
Καθένας από τους εν ζωή συνδικαιούχους μπορεί να κάνει χρήση του λογαριασμού χωρίς τη σύμπραξη των λοιπών
έχων, ενδεικτικά, το δικαίωμα παροχής, ατομικώς, οδηγιών και εντολών προς την Τράπεζα, καθώς και το δικαίωμα
να ζητήσει από την Τράπεζα την αυτούσια απόδοση ή ρευστοποίηση των ομολόγων και την απόδοση σε αυτόν του
προϊόντος της ρευστοποιήσεως.
9. Αναγνωρίζω/ουμε και συμφωνώ/ούμε ότι ο τίτλος/οι τίτλοι του/των Ομολόγου/ων θα βρίσκεται/βρίσκονται σε
συγκεντρωτικό λογαριασμό της Τράπεζας (omnibus) για λογαριασμό μου/μας.
10. Το παρόν δεν προορίζεται για διανομή σε κατοίκους στις Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Ιαπωνίας και Αυστραλίας ή
σε υπηκόους Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει την διάθεση του παρόντος και
εκτός των προαναφερόμενων, εάν κρίνει ότι αποκλίνει από το Κανονιστικό πλαίσιο.
11. Αναγνωρίζω/ουμε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι είμαι/είμαστε αποκλειστικά υπεύθυνος/η/οι για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων μου/μας για κάθε σχετικό φόρο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της υποβολής και
καταβολής/εξόφλησης σχετικών φόρων που προκύπτουν από την ως άνω αγορά η οποία δύναται να επιφέρει σε
εμένα/εμάς φορολογικές συνέπειες που εξαρτώνται από έναν ευρύ αριθμό παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων,
χωρίς περιορισμό, της κατοικίας μου/μας, της ιθαγένειας/υπηκοότητας μου/μας ή του τύπου των επενδύσεων που
τηρώ/ούμε. Σε αυτό το πλαίσιο ορισμένες χώρες μπορεί να έχουν φορολογική νομοθεσία με συνέπειες/επιπτώσεις
επί άλλων (εκτός χώρας) δικαιοδοσιών (εξω-εδαφική συνέπεια) που με/μας επηρεάζουν ανεξάρτητα από τον τόπο
κατοικίας μου/μας. Η Τράπεζα δεν παρέχει οποιαδήποτε νομική ή φορολογική συμβουλή ενώ μου/μας έχει συσταθεί
να ζητήσω/ουμε νομική ή/και φορολογική συμβουλή από ανεξάρτητο δικηγόρο ή/και φοροτεχνικό πριν από την ως
άνω αγορά. Αναγνωρίζω/ουμε και συμφωνώ/ούμε ότι η Τράπεζα δεν έχει καμία σχετική ευθύνη.
12. Με την παροχή υπηρεσιών θεματοφυλακής η Τράπεζα αναλαμβάνει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την
έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση που αφορά σε κάθε εταιρική πράξη (περιλαμβανομένων οποιονδήποτε γεγονότων
σχετικών με αποπληρωμή κεφαλαίου, πληρωμή τοκομεριδίου, συγχωνεύσεις, άλλες προσφορές ή
αναδιοργανώσεις κεφαλαίου και την άσκηση δικαιωμάτων εγγραφής και μετατροπής ή απαιτήσεων, καθώς και
περιορισμών συμμετοχής) σχετική με τους τίτλους, που φυλάσσονται από αυτή, εφόσον η εν λόγω πληροφόρηση
είναι διαθέσιμη από τον συνεργαζόμενο θεματοφύλακα της Τράπεζας. Αναγνωρίζω/ουμε ότι πέραν της
υποχρέωσης για τη μεταβίβαση των σχετικών πληροφοριών, η Τράπεζα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε συμβουλή
αφορά σε τυχόν περαιτέρω ενέργειες για την νόμιμη άσκηση δικαιωμάτων μου, όπως, ενδεικτικά, για διεκδικήσεις
μου σε περιπτώσεις πτώχευσης του εκδότη των τίτλων και θα πρέπει να αναζητήσω/ουμε ανεξάρτητη νομική ή/και
φορολογική συμβουλή. Τέλος, στην περίπτωση που οι σχετικές εταιρικές πράξεις δεν διεκπεραιώνονται μέσω του
θεματοφύλακα της Τράπεζας, και έχω ενημερωθεί σχετικά, τυχόν ενέργειες, θα λαμβάνονται από εμένα/εμάς
ανεξάρτητα, χωρίς τη συμβολή της Τράπεζας στη διαδικασία.
13. Σε περίπτωση που η παρούσα αίτηση αναφέρεται σε ‘σύνθετο ομόλογο’ (οριζόμενο ως το ομόλογο στο οποίο έχουν
ενσωματωθεί παράγωγα ή στο οποίο έχουν ενσωματωθεί δομές που καθιστούν δύσκολη για τον πελάτη την
κατανόηση του συναφούς κινδύνου) κατανοώ/ούμε και αποδέχομαι/όμαστε ότι το ομόλογο αυτό ενδεχομένως δεν
ενδείκνυται για εμένα/εμάς. Επίσης κατανοώ/ούμε και αποδέχομαι/όμαστε ότι σε περιπτώσεις σύνθετων ομολόγων
η Τράπεζα δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να αρνηθεί την αποδοχή της αίτησής μου ή την εκτέλεση της
σχετικής εντολής.
14. Σχετικά με την επεξεργασία κατά την έννοια του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και του σχετικού νόμου για την εφαρμογή
αυτού από την Τράπεζα των προσωπικών δεδομένων πληροφοριών και στοιχείων που τηρούνται στην Τράπεζα,
η Δήλωση Εχεμύθειας της Τράπεζας, άμεσα και ευχερώς διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της και στα
καταστήματα της εξηγεί ποιες πληροφορίες συλλέγονται, πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες, με ποιόν
θα μοιράζονται αυτές οι πληροφορίες, τις περιπτώσεις όπου αυτές διαβιβάζονται, τις ενέργειες για να παραμένουν
ιδιωτικές και ασφαλείς και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και σε κάθε περίπτωση η Δήλωση
Εχεμύθειας θα πρέπει να διαβάζεται προσεκτικά.

__________________________________
Υπογραφή Πελάτη
(RESTRICTED when complete)
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1Δεν

ισχύει για πελάτες που έχουν λάβει γραπτή πρόταση επενδυτικού σχεδιασμού από τα αρμόδια στελέχη της
Τράπεζας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ (CONFIRMATION)
Για τις ανωτέρω πράξεις η Τράπεζα θα αποστείλει στον πελάτη Αποδεικτικό Συναλλαγής (confirmation). Σε
περίπτωση μη λήψης του Αποδεικτικού Συναλλαγής μετά από παρέλευση 10 ημερών παρακαλούμε καλέστε την
Τράπεζα στο τηλέφωνο 801 801 4722.

Ερωτηματολόγιο γνώσης και εμπειρίας (τεστ συμβατότητας)

Επιλέξετε

1

Η τιμή του Ομολόγου μπορεί να αλλάξει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση κατά τη διάρκεια
κυριότητας του Ομολόγου.

Σωστό

Λάθος

2

Η εξόφληση του αρχικού κεφαλαίου επένδυσης σας δεν είναι εγγυημένη και εξαρτάται από
τη φερεγγυότητα του εκδότη του Ομολόγου. Επιπρόσθετα, ομόλογα εκδοθέντα από
πιστωτικά ιδρύματα ενδέχεται να ακυρωθούν ή να μετατραπούν σε μετοχές (ή άλλα
χρηματοπιστωτικά μέσα) ή/και να αλλάξουν οι όροι τους από τις αρμόδιες αρχές, αν ο
εκδότης αρχίζει να αντιμετωπίζει δυσκολίες στις δραστηριότητές του ή στην απόδοση
λειτουργικών τμημάτων του (διαδικασία εξυγίανσης). Εαν προκύψει μετατροπή είναι πολύ
πιθανό η αξία των μετοχών να είναι αρκετά χαμηλότερη από αυτή που πληρώσατε για την
αγορά των ομολόγων και μπορεί να χάσετε το σύνολο ή ένα σημαντικό τμήμα της αρχικής
σας επένδυσης στα ομόλογα.

Σωστό

Λάθος

3

Εταιρείες με χαμηλότερη αξιολόγηση μπορούν να παρέχουν μια υψηλότερη απόδοση, αλλά
υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος απώλειας του αρχικού κεφαλαίου επένδυσης.

Σωστό

Λάθος

4

Σε ορισμένες συνθήκες της αγοράς, μπορεί να μην υπάρχουν αγοραστές εάν θελήσετε να
πουλήσετε το ομόλογό σας.

Σωστό

Λάθος

5

Η διαφοροποίηση όσον αφορά τις κατηγορίες επενδύσεων, του εκδότη, και του κλάδου
μειώνει τυπικά τον επενδυτικό κίνδυνο. Η συγκέντρωση των επενδύσεών σας σε ένα
Ομόλογο δεν παρέχει αυτή τη διαφοροποίηση.

Σωστό

Λάθος

6

Ειδικά για τα Ομόλογα σε συνάλλαγμα αντιλαμβάνεστε την επίδραση που μπορεί να έχει
στην επένδυση (θετική ή αρνητική) η αλλαγή των συναλλαγματικών ισοτιμιών, σε σχέση με
το Ευρώ.

Σωστό

Λάθος

7

Έχω προηγούμενη συναλλακτική εμπειρία σε Ομόλογα με συναφή χαρακτηριστικά με το
Ομόλογο το οποίο αφορά η παρούσα αίτηση.

Σωστό

Λάθος

Η Τράπεζα σας προειδοποιεί ότι, η μη πλήρης ή/και μη σωστή συμπλήρωση του ανωτέρω ερωτηματολογίου αναφορικά
με τις γνώσεις και την εμπειρία σας στο συγκεκριμένο προϊόν, δεν της επιτρέπει να κρίνει κατά πόσο η επιλογή σας στην
συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντος είναι συμβατή με εσάς.
Πριν από την υπογραφή της παρούσας αίτησης αγοράς, είχα στη διάθεσή μου ικανοποιητικό χρόνο να διαβάσω και να
κατανοήσω τη φύση και τα χαρακτηριστικά του Ομολόγου το οποίο αφορά η αίτηση καθώς και το περιεχόμενο της ίδιας
της αίτησης αγοράς.

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πελάτη/ Εντολέα: ___________________________

Copyright. HSBC Continental Europe, Greece 7/2020. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου
δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα, από το οποίο μπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί, σε
οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, μαγνητοφώνησης, ή άλλο χωρίς προηγούμενη
γραπτή άδεια της εταιρείας HSBC Continental Europe.
(RESTRICTED when complete)
212(R12)- 20200626
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ΕΝΤΟΛΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ*
*σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4514/2018, όπως ισχύει

Ημ/νία & Ώρα Εντολής
Εντολέας / Πελάτης
Αρ. Λογαριασμού Πελάτη
(Εσωτερική Χρήση)
Η Εντολή εκτελέστηκε;
Ημ/νία & Ώρα Εκτέλεσης
Ημ/νία Αξίας (Value date)
Counterparty (Αντισυμβαλλόμενος)
Trader ID
Clean price / customer price / DS Number

Παρακαλώ(ούμε) να ρευστοποιήσετε τα κάτωθι αναφερόμενα Ομόλογα και να πιστώσετε το προϊόν της
ρευστοποίησης

στον

παραπάνω

λογαριασμό,

για

Ομόλογα

του

εκδότη

___________________________________ με ISIN __________________, ονομαστικής αξίας ______________,
ημερομηνία λήξης ____/_____/_____, με

κουπόνι ______%, με όριο ελάχιστης συνολικής τιμής πώλησης

____________, στην οποία έχουν συμπεριληφθεί δεδουλευμένοι τόκοι καθώς και προμήθεια _____% επί της
ανωτέρω ονομαστικής αξίας, παρακρατηθείσα πριν από την απόδοση του προϊόντος ρευστοποίησης.

1. Σε περίπτωση μερικής ρευστοποίησης, αναγνωρίζω/ουμε ρητά και αμετάκλητα, ότι ο/οι ως άνω τίτλος/οι θα
παραμείνει/ουν προς φύλαξη στην Τράπεζα HSBC κατ΄ εντολή μου/μας έναντι εξόδων φύλαξης και
λειτουργικής διαχείρισης τίτλου/ων όπως αναφέρονται και διαπιστώνονται στον πίνακα τιμολόγησης
υπηρεσιών της Τράπεζας, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, καθόλη τη διάρκεια της επένδυσης, όπως επίσης
αναγνωρίζω/ουμε κάθε σχετικό φόρο, έξοδα και λοιπές επιβαρύνσεις με αντίστοιχη χρέωση του ανωτέρω
λογαριασμού. Κατά τη λήξη το προϊόν απόδοσης του/τους θα πιστωθεί στον προαναφερόμενο λογαριασμό.
2. Συναινώ/νούμε στη δυνατότητα της Τράπεζας να εκτελεί την παρούσα εντολή εκτός Οργανωμένης Αγοράς ή
Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ). Συναινώ/νούμε στη δυνατότητα της Τράπεζας να εκτελεί
την παρούσα εντολή εκτός Οργανωμένης Αγοράς ή Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ).
3. Αναγνωρίζω/ουμε ότι είμαι/είμαστε αποκλειστικά υπεύθυνος/η/οι για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
μου/μας για κάθε σχετικό φόρο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της υποβολής και
καταβολής/εξόφλησης σχετικών φόρων που προκύπτουν από την ως άνω αγορά η οποία δύναται να επιφέρει
σε εμένα/εμάς φορολογικές συνέπειες που εξαρτώνται από έναν ευρύ αριθμό παραγόντων,
συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της κατοικίας μου/μας, της ιθαγένειας/υπηκοότητας μου/μας ή του
τύπου των επενδύσεων που τηρώ/ούμε. Σε αυτό το πλαίσιο ορισμένες χώρες μπορεί να έχουν φορολογική
νομοθεσία με συνέπειες/επιπτώσεις επί άλλων (εκτός χώρας) δικαιοδοσιών (εξω-εδαφική συνέπεια) που
με/μας επηρεάζουν ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας μου/μας. Η Τράπεζα δεν παρέχει οποιαδήποτε νομική
ή φορολογική συμβουλή ενώ συστήνει να ζητήσω/ουμε νομική ή/και φορολογική συμβουλή από ανεξάρτητο
δικηγόρο ή/και φοροτεχνικό. Αναγνωρίζω/ουμε και συμφωνώ/ούμε ότι η Τράπεζα δεν έχει καμία σχετική
ευθύνη.
4. Δηλώνω ότι όλοι οι συνδικαιούχοι του λογαριασμού και τίτλου/τίτλων τελούν εν ζωή και δεν τελούν σε
δικαστική συμπαράσταση ή τυχόν δικαιοπρακτική ανικανότητα.
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5. Σχετικά με την επεξεργασία κατά την έννοια του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και του σχετικού νόμου για την
εφαρμογή αυτού από την Τράπεζα των προσωπικών δεδομένων πληροφοριών και στοιχείων που τηρούνται
στην Τράπεζα, η Δήλωση Εχεμύθειας της Τράπεζας, άμεσα και ευχερώς διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα
της και στα καταστήματα της εξηγεί ποιες πληροφορίες συλλέγονται, πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι
πληροφορίες, με ποιόν θα μοιράζονται αυτές οι πληροφορίες, τις περιπτώσεις όπου αυτές διαβιβάζονται, τις
ενέργειες για να παραμένουν ιδιωτικές και ασφαλείς και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και
σε κάθε περίπτωση η Δήλωση Εχεμύθειας θα πρέπει να διαβάζεται προσεκτικά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ (CONFIRMATION)
Για την/τις ανωτέρω πράξη/πράξεις η Τράπεζα θα αποστείλει στον Πελάτη/Εντολέα Αποδεικτικό Συναλλαγής
(confirmation). Σε περίπτωση μη λήψης του Αποδεικτικού Συναλλαγής μετά από παρέλευση 10 ημερών από την
παρούσα, παρακαλούμε καλέστε την Τράπεζα στο τηλέφωνο 801 801 4722.
Η Τράπεζα

___________________________

Υπογραφή Εντολέα

____________________________

HSBC Continental Europe, Greece (7/2020). Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος του παρόντος
κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα, από το οποίο μπορεί να ανακτηθεί, ή να
διαβιβαστεί, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό,
μαγνητοφώνησης, ή άλλο χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρείας HSBC Continental Europe.
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