ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ/ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ*
& ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
*Προσοχή, για τις υπηρεσίες της Συμβουλευτικής/Διακριτικής Διαχείρισης ο Πελάτης πρέπει να υπογράψει ξεχωριστή σύμβαση όπου θα
προσδιορίζεται η ιδιαίτερη τιμολόγηση που ισχύει για το επενδυτικό του προφίλ.

Α. Αμοιβή της Εταιρείας για τις υπηρεσίες της Συμβουλευτικής Διαχείρισης
ADVISORY PORTFOLIO
Ετήσια Αμοιβή Διαχείρισης

1,5%

Β. Αμοιβή της Εταιρείας για τις υπηρεσίες της Διακριτικής Διαχείρισης

DISCRETIONARY PORTFOLIO
Ετήσια Αμοιβή Διαχείρισης
Αμοιβή Υπεραπόδοσης (Success fee)

GLOBAL
LOW RISK

GLOBAL
MEDIUM
RISK

GLOBAL
HIGH RISK

TRADING

HELLENIC
GROWTH

0,75%

1,0%

1,25%

1,5%

1,5%

15% × (τυχόν θετική διαφορά μεταξύ της Ετήσιας Απόδοσης Χαρτοφυλακίου
και της Ετήσιας Μεταβολής του Δείκτη Αναφοράς, το οποίο υπόκειται σε high
watermark)

Γ. Χρεώσεις της Εταιρείας για τις υπηρεσίες της Διεκπεραίωσης των συναλλαγών / Διοίκησης των χαρτοφυλακίων των Πελατών
Γ. Προμήθεια Διεκπεραίωσης Συναλλαγής
Γ1. Προμήθεια Διεκπεραίωσης Συναλλαγής
(η υπηρεσία συνδυάζεται με το A1 του κατωτέρω πίνακα σχετικά με τις χρεώσεις τρίτων)
Ποσοστό επί της αξίας της συναλλαγής: 1,00%
*για συγκεκριμένους θεματοφύλακες υπάρχει minimum χρέωση ανά συναλλαγή 40 EUR
Ποσοστό επί του σταθμισμένου ενεργητικού του
Συνδυαστική υπηρεσία με το Α1 κατωτέρω & το Γ1 ανωτέρω για συγκεκριμένους
χαρτοφυλακίου:
θεματοφύλακες του εξωτερικού
0,10%
Γ2. Προμήθεια Διεκπεραίωσης Συναλλαγής
(η υπηρεσία συνδυάζεται μόνο με το A2 κατωτέρω)
Ετήσια χρέωση υπολογιζόμενη ως ποσοστό επί του σταθμισμένου ενεργητικού του χαρτοφυλακίου
0,75%
χαρτοφυλάκια από 500.000 έως 3.000.000 EUR
0,65%

χαρτοφυλάκια από 3.000.001 έως 5.000.000 EUR

0,50%

χαρτοφυλάκια άνω των 5.000.000 EUR

Εάν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα σε σχέση με τα πιο πάνω μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα πωλήσεων της Εταιρείας, στέλεχος του
οποίου θα αναλάβει να σας ενημερώσει σχετικά.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΕΞΟΔΑ / ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

Α. Προμήθεια Συναλλαγών
Η Προμήθεια Συvαλλαγώv, αφoρά τηv παρoχή της επεvδυτικής υπηρεσίας της εκτέλεσης της εvτoλής τoυ Πελάτη σε ελληvικές και διεθνείς
αγoρές, και υπολογίζεται πoσoστιαία επί της αξίας της συvαλλαγής.
Α1. Προμήθεια ανά χρηματιστηριακή συναλλαγή
Μετοχές, ETFs, Παράγωγα, Warrants, Ομόλογα, Αμοιβαία Κεφαλαία, Παράγωγα & Λοιπά
Προϊόντα
(Ελλάδα, Κύπρος, Ευρώπη, ΗΠΑ, Ασία, Αμοιβαία Εσωτερικού & Εξωτερικού)
0,20%
(για τις Εκτελούσες Επιχειρήσεις του εξωτερικού υπάρχει ελάχιστη χρέωση ανά συναλλαγή μέχρι
το πόσο των €100, το οποίο ποικίλλει ανάλογα με την Εκτελούσα Επιχείρηση που έχει επιλέξει ο
Πελάτης) *για συγκεκριμένους θεματοφύλακες υπάρχει επιπλέον χρέωση ανά συναλλαγή 80 CHF

Στις εν λόγω προμήθειες δεν
συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα
χρηματιστηρίων, φόροι καθώς και
λοιπά έξοδα.

ή
Α2. Ενιαία Συνολική Προμήθεια Συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων θεματοφυλακής
(η υπηρεσία παρέχεται για χαρτοφυλάκια με θεματοφύλακα εξωτερικού)
Ετήσια προμήθεια υπολογιζόμενη ως ποσοστό επί του σταθμισμένου ενεργητικού του χαρτοφυλακίου
0,75%
χαρτοφυλάκια από 500.000 έως 3.000.000 CHF
Στις εν λόγω προμήθειες δεν
συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα
0,65%
χαρτοφυλάκια από 3.000.001 έως 5.000.000 CHF
χρηματιστηρίων, φόροι καθώς και
0,50%
χαρτοφυλάκια άνω των 5.000.000 CHF
λοιπά έξοδα.
*για συγκεκριμένους θεματοφύλακες υπάρχει επιπλέον χρέωση ανά συναλλαγή 80 CHF

Β. Αμοιβή θεματοφύλακα
Ποσοστό επί του επενδεδυμένου τμήματος του χαρτοφυλακίου 0,50%
*50, 00 eur Min. χρέωση ανά κατηγορία αξιόγραφου (ελληνικές μετοχές, ξένες μετοχές, ομόλογα κτλ.), για συγκεκριμένες θεματοφυλακές,
επιλογής του Πελάτη.

Γ. Έξοδα και λοιπές χρεώσεις
Τα έξoδα και λoιπές χρεώσεις πoυ σχετίζovται µε τηv εκτέλεση τωv εvτoλώv και επιβαρύvoυv τoυς Πελάτες, πoικίλλoυv αvαλόγως πρoς τηv
επιλoγή τoυ τόπoυ εκτέλεσης και της Εκτελoύσας Επιχείρησης. Ακολουθεί συνημμένα ο Τιμοκατάλογος της/ων Εκτελούσας/ών
Επιχειρήσεως/ν/Θεματοφύλακα όπου αναφέρονται τυχόν ειδική συμφωνία με τον Πελάτη για την προμήθεια εκτέλεσης και αναλυτικά όλες οι
σχετικές χρεώσεις και έξοδα.

Εάν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα σε σχέση με τα πιο πάνω μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα πωλήσεων της Εταιρείας, στέλεχος του
οποίου θα αναλάβει να σας ενημερώσει σχετικά.

