
Σε συνέχεια του αιτήματος σας να κατηγοριοποιηθείτε ως Επίλεκτος Επαγγελματίας πελάτης σε σχέση με όλες τις 

επενδυτικές και επικουρικές υπηρεσίες επενδύσεων που προσφέρει το eXcentral, μια εταιρεία υπό την ιδιοκτησία και 

διαχείριση της Mount Nico Corp Ltd με αριθμό άδειας 226/14 και διεύθυνση έδρας 204, P. Lordos Center, Block B, Corner 

Makarios Avenue 240 & Vyronos 1 Street, 3105, Limassol, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως σύμφωνα με το Μέρος 

ΙΙ του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου  του 2017, Ν.87(I)/2017 

(ο “Νόμος”), η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να μεταχειρίζεται τους πελάτες της ως Επίλεκτους Πελάτες Επαγγελματικής 

κατηγορίας, εφόσον ικανοποιείται η συνθήκη ότι ο Πελάτης διαθέτει επαρκείς γνώσεις και εμπειρία ώστε να λάβει τις 

δικές του/της επενδυτικές αποφάσεις και ότι αντιλαμβάνεται τους κινδύνους που εμπεριέχονται.

Για να αποκτήσει πρόσβαση στην προαναφερθείσα κατηγορία, ο Πελάτης απαιτείται να πληροί τουλάχιστον δύο από τα 

ακόλουθα κριτήρια, όπως καθορίζεται στο σημείο 1 του Μέρους ΙΙ του Νόμου:

Αφού η Εταιρεία λάβει τα υποστηρικτικά σας έγγραφα, υποχρεούται να κάνει όλα τα απαραίτητα βήματα ώστε να 

εξασφαλίσει ότι πληροίτε τα ανωτέρω κριτήρια. Για να το πετύχει αυτό, η Εταιρεία ενδέχεται να βασιστεί στις πληροφορίες 

που έχει ήδη συλλέξει κατά την υποδοχή σας και την εργασιακή σχέση που έχει μαζί σας, ή/και να ζητήσει επιπρόσθετη 

τεκμηρίωση και πληροφορίες ωσότου διασφαλιστεί ότι διαθέτετε επαρκείς γνώσεις, εμπειρία και τεχνογνωσία για να σας 

μεταχειρίζεται ως επαγγελματία πελάτη.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψιν ότι επιλέγοντας να αλλάξετε την κατηγοριοποίηση σας από πελάτη λιανικής σε 

Δια του παρόντος, η Εταιρεία σας προειδοποιεί για τις ακόλουθες επιπτώσεις που θα έχετε σε περίπτωση που 

κατηγοριοποιηθείτε ως επαγγελματίας πελάτης:

Έχετε διενεργήσει συναλλαγές με σημαντικό μέγεθος στη σχετική αγορά, με μέση συχνότητα 10 συναλλαγών 

ανά τρίμηνο κατά τη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων τριμήνων,

Το μέγεθος του χαρτοφυλακίου σας με χρηματοδοτικά μέσα, το οποίο ορίζεται να συμπεριλαμβάνει χρηματικές 

καταθέσεις και χρηματοδοτικά μέσα, υπερβαίνει τις €500.000 (Πεντακόσιες Χιλιάδες Ευρώ),

Εργάζεστε ή έχετε εργαστεί στον χρηματοοικονομικό τομέα για τουλάχιστον (1) έτος σε θέση ευθύνης η οποία 

απαιτεί γνώση των προβλεπόμενων συναλλαγών ή υπηρεσιών.

Πληροφορίες:

Παρόλο που η Εταιρεία οφείλει να είναι δίκαιη, ξεκάθαρη και να μην λειτουργεί παραπλανητικά κατά την 

επικοινωνία της με Πελάτες Επαγγελματικής, το επίπεδο λεπτομερειών, το μέσο και η  χρονική στιγμή της 

παροχής της πληροφορίας ενδέχεται να διαφέρει από αυτό των Πελατών Λιανικής.
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Οι πληροφορίες που μπορεί η Εταιρεία να παρέχει στους Πελάτες Επαγγελματικής σε σχέση με τα κόστη και 

τις σχετικές χρεώσεις, ενδέχεται να μην είναι τόσο περιεκτικές όσο απαιτείται για τους Πελάτες Λιανικής. 

 

Οι Πελάτες Λιανικής θα λάβουν πληροφορίες σχετικά με την διεκπεραίωση της εντολής τους έγκαιρα και με 

περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά το περιεχόμενο σε σύγκριση με έναν Πελάτη Επαγγελματικής.

Όταν η Εταιρεία παρέχει πληροφορίες που περιέχουν κάποια ένδειξη για προηγούμενη απόδοση κάποιου 

χρηματοδοτικού μέσου, χρηματοοικονομικό δείκτη ή επενδυτική υπηρεσία, και η ένδειξη αυτή βασίζεται σε 

νούμερα που εμφανίζονται σε διαφορετικό νόμισμα από αυτό της Χώρας διαμονής του Πελάτη, η Εταιρεία 

υποχρεούται να παρέχει στον Πελάτη Λιανικής αυξημένες προειδοποιήσεις ότι οι αποδόσεις ενδέχεται να 

αυξηθούν ή να μειωθούν ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων του νομίσματος. Αυτό δεν εφαρμόζεται για τους 

Πελάτες Επαγγελματικής.

Σε αντίθεση με τους Πελάτες Λιανικής, η Εταιρεία δεν απαιτείται να παρέχει στους Πελάτες Επαγγελματικής 

την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας και τις διαδικασίες διαχείρισης παραπόνων της 

Εταιρείας.

Η Εταιρεία χρειάζεται να πληροφορεί τον Πελάτη Λιανικής για την υπαιτιότητα της σχετικά με το ενδεχόμενο 

πτώχευσης του θεματοφύλακα όπου φυλάσσονται τα χρηματοδοτικά μέσα του Πελάτη. Αυτό δεν εφαρμόζεται 

για τους Πελάτες Επαγγελματικής.

Όταν η Εταιρεία παρέχει Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, απαιτείται να παρέχει στους Πελάτες Λιανικής 

λεπτομερέστερη και συχνότερη πληροφόρηση σε σύγκριση με έναν Πελάτη Επαγγελματικής κατηγορίας.

Βέλτιστη Εκτέλεση Εντολών:

Σε σχέση με τις εργασίες της που αφορούν το MiFID, η Εταιρεία απαιτείται να προβεί σε όλα τα απαραίτητα 

βήματα προκειμένου να πετύχει τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα όταν εκτελεί εντολές. Η εφαρμογή της 

εντολής και η συγκριτική σημασία των παραγόντων εκτέλεσης της θα διαφέρει αναλόγως του αν ο πελάτης 

είναι πελάτης λιανικής ή επαγγελματικής. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να θέσει τα συνολικά κόστη της 

συναλλαγής ως τον σημαντικότερο παράγοντα για την επίτευξη της βέλτιστης εκτέλεσης για τους πελάτες 

επαγγελματικής κατηγορίας.

Συνεγγυητικό (ICF - Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών):

Οι πελάτες Επαγγελματικής, σε αντίθεση με τους πελάτες Λιανικής, δεν καλύπτονται από το Κεφάλαιο 

Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών.
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και τεχνογνωσίας ώστε να αντιληφθεί τους κινδύνους που εμπεριέχονται στην συναλλαγή, τα προϊόντα και 

τις υπηρεσίες που του προσφέρονται ή στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του. Συνεπώς, σε αντίθεση με 

τους Πελάτες Λιανικής, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να παρέχει στους Πελάτες Επαγγελματικής κατηγορίας 

περιοδική έκθεση αποδόσεων που να παρουσιάζει μια λεπτομερή αξιολόγηση καταλληλότητας σε σχέση με το 

χαρτοφυλάκιο και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες

Ενδεδειγμένη χρήση:

Στην περίπτωση που απαιτείται αξιολόγηση ενδεδειγμένης χρήσης μη-συμβουλευόμενων υπηρεσιών, η 

Εταιρεία έχει το δικαίωμα να θεωρήσει ότι ο Πελάτης Επαγγελματικής κατηγορίας κατέχει το απαραίτητο 

επίπεδο εμπειρίας, γνώσεων και τεχνογνωσίας ώστε να αντιληφθεί τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις 

συναλλαγές, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που του προσφέρονται.

Υποβάλλοντας το έγγραφο αυτό δηλώνετε τα ακόλουθα:

Επιθυμώ να αναβαθμίσω την κατηγορία μου από πελάτης λιανικής σε πελάτης επαγγελματικής και αντιλαμβάνομαι 

πλήρως πως η υποβολή της αίτησης αυτής θεωρείται γραπτό αίτημα για γενική μεταχείριση μου ως πελάτης 

επαγγελματικής κατηγορίας..

Θα πληροφορήσω άμεσα το eXcentral για οποιαδήποτε αλλαγή που θα μπορούσε να επηρεάσει την κατηγοριοποίηση 

μου ως πελάτης επαγγελματικής κατηγορίας.

Ο κάτωθι υπογράφων επιβεβαιώνω ότι πληρώ τουλάχιστον δύο από τα τρία κριτήρια που απαιτούνται προκειμένου να 

γίνω Πελάτης Επαγγελματικής Κατηγορίας. 

Πλήρες Όνομα:

Καταχωρημένο Email: 

Ημερομηνία:

Υπογραφή: 
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Υπογράφοντας το έγγραφο αυτό δηλώνετε τα ακόλουθα:

Ο κάτωθι υπογράφων επιβεβαιώνω δια του παρόντος ότι έχω διαβάσει, έχω αντιληφθεί και συμφωνώ με τις 

επιπτώσεις σε σχέση με την ανακατάταξη του λογαριασμού μου σε Επαγγελματικής κατηγορίας που υποβλήθηκε στο 

eXcentral, μια εταιρεία υπό την ιδιοκτησία και διαχείριση της Mount Nico Corp Ltd (η “Εταιρεία”) και όπως καθορίζονται 

στην ενότητα ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΣ ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ στην αίτηση για αλλαγή 

κατηγοριοποίησης σε Επίλεκτο Πελάτη Επαγγελματικής που υποβλήθηκε από εμένα.

Επιπλέον, εγώ ο κάτωθι υπογράφων επιβεβαιώνω δια του παρόντος ότι έχω διαβάσει, έχω αντιληφθεί και συμφωνώ 

με τις Εξασφαλίσεις Μεταφοράς Τίτλου με την Εταιρεία όπως περιγράφονται στη Συμφωνία Πελάτη.

Πλήρες Όνομα: 

Καταχωρημένο Email: 

Ημερομηνία:

Υπογραφή:
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