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Τα ατομικά στοιχεία που μεταβλήθηκαν καταχωρούνται στην στήλη «Μεταβληθέν Στοιχείο». Αν δεν καταχωρούνται
στοιχεία στην στήλη «Μεταβληθέν Στοιχείο», σημαίνει ότι δεν επήλθε καμία αλλαγή. Στην τελευταία σελίδα παρέχονται
επιπλέον οδηγίες και διευκρινίσεις. Ακολουθεί αμέσως παρακάτω η σχετική δήλωση πελάτη.
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Προς την CFS Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ

Ο πελάτης σας, με τα παραπάνω στοιχεία, δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν έχει επέλθει καμία άλλη μεταβολή στα
στοιχεία μου, πλην αυτών που παραπάνω καταχώρησα. Επίσης δηλώνω ότι σήμερα :
1α. Δεν υπάρχουν συνδεδεμένα πρόσωπα (φυσικά ή νοµικά) που είναι πελάτες της CFS Χρηματιστηριακής και
αποτελούν «οµάδα συνδεδεμένων πελατών» κατά την έννοια της παρ. 25, άρθρο 1 της Απ. 1/459/27.12.2007
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύει
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1.β. Υπάρχουν και είναι : ...............................................................................................................
2.α Δεν ανήκω

στις κατηγορίες προσώπων που αναφέρονται στα αρ. 32 του Ν.2843/2000, 7 του Ν.

3213/2003, 81 του Ν. 2533/1997, 22 του Ν. 3691/2008 και τις απαγορεύσεις των παρ. 1 και 2 του αρ. 3 του Ν.
3340/2005, όπως ισχύουν.
2.β. Ανήκω

στις παραπάνω κατηγορίες.

Και αναλαμβάνω την υποχρέωση να σας ενημερώσω για κάθε μελλοντική αλλαγή των κατηγοριών αυτών.
Συνημμένα σας προσκομίζω:
 Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα Φορολογικού Έτους

.......................

 Έγγραφο από το οποίο προκύπτει το σημερινό μου επάγγελμα3
 Έγγραφο από το οποίο προκύπτει η σημερινή μου διεύθυνση 5

Τόπος, …………………….

Ημερομηνία ………………………..

Υπογραφή Πελάτη
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Αγαπητέ πελάτη,
Σύμφωνα με το άρθρο 3 της 1/506/8.4.2009 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία μας
υποχρεούται, να επικαιροποιεί τα στοιχεία των πελατών της σε περιοδική βάση, προκειμένου να διατηρεί
ενεργούς τους επενδυτικούς τους λογαριασμούς. Η CFS Χρηματιστηριακή είναι υποχρεωμένη να μην
πραγματοποιεί συναλλαγές, αν προηγουμένως δεν έχει συγκεντρώσει, πιστοποιήσει και επαληθεύσει τα
πρόσφατα στοιχεία του συναλλασσομένου πελάτη της. Καθώς συμπληρώθηκε ο προβλεπόμενος χρόνος από την
τελευταία συλλογή των στοιχείων σας, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το παρόν έντυπο, υπογράφοντας σε
καθεμία σελίδα και να μας επιστρέψετε τις δύο πρώτες σελίδες του με τα συνημμένα έγγραφα.
Ανεξάρτητα από τυχόν μεταβολές, παρακαλούμε να μας προσκομίσετε το τελευταίο σας εκκαθαριστικό σημείωμα
φορολογίας εισοδήματος καθώς και έγγραφο που να πιστοποιεί το ασκούμενο επάγγελμα και την παρούσα
διεύθυνσή σας.
Οδηγίες συμπλήρωσης: Παρακαλούμε καταχωρήστε στην στήλη «Μεταβληθέν στοιχείο» της πρώτης σελίδας κάθε
μεταβολή που επήλθε στα απαραίτητα αναφερόμενα στοιχεία σας. Προκειμένου για μεταβολές στοιχείων με
εκθέτη, παρακαλούμε να μας προσκομίσετε τα έγγραφα που πιστοποιούν την μεταβολή τους.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο δεν προσκομίζεται αυτοπροσώπως επιβάλλεται η θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής του πελάτη.
1) Τα ατομικά στοιχεία που καταχωρήθηκαν στην στήλη «Μεταβληθέν Στοιχείο» πιστοποιούνται με τα
παρακάτω έντυπα που αντιστοιχούν στον εκθέτη που σημειώνεται δίπλα τους:
2) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, ή Διαβατήριο σε ισχύ, ή Ταυτότητα ενόπλων δυνάμεων, ή σωμάτων
ασφαλείας
3) Επαγγελματική ταυτότητα, ή Βεβαίωση εργοδότη, ή Ασφαλιστικού ταμείου, ή Δήλωση έναρξης
επαγγέλματος, ή άδεια παραμονής
4) Εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος, ή Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης και για τον
ΑΜΚΑ βιβλιάριο υγείας ή Ε-1.
5) Πρόσφατος λογαριασμός οργανισμού κοινής ωφέλειας, ή μισθωτήριο που κατατέθηκε στη ΓΓΠΣ και
πρόσφατος λογαριασμός τηλεφωνικής εταιρείας.
6) Ομάδα συνδεδεμένων πελατών
α) Δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία αντιπροσωπεύουν ενιαίο κίνδυνο, πλην
αντιθέτου αποδείξεως από την ΕΠΕΥ, καθόσον το ένα ελέγχει άμεσα ή έμμεσα το άλλο ή τα άλλα
β) Δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που αποτελούν ενιαίο κίνδυνο , διότι συνδέονται μεταξύ
τους κατά τρόπο ώστε να είναι πιθανό ότι εάν το ένα από αυτά αντιμετωπίσει χρηματοοικονομικά
προβλήματα , το άλλο ή όλα τα άλλα θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες εξόφλησης.
Π.χ. Συγγενικά πρόσωπα α’ και β’ βαθμού ή πρόσωπα που μοιράζονται το ίδιο «νοικοκυριό»,
επιχειρήσεις μεταξύ των οποίων υπάρχει σχέση μητρικής –θυγατρικής, ή μια εταιρεία να ασκεί
δεσπόζουσα επιρροή σε μια άλλη ή να ελέγχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης
εταιρείας, το νομικό πρόσωπο με το φυσικό πρόσωπο που έχει την ιδιοκτησία του πρώτου.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση παραμένουμε στην διάθεση σας.
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