ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ
1. Αμοιβές της CFS Χρηματιστηριακή
Σύµφωνα µε το νόμο οι προμήθειες της εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες µε τον πελάτη,
στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης. Οι αμέσως παρακάτω αμοιβές, αποτελούν έσοδα της
Χρηματιστηριακής σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της και υπόκεινται, κατά την απόλυτη
επιλογή της, σε τροποποιήσεις, βρίσκεται δε ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της www.cfs.gr.
Ελάχιστη ετήσια αμοιβή λήψης και διαβίβασης
εντολών για την διενέργεια συναλλαγών

40 € Ετησίως

Αμοιβή διενέργειας συναλλαγών

Από 0,1% ως 1% επί της αξίας συναλλαγής με
ελάχιστη προμήθεια 10€

Αμοιβή παρακολούθησης online συνεδρίασης
και online συναλλαγών στο ΧΑ

Από 0€ ως 30€ μηνιαίως

Αμοιβή παροχής πιστώσεων για διενέργεια
συναλλαγών

Επιτόκιο καταλογισμού επί του ποσού πίστωσης:
Euribor + (ως) 6%

Αμοιβή άσκησης δικαιωμάτων συμμετοχής σε
Α.Μ.Κ..

2€ ανά εκδότρια

Αμοιβή μεταφοράς χαρτοφυλακίου σε άλλο
χειριστή

3€ ανά χειριστή

Αμοιβή ενοποίησης επενδυτικών μερίδων στο
Σ.Α.Τ.

3€ ανά μερίδα

Αμοιβή αλλαγής στοιχείων στο Σ.Α.Τ.

3€ ανά περίπτωση

Αμοιβή επαναληπτικής αποστολής πινακιδίων

1€ ανά πινακίδιο

Αμοιβή αποστολής Statement

1€ ανά αποστολή

Αμοιβή αποστολής βεβαιώσεων µερισµάτων

3€ ανά αποστολή

Αμοιβή είσπραξης µερίσµατος

1€ ανά εκδότρια

Αμοιβή κατάθεσης σε τράπεζα

1€ ανά συναλλαγή

Αμοιβή αποδοχής δηµόσιας πρότασης και
εξαγοράς

3€ ανά εκδότρια

Αμοιβή σύστασης βάρους (Ενέχυρα)

3€ ανά χρηματοπιστωτικό μέσο

Αμοιβή ∆έσµευσης τίτλων για συμμετοχή σε Γ.Σ.

3€ ανά Γ.Σ.

Αμοιβή επανεκτύπωσης εγγράφου

3€ ανά έγγραφο

Αμοιβή δανεισμού τίτλων

5% του ποσού που λαµβάνει ο πελάτης από την
ΕΧΑΕ για τον δανεισµό τίτλων του µέσω της CFS

Αμοιβή χορήγησης ιστορικών στοιχείων

5 € για τις πρώτες δύο σελίδες και 0,5 € για κάθε
επιπλέον σελίδα.

Αμοιβή θεματοφυλακής μετά την λύση της
σύμβασης

100 € για κάθε μήνα καθυστέρησης αλλαγής
χειριστή με υπαιτιότητα του πελάτη.

Η Ελάχιστη Ετήσια Αμοιβή Λήψης και Διαβίβασης Εντολών δεν εξαρτάται α π ό τον αριθμό των
εντολών του πελάτη, ούτε από την εκτέλεσή τους ή όχι, και πραγματοποιείται κ α τ ά την απόλυτη
επιλογή της εταιρείας, είτε ανά εξάμηνο, είτε ετησίως.
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Απαλλάσσεται της παραπάνω ετήσιας χρέωσης, ο πελάτης, του οποίου το ύψος των προμηθειών για
διενέργεια συναλλαγών του, υπερβαίνει τα 200 ευρώ κατά το προηγούμενο έτος.

2. Επιβαρύνσεις και Χρεώσεις υπέρ τρίτων
Η CFS Χρηματιστηριακή, όπως ορίζει η νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο, επιβαρύνει τον πελάτη,
με τα παρακάτω προβλεπόμενα ποσά υπέρ τρίτων, τα οποία στη συνέχεια αποδίδει στους τρίτους
δικαιούχους. Αυτές οι επιβαρύνσεις και οι λοιπές χρεώσεις, δεν αποτελούν έσοδα της
Χρηματιστηριακής και ούτε επηρεάζονται από τη δική της τιμολογιακή πολιτική.

Δικαιώματα επί συναλλαγών μετοχών υπέρ ΕΧΑΕ.

0,0125% επί της αξίας των συναλλαγών

Δικαιώματα εκκαθάρισης ονομαστικών μετοχών
υπέρ ETEK .

0,06% επί της αξίας των συναλλαγών

Φόρος πώλησης υπέρ ∆ηµοσίου.

0,20% επί της αξίας των συναλλαγών (μόνο για
τις μετοχές)

Δικαιώματα εντολών γνωστοποίησης Λογαριασμού
Χειριστή υπέρ ETEK.

0,50€ ανά κίνηση (αγορά/ πώληση) ανά τίτλο

Συνδρομή χειριστών λογαριασμών του Σ.Α.Τ. υπέρ
ΕΛΚΑΤ.
Δημιουργία επενδυτικής μερίδας στο σύστημα
Άυλων τίτλων υπέρ ΕΛΚΑΤ.

Για χαρτοφυλάκια πελατών άνω των 15.000€
µε χειριστή την εταιρεία: Ετήσια πάγια χρέωση
3€ συν 0,003% επί της µέσης αποτίµησης
10€ εφάπαξ

Δικαιώματα εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης
αξιών από ατοµική μερίδα συνδικαιούχου σε κοινή
επενδυτική μερίδα υπέρ ΕΛΚΑΤ.
Δικαιώματα εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης
αξιών από κοινή επενδυτική µερίδα σε ατοµική
µερίδα συνδικαιούχου υπέρ ΕΛΚΑΤ.

0,01% επί της αξίας της μεταβίβασης ανά
κίνηση µε ελάχιστη χρέωση 10€ και μέγιστη
100€ ανά κίνηση
0,08% επί της αξίας της μεταβίβασης για κάθε
επενδυτή ανά κίνηση με ελάχιστη χρέωση 20€
ανά επενδυτή

Δικαιώματα σε σχέση με τη μεταφορά αξιών στον
ειδικό λογαριασμό υπέρ ΕΛΚΑΤ.

20 € ανά επιστροφή για μη εξαιρούμενη
μεταφορά συν Φ.Π.Α.

Τα παραπάνω αναφερόμενα ποσά δεν περιλαμβάνουν την εκάστοτε νόμιμη επιβάρυνση του Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας. Φ.Π.Α.
Η CFS Χρηματιστηριακή μέσω της ιστοσελίδας της, ενημερώνει άµεσα τους πελάτες της, για
οποιαδήποτε αλλαγή του παραπάνω πίνακα προμηθειών και συναφών επιβαρύνσεων. Σε κάθε
περίπτωση, ο πελάτη είναι ενήμερος, ότι ενδέχεται να προκύψουν και άλλα κόστη,
περιλαμβανομένων και φόρων σε σχέση µε τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις συναλλαγές σε
χρηματοπιστωτικά µέσα.
Η παραπάνω τιμολογιακή πολιτική ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2016.
ΕΧΑΕ: Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών
ETEK: Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών ΧΑ Α.Ε.
ΕΛΚΑΤ: Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ΑΕ

Πηγή : www.cfs.gr
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