DS

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Αγαπητοί πελάτες,
η Solidus Securities ΑΕΠΕΥ (η εταιρεία) έχει θεσπίσει και εφαρμόζει νέες πολιτικές και διαδικασίες προκειμένου να
συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις αρχές που επιβάλλει η νέα νομοθεσία για την παροχή επενδυτικών
υπηρεσιών MiFID II. Με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση σας, παραθέτουμε τις νέες πολιτικές που εφαρμόζει η
εταιρία:
Διάθεση Χρηματοπιστωτικών Μέσων
Η εταιρεία λειτουργεί ως διανομέας χρηματοπιστωτικών μέσων. Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί σε καμία
περίπτωση πράξη προσωπικής προτροπής ή σύστασης προς εσάς για την απόκτησή τους και κάθε σχετική
επικοινωνία με σας αφορά στην πληροφόρηση σας.
Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών (KIDs)
Σε εφαρμογή της νέας νομοθεσίας η οποία προβλέπει την αύξηση της διαφάνειας στην αγορά επενδύσεων για
ιδιώτες επενδυτές η Solidus Securities ΑΕΠΕΥ έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της www.solidus.gr πληροφοριακά
έγραφα για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που σας διαθέτει και τα οποία περιέχουν πληροφορίες για την φύση
και τους κινδύνους που εμπεριέχει η επένδυση σε αυτά. Τα έγραφα αυτά ονομάζονται
Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών (Key Information Documents, KID) και συντάσσονται από τους παραγωγούς των
προϊόντων αυτών (product manufacturers) οι οποίοι συνήθως είναι χρηματιστήρια, πιστωτικά ιδρύματα κ.α.
Εξαίρεση από την Αξιολόγηση Συμβατότητας
Η Solidus Securities ΑΕΠΕΥ παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης των εντολών σας
χωρίς να διενεργεί έλεγχο για τις γνώσεις και την εμπειρία σας (συμβατότητα), εφόσον οι εντολές σας για αγορά ή
πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων έχουν δοθεί με δική σας πρωτοβουλία και αφορούν μη πολύπλοκα
χρηματοπιστωτικά μέσα όπως εισηγμένες μετοχές ή απλές ομολογίες ή άλλες κινητές αξίες οι οποίες δεν
εμπεριέχουν σύνθετους όρους, δομές ή παράγωγα ή μόχλευση όπως ενδεικτικά είναι οι συναλλαγές με πίστωσηmargin.
Εξαίρεση από την Αξιολόγηση Καταλληλότητας
Κατά την παροχή της υπηρεσίας της λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης των εντολών σας, η Solidus Securities ΑΕΠΕΥ
δεν διενεργεί έλεγχο καταλληλότητας και επομένως δεν οφείλει να λαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων
πληροφοριών σε σχέση με τους επενδυτικούς σας στόχους, τις επενδυτικές σας ανάγκες και την οικονομική σας
κατάσταση.
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η Solidus Securities ΑΕΠΕΥ στα πλαίσια της πλήρους συμμόρφωσης της με τους όρους της νέας κανονιστικής
ρύθμισης GDPR σας ενημερώνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται υπό τις
προϋποθέσεις και τους όρους που προβλέπονται στην μεταξύ μας σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Η
εταιρεία έχει επίσης θεσπίσει Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων η οποία είναι διαθέσιμη στον
δικτυακό τόπο της και στην οποία αναφέρονται οι δυνατότητες, οι περιορισμοί και τα δικαιώματα σας αναφορικά
με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Αξιολόγηση Συμβατότητας και Διακυβέρνησης Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων
Η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ για να σας παρέχει τις υπηρεσίες της λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών σας σε
πολύπλοκα χρηματοπιστωτικά μέσα, οφείλει να εξετάσει πληροφορίες που είναι σχετικές με τη γνώση και την
εμπειρία σας σε σχέση με τον συγκεκριμένο τύπο προσφερόμενου ή αιτούμενου χρηματοπιστωτικού μέσου και να
σας κατατάξει σε κάποια αγορά-στόχο. Σε περίπτωση που η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ κρίνει, βάσει των
πληροφοριών αυτών, ότι κάποια συγκεκριμένη αγορά και τα προϊόντα της δεν είναι κατάλληλα για σας, οφείλει να
σας προειδοποιήσει σχετικά, χωρίς όμως να μπορεί να σας αρνηθεί τη παροχή της υπηρεσίας ή του προϊόντος
εφόσον επιμείνετε σε αυτήν.
Η αξιολόγηση της συμβατότητας σας, πραγματοποιείται προκειμένου να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε εάν οι
γνώσεις και η εμπειρία σας είναι συμβατές για συναλλαγές σε πολύπλοκα χρηματοπιστωτικά μέσα.

ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΠΛΟΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
Επενδυτικός Λογαριασμός Πελάτη……………………….
(Συμπληρώνεται από την εταιρεία)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)
Όνομα …………………………..

Επώνυμο

……………………………………………

ΑΦΜ

ΑΔΤ

……………………………………............

……………………………

Τηλ.
……………………………
Email
…………………………………………....
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ (ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)*
*Για νομικό πρόσωπο οι ερωτήσεις αφορούν στο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί να διενεργεί συναλλαγές
Επωνυμία και Νομική Μορφή ………………………………………………………………………………...
ΑΦΜ

……………………………

Στοιχεία εξουσιοδοτημένου προσώπου να διενεργεί συναλλαγές
Όνομα …………………………..

Επώνυμο

……………………………………………

Τηλ.

Email

…………………………………………....

……………………………

1. Ερωτήσεις για το επίπεδο γνώσεων στα χρηματοοικονομικά
Είστε κάτοχος τίτλου σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης;
Έχετε εργαστεί στον χρηματοοικονομικό χώρο;
Έχετε κάνει εκπαίδευση/σεμινάρια σε θέματα κεφαλαιαγοράς;





2. Ερωτήσεις για το επίπεδο κινδύνου που είστε διατεθειμένοι να αναλάβετε
Ποιο νομίζεται ότι είναι το ανώτατο ποσοστό ζημιάς που είσαστε διατεθειμένος να
υποστείτε από τις επενδύσεις που διενεργείτε μέσω της Εταιρείας;
 Μέχρι 25%
 Μέχρι 50%
 Μέχρι 75%
 Άνω του75%





ΝΑΙ/ΟΧΙ

Θα επενδύατε σε προϊόν που ενδέχεται να μηδενίσει το σύνολο του επενδυμένου σε αυτό
κεφαλαίου σας;
Θα επενδύατε σε προϊόν (πχ. παροχή πίστωσης, παράγωγα, μοχλευμένα προϊόντα) που
εκτός από τον πιθανό μηδενισμό του επενδυμένου σε αυτό κεφαλαίου σας ενδέχεται να
σας δημιουργήσει και πρόσθετες οικονομικές υποχρεώσεις;

 
 

3. Ερωτήσεις για το επίπεδο ενημέρωσης σας σε σχέση με τις εξελίξεις στα
χρηματιστήρια και τις αγορές
ΝΑΙ/ΟΧΙ
Παρακολουθείτε τις διακυμάνσεις των τιμών σε πολύπλοκα χρηματοπιστωτικά μέσα στις
Ελληνικές αγορές ή τις αγορές του εξωτερικού ανεξάρτητα εάν διατηρείτε ενεργό
χαρτοφυλάκιο;
Αποτελούν αντικείμενο της ενημέρωσής σας θέματα που αφορούν στην οικονομία και στην
πορεία των διαφόρων κατηγοριών επενδύσεων;
 Όχι δεν αποτελούν αντικείμενο ενημέρωσης
 Διαβάζω περιστασιακά μόνο τις βασικές οικονομικές ειδήσεις
 Ενημερώνομαι τακτικά για θέματα που αφορούν στην οικονομία γενικότερα
 Ενημερώνομαι συνεχώς για τις εξελίξεις στην οικονομία και στις επενδύσεις

 






4. Ερωτήσεις για συναλλαγές σε δείκτες και μετοχές με μόχλευση-margin - συναλλαγές
με παροχή πίστωσης
Πώς θα περιγράφατε τις γνώσεις σας σχετικά με συναλλαγές σε δείκτες και μετοχές με
παροχή πίστωσης;
 Καμία γνώση και αντίληψη των εμπλεκομένων κινδύνων
 Μερική γνώση και αντίληψη των εμπλεκομένων κινδύνων
 Εκτενής γνώση και αντίληψη των εμπλεκομένων κινδύνων





Πόσα χρόνια επενδύετε σε δείκτες και μετοχές με παροχή πίστωσης;
 Δεν έχω επενδύσει καθόλου
 Τον τελευταίο χρόνο
 Από 1 έως 5 έτη
 Πάνω από 5 έτη
Ποιο από τα παρακάτω ισχύει για συναλλαγές με βραχυπρόθεσμη πίστωση (Τ+2);
Παρακαλώ επιλέξτε την σωστή απάντηση
 Σε δύο ημέρες από την ημερομηνία συναλλαγής η εταιρεία θα μου ζητήσει να
αποπληρώσω (με μετρητά ή πώληση αξιών) το τίμημα που μου δάνεισε για να
τοποθετηθώ σε χρηματοπιστωτικά μέσα ανεξάρτητα αν χάνω η κερδίζω από την
συναλλαγή
 Σε δύο ημέρες από την ημερομηνία συναλλαγής η εταιρεία θα αποτιμήσει τις
θέσεις που αγόρασα με το ποσό που μου δάνεισε και εάν έχω ζημία θα μου
παρέχει περαιτέρω χρονικό περιθώριο αποπληρωμής
 Ανεξάρτητα αν χάνω ή κερδίζω, σε δύο ημέρες από την ημερομηνία συναλλαγής η
εταιρεία θα αποφασίσει αν μου παρέχει περαιτέρω χρονικό περιθώριο
αποπληρωμής
Ποια είναι η ποσοστιαία ζημία του πραγματικού χαρτοφυλακίου αξίας €70.000 που
ενισχύθηκε με μακροπρόθεσμη πίστωση €30.000 για επένδυση, σε μετοχές εισηγμένες στο
ΧΑ, που απώλεσε 10% της αξίας της. Παρακαλώ επιλέξτε την σωστή απάντηση.
 10% ή €7.000
 10% ή €10.000
 14,3% ή €10.000
Επιλέξτε σωστό ή λάθος σχετικά με την διενέργεια συναλλαγών με μακροπρόθεσμη
πίστωση (πχ προϊόν euromargin.)
 Όταν ο γενικός δείκτης του χρηματιστηρίου είναι ανοδικός δεν θα έχω margin call
 Όταν οι μετοχές που έχω αγοράσει είναι ανοδικές δεν θα έχω margin call
 Μπορώ να αγνοήσω το margin call γιατί η μετοχή ξεκίνησε την άνοδο
Χαρτοφυλάκιο με μακροπρόθεσμη πίστωση παρουσιάζει την εξής εικόνα: Συνολική αξία
σταθμισμένου χαρτοφυλακίου €130.000 και χρεωστικό υπόλοιπο €65.000. Ποιο είναι το
περιθώριο ασφαλείας;
 65%
 50%
 45%
Χαρτοφυλάκιο με μακροπρόθεσμη πίστωση για το οποίο ισχύουν: Αρχικό Περιθώριο 50%
και Διατηρητέο Περιθώριο 35% παρουσιάζει την εξής εικόνα. Συνολική αξία σταθμισμένου
χαρτοφυλακίου €100.000 και χρεωστικό υπόλοιπο-πίστωση €63.500. Ποιες είναι οι
επόμενες ενέργειες;
 Η εταιρεία εκδίδει margin call και καλεί τον επενδυτή να πουλήσει μετοχές ή να
καταθέσει μετρητά
 Δεν απαιτείται καμία ενέργεια













Σωστό/Λάθος

 
 
 








5. Ερωτήσεις για παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα σε δείκτες και μετοχές
Πώς θα περιγράφατε τις γνώσεις σας σχετικά με Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης
(Futures) και Συμβόλαια Προαιρέσεως (Options) σε δείκτες και μετοχές;
 Καμία γνώση και αντίληψη των εμπλεκομένων κινδύνων
 Μερική γνώση και αντίληψη των εμπλεκομένων κινδύνων
 Εκτενής γνώση και αντίληψη των εμπλεκομένων κινδύνων
Πόσα χρόνια επενδύετε σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα;
 Δεν έχω επενδύσει καθόλου
 Τον τελευταίο χρόνο
 Από 1 έως 5 έτη


Πάνω από 5 έτη









Επιλέξτε σωστό ή λάθος σχετικά με τα παράγωγα προϊόντα.


Ένα Option δίνει στον αγοραστή του το δικαίωμα, και όχι την υποχρέωση, να
«αγοράσει» ή να «πουλήσει» το προϊόν σε συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία σε
προκαθορισμένη τιμή
 Το Future είναι μία δεσμευτική συμφωνία και υποχρέωση για αγοραπωλησία
ενός περιουσιακού στοιχείου, μεταξύ ενός αγοραστή και ενός πωλητή, σε
προκαθορισμένη μελλοντική χρονική στιγμή (maturity)
 Οι απώλειες από μία επένδυση σε ΣΜΕ (Future) δεν μπορούν να υπερβούν το
αρχικό επενδεδυμένο κεφάλαιο
 Ο μέγιστος κίνδυνος από πώληση ενός Call Option (δικαίωμα αγοράς) είναι
προκαθορισμένος
Όταν ένα χρηματιστήριο παραγώγων ορίζει το περιθώριο ασφάλισης στο 10% αυτό
σημαίνει ότι:
 (α) Το χρηματιστήριο παρέχει εγγύηση στο 90% της αξίας της θέσης
 (β) Ο επενδυτής μπορεί να αναλάβει μια θέση δεσμεύοντας το 90% της αξίας της
θέσης
 (γ) Ο επενδυτής μπορεί να αναλάβει μια θέση δεσμεύοντας το 10% της αξίας της
θέσης
 (α) + (γ)

Σωστό/Λάθος

 
 
 
 






Έχετε αγοράσει 10 ΣΜΕ (long) στον δείκτη FTSE/ASE Large Cap (με πολλαπλασιαστή 2) στις
1.970 μονάδες. Η τιμή εκκαθάρισης την ίδια ημέρα καθορίζεται στις 1.978 μονάδες και η
τιμή κλεισίματος του υποκείμενου δείκτη στην Αγορά Μετοχών του Χ.Α. στις 1.965
μονάδες. Ποιο είναι το κέρδος ή ζημιά σας;
 Κέρδος €160
 Ζημία €160
 Κέρδος €100
 Ζημία €100






Στα Συμβόλαια Μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ) επί μετοχών στην Αγορά Παραγώγων του
ΧΑ, ένα ΣΜΕ αντιπροσωπεύει πακέτο:
 1000 μετοχών
 100 μετοχών
 10 μετοχών





6. Ερωτήσεις για συναλλαγές με Συμβόλαια επί Διαφοράς (CFDs)
Πώς θα περιγράφατε τις γνώσεις σας σχετικά με Συμβόλαια επί Διαφοράς (CFDs) σε
μετοχές, δείκτες, εμπορεύματα και ισοτιμίες;
 Καμία γνώση και αντίληψη των εμπλεκομένων κινδύνων
 Μερική γνώση και αντίληψη των εμπλεκομένων κινδύνων
 Εκτενής γνώση και αντίληψη των εμπλεκομένων κινδύνων
Πόσα χρόνια επενδύετε σε CFDs;
 Δεν έχω επενδύσει καθόλου
 Τον τελευταίο χρόνο
 Από 1 έως 5 έτη
 Πάνω από 5 έτη
Επιλέξτε σωστό ή λάθος σχετικά με τα CFDs:
 Τα CFDs έχουν φυσική παράδοση και δεν χρησιμοποιούν μόχλευση
 Τα CFDs σε σχέση με τα Futures διαφέρουν μεταξύ άλλων και στην δυνατότητα
ανοίγματος θέσεων με μικρότερη ονομαστική αξία των υποκείμενων προϊόντων
 H χρήση εντολών stop-loss εξασφαλίζει απόλυτα τον επενδυτή από απροσδόκητα
μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές των υποκείμενων προϊόντων
 Ο μέγιστος κίνδυνος από την επένδυση σε CFDs είναι περιορισμένος
 Οι απώλειες από μία επένδυση σε CFDs μπορούν να υπερβούν το αρχικό κεφάλαιο








Σωστό/Λάθος

 
 
 
 
 

Με κεφάλαιό ύψους €100, ανοίγετε μία θέση αξίας €10.000 στην ισοτιμία Ευρώ
(€)/Δολάριο ($). Ποιος είναι ο βαθμός μόχλευσης (leverage) αυτής της συναλλαγής;
 1:100
 1:1.000
 1:10.000





7. Ερωτήσεις για ομόλογα με πολύπλοκη δομή
Πώς θα περιγράφατε τις γνώσεις σας σχετικά με Ομόλογα που α) η επιτοκιακή τους
πολιτική σχετίζεται με τις οικονομικές αποδόσεις του εκδότη ή β) έχουν δικαίωμα πρόωρης
αποπληρωμής/ανάκλησης (callable) ή γ) είναι μετατρέψιμα σε μετοχές του εκδότη;
 Καμία γνώση και αντίληψη των εμπλεκομένων κινδύνων
 Μερική γνώση και αντίληψη των εμπλεκομένων κινδύνων
 Εκτενής γνώση και αντίληψη των εμπλεκομένων κινδύνων
Πόσα χρόνια επενδύετε σε πολύπλοκα ομόλογα όπως αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω;
 Δεν έχω επενδύσει καθόλου
 Τον τελευταίο χρόνο
 Από 1 έως 5 έτη
 Πάνω από 5 έτη
Αγοράζοντας ένα ομόλογο ο επενδυτής διατρέχει κίνδυνο να χάσει από το αρχικό
επενδεδυμένο κεφάλαιο;
 Ναι. Ενδεικτικά στην περίπτωση πώλησης του τίτλου σε τιμή μικρότερη από την
τιμή που είχε αρχικά αγοραστεί
 Ναι. Ενδεικτικά στην περίπτωση πτώχευσης ή αθέτησης πληρωμών του εκδότη του
ομολόγου
 Όχι. Το αρχικό κεφάλαιο του επενδυτή δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο
Τι συμβαίνει όταν μία κεντρική τράπεζα αυξάνει τα επιτόκια;
 Τα υφιστάμενα ομόλογα χάνουν σε αξία
 Η αξία των ομολόγων στην λήξη τους δεν επηρεάζεται
 Τίποτα απολύτως γιατί αφορά μόνο κρατικά ομόλογα
Επιλέξτε σωστό ή λάθος σχετικά με τα πολύπλοκα Ομόλογα
 Τα ομόλογα που είναι callable διαφέρουν από τα απλά μόνο στο γεγονός της
πρόωρης εξόφλησης χωρίς να επηρεάζεται η τελική συνολική απόδοση
 Ο μόνος κίνδυνος του ομολόγου είναι η πιθανή αθέτηση του Εκδότη ως προς την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του
 Τα ομόλογα έχουν διακυμάνσεις στις τιμές τους όπως οι μετοχές
 Ομόλογα που η απόδοση τους είναι συνδεδεμένη με τις οικονομικές επιδόσεις του
εκδότη, του δίδουν το δικαίωμα να μην πληρώσει κουπόνι








Σωστό/Λάθος

 
 
 
 
 
 
Σωστό/Λάθος

 
 
 
 

8. Ερωτήσεις για πολύπλοκα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETFs)
Πώς θα περιγράφατε τις γνώσεις σας σχετικά με μοχλευμένα ή δομημένα ETFs;
 Καμία γνώση και αντίληψη των εμπλεκομένων κινδύνων
 Μερική γνώση και αντίληψη των εμπλεκομένων κινδύνων
 Εκτενής γνώση και αντίληψη των εμπλεκομένων κινδύνων





Πόσα χρόνια επενδύετε σε ETFs;
 Δεν έχω επενδύσει καθόλου
 Τον τελευταίο χρόνο
 Από 1 έως 5 έτη
 Πάνω από 5 έτη






Επιλέξτε σωστό ή λάθος σχετικά με τα πολύπλοκα ETFs.
 Τα πολύπλοκα ETF’s παρέχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε σύνθετα επενδυτικά
προϊόντα υπό την διαχείριση τρίτων
Επιλέξτε σωστό ή λάθος σχετικά με τα πολύπλοκα ETFs , ETCs & ETNs
 Τα μοχλευμένα ETFs, ETCs, ETNs ενδέχεται να έχουν μεγαλύτερα κέρδη ή
μεγαλύτερες ζημίες από το υποκείμενο προϊόν

Σωστό/Λάθος

 
 

9. Ερωτήσεις για επενδύσεις σε συναλλαγματικές ισοτιμίες (forex)
Πώς θα περιγράφατε τις γνώσεις σας σχετικά με επενδύσεις σε forex;
 Καμία γνώση και αντίληψη των εμπλεκομένων κινδύνων
 Μερική γνώση και αντίληψη των εμπλεκομένων κινδύνων
 Εκτενής γνώση και αντίληψη των εμπλεκομένων κινδύνων
Πόσα χρόνια επενδύετε σε forex;
 Δεν έχω επενδύσει καθόλου
 Τον τελευταίο χρόνο
 Από 1 έως 5 έτη
 Πάνω από 5 έτη
Επιλέξτε σωστό ή λάθος
 Χρησιμοποιώντας τεχνικές stop loss ελέγχεται πλήρως το ποσοστό ζημίας που
μπορεί να υποστεί ο επενδυτής από συναλλαγές σε ζευγάρια νομισμάτων
 Κατά την αγορά EUR/USD αγοράζονται δολάρια και πωλούνται ευρώ
 Κατά τη διαπραγμάτευση σε συναλλαγματικές ισοτιμίες με μόχλευση, οι απώλειες
μπορούν να υπερβούν το υπόλοιπο του επενδυτικού λογαριασμού
Σε περίπτωση που η οικονομία των ΗΠΑ περιέλθει σε ύφεση ποιο θα είναι το πιθανές
αντίκτυπο στις συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου έναντι του ευρώ; Επιλέξτε σωστό ή
λάθος
 Το δολάριο θα ανατιμηθεί έναντι του ευρώ λόγω της προσδοκίας για επαναφορά
της οικονομίας σε αναπτυξιακή πορεία
 Το δολάριο θα υποτιμηθεί έναντι του ευρώ ως αποτέλεσμα της φυγής κεφαλαίων
από την οικονομία
 Δεν θα επηρεαστεί καθόλου γιατί το δολάριο είναι ισχυρό νόμισμα








Σωστό/Λάθος
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Σας βεβαιώνω ότι έχω αναγνώσει και κατανοήσει όλα τα παραπάνω, όλες οι ζητούμενες πληροφορίες που έχω
παράσχει είναι αληθείς και έχω συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο βασιζόμενος στις προσωπικές μου γνώσεις και
την εμπειρία μου επί των χρηματοπιστωτικών μέσων.
Αναγνωρίζω επίσης ότι το παραπάνω ερωτηματολόγιο αποτελεί έλεγχο συμβατότητας και συνιστά τη βάση για την
αξιολόγηση των γνώσεων και της εμπειρίας μου αναφορικά με πολύπλοκα χρηματοπιστωτικά μέσα.

Υπογραφή Πελάτη:

_______________________________________

Βεβαίωση Γνησίου Υπογραφής

