Ενημέρωση για Προμήθειες/Έξοδα Συναλλαγών επί Μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο
Αθηνών
Στο παρόν έγγραφο καταγράφονται οι προμήθειες και τα έξοδα που αφορούν τη συγκεκριμένη συναλλαγή/επενδυτική
υπηρεσία. Τα κόστη που απεικονίζονται βασίζονται σε ενδεικτικό παράδειγμα, με συγκεκριμένες παραδοχές, οι οποίες
ενδεχομένως να αποκλίνουν από την πραγματική σας επένδυση. Δεν αποτελεί προωθητικό υλικό ή διαφημιστικό υλικό.
Η υποχρέωση ενημέρωσης πηγάζει από τη νομοθεσία και δη, επί του παρόντος, ειδικότερα από το Άρθρο 24 Παρ. 4 του
Νόμου 4514/2018 (MiFID II) και το Άρθρο 50 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν. Σας συμβουλεύουμε να τη διαβάσετε προτού προβείτε στη συγκεκριμένη συναλλαγή
ή επενδυτική υπηρεσία.

Ανάλυση Προμηθειών/Εξόδων
Η παρακάτω ανάλυση των επιβαρύνσεων βασίζεται σε ενδεικτικό παράδειγμα, για το οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί οι εξής
παραδοχές:
• Χρειάζεται να ανοίξετε Μερίδα Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.
• Αγοράζετε 1.000 μετοχές ενός τίτλου στην τιμή €10/μετοχή (€10.000) και τις κρατάτε για ένα έτος.
• Πουλάτε το σύνολο των μετοχών σας στην τιμή των €11/μετοχή (€11.000).
• Οι υπολογισμοί έχουν γίνει με τη βασική τιμολόγηση της υπηρεσίας που είναι αναρτημένη στο επίσημο τιμολόγιο της
Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.
• Στην προμήθεια πιθανόν να συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή τρίτης εταιρείας (ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΕΔ) για τη λήψη της εντολής
του πελάτη της, και τη διαβίβασή της στην Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.
% επί της
Αρχικής
Επένδυσης

Κόστος σε €

-

-

Έξοδα Τρίτων (Άνοιγμα μερίδας επενδυτή)

0,10%

€10,00

Προμήθεια Αγοράς και Πώλησης
Έξοδα Εκκαθάρισης, Διακανονισμού κτλ
Φόροι

2,10%
0,18%
0,22%

€210,00
€17,97
€22,00

Έξοδα Διατήρησης Επενδυτικού Λογαριασμού

0,16%

€16,00

Σύνολο Επιβαρύνσεων Υπηρεσίας

2,76%

€275,97

Σύνολο Επιβαρύνσεων

2,76%

€275,97

Επιβαρύνσεις
Προϊόντος

Εφάπαξ Επιβαρύνσεις
Τρέχουσες Επιβαρύνσεις
Έξοδα σχετικά με συναλλαγές
Παρεπόμενα Έξοδα
Σύνολο Επιβαρύνσεων Προϊόντος

Επιβαρύνσεις Επενδυτικής
Υπηρεσίας Εκτέλεσης Εντολών

Εφάπαξ Επιβαρύνσεις
Τρέχουσες Επιβαρύνσεις

Έξοδα σχετικά με συναλλαγές
Επιβαρύνσεις
για επικουρικές υπηρεσίες
Παρεπόμενα Έξοδα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ
Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ: +30210 3354100, Fax: +30210 3354170
Ε-mail: info@piraeus-sec.gr, http://www.piraeus-sec.gr

Σωρευτική Επίδραση Προμηθειών/Εξόδων στην Απόδοση
Το συνολικό ποσό των επιβαρύνσεων θα έχει επίδραση στην τελική απόδοση της επένδυσής σας. Παρακάτω θα δείτε πώς
διαμορφώνεται η απόδοση του παραπάνω παραδείγματος με την παραδοχή ότι έχετε κρατήσει τις μετοχές για ένα έτος και η
τιμή μετοχής παρουσιάζει αύξηση 10%. Σημειώνεται πως οι παρακάτω υπολογισμοί είναι ενδεικτικοί, δεδομένου ότι οι
αποδόσεις δεν είναι εγγυημένες.
Ποσό προς επένδυση (χωρίς επιβαρύνσεις)
Κόστη & Επιβαρύνσεις

€10.000,00
€275,97

Αξία Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις

€11.000,00

Αξία Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις

€10.724,03

Απόδοση Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις

10,00%

Απόδοση Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις

7,24%

Σωρευτική Επίδραση Επιβαρύνσεων στην απόδοση

2,76%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ
Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ: +30210 3354100, Fax: +30210 3354170
Ε-mail: info@piraeus-sec.gr, http://www.piraeus-sec.gr

Ενημέρωση για Προμήθειες/Έξοδα Συναλλαγών επί Μετοχών Εισηγμένων σε Διεθνείς Τόπους
Διαπραγμάτευσης
Στο παρόν έγγραφο καταγράφονται οι προμήθειες και τα έξοδα που αφορούν στη συγκεκριμένη συναλλαγή/επενδυτική υπηρεσία.
Τα κόστη που απεικονίζονται βασίζονται σε ενδεικτικό παράδειγμα, με συγκεκριμένες παραδοχές, οι οποίες ενδεχομένως να
αποκλίνουν από την πραγματική σας επένδυση. Δεν αποτελεί προωθητικό υλικό ή διαφημιστικό υλικό. Η υποχρέωση ενημέρωσης
πηγάζει από τη νομοθεσία και δη, επί του παρόντος, ειδικότερα από το Άρθρο 24 Παρ. 4 του Νόμου 4514/2018 (MiFID II) και το
Άρθρο 50 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν. Σας
συμβουλεύουμε να τη διαβάσετε προτού προβείτε στη συγκεκριμένη συναλλαγή ή επενδυτική υπηρεσία.

Ανάλυση Προμηθειών/Εξόδων
Η παρακάτω ανάλυση των επιβαρύνσεων βασίζεται σε ενδεικτικό παράδειγμα, για το οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί οι εξής παραδοχές:
 Χρειάζεται να ανοίξετε Μερίδα Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.
 Στα Χρηματιστήρια ΗΠΑ, το νόμισμα συναλλαγής είναι το USD. Οι υπολογισμοί στο παράδειγμα έχουν γίνει σε EUR με την
υπόθεση ότι η συναλλαγματική ισοτιμία EUR/USD παραμένει σταθερή.
 Αγοράζετε 1.000 μετοχές ενός τίτλου στην τιμή €10/μετοχή (€10.000) και τις κρατάτε για ένα έτος.
 Πουλάτε το σύνολο των μετοχών σας στην τιμή των €11/μετοχή (€11.000).
 Η Μέση Ημερήσια Αξία Χαρτοφυλακίου [ΜΗΑΧ] για την περίοδο του ενός έτους είναι €10.500
 Οι υπολογισμοί έχουν γίνει με τη βασική τιμολόγηση της υπηρεσίας που είναι αναρτημένη στο επίσημο τιμολόγιο της Πειραιώς
ΑΕΠΕΥ.
 Στην προμήθεια πιθανόν να συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή τρίτης εταιρείας (ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΕΔ) για τη λήψη της εντολής του
πελάτη της, και τη διαβίβασή της στην Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.
Αγορά και Πώληση Μετοχών
στα Χρηματιστήρια NYSE και
NASDAQ - Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Επιβαρύνσεις
Προϊόντος

% επί της
Αρχικής
Επένδυσης

Κόστος
σε €

Αγορά και Πώληση Μετοχών στο
Χρηματιστήριο XETRA –
Φρανκφούρτη, Γερμανία

% επί της Αρχικής
Επένδυσης

Κόστος
σε €

Εφάπαξ
Επιβαρύνσεις
Τρέχουσες
Επιβαρύνσεις
Έξοδα σχετικά
με Συναλλαγές
Παρεπόμενα
Έξοδα

Επιβαρύνσεις Επενδυτικής Υπηρεσίας
Λήψης κ Διαβίβασης Εντολών
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Σύνολο Επιβαρύνσεων Προϊόντος

-

-

-

-

Εφάπαξ
Επιβαρύνσεις

Έξοδα Τρίτων (Άνοιγμα
μερίδας επενδυτή)

0,10%

€10,00

0,10%

€10,00

Τρέχουσες
Επιβαρύνσεις

Παρεπόμενη Υπηρεσία
Φύλαξης και Διαχείρισης
χρηματοπιστωτικών μέσων

0,105%

€10,50

0,105%

€10,50

Έξοδα σχετικά
με Συναλλαγές

Προμήθεια Συναλλαγών
Έξοδα Εκκαθάρισης,
Διακανονισμού κτλ
Φόροι

1,89%
0,40%

€189,00
€40,00

1,89%
0,40%

€189,00
€40,00

0,2226%

€22,26

0,22%

€22,00

-

-

-

-

0,16%

€16,00

0,16%

€16,00

Επιβαρύνσεις
για Επικουρικές
Υπηρεσίες
Παρεπόμενα
Έξοδα

Έξοδα Διατήρησης
Επενδυτικού Λογαριασμού

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ
Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ: +30210 3354100, Fax: +30210 3354170
Ε-mail: info@piraeus-sec.gr, http://www.piraeus-sec.gr

Σύνολο Επιβαρύνσεων Υπηρεσίας

2,877%

€287,76

2,875%

€287,50

Σύνολο Επιβαρύνσεων

2,8776%

€287,76

2,875%

€287,50

Σωρευτική Επίδραση Προμηθειών/Εξόδων στην Απόδοση
Το συνολικό ποσό των επιβαρύνσεων θα έχει επίδραση στην τελική απόδοση της επένδυσής σας. Παρακάτω θα δείτε πώς
διαμορφώνεται η απόδοση του παραπάνω παραδείγματος με την παραδοχή ότι έχετε κρατήσει τις μετοχές για ένα έτος και η τιμή
μετοχής παρουσιάζει αύξηση 10%. Σημειώνεται πως οι παρακάτω υπολογισμοί είναι ενδεικτικοί, δεδομένου ότι οι αποδόσεις δεν
είναι εγγυημένες.
Αγορά και Πώληση
Μετοχών στα
Χρηματιστήρια NYSE
και NASDAQ - Νέα
Υόρκη, ΗΠΑ

Αγορά και Πώληση Μετοχών
στο Χρηματιστήριο XETRA Φρανκφούρτη ,Γερμανία

€10.000,00

€10.000,00

€287,76

€287,50

Αξία Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις

€11.000,00

€11.000,00

Αξία Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις

€10.712,24

€10.712,50

Απόδοση Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις

10,00%

10,00%

Απόδοση Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις

7,12%

7,12%

Σωρευτική Επίδραση Επιβαρύνσεων στην απόδοση

2,88%

2,88%

Ποσό προς επένδυση (χωρίς επιβαρύνσεις)
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Κόστη & Επιβαρύνσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ
Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ: +30210 3354100, Fax: +30210 3354170
Ε-mail: info@piraeus-sec.gr, http://www.piraeus-sec.gr

Ενημέρωση για Προμήθειες/Έξοδα Συναλλαγών επί Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων
Κεφαλαίων (ETFs) στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Στο παρόν έγγραφο καταγράφονται οι προμήθειες και τα έξοδα που αφορούν τη συγκεκριμένη συναλλαγή/επενδυτική
υπηρεσία. Τα κόστη που απεικονίζονται βασίζονται σε ενδεικτικό παράδειγμα, με συγκεκριμένες παραδοχές, οι οποίες
ενδεχομένως να αποκλίνουν από την πραγματική σας επένδυση. Δεν αποτελεί προωθητικό υλικό ή διαφημιστικό υλικό.
Η υποχρέωση ενημέρωσης πηγάζει από τη νομοθεσία και δη, επί του παρόντος, ειδικότερα από το Άρθρο 24 Παρ. 4 του
Νόμου 4514/2018 (MiFID II) και το Άρθρο 50 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν. Σας συμβουλεύουμε να τη διαβάσετε προτού προβείτε στη συγκεκριμένη
συναλλαγή ή επενδυτική υπηρεσία.

Ανάλυση Προμηθειών/Εξόδων
Η παρακάτω ανάλυση των επιβαρύνσεων βασίζεται σε ενδεικτικό παράδειγμα, για το οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί οι εξής
παραδοχές:
• Χρειάζεται να ανοίξετε Μερίδα Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.
• Αγοράζετε 1.000 τίτλους ενός εκδότη στην τιμή €10/τίτλο (€10.000) και τους κρατάτε για ένα έτος
• Πουλάτε το σύνολο των τίτλων στην τιμή των €11/τίτλο (€11.000).
• Οι υπολογισμοί έχουν γίνει με τη βασική τιμολόγηση της υπηρεσίας που είναι αναρτημένη στο επίσημο τιμολόγιο της
Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.
• Στην προμήθεια πιθανόν να συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή τρίτης εταιρείας (ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΕΔ) για τη λήψη της εντολής
του πελάτη της, και τη διαβίβασή της στην Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.
% επί της Αρχικής
Επένδυσης

Κόστος σε €

-

-

Έξοδα Τρίτων (Άνοιγμα μερίδας επενδυτή)

0,10%

€10,00

Προμήθεια Αγοράς και Πώλησης
Έξοδα Εκκαθάρισης, Διακανονισμού κτλ

2,10%
0,18%

€210,00
€17,97

Έξοδα Διατήρησης Επενδυτικού
Λογαριασμού

0,16%

€16,00

Σύνολο Επιβαρύνσεων Υπηρεσίας

2,54%

€253,97

Σύνολο Επιβαρύνσεων

2,54%

€253,97

Επιβαρύνσεις
Προϊόντος

Εφάπαξ Επιβαρύνσεις
Τρέχουσες Επιβαρύνσεις
Έξοδα σχετικά με
συναλλαγές
Παρεπόμενα Έξοδα

Επιβαρύνσεις Επενδυτικής
Υπηρεσίας Εκτέλεσης Εντολών

Σύνολο Επιβαρύνσεων Προϊόντος

Εφάπαξ Επιβαρύνσεις
Τρέχουσες Επιβαρύνσεις
Έξοδα σχετικά με
συναλλαγές
Επιβαρύνσεις
για επικουρικές υπηρεσίες
Παρεπόμενα Έξοδα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ
Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ: +30210 3354100, Fax: +30210 3354170
Ε-mail: info@piraeus-sec.gr, http://www.piraeus-sec.gr

Σωρευτική Επίδραση Προμηθειών/Εξόδων στην Απόδοση
Το συνολικό ποσό των επιβαρύνσεων θα έχει επίδραση στην τελική απόδοση της επένδυσής σας. Παρακάτω θα δείτε πώς
διαμορφώνεται η απόδοση του παραπάνω παραδείγματος με την παραδοχή ότι έχετε κρατήσει τους τίτλους για ένα έτος και
η τιμή του τίτλου παρουσιάζει αύξηση 10%. Σημειώνεται πως οι παρακάτω υπολογισμοί είναι ενδεικτικοί, δεδομένου ότι οι
αποδόσεις δεν είναι εγγυημένες.
Ποσό προς επένδυση (χωρίς επιβαρύνσεις)
Κόστη & Επιβαρύνσεις

€10.000,00
€253,97

Αξία Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις

€11.000,00

Αξία Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις

€10.746,03

Απόδοση Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις

10,00%

Απόδοση Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις

7,46%

Σωρευτική Επίδραση Επιβαρύνσεων στην απόδοση

2,54%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ
Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ: +30210 3354100, Fax: +30210 3354170
Ε-mail: info@piraeus-sec.gr, http://www.piraeus-sec.gr

Ενημέρωση για Προμήθειες/Έξοδα Συναλλαγών επί Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETFs)
σε Διεθνείς Τόπους Διαπραγμάτευσης
Στο παρόν έγγραφο καταγράφονται οι προμήθειες και τα έξοδα που αφορούν στη συγκεκριμένη συναλλαγή/επενδυτική υπηρεσία.
Τα κόστη που απεικονίζονται βασίζονται σε ενδεικτικό παράδειγμα, με συγκεκριμένες παραδοχές, οι οποίες ενδεχομένως να
αποκλίνουν από την πραγματική σας επένδυση. Δεν αποτελεί προωθητικό υλικό ή διαφημιστικό υλικό. Η υποχρέωση ενημέρωσης
πηγάζει από τη νομοθεσία και δη, επί του παρόντος, ειδικότερα από το Άρθρο 24 Παρ. 4 του Νόμου 4514/2018 (MiFID II) και το
Άρθρο 50 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν. Σας
συμβουλεύουμε να τη διαβάσετε προτού προβείτε στη συγκεκριμένη συναλλαγή ή επενδυτική υπηρεσία.

Ανάλυση Προμηθειών/Εξόδων
Η παρακάτω ανάλυση των επιβαρύνσεων βασίζεται σε ενδεικτικό παράδειγμα, για το οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί οι εξής παραδοχές:
 Χρειάζεται να ανοίξετε Μερίδα Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.
 Στα Χρηματιστήρια ΗΠΑ, το νόμισμα συναλλαγής είναι το USD. Οι υπολογισμοί στο παράδειγμα έχουν γίνει σε EUR με την
υπόθεση ότι η συναλλαγματική ισοτιμία EUR/USD παραμένει σταθερή.
 Αγοράζετε 1.000 τίτλους εκδότη στην τιμή €10/τίτλο (€10.000) και τους κρατάτε για ένα έτος.
 Πουλάτε το σύνολο των τίτλων στην τιμή των €11/τίτλο (€11.000).
 Η Μέση Ημερήσια Αξία Χαρτοφυλακίου [ΜΗΑΧ] για την περίοδο του ενός έτους είναι €10.500

Οι υπολογισμοί έχουν γίνει με τη βασική τιμολόγηση της υπηρεσίας που είναι αναρτημένη στο επίσημο τιμολόγιο της Πειραιώς
ΑΕΠΕΥ

Στην προμήθεια πιθανόν να συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή τρίτης εταιρείας (ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΕΔ) για τη λήψη της εντολής του
πελάτη της, και τη διαβίβασή της στην Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.
% επί της
Αρχικής
Επένδυσης

Κόστος
σε €

-

-

Επιβαρύνσεις
Προϊόντος

Εφάπαξ Επιβαρύνσεις
Τρέχουσες Επιβαρύνσεις
Έξοδα σχετικά
με Συναλλαγές
Παρεπόμενα Έξοδα
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Επιβαρύνσεις Επενδυτικής
Υπηρεσίας Λήψης κ Διαβίβασης
Εντολών

Σύνολο Επιβαρύνσεων Προϊόντος

Εφάπαξ Επιβαρύνσεις

Άνοιγμα Μερίδας Επενδυτή

0,10%

€10,00

Τρέχουσες Επιβαρύνσεις

Παρεπόμενη Υπηρεσία Φύλαξης και
Διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων

0,105%

€10,50

Προμήθεια Αγοράς/Πώλησης
Έξοδα Εκκαθάρισης, Διακανονισμού κτλ

1,89%
0,40%

€189,00
€40,00

-

-

0,16%

€16,00

Σύνολο Επιβαρύνσεων Υπηρεσίας

2,655%

€265,50

Σύνολο Επιβαρύνσεων

2,655%

€265,50

Έξοδα σχετικά
με Συναλλαγές
Επιβαρύνσεις
για Επικουρικές Υπηρεσίες
Παρεπόμενα Έξοδα

Έξοδα Διατήρησης Επενδυτικού
Λογαριασμού

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ
Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ: +30210 3354100, Fax: +30210 3354170
Ε-mail: info@piraeus-sec.gr, http://www.piraeus-sec.gr

Σωρευτική Επίδραση Προμηθειών/Εξόδων στην Απόδοση
Το συνολικό ποσό των επιβαρύνσεων θα έχει επίδραση στην τελική απόδοση της επένδυσής σας. Παρακάτω θα δείτε πώς
διαμορφώνεται η απόδοση του παραπάνω παραδείγματος με την παραδοχή ότι έχετε κρατήσει τους τίτλους για ένα έτος και η
τιμή τίτλου παρουσιάζει αύξηση 10%. Σημειώνεται πως οι παρακάτω υπολογισμοί είναι ενδεικτικοί, δεδομένου ότι οι αποδόσεις
δεν είναι εγγυημένες.

Ποσό προς επένδυση (χωρίς επιβαρύνσεις)
Κόστη & Επιβαρύνσεις

€10.000,00
€265,50

Αξία Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις

€11.000,00

Αξία Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις

€10.734,50
10,00%

Απόδοση Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις

7,345%

Σωρευτική Επίδραση Επιβαρύνσεων στην απόδοση

2,655%
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Απόδοση Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ
Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ: +30210 3354100, Fax: +30210 3354170
Ε-mail: info@piraeus-sec.gr, http://www.piraeus-sec.gr

Ενημέρωση για Προμήθειες/Έξοδα Συναλλαγών επί μεριδίων ΟΣΕΚΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων που
διαθέτει η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ
Στο παρόν έγγραφο καταγράφονται οι προμήθειες και τα έξοδα που αφορούν στη συγκεκριμένη συναλλαγή/επενδυτική υπηρεσία. Τα κόστη που
απεικονίζονται βασίζονται σε ενδεικτικό παράδειγμα, με συγκεκριμένες παραδοχές, οι οποίες ενδεχομένως να αποκλίνουν από την πραγματική σας
επένδυση. Δεν αποτελεί προωθητικό υλικό ή διαφημιστικό υλικό. Η υποχρέωση ενημέρωσης πηγάζει από τη νομοθεσία και δη, επί του παρόντος,
ειδικότερα από το Άρθρο 24 Παρ. 4 του Νόμου 4514/2018 (MiFID II) και το Άρθρο 50 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν. Σας συμβουλεύουμε να τη διαβάσετε προτού προβείτε στη συγκεκριμένη συναλλαγή ή επενδυτική
υπηρεσία.

Ανάλυση Προμηθειών/Εξόδων
Η παρακάτω ανάλυση των επιβαρύνσεων βασίζεται σε ενδεικτικό παράδειγμα, για το οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί οι εξής
παραδοχές:

ΟΣΕΚΑ: Franklin Templeton Investments

Αξία Επένδυσης: €10.000

Σωρευτική Καθαρή Απόδοση 5ετίας: 10%

Αξία Επένδυσης στη Λήξη του χρόνου διακράτησης: €11.000

Χρόνος Διακράτησης: 5 έτη

Μέση Ημερήσια Αξία Χαρτοφυλακίου [ΜΗΑΧ] €10.500

Οι υπολογισμοί έχουν γίνει με τη βασική τιμολόγηση της υπηρεσίας που είναι αναρτημένη στο επίσημο τιμολόγιο της
Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.

Στην προμήθεια πιθανόν να συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή τρίτης εταιρείας (ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΕΔ) για τη λήψη της εντολής του
πελάτη της, και τη διαβίβασή της στην Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.
% επί της
Αρχικής
Επένδυσης

Κόστος
σε €

-

-

Επιβαρύνσεις
Προϊόντος

Εφάπαξ
Επιβαρύνσεις
Τρέχουσες
Επιβαρύνσεις

Το σχετικό Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών είναι αναρτημένο
στη σελίδα
https://www.franklintempleton.gr/el_GR/investor/literature/kiid

Έξοδα σχετικά
με Συναλλαγές
Παρεπόμενα
Έξοδα

Επιβαρύνσεις Επενδυτικής
Υπηρεσίας Εκτέλεσης Εντολών

205631 / 30.01.2018

Σύνολο Επιβαρύνσεων Προϊόντος
Εφάπαξ
Επιβαρύνσεις
Τρέχουσες
Επιβαρύνσεις

Παρεπόμενη Υπηρεσία Φύλαξης και Διαχείρισης
Χρηματοπιστωτικών Μέσων

0,525%

€52,50

Έξοδα σχετικά
με Συναλλαγές
Επιβαρύνσεις
για Επικουρικές
Υπηρεσίες

Προμήθεια Συμμετοχής
Έξοδα Εκκαθάρισης, Διακανονισμού κτλ

0,20%

€20,00

-

-

0,80%

€80,00

1,525%

€152,50

Παρεπόμενα
Έξοδα

Έξοδα Διατήρησης Επενδυτικού Λογαριασμού
Σύνολο Επιβαρύνσεων Υπηρεσίας

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ
Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ: +30210 3354100, Fax: +30210 3354170
Ε-mail: info@piraeus-sec.gr, http://www.piraeus-sec.gr

Σύνολο Επιβαρύνσεων

1,525%

€152,50

Σωρευτική Επίδραση Προμηθειών/Εξόδων στην Απόδοση
Το συνολικό ποσό των επιβαρύνσεων θα έχει επίδραση στην τελική απόδοση της επένδυσής σας. Παρακάτω θα δείτε πώς
διαμορφώνεται η απόδοση του παραπάνω παραδείγματος με την παραδοχή ότι έχετε κρατήσει τα μερίδια για πέντε (5) έτη και η
καθαρή τιμή μεριδίου παρουσιάζει αύξηση 25%. Σημειώνεται πως οι παρακάτω υπολογισμοί είναι ενδεικτικοί, δεδομένου ότι οι
αποδόσεις δεν είναι εγγυημένες.
Ποσό προς επένδυση (χωρίς επιβαρύνσεις)

205631 / 30.01.2018

Κόστη & Επιβαρύνσεις

€10.000,00
€152,50

Αξία Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις

€11.000,00

Αξία Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις

€10.847,50

Απόδοση Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις

10,00%

Απόδοση Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις

8,475%

Σωρευτική Επίδραση Επιβαρύνσεων στην απόδοση

1,525%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ
Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ: +30210 3354100, Fax: +30210 3354170
Ε-mail: info@piraeus-sec.gr, http://www.piraeus-sec.gr

Ενημέρωση για Προμήθειες/Έξοδα Συναλλαγών επί μεριδίων Ομολογιακών ΟΣΕΚΑ που διαθέτει η
Πειραιώς ΑΕΠΕΥ
Στο παρόν έγγραφο καταγράφονται οι προμήθειες και τα έξοδα που αφορούν στη συγκεκριμένη συναλλαγή/επενδυτική υπηρεσία. Τα κόστη που
απεικονίζονται βασίζονται σε ενδεικτικό παράδειγμα, με συγκεκριμένες παραδοχές, οι οποίες ενδεχομένως να αποκλίνουν από την πραγματική σας
επένδυση. Δεν αποτελεί προωθητικό υλικό ή διαφημιστικό υλικό. Η υποχρέωση ενημέρωσης πηγάζει από τη νομοθεσία και δη, επί του παρόντος,
ειδικότερα από το Άρθρο 24 Παρ. 4 του Νόμου 4514/2018 (MiFID II) και το Άρθρο 50 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/ 565 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν. Σας συμβουλεύουμε να τη διαβάσετε προτού προβείτε στη συγκεκριμένη συναλλαγή ή επενδυτική
υπηρεσία.

Ανάλυση Προμηθειών/Εξόδων
Η παρακάτω ανάλυση των επιβαρύνσεων βασίζεται σε ενδεικτικό παράδειγμα, για το οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί οι εξής
παραδοχές:

ΟΣΕΚΑ: BlackRock Fund Managers Limited

Αξία Επένδυσης: €10.000

Σωρευτική Καθαρή Απόδοση 5ετίας: 25%

Αξία Επένδυσης στη Λήξη του χρόνου διακράτησης: €12.500

Χρόνος Διακράτησης: 5 έτη

Μέση Ημερήσια Αξία Χαρτοφυλακίου [ΜΗΑΧ] €11.500

Οι υπολογισμοί έχουν γίνει με τη βασική τιμολόγηση της υπηρεσίας που είναι αναρτημένη στο επίσημο τιμολόγιο της
Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.

Στην προμήθεια πιθανόν να συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή τρίτης εταιρείας (ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΕΔ) για τη λήψη της εντολής του
πελάτη της, και τη διαβίβασή της στην Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.
% επί της
Αρχικής
Επένδυσης

Κόστος
σε €

-

-

0,575%

€57,50

0,80%
0,20%

€80,00
€20,00

-

-

0,80%

€80,00

2,375%

€237,50

Επιβαρύνσεις
Προϊόντος

Εφάπαξ
Επιβαρύνσεις
Τρέχουσες
Επιβαρύνσεις

Το σχετικό Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών είναι
αναρτημένο στη σελίδα
https://www.blackrock.com/uk/individual/products/productlist#!type=all&tab=overview&view=accordion&fac=43511

Έξοδα σχετικά
με Συναλλαγές
Παρεπόμενα Έξοδα

Επιβαρύνσεις Επενδυτικής
Υπηρεσίας Εκτέλεσης Εντολών

Σύνολο Επιβαρύνσεων Προϊόντος
Εφάπαξ
Επιβαρύνσεις
Τρέχουσες
Επιβαρύνσεις
Έξοδα σχετικά
με Συναλλαγές
Επιβαρύνσεις
για Επικουρικές
Υπηρεσίες
Παρεπόμενα Έξοδα

Παρεπόμενη Υπηρεσία Φύλαξης και Διαχείρισης
Χρηματοπιστωτικών Μέσων
Προμήθεια Συμμετοχής
Έξοδα Εκκαθάρισης, Διακανονισμού κτλ

Έξοδα Διατήρησης Επενδυτικού Λογαριασμού
Σύνολο Επιβαρύνσεων Υπηρεσίας

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ
Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ: +30210 3354100, Fax: +30210 3354170
Ε-mail: info@piraeus-sec.gr, http://www.piraeus-sec.gr

Σύνολο Επιβαρύνσεων

2,375%

€237,50

Σωρευτική Επίδραση Προμηθειών/Εξόδων στην Απόδοση
Το συνολικό ποσό των επιβαρύνσεων θα έχει επίδραση στην τελική απόδοση της επένδυσής σας. Παρακάτω θα δείτε πώς
διαμορφώνεται η απόδοση του παραπάνω παραδείγματος με την παραδοχή ότι έχετε κρατήσει τα μερίδια για πέντε (5) έτη και
η καθαρή τιμή μεριδίου παρουσιάζει αύξηση 25%. Σημειώνεται πως οι παρακάτω υπολογισμοί είναι ενδεικτικοί, δεδομένου ότι
οι αποδόσεις δεν είναι εγγυημένες.
Ποσό προς επένδυση (χωρίς επιβαρύνσεις)
Κόστη & Επιβαρύνσεις

€10.000,00
€237,50

Αξία Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις

€12.500,00

Αξία Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις

€12.262,50

Απόδοση Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις

25,00%

Απόδοση Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις

22,63%

Σωρευτική Επίδραση Επιβαρύνσεων στην απόδοση

2,37%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ
Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ: +30210 3354100, Fax: +30210 3354170
Ε-mail: info@piraeus-sec.gr, http://www.piraeus-sec.gr

Ενημέρωση για Προμήθειες/Έξοδα Συναλλαγών επί μεριδίων Μικτών ΟΣΕΚΑ που διαθέτει η Πειραιώς
ΑΕΠΕΥ
Στο παρόν έγγραφο καταγράφονται οι προμήθειες και τα έξοδα που αφορούν στη συγκεκριμένη συναλλαγή/επενδυτική υπηρεσία. Τα κόστη που
απεικονίζονται βασίζονται σε ενδεικτικό παράδειγμα, με συγκεκριμένες παραδοχές, οι οποίες ενδεχομένως να αποκλίνουν από την πραγματική σας
επένδυση. Δεν αποτελεί προωθητικό υλικό ή διαφημιστικό υλικό. Η υποχρέωση ενημέρωσης πηγάζει από τη νομοθεσία και δη, επί του παρόντος,
ειδικότερα από το Άρθρο 24 Παρ. 4 του Νόμου 4514/2018 (MiFID II) και το Άρθρο 50 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/ 565 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν. Σας συμβουλεύουμε να τη διαβάσετε προτού προβείτε στη συγκεκριμένη συναλλαγή ή επενδυτική
υπηρεσία.

Ανάλυση Προμηθειών/Εξόδων
Η παρακάτω ανάλυση των επιβαρύνσεων βασίζεται σε ενδεικτικό παράδειγμα, για το οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί οι εξής
παραδοχές:

ΟΣΕΚΑ: Shroders plc

Αξία Επένδυσης: €10.000

Σωρευτική Καθαρή Απόδοση 5ετίας: 25%

Αξία Επένδυσης στη Λήξη του χρόνου διακράτησης: €12.500

Χρόνος Διακράτησης: 5 έτη

Μέση Ημερήσια Αξία Χαρτοφυλακίου [ΜΗΑΧ] €11.500

Οι υπολογισμοί έχουν γίνει με τη βασική τιμολόγηση της υπηρεσίας που είναι αναρτημένη στο επίσημο τιμολόγιο της
Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.

Στην προμήθεια πιθανόν να συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή τρίτης εταιρείας (ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΕΔ) για τη λήψη της εντολής του
πελάτη της, και τη διαβίβασή της στην Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.
% επί της Αρχικής
Επένδυσης

Κόστος
σε €

-

-

Επιβαρύνσεις
Προϊόντος

Εφάπαξ Επιβαρύνσεις
Τρέχουσες
Επιβαρύνσεις

Το σχετικό Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών
είναι αναρτημένο στη σελίδα
https://www.schroders.com/en/gr/professionalinvestor/fund-centre/prices-and-performance/

Έξοδα σχετικά
με Συναλλαγές
Παρεπόμενα Έξοδα

Επιβαρύνσεις Επενδυτικής
Υπηρεσίας Εκτέλεσης Εντολών

Σύνολο Επιβαρύνσεων Προϊόντος
Εφάπαξ Επιβαρύνσεις
Τρέχουσες
Επιβαρύνσεις

Παρεπόμενη Υπηρεσία Φύλαξης και
Διαχείρισης Χρηματοπιστωτικών Μέσων

0,575%

€57,50

Έξοδα σχετικά
με Συναλλαγές
Επιβαρύνσεις
για Επικουρικές
Υπηρεσίες

Προμήθεια Συμμετοχής
Έξοδα Εκκαθάρισης, Διακανονισμού κτλ

1,00%
0,20%

€100,00
€20,00

-

-

Παρεπόμενα Έξοδα

Έξοδα Διατήρησης Επενδυτικού Λογαριασμού

0,80%

€80,00

2,575%

€257,50

Σύνολο Επιβαρύνσεων Υπηρεσίας

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ
Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ: +30210 3354100, Fax: +30210 3354170
Ε-mail: info@piraeus-sec.gr, http://www.piraeus-sec.gr

Σύνολο Επιβαρύνσεων

2,575%

€257,50

Σωρευτική Επίδραση Προμηθειών/Εξόδων στην Απόδοση
Το συνολικό ποσό των επιβαρύνσεων θα έχει επίδραση στην τελική απόδοση της επένδυσής σας. Παρακάτω θα δείτε πώς
διαμορφώνεται η απόδοση του παραπάνω παραδείγματος με την παραδοχή ότι έχετε κρατήσει τα μερίδια για πέντε (5) έτη και η
καθαρή τιμή μεριδίου παρουσιάζει αύξηση 25%. Σημειώνεται πως οι παρακάτω υπολογισμοί είναι ενδεικτικοί, δεδομένου ότι οι
αποδόσεις δεν είναι εγγυημένες.
Ποσό προς επένδυση (χωρίς επιβαρύνσεις)
Κόστη & Επιβαρύνσεις

€10.000,00
€257,50

Αξία Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις

€12.500,00

Αξία Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις

€12.242,50

Απόδοση Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις

25,00%

Απόδοση Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις

22,43%

Σωρευτική Επίδραση Επιβαρύνσεων στην απόδοση

2,57%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ
Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ: +30210 3354100, Fax: +30210 3354170
Ε-mail: info@piraeus-sec.gr, http://www.piraeus-sec.gr

Ενημέρωση για Προμήθειες/Έξοδα Συναλλαγών επί μεριδίων Μετοχικών ΟΣΕΚΑ που διαθέτει η
Πειραιώς ΑΕΠΕΥ
Στο παρόν έγγραφο καταγράφονται οι προμήθειες και τα έξοδα που αφορούν στη συγκεκριμένη συναλλαγή/επενδυτική υπηρεσία. Τα κόστη που
απεικονίζονται βασίζονται σε ενδεικτικό παράδειγμα, με συγκεκριμένες παραδοχές, οι οποίες ενδεχομένως να αποκλίνουν από την πραγματική σας
επένδυση. Δεν αποτελεί προωθητικό υλικό ή διαφημιστικό υλικό. Η υποχρέωση ενημέρωσης πηγάζει από τη νομοθεσία και δη, επί του παρόντος,
ειδικότερα από το Άρθρο 24 Παρ. 4 του Νόμου 4514/2018 (MiFID II) και το Άρθρο 50 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/ 565 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν. Σας συμβουλεύουμε να τη διαβάσετε προτού προβείτε στη συγκεκριμένη συναλλαγή ή επενδυτική
υπηρεσία.

Ανάλυση Προμηθειών/Εξόδων
Η παρακάτω ανάλυση των επιβαρύνσεων βασίζεται σε ενδεικτικό παράδειγμα, για το οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί οι εξής
παραδοχές:

ΟΣΕΚΑ: JP Morgan Asset Management

Αξία Επένδυσης: €10.000

Σωρευτική Καθαρή Απόδοση 5ετίας: 25%

Αξία Επένδυσης στη Λήξη του χρόνου διακράτησης: €12.500

Χρόνος Διακράτησης: 5 έτη

Μέση Ημερήσια Αξία Χαρτοφυλακίου [ΜΗΑΧ] €11.500

Οι υπολογισμοί έχουν γίνει με τη βασική τιμολόγηση της υπηρεσίας που είναι αναρτημένη στο επίσημο τιμολόγιο της
Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.

Στην προμήθεια πιθανόν να συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή τρίτης εταιρείας (ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΕΔ) για τη λήψη της εντολής του
πελάτη της, και τη διαβίβασή της στην Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.
% επί της Αρχικής
Επένδυσης

Κόστος
σε €

-

-

Επιβαρύνσεις
Προϊόντος

Εφάπαξ
Επιβαρύνσεις
Τρέχουσες
Επιβαρύνσεις

Το σχετικό Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών είναι αναρτημένο στη
σελίδα:
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pag
eID=52

Έξοδα σχετικά
με Συναλλαγές
Παρεπόμενα
Έξοδα

Επιβαρύνσεις Επενδυτικής
Υπηρεσίας Εκτέλεσης Εντολών

Σύνολο Επιβαρύνσεων Προϊόντος
Εφάπαξ
Επιβαρύνσεις
Τρέχουσες
Επιβαρύνσεις

Παρεπόμενη Υπηρεσία Φύλαξης και Διαχείρισης
Χρηματοπιστωτικών Μέσων

0,575%

€57,50

Έξοδα σχετικά
με Συναλλαγές
Επιβαρύνσεις
για
Επικουρικές
Υπηρεσίες

Προμήθεια Συμμετοχής
Έξοδα Εκκαθάρισης, Διακανονισμού κτλ

1,50%
0,20%

€150,00
€20,00

-

-

0,80%

€80,00

3,075%

€307,50

Παρεπόμενα
Έξοδα

Έξοδα Διατήρησης Επενδυτικού Λογαριασμού
Σύνολο Επιβαρύνσεων Υπηρεσίας

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ
Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ: +30210 3354100, Fax: +30210 3354170
Ε-mail: info@piraeus-sec.gr, http://www.piraeus-sec.gr

Σύνολο Επιβαρύνσεων

3,075%

€307,50

Σωρευτική Επίδραση Προμηθειών/Εξόδων στην Απόδοση
Το συνολικό ποσό των επιβαρύνσεων θα έχει επίδραση στην τελική απόδοση της επένδυσής σας. Παρακάτω θα δείτε πώς
διαμορφώνεται η απόδοση του παραπάνω παραδείγματος με την παραδοχή ότι έχετε κρατήσει τα μερίδια για πέντε (5) έτη και η
καθαρή τιμή μεριδίου παρουσιάζει αύξηση 25%. Σημειώνεται πως οι παρακάτω υπολογισμοί είναι ενδεικτικοί, δεδομένου ότι οι
αποδόσεις δεν είναι εγγυημένες.
Ποσό προς επένδυση (χωρίς επιβαρύνσεις)
Κόστη & Επιβαρύνσεις

€10.000,00
€307,50

Αξία Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις

€12.500,00

Αξία Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις

€12.192,50

Απόδοση Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις

25,00%

Απόδοση Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις

21,93%

Σωρευτική Επίδραση Επιβαρύνσεων στην απόδοση

3,07%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ
Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ: +30210 3354100, Fax: +30210 3354170
Ε-mail: info@piraeus-sec.gr, http://www.piraeus-sec.gr

Ενημέρωση για Προμήθειες/Έξοδα Συναλλαγών επί εισηγμένων Εταιρικών Ομολόγων στο
Χρηματιστήριο Αθηνών
Στο παρόν έγγραφο καταγράφονται οι προμήθειες και τα έξοδα που αφορούν τη συγκεκριμένη συναλλαγή/επενδυτική
υπηρεσία. Τα κόστη που απεικονίζονται βασίζονται σε ενδεικτικό παράδειγμα, με συγκεκριμένες παραδοχές, οι οποίες
ενδεχομένως να αποκλίνουν από την πραγματική σας επένδυση. Δεν αποτελεί προωθητικό υλικό ή διαφημιστικό υλικό.
Η υποχρέωση ενημέρωσης πηγάζει από τη νομοθεσία και δη, επί του παρόντος, ειδικότερα από το Άρθρο 24 Παρ. 4 του
Νόμου 4514/2018 (MiFID II) και το Άρθρο 50 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν. Σας συμβουλεύουμε να τη διαβάσετε προτού προβείτε στη συγκεκριμένη συναλλαγή
ή επενδυτική υπηρεσία.

Ανάλυση Προμηθειών/Εξόδων
Η παρακάτω ανάλυση των επιβαρύνσεων βασίζεται σε ενδεικτικό παράδειγμα, για το οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί οι εξής
παραδοχές:

Χρειάζεται να ανοίξετε Μερίδα Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.

Αγοράζετε τίτλους Ονομαστικής Αξίας €10.000 στο 100% της Ονομαστικής αξίας και τους κρατάτε για τρία (3) έτη.

Πουλάτε τους τίτλους στο 100% επί της ονομαστικής αξίας (€10.000)

Τοκομερίδιο Ομολόγου: 3% κατ’ έτος

Οι υπολογισμοί έχουν γίνει με τη βασική τιμολόγηση της υπηρεσίας που είναι αναρτημένη στο επίσημο τιμολόγιο της
Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.

Στην προμήθεια πιθανόν να συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή τρίτης εταιρείας (ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΕΔ) για τη λήψη της εντολής
του πελάτη της, και τη διαβίβασή της στην Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.
% επί της Αρχικής
Επένδυσης

Κόστος σε €

-

-

0,10%

€10,00

2,00%
0,0612%

€200,00
€6,12

1,35%

€135,00

0,48%

€48,00

Σύνολο Επιβαρύνσεων Υπηρεσίας

3,9912%

€399,12

Σύνολο Επιβαρύνσεων

3,9912%

€399,12

Επιβαρύνσεις
Προϊόντος

Εφάπαξ Επιβαρύνσεις
Τρέχουσες Επιβαρύνσεις
Έξοδα σχετικά με συναλλαγές
Παρεπόμενα Έξοδα
Σύνολο Επιβαρύνσεων Προϊόντος

Επιβαρύνσεις Επενδυτικής
Υπηρεσίας Εκτέλεσης Εντολών

Εφάπαξ Επιβαρύνσεις

Έξοδα Τρίτων (Άνοιγμα μερίδας
επενδυτή)

Τρέχουσες Επιβαρύνσεις

Έξοδα σχετικά με συναλλαγές

Προμήθεια Αγοράς/Πώλησης
Έξοδα Εκκαθάρισης, Διακανονισμού κτλ
Φόροι

Επιβαρύνσεις
για επικουρικές υπηρεσίες
Παρεπόμενα Έξοδα

Έξοδα Διατήρησης Επενδυτικού
Λογαριασμού

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ
Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ: +30210 3354100, Fax: +30210 3354170
Ε-mail: info@piraeus-sec.gr, http://www.piraeus-sec.gr

Σωρευτική Επίδραση Προμηθειών/Εξόδων στην Απόδοση
Το συνολικό ποσό των επιβαρύνσεων θα έχει επίδραση στην τελική απόδοση της επένδυσής σας. Παρακάτω θα δείτε πώς
διαμορφώνεται η απόδοση του παραπάνω παραδείγματος με την παραδοχή ότι έχετε κρατήσει τους τίτλους για τρία (3) έτη.
Σημειώνεται πως οι παρακάτω υπολογισμοί είναι ενδεικτικοί, δεδομένου ότι οι αποδόσεις δεν είναι εγγυημένες.
Ποσό προς επένδυση (χωρίς επιβαρύνσεις)
Κόστη & Επιβαρύνσεις

€10.000,00
€399,12

Αξία Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις

€10.900,00

Αξία Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις

€10.500,88

Απόδοση Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις

9,00%

Απόδοση Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις

5,00%

Σωρευτική Επίδραση Επιβαρύνσεων στην απόδοση

4,00%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ
Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ: +30210 3354100, Fax: +30210 3354170
Ε-mail: info@piraeus-sec.gr, http://www.piraeus-sec.gr

Ενημέρωση για Προμήθειες/Έξοδα Συναλλαγών επί Ομολόγων (Σενάριο 1)
Στο παρόν έγγραφο καταγράφονται οι προμήθειες και τα έξοδα που αφορούν στη συγκεκριμένη συναλλαγή/επενδυτική υπηρεσία.
Τα κόστη που απεικονίζονται βασίζονται σε ενδεικτικό παράδειγμα, με συγκεκριμένες παραδοχές, οι οποίες ενδεχομένως να
αποκλίνουν από την πραγματική σας επένδυση. Δεν αποτελεί προωθητικό υλικό ή διαφημιστικό υλικό. Η υποχρέωση ενημέρωσης
πηγάζει από τη νομοθεσία και δη, επί του παρόντος, ειδικότερα από το Άρθρο 24 Παρ. 4 του Νόμου 4514/2018 (MiFID II) και το
Άρθρο 50 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν. Σας
συμβουλεύουμε να τη διαβάσετε προτού προβείτε στη συγκεκριμένη συναλλαγή ή επενδυτική υπηρεσία.

Ανάλυση Προμηθειών/Εξόδων

Επιβαρύνσεις
Προϊόντος

Η παρακάτω ανάλυση των επιβαρύνσεων βασίζεται σε ενδεικτικό παράδειγμα, για το οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί οι εξής
παραδοχές:

Αγοράζετε τίτλους Ονομαστικής Αξίας €10.000 στο 100% της ονομαστικής αξίας, και τους κρατάτε για τρία (3) έτη.

Πουλάτε τους τίτλους στο 100% επί της ονομαστικής αξίας (€10.000)

Τοκομερίδιο Ομολόγου: 3% κατ’ έτος

Η Μέση Ημερήσια Αξία Χαρτοφυλακίου [ΜΗΑΧ] κατά τη διάρκεια των 3 ετών είναι €10.000

Οι υπολογισμοί έχουν γίνει με τη βασική τιμολόγηση της υπηρεσίας που είναι αναρτημένη στο επίσημο τιμολόγιο της
Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.

Στην προμήθεια πιθανόν να συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή τρίτης εταιρείας (ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΕΔ) για τη λήψη της εντολής του
πελάτη της, και τη διαβίβασή της στην Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.
% επί της Αρχικής
Επένδυσης

Κόστος
σε €

-

-

Εφάπαξ Επιβαρύνσεις
Τρέχουσες Επιβαρύνσεις
Έξοδα σχετικά
με Συναλλαγές
Παρεπόμενα Έξοδα
Σύνολο Επιβαρύνσεων Προϊόντος

Επιβαρύνσεις Επενδυτικής
Υπηρεσίας Εκτέλεσης Εντολών

Εφάπαξ Επιβαρύνσεις

Τρέχουσες Επιβαρύνσεις

Παρεπόμενη Υπηρεσία Φύλαξης και
Διαχείρισης Χρηματοπιστωτικών Μέσων

0,30%

€30,00

Έξοδα σχετικά
με Συναλλαγές

Προμήθεια Αγοράς και Πώλησης
Έξοδα Εκκαθάρισης, Διακανονισμού κτλ
Φόρος

2,00%
0,20%
1,35%

€200,00
€20,00
€135,00

Έξοδα Διατήρησης Επενδυτικού
Λογαριασμού

0,48%

€48,00

Σύνολο Επιβαρύνσεων Υπηρεσίας

4,33%

€433,00

Σύνολο Επιβαρύνσεων

4,33%

€433,00

Επιβαρύνσεις
για Επικουρικές Υπηρεσίες

205631 / 30.01.2018

Παρεπόμενα Έξοδα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ
Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ: +30210 3354100, Fax: +30210 3354170
Ε-mail: info@piraeus-sec.gr, http://www.piraeus-sec.gr

Σωρευτική Επίδραση Προμηθειών/Εξόδων στην Απόδοση
Το συνολικό ποσό των επιβαρύνσεων θα έχει επίδραση στην τελική απόδοση της επένδυσής σας. Παρακάτω θα δείτε πώς
διαμορφώνεται η απόδοση του παραπάνω παραδείγματος με την παραδοχή ότι έχετε κρατήσει τους τίτλους για τρία (3) έτη, οι
συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο 100% της ονομαστικής τους αξίας, και το τοκομερίδιο είναι 3%. Σημειώνεται πως οι παρακάτω
υπολογισμοί είναι ενδεικτικοί, δεδομένου ότι οι αποδόσεις δεν είναι εγγυημένες.
Ποσό προς επένδυση (χωρίς επιβαρύνσεις)
Κόστη & Επιβαρύνσεις

€10.000,00
€433,00

Αξία Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις

€10.900,00

Αξία Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις

€10.467,00
9,00%

Απόδοση Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις

4,67%

Σωρευτική Επίδραση Επιβαρύνσεων στην απόδοση

4,33%

205631 / 30.01.2018

Απόδοση Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ
Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ: +30210 3354100, Fax: +30210 3354170
Ε-mail: info@piraeus-sec.gr, http://www.piraeus-sec.gr

Ενημέρωση για Προμήθειες/Έξοδα Συναλλαγών επί Ομολόγων (Σενάριο 2)
Στο παρόν έγγραφο καταγράφονται οι προμήθειες και τα έξοδα που αφορούν στη συγκεκριμένη συναλλαγή/επενδυτική υπηρεσία.
Τα κόστη που απεικονίζονται βασίζονται σε ενδεικτικό παράδειγμα, με συγκεκριμένες παραδοχές, οι οποίες ενδεχομένως να
αποκλίνουν από την πραγματική σας επένδυση. Δεν αποτελεί προωθητικό υλικό ή διαφημιστικό υλικό. Η υποχρέωση ενημέρωσης
πηγάζει από τη νομοθεσία και δη, επί του παρόντος, ειδικότερα από το Άρθρο 24 Παρ. 4 του Νόμου 4514/2018 (MiFID II) και το
Άρθρο 50 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν. Σας
συμβουλεύουμε να τη διαβάσετε προτού προβείτε στη συγκεκριμένη συναλλαγή ή επενδυτική υπηρεσία.

Ανάλυση Προμηθειών/Εξόδων

Επιβαρύνσεις
Προϊόντος

Η παρακάτω ανάλυση των επιβαρύνσεων βασίζεται σε ενδεικτικό παράδειγμα, για το οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί οι εξής
παραδοχές:

Αγοράζετε τίτλους Ονομαστικής Αξίας €10.000 στο 100% της ονομαστικής αξίας, και τους κρατάτε έως τη λήξη σε (3) έτη.

Τοκομερίδιο Ομολόγου: 3% κατ’ έτος

Η Μέση Ημερήσια Αξία Χαρτοφυλακίου [ΜΗΑΧ] κατά τη διάρκεια των 3 ετών είναι €10.000

Οι υπολογισμοί έχουν γίνει με τη βασική τιμολόγηση της υπηρεσίας που είναι αναρτημένη στο επίσημο τιμολόγιο της
Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.

Στην προμήθεια πιθανόν να συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή τρίτης εταιρείας (ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΕΔ) για τη λήψη της εντολής του
πελάτη της, και τη διαβίβασή της στην Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.
% επί της
Επένδυσης

Κόστος
σε €

-

-

Εφάπαξ Επιβαρύνσεις
Τρέχουσες Επιβαρύνσεις
Έξοδα σχετικά
με Συναλλαγές
Παρεπόμενα Έξοδα
Σύνολο Επιβαρύνσεων Προϊόντος

Επιβαρύνσεις Επενδυτικής
Υπηρεσίας Εκτέλεσης Εντολών

Εφάπαξ Επιβαρύνσεις

Τρέχουσες Επιβαρύνσεις

Παρεπόμενη Υπηρεσία Φύλαξης και
Διαχείρισης Χρηματοπιστωτικών Μέσων

0,30%

€30,00

Έξοδα σχετικά
με Συναλλαγές

Προμήθεια Αγοράς
Έξοδα Εκκαθάρισης, Διακανονισμού κτλ
Φόρος

1,00%
0,10%
1,35%

€100,00
€10,00
€135,00

Έξοδα Διατήρησης Επενδυτικού
Λογαριασμού

0,48%

€48,00

Σύνολο Επιβαρύνσεων Υπηρεσίας

3,23%

€323,00

Σύνολο Επιβαρύνσεων

3,23%

€323,00

Επιβαρύνσεις
για Επικουρικές Υπηρεσίες
Παρεπόμενα Έξοδα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ
Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ: +30210 3354100, Fax: +30210 3354170
Ε-mail: info@piraeus-sec.gr, http://www.piraeus-sec.gr

Σωρευτική Επίδραση Προμηθειών/Εξόδων στην Απόδοση
Το συνολικό ποσό των επιβαρύνσεων θα έχει επίδραση στην τελική απόδοση της επένδυσής σας. Παρακάτω θα δείτε πώς
διαμορφώνεται η απόδοση του παραπάνω παραδείγματος με την παραδοχή ότι έχετε κρατήσει τους τίτλους για τρία έτη (έως τη
λήξη τους), οι αγορά τους πραγματοποιήθηκε στο 100% της ονομαστικής τους αξίας, και το τοκομερίδιο είναι 3%. Σημειώνεται πως
οι παρακάτω υπολογισμοί είναι ενδεικτικοί, δεδομένου ότι οι αποδόσεις δεν είναι εγγυημένες.
Ποσό προς επένδυση (χωρίς επιβαρύνσεις)
Κόστη & Επιβαρύνσεις

€10.000,00
€323,00

Αξία Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις

€10.900,00

Αξία Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις

€10.577,00

Απόδοση Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις

9,00%

Απόδοση Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις

5,77%

Σωρευτική Επίδραση Επιβαρύνσεων στην απόδοση

3,23%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ
Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ: +30210 3354100, Fax: +30210 3354170
Ε-mail: info@piraeus-sec.gr, http://www.piraeus-sec.gr

Ενημέρωση για Προμήθειες/Έξοδα Συναλλαγών επί Ομολόγων (Σενάριο 3)
Στο παρόν έγγραφο καταγράφονται οι προμήθειες και τα έξοδα που αφορούν στη συγκεκριμένη συναλλαγή/επενδυτική υπηρεσία.
Τα κόστη που απεικονίζονται βασίζονται σε ενδεικτικό παράδειγμα, με συγκεκριμένες παραδοχές, οι οποίες ενδεχομένως να
αποκλίνουν από την πραγματική σας επένδυση. Δεν αποτελεί προωθητικό υλικό ή διαφημιστικό υλικό. Η υποχρέωση ενημέρωσης
πηγάζει από τη νομοθεσία και δη, επί του παρόντος, ειδικότερα από το Άρθρο 24 Παρ. 4 του Νόμου 4514/2018 (MiFID II) και το
Άρθρο 50 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν. Σας
συμβουλεύουμε να τη διαβάσετε προτού προβείτε στη συγκεκριμένη συναλλαγή ή επενδυτική υπηρεσία.

Ανάλυση Προμηθειών/Εξόδων

Επιβαρύνσεις
Προϊόντος

Η παρακάτω ανάλυση των επιβαρύνσεων βασίζεται σε ενδεικτικό παράδειγμα, για το οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί οι εξής
παραδοχές:

Αγοράζετε τίτλους Ονομαστικής Αξίας €10.000 στο 100% της ονομαστικής αξίας, και τους κρατάτε για τρία (3) έτη.

Πουλάτε τους τίτλους στο 99% επί της ονομαστικής αξίας(€9.900)

Τοκομερίδιο Ομολόγου: 3% κατ’ έτος

Η Μέση Ημερήσια Αξία Χαρτοφυλακίου [ΜΗΑΧ] κατά τη διάρκεια των 3 ετών είναι €9.950

Οι υπολογισμοί έχουν γίνει με τη βασική τιμολόγηση της υπηρεσίας που είναι αναρτημένη στο επίσημο τιμολόγιο της
Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.

Στην προμήθεια πιθανόν να συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή τρίτης εταιρείας (ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΕΔ) για τη λήψη της εντολής του
πελάτη της, και τη διαβίβασή της στην Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.
% επί της Αρχικής
Επένδυσης

Κόστος
σε €

-

-

Εφάπαξ Επιβαρύνσεις
Τρέχουσες Επιβαρύνσεις
Έξοδα σχετικά
με Συναλλαγές
Παρεπόμενα Έξοδα
Σύνολο Επιβαρύνσεων Προϊόντος

Επιβαρύνσεις Επενδυτικής
Υπηρεσίας Εκτέλεσης Εντολών

Εφάπαξ Επιβαρύνσεις

Τρέχουσες Επιβαρύνσεις

Παρεπόμενη Υπηρεσία Φύλαξης και
Διαχείρισης Χρηματοπιστωτικών Μέσων

0,30%

€29,85

Έξοδα σχετικά
με Συναλλαγές

Προμήθεια
Έξοδα Εκκαθάρισης, Διακανονισμού κτλ
Φόρος

1,99%
0,20%
1,35%

€199,00
€20,00
€135,00

Έξοδα Διατήρησης Επενδυτικού
Λογαριασμού

0,48%

€48,00

Σύνολο Επιβαρύνσεων Υπηρεσίας

4,32%

€431,85

Σύνολο Επιβαρύνσεων

4,32%

€431,85

Επιβαρύνσεις
για Επικουρικές Υπηρεσίες
Παρεπόμενα Έξοδα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ
Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ: +30210 3354100, Fax: +30210 3354170
Ε-mail: info@piraeus-sec.gr, http://www.piraeus-sec.gr

Σωρευτική Επίδραση Προμηθειών/Εξόδων στην Απόδοση
Το συνολικό ποσό των επιβαρύνσεων θα έχει επίδραση στην τελική απόδοση της επένδυσής σας. Παρακάτω θα δείτε πώς
διαμορφώνεται η απόδοση του παραπάνω παραδείγματος με την παραδοχή ότι έχετε κρατήσει τους τίτλους για τρία (3) έτη, οι
αγορά τους πραγματοποιήθηκε στο 100% και η πώληση στο 99% της ονομαστικής τους αξίας, και το τοκομερίδιο είναι 3%.
Σημειώνεται πως οι παρακάτω υπολογισμοί είναι ενδεικτικοί, δεδομένου ότι οι αποδόσεις δεν είναι εγγυημένες.
Ποσό προς επένδυση (χωρίς επιβαρύνσεις)
Κόστη & Επιβαρύνσεις

€10.000,00
€431,85

Αξία Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις

€10.800,00

Αξία Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις

€10.368,15

Απόδοση Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις

8,00%

Απόδοση Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις

3,68%

Σωρευτική Επίδραση Επιβαρύνσεων στην απόδοση

4,32%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ
Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ: +30210 3354100, Fax: +30210 3354170
Ε-mail: info@piraeus-sec.gr, http://www.piraeus-sec.gr

Ενημέρωση για Προμήθειες/Έξοδα Συναλλαγών επί Ομολόγων (Σενάριο 4)
Στο παρόν έγγραφο καταγράφονται οι προμήθειες και τα έξοδα που αφορούν στη συγκεκριμένη συναλλαγή/επενδυτική υπηρεσία.
Τα κόστη που απεικονίζονται βασίζονται σε ενδεικτικό παράδειγμα, με συγκεκριμένες παραδοχές, οι οποίες ενδεχομένως να
αποκλίνουν από την πραγματική σας επένδυση. Δεν αποτελεί προωθητικό υλικό ή διαφημιστικό υλικό. Η υποχρέωση ενημέρωσης
πηγάζει από τη νομοθεσία και δη, επί του παρόντος, ειδικότερα από το Άρθρο 24 Παρ. 4 του Νόμου 4514/2018 (MiFID II) και το
Άρθρο 50 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν. Σας
συμβουλεύουμε να τη διαβάσετε προτού προβείτε στη συγκεκριμένη συναλλαγή ή επενδυτική υπηρεσία.

Ανάλυση Προμηθειών/Εξόδων

Επιβαρύνσεις
Προϊόντος

Η παρακάτω ανάλυση των επιβαρύνσεων βασίζεται σε ενδεικτικό παράδειγμα, για το οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί οι εξής
παραδοχές:

Αγοράζετε (ως Φυσικό Πρόσωπο) τίτλους Ελληνικού Δημοσίου Ονομαστικής Αξίας €10.000 στο 100% της ονομαστικής αξίας,
και τους κρατάτε για τρία (3) έτη.

Πουλάτε τους τίτλους στο 100% επί της ονομαστικής αξίας (€10.000)

Τοκομερίδιο Ομολόγου: 3% κατ’ έτος

Η Μέση Ημερήσια Αξία Χαρτοφυλακίου [ΜΗΑΧ] κατά τη διάρκεια των 3 ετών είναι €10.000

Οι υπολογισμοί έχουν γίνει με τη βασική τιμολόγηση της υπηρεσίας που είναι αναρτημένη στο επίσημο τιμολόγιο της
Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.

Στην προμήθεια πιθανόν να συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή τρίτης εταιρείας (ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΕΔ) για τη λήψη της εντολής του
πελάτη της, και τη διαβίβασή της στην Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.
% επί της Αρχικής
Επένδυσης

Κόστος
σε €

-

-

Παρεπόμενη Υπηρεσία Φύλαξης και
Διαχείρισης Χρηματοπιστωτικών Μέσων

0,30%

€30,00

Προμήθεια Αγοράς και Πώλησης
Έξοδα Εκκαθάρισης, Διακανονισμού κτλ

2,00%
0,20%

€200,00
€20,00

Έξοδα Διατήρησης Επενδυτικού
Λογαριασμού

0,48%

€48,00

Σύνολο Επιβαρύνσεων Υπηρεσίας

2,98%

€298,00

Σύνολο Επιβαρύνσεων

2,98%

€298,00

Εφάπαξ Επιβαρύνσεις
Τρέχουσες Επιβαρύνσεις
Έξοδα σχετικά
με Συναλλαγές
Παρεπόμενα Έξοδα

Επιβαρύνσεις Επενδυτικής
Υπηρεσίας Εκτέλεσης Εντολών

Σύνολο Επιβαρύνσεων Προϊόντος

Εφάπαξ Επιβαρύνσεις

Τρέχουσες Επιβαρύνσεις
Έξοδα σχετικά
με Συναλλαγές
Επιβαρύνσεις
για Επικουρικές Υπηρεσίες
Παρεπόμενα Έξοδα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ
Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ: +30210 3354100, Fax: +30210 3354170
Ε-mail: info@piraeus-sec.gr, http://www.piraeus-sec.gr

Σωρευτική Επίδραση Προμηθειών/Εξόδων στην Απόδοση
Το συνολικό ποσό των επιβαρύνσεων θα έχει επίδραση στην τελική απόδοση της επένδυσής σας. Παρακάτω θα δείτε πώς
διαμορφώνεται η απόδοση του παραπάνω παραδείγματος με την παραδοχή ότι έχετε κρατήσει τους τίτλους για τρία (3) έτη, οι
συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο 100% της ονομαστικής τους αξίας, και το τοκομερίδιο είναι 3%. Σημειώνεται πως οι παρακάτω
υπολογισμοί είναι ενδεικτικοί, δεδομένου ότι οι αποδόσεις δεν είναι εγγυημένες.
Ποσό προς επένδυση (χωρίς επιβαρύνσεις)
Κόστη & Επιβαρύνσεις

€10.000,00
€298,00

Αξία Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις

€10.900,00

Αξία Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις

€10.602,00

Απόδοση Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις

9,00%

Απόδοση Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις

6,02%

Σωρευτική Επίδραση Επιβαρύνσεων στην απόδοση

2,98%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ
Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ: +30210 3354100, Fax: +30210 3354170
Ε-mail: info@piraeus-sec.gr, http://www.piraeus-sec.gr

Ενημέρωση για Προμήθειες/Έξοδα Επενδυτικής Υπηρεσίας Επενδυτικών Συμβουλών
Στο παρόν έγγραφο καταγράφονται οι προμήθειες και τα έξοδα που αφορούν τη συγκεκριμένη συναλλαγή/επενδυτική
υπηρεσία. Τα κόστη που απεικονίζονται βασίζονται σε ενδεικτικό παράδειγμα, με συγκεκριμένες παραδοχές, οι οποίες
ενδεχομένως να αποκλίνουν από την πραγματική σας επένδυση. Δεν αποτελεί προωθητικό υλικό ή διαφημιστικό υλικό.
Η υποχρέωση ενημέρωσης πηγάζει από τη νομοθεσία και δη, επί του παρόντος, ειδικότερα από το Άρθρο 24 Παρ. 4 του
Νόμου 4514/2018 (MiFID II) και το Άρθρο 50 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν. Σας συμβουλεύουμε να τη διαβάσετε προτού προβείτε στη συγκεκριμένη συναλλαγή
ή επενδυτική υπηρεσία.

Ανάλυση Προμηθειών/Εξόδων
Η παρακάτω ανάλυση των επιβαρύνσεων βασίζεται σε ενδεικτικό παράδειγμα, για το οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί οι εξής
παραδοχές:

Συμβάλεστε με την Πειραιώς ΑΕΠΕΥ για την παροχή της υπηρεσίας Επενδυτικών Συμβουλών

Το ύψος του Χαρτοφυλακίου σας στην αρχή της συνεργασίας ανέρχεται σε €100.000

Ρευστοποιείτε τη θέση σας μετά από ένα (1) έτος με αξία χαρτοφυλακίου €110.000

Η Μέση Ημερήσια Αξία Χαρτοφυλακίου [ΜΗΑΧ] κατά τη διάρκεια του έτους είναι €105.000

% επί της
Αρχικής
Επένδυσης

Κόστος σε €

-

-

1,05%

€1.050,00

Σύνολο Επιβαρύνσεων Υπηρεσίας

1,05%

€1.050,00

Σύνολο Επιβαρύνσεων

1,05%

€1.050,00

Επιβαρύνσεις
Προϊόντος

Εφάπαξ Επιβαρύνσεις
Τρέχουσες Επιβαρύνσεις
Έξοδα σχετικά με
συναλλαγές
Παρεπόμενα Έξοδα

Επιβαρύνσεις Επενδυτικής
Υπηρεσίας Επενδυτικών
Συμβουλών

Σύνολο Επιβαρύνσεων Προϊόντος

Εφάπαξ Επιβαρύνσεις
Τρέχουσες Επιβαρύνσεις

Αμοιβή Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών

Έξοδα σχετικά με
συναλλαγές
Επιβαρύνσεις
για επικουρικές
υπηρεσίες
Παρεπόμενα Έξοδα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ
Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ: +30210 3354100, Fax: +30210 3354170
Ε-mail: info@piraeus-sec.gr, http://www.piraeus-sec.gr

Σωρευτική Επίδραση Προμηθειών/Εξόδων στην Απόδοση
Το συνολικό ποσό των επιβαρύνσεων θα έχει επίδραση στην τελική απόδοση της επένδυσής σας. Παρακάτω θα δείτε πώς
διαμορφώνεται η απόδοση του παραπάνω παραδείγματος με την παραδοχή ότι παρασχέθηκαν Επενδυτικές Συμβουλές για
ένα (1) έτος και η αξία του χαρτοφυλακίου στο τέλος του έτους παρουσίασε αύξηση κατά 10%. Σημειώνεται πως οι παρακάτω
υπολογισμοί είναι ενδεικτικοί, δεδομένου ότι οι αποδόσεις δεν είναι εγγυημένες.

Ποσό προς επένδυση (χωρίς επιβαρύνσεις)
Κόστη & Επιβαρύνσεις

€100.000,00
€1.050,00

Αξία Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις

€110.000,00

Αξία Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις

€108.950,00

Απόδοση Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις

10,00%

Απόδοση Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις

8,95%

Σωρευτική Επίδραση Επιβαρύνσεων στην απόδοση

1,05%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ
Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ: +30210 3354100, Fax: +30210 3354170
Ε-mail: info@piraeus-sec.gr, http://www.piraeus-sec.gr

Ενημέρωση για Προμήθειες/Έξοδα Παρεπόμενης Υπηρεσίας Παροχής Πίστωσης προς
διενέργεια συναλλαγών (Margin Account)
Στο παρόν έγγραφο καταγράφονται οι προμήθειες και τα έξοδα που αφορούν τη συγκεκριμένη συναλλαγή/επενδυτική
υπηρεσία. Τα κόστη που απεικονίζονται βασίζονται σε ενδεικτικό παράδειγμα, με συγκεκριμένες παραδοχές, οι οποίες
ενδεχομένως να αποκλίνουν από την πραγματική σας επένδυση. Δεν αποτελεί προωθητικό υλικό ή διαφημιστικό υλικό.
Η υποχρέωση ενημέρωσης πηγάζει από τη νομοθεσία και δη, επί του παρόντος, ειδικότερα από το Άρθρο 24 Παρ. 4 του
Νόμου 4514/2018 (MiFID II) και το Άρθρο 50 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν. Σας συμβουλεύουμε να τη διαβάσετε προτού προβείτε στη συγκεκριμένη συναλλαγή
ή επενδυτική υπηρεσία.

Ανάλυση Προμηθειών/Εξόδων
Η παρακάτω ανάλυση των επιβαρύνσεων βασίζεται σε ενδεικτικό παράδειγμα, για το οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί οι εξής
παραδοχές:

Αποκτάτε κινητές αξίες μίας εισηγμένης εταιρίας με μία συναλλαγή και τις διακρατείτε για διάστημα ενός (1) έτους με
χρήση ανοιχτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού με παροχή ασφάλειας (Margin Account)

Η παρεχόμενη πίστωση ανέρχεται στο 100% του επενδεδυμένου ποσού (€10.000)

Η αξία του χαρτοφυλακίου ασφαλείας στο τέλος του έτους παρουσίασε αύξηση κατά 15%

Οι υπολογισμοί έχουν γίνει με τη βασική τιμολόγηση της υπηρεσίας που είναι αναρτημένη στο επίσημο τιμολόγιο της
Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.

% επί της
Αρχικής
Επένδυσης

Κόστος σε €

-

-

10%

€1000,00

Σύνολο Επιβαρύνσεων Υπηρεσίας

10,00%

€1.000,00

Σύνολο Επιβαρύνσεων

10,00%

€1.000,00

Επιβαρύνσεις
Προϊόντος

Εφάπαξ Επιβαρύνσεις
Τρέχουσες Επιβαρύνσεις
Έξοδα σχετικά με
συναλλαγές
Παρεπόμενα Έξοδα

Επιβαρύνσεις Παρεπόμενης
Υπηρεσίας Παροχής Πίστωσης
προς διενέργεια συναλλαγών

Σύνολο Επιβαρύνσεων Προϊόντος

Εφάπαξ Επιβαρύνσεις
Τρέχουσες Επιβαρύνσεις
Έξοδα σχετικά με
συναλλαγές
Επιβαρύνσεις
για επικουρικές
υπηρεσίες

Τόκος

Παρεπόμενα Έξοδα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ
Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ: +30210 3354100, Fax: +30210 3354170
Ε-mail: info@piraeus-sec.gr, http://www.piraeus-sec.gr

Σωρευτική Επίδραση Προμηθειών/Εξόδων στην Απόδοση
Το συνολικό ποσό των επιβαρύνσεων θα έχει επίδραση στην τελική απόδοση της επένδυσής σας. Παρακάτω θα δείτε πώς
διαμορφώνεται η απόδοση του παραπάνω παραδείγματος με την παραδοχή ότι το χρεωστικό υπόλοιπο ανέρχεται σε €10.000
για ένα έτος και η αξία του χαρτοφυλακίου ασφαλείας στο τέλος του έτους παρουσίασε αύξηση κατά 15%. Σημειώνεται πως
οι παρακάτω υπολογισμοί είναι ενδεικτικοί, δεδομένου ότι οι αποδόσεις δεν είναι εγγυημένες.
Ποσό προς επένδυση (χωρίς επιβαρύνσεις)

€10.000,00

Κόστη & Επιβαρύνσεις

€1.000,00

Αξία Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις

€11.500,00

Αξία Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις

€10.500,00

Απόδοση Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις

15,00%

Απόδοση Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις

5,00%

Σωρευτική Επίδραση Επιβαρύνσεων στην απόδοση

10,00%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ
Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ: +30210 3354100, Fax: +30210 3354170
Ε-mail: info@piraeus-sec.gr, http://www.piraeus-sec.gr

Ενημέρωση για Προμήθειες/Έξοδα Συναλλαγών επί Παραγώγων εισηγμένων στο
Χρηματιστήριο Αθηνών (Option επί δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap)
Στο παρόν έγγραφο καταγράφονται οι προμήθειες και τα έξοδα που αφορούν τη συγκεκριμένη συναλλαγή/επενδυτική
υπηρεσία. Τα κόστη που απεικονίζονται βασίζονται σε ενδεικτικό παράδειγμα, με συγκεκριμένες παραδοχές, οι οποίες
ενδεχομένως να αποκλίνουν από την πραγματική σας επένδυση. Δεν αποτελεί προωθητικό υλικό ή διαφημιστικό υλικό.
Η υποχρέωση ενημέρωσης πηγάζει από τη νομοθεσία και δη, επί του παρόντος, ειδικότερα από το Άρθρο 24 Παρ. 4 του
Νόμου 4514/2018 (MiFID II) και το Άρθρο 50 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν. Σας συμβουλεύουμε να τη διαβάσετε προτού προβείτε στη συγκεκριμένη συναλλαγή
ή επενδυτική υπηρεσία.

Ανάλυση Προμηθειών/Εξόδων
Η παρακάτω ανάλυση των επιβαρύνσεων βασίζεται σε ενδεικτικό παράδειγμα, για το οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί οι εξής
παραδοχές:

Ανοίγετε θέση αγοράς σε 10 δικαιώματα αγοράς σε τιμή 30 μονάδες και τιμή εξάσκησης 2050 μονάδες, με υποκείμενο
τον Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap. (Αξία επένδυσης 600,00 ευρώ)

Η τιμή του δείκτη στη λήξη του δικαιώματος διαμορφώνεται στις 2100 μονάδες (in the money option) άρα το δικαίωμα
εξασκείται

Οι υπολογισμοί έχουν γίνει με τη βασική τιμολόγηση της υπηρεσίας που είναι αναρτημένη στο επίσημο τιμολόγιο της
Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.

Στην προμήθεια πιθανόν να συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή τρίτης εταιρείας (ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΕΔ) για τη λήψη της εντολής
του πελάτη της, και τη διαβίβασή της στην Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.
% επί της
Αρχικής
Επένδυσης

Κόστος σε €

-

-

Προμήθεια Αγοράς και Πώλησης
Έξοδα ΧΠΑ

0,65%
0,116%

€37,00
€7,00

Προμήθεια εξάσκησης
Έξοδα ΧΠΑ

1,30%
0,233%

€74,00
€14,00

Σύνολο Επιβαρύνσεων Υπηρεσίας

1,533%

€132,00

Σύνολο Επιβαρύνσεων

1,533%

€132,00

Επιβαρύνσεις
Προϊόντος

Εφάπαξ Επιβαρύνσεις
Τρέχουσες Επιβαρύνσεις
Έξοδα σχετικά με συναλλαγές
Παρεπόμενα Έξοδα

Επιβαρύνσεις Επενδυτικής
Υπηρεσίας Εκτέλεσης
Εντολών

Σύνολο Επιβαρύνσεων Προϊόντος

Εφάπαξ Επιβαρύνσεις
Τρέχουσες Επιβαρύνσεις

Έξοδα σχετικά με συναλλαγές
Επιβαρύνσεις
για επικουρικές υπηρεσίες
Παρεπόμενα Έξοδα
Έξοδα λήξης-εξάσκησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ
Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ: +30210 3354100, Fax: +30210 3354170
Ε-mail: info@piraeus-sec.gr, http://www.piraeus-sec.gr

Σωρευτική Επίδραση Προμηθειών/Εξόδων στην Απόδοση
Το συνολικό ποσό των επιβαρύνσεων θα έχει επίδραση στην τελική απόδοση της επένδυσής σας. Παρακάτω θα δείτε πώς
διαμορφώνεται η απόδοση του παραπάνω παραδείγματος με την παραδοχή ότι η τιμή του δείκτη παρουσιάζει αύξηση 5%.
Σημειώνεται πως οι παρακάτω υπολογισμοί είναι ενδεικτικοί, δεδομένου ότι οι αποδόσεις δεν είναι εγγυημένες.
Ποσό προς επένδυση (χωρίς επιβαρύνσεις)

€600,00

Κόστη & Επιβαρύνσεις

€132,00

Αξία Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις

€1.000,00

Αξία Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις

868,00€

Απόδοση Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις

66,60%

Απόδοση Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις

44,60%

Σωρευτική Επίδραση Επιβαρύνσεων στην απόδοση

33,00%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ
Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ: +30210 3354100, Fax: +30210 3354170
Ε-mail: info@piraeus-sec.gr, http://www.piraeus-sec.gr

Ενημέρωση για Προμήθειες/Έξοδα Συναλλαγών επί Παραγώγων εισηγμένων στο
Χρηματιστήριο Αθηνών (Option επί μετοχής)
Στο παρόν έγγραφο καταγράφονται οι προμήθειες και τα έξοδα που αφορούν τη συγκεκριμένη συναλλαγή/επενδυτική
υπηρεσία. Τα κόστη που απεικονίζονται βασίζονται σε ενδεικτικό παράδειγμα, με συγκεκριμένες παραδοχές, οι οποίες
ενδεχομένως να αποκλίνουν από την πραγματική σας επένδυση. Δεν αποτελεί προωθητικό υλικό ή διαφημιστικό υλικό.
Η υποχρέωση ενημέρωσης πηγάζει από τη νομοθεσία και δη, επί του παρόντος, ειδικότερα από το Άρθρο 24 Παρ. 4 του
Νόμου 4514/2018 (MiFID II) και το Άρθρο 50 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν. Σας συμβουλεύουμε να τη διαβάσετε προτού προβείτε στη συγκεκριμένη συναλλαγή
ή επενδυτική υπηρεσία.

Ανάλυση Προμηθειών/Εξόδων
Η παρακάτω ανάλυση των επιβαρύνσεων βασίζεται σε ενδεικτικό παράδειγμα, για το οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί οι εξής
παραδοχές:

Ανοίγετε θέση αγοράς σε 10 δικαιώματα πώλησης σε τιμή 0,60 και τιμή εξάσκησης 10,00 ευρώ, με υποκείμενο
εισηγμένη μετοχή αξίας 10,20. (Αξία επένδυσης 600,00 ευρώ)

Η τιμή της εισηγμένη μετοχής στη λήξη του δικαιώματος διαμορφώνεται στο 9.00 ευρώ (in the money option) άρα το
δικαίωμα εξασκείται

Ως δικαίωμα πώλησης υπάρχει υποχρέωση παράδοσης των μετοχών άρα αγορά τίτλων αξίας 9.000,00 ευρώ

Οι υπολογισμοί έχουν γίνει με τη βασική τιμολόγηση της υπηρεσίας που είναι αναρτημένη στο επίσημο τιμολόγιο της
Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.

Στην προμήθεια πιθανόν να συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή τρίτης εταιρείας (ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΕΔ) για τη λήψη της εντολής
του πελάτη της, και τη διαβίβασή της στην Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.
% επί της Αρχικής
Επένδυσης

Κόστος σε €

-

-

Προμήθεια Αγοράς και Πώλησης Option
Έξοδα ΧΠΑ
Προμήθεια Αγοράς Μετοχής
Έξοδα ΧΑ

0,50%
0,083%
1,00%
0,095%

€30,00
€5,00
€90,00
€8,55

Προμήθεια εξάσκησης
Έξοδα ΧΠΑ

0,00%
0,008%

€0,00
€0,50

1,686%

€134,05

Επιβαρύνσεις
Προϊόντος

Εφάπαξ Επιβαρύνσεις
Τρέχουσες Επιβαρύνσεις
Έξοδα σχετικά με συναλλαγές
Παρεπόμενα Έξοδα
Σύνολο Επιβαρύνσεων Προϊόντος

Επιβαρύνσεις Επενδυτικής
Υπηρεσίας Εκτέλεσης Εντολών

Εφάπαξ Επιβαρύνσεις
Τρέχουσες Επιβαρύνσεις
Επιβάρυνση αγοράς μετοχών

Έξοδα σχετικά με συναλλαγές

Επιβαρύνσεις
για επικουρικές υπηρεσίες
Έξοδα λήξης-εξάσκησης

Σύνολο Επιβαρύνσεων Υπηρεσίας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ
Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ: +30210 3354100, Fax: +30210 3354170
Ε-mail: info@piraeus-sec.gr, http://www.piraeus-sec.gr

Σύνολο Επιβαρύνσεων

1,686%

€134,05

Σωρευτική Επίδραση Προμηθειών/Εξόδων στην Απόδοση
Το συνολικό ποσό των επιβαρύνσεων θα έχει επίδραση στην τελική απόδοση της επένδυσής σας. Παρακάτω θα δείτε πώς
διαμορφώνεται η απόδοση του παραπάνω παραδείγματος με την παραδοχή ότι η τιμή της μετοχής παρουσιάζει πτώση 10%.
Σημειώνεται πως οι παρακάτω υπολογισμοί είναι ενδεικτικοί, δεδομένου ότι οι αποδόσεις δεν είναι εγγυημένες.
Ποσό προς επένδυση (χωρίς επιβαρύνσεις)

€600,00

Κόστη & Επιβαρύνσεις

€134,05

Αξία Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις

€1.000,00

Αξία Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις

865,95€

Απόδοση Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις

66,60%

Απόδοση Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις

44,30%

Σωρευτική Επίδραση Επιβαρύνσεων στην απόδοση

22,34%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ
Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ: +30210 3354100, Fax: +30210 3354170
Ε-mail: info@piraeus-sec.gr, http://www.piraeus-sec.gr

Ενημέρωση για Προμήθειες/Έξοδα Συναλλαγών επί Παραγώγων εισηγμένων σε
Ξένα Χρηματιστήρια Παραγώγων (ΣΜΕ επί δείκτη DAX 30)
Στο παρόν έγγραφο καταγράφονται οι προμήθειες και τα έξοδα που αφορούν τη συγκεκριμένη συναλλαγή/επενδυτική
υπηρεσία. Τα κόστη που απεικονίζονται βασίζονται σε ενδεικτικό παράδειγμα, με συγκεκριμένες παραδοχές, οι οποίες
ενδεχομένως να αποκλίνουν από την πραγματική σας επένδυση. Δεν αποτελεί προωθητικό υλικό ή διαφημιστικό υλικό.
Η υποχρέωση ενημέρωσης πηγάζει από τη νομοθεσία και δη, επί του παρόντος, ειδικότερα από το Άρθρο 24 Παρ. 4 του
Νόμου 4514/2018 (MiFID II) και το Άρθρο 50 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν. Σας συμβουλεύουμε να τη διαβάσετε προτού προβείτε στη συγκεκριμένη συναλλαγή
ή επενδυτική υπηρεσία.

Ανάλυση Προμηθειών/Εξόδων
Η παρακάτω ανάλυση των επιβαρύνσεων βασίζεται σε ενδεικτικό παράδειγμα, για το οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί οι εξής
παραδοχές:

Ανοίγετε θέση πώλησης σε 1 ΣΜΕ με υποκείμενο τον Γερμανικό Δείκτη DAX 30.

Η τιμή του ΣΜΕ ενδεικτικά ανέρχεται στις 13.100 μονάδες με πολλαπλασιαστή το 25, το περιθώριο ασφάλισης ανέρχεται
σε 29.500€, ενώ η πραγματική αξία της επένδυσης είναι: (Ονομαστική αξία πώλησης 13100 * 25 = €327.500)

Κλείνετε τη θέση σας με αγορά του DΑΧ 30 στις 12980 μονάδες (Ονομαστική αξία αγοράς €324.500)

Οι υπολογισμοί έχουν γίνει με τη βασική τιμολόγηση της υπηρεσίας που είναι αναρτημένη στο επίσημο τιμολόγιο της
Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.

Στην προμήθεια πιθανόν να συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή τρίτης εταιρείας (ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΕΔ) για τη λήψη της εντολής
του πελάτη της, και τη διαβίβασή της στην Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.
% επί της Αρχικής
Επένδυσης

Κόστος σε €

-

-

0,01404%
0,001221%

€46,00
€4,00

Σύνολο Επιβαρύνσεων Υπηρεσίας

0,015261%

€50,00

Σύνολο Επιβαρύνσεων

0,015261%

€50,00

Επιβαρύνσεις
Προϊόντος

Εφάπαξ Επιβαρύνσεις
Τρέχουσες Επιβαρύνσεις
Έξοδα σχετικά με συναλλαγές
Παρεπόμενα Έξοδα

Επιβαρύνσεις Επενδυτικής
Υπηρεσίας Λήψης-Διαβίβασης
Εντολών

Σύνολο Επιβαρύνσεων Προϊόντος

Εφάπαξ Επιβαρύνσεις
Τρέχουσες Επιβαρύνσεις
Έξοδα σχετικά με συναλλαγές

Προμήθεια Αγοράς και Πώλησης
Έξοδα Εκκαθάρισης, Διακανονισμού κτλ

Επιβαρύνσεις
για επικουρικές υπηρεσίες
Παρεπόμενα Έξοδα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ
Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ: +30210 3354100, Fax: +30210 3354170
Ε-mail: info@piraeus-sec.gr, http://www.piraeus-sec.gr

Σωρευτική Επίδραση Προμηθειών/Εξόδων στην Απόδοση
Το συνολικό ποσό των επιβαρύνσεων θα έχει επίδραση στην τελική απόδοση της επένδυσής σας. Παρακάτω θα δείτε πώς
διαμορφώνεται η απόδοση του παραπάνω παραδείγματος με την παραδοχή ότι η τιμή ΣΜΕ παρουσιάζει πτώση 0,92%.
Σημειώνεται πως οι παρακάτω υπολογισμοί είναι ενδεικτικοί, δεδομένου ότι οι αποδόσεις δεν είναι εγγυημένες.
Ποσό προς επένδυση (χωρίς επιβαρύνσεις)
Κόστη & Επιβαρύνσεις

€29.500,00
€50,00

Αξία Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις

€32.500,00

Αξία Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις

€32.450,00

Απόδοση Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις

10,16%

Απόδοση Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις

10,00%

Σωρευτική Επίδραση Επιβαρύνσεων στην απόδοση

0,1667%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ
Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ: +30210 3354100, Fax: +30210 3354170
Ε-mail: info@piraeus-sec.gr, http://www.piraeus-sec.gr

Ενημέρωση για Προμήθειες/Έξοδα Συναλλαγών επί Παραγώγων εισηγμένων στο
Χρηματιστήριο Αθηνών (ΣΜΕ επί δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap)
Στο παρόν έγγραφο καταγράφονται οι προμήθειες και τα έξοδα που αφορούν τη συγκεκριμένη συναλλαγή/επενδυτική
υπηρεσία. Τα κόστη που απεικονίζονται βασίζονται σε ενδεικτικό παράδειγμα, με συγκεκριμένες παραδοχές, οι οποίες
ενδεχομένως να αποκλίνουν από την πραγματική σας επένδυση. Δεν αποτελεί προωθητικό υλικό ή διαφημιστικό υλικό.
Η υποχρέωση ενημέρωσης πηγάζει από τη νομοθεσία και δη, επί του παρόντος, ειδικότερα από το Άρθρο 24 Παρ. 4 του
Νόμου 4514/2018 (MiFID II) και το Άρθρο 50 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν. Σας συμβουλεύουμε να τη διαβάσετε προτού προβείτε στη συγκεκριμένη συναλλαγή
ή επενδυτική υπηρεσία.

Ανάλυση Προμηθειών/Εξόδων
Η παρακάτω ανάλυση των επιβαρύνσεων βασίζεται σε ενδεικτικό παράδειγμα, για το οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί οι εξής
παραδοχές:

Ανοίγετε θέση πώλησης σε 10 ΣΜΕ με υποκείμενο τον Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap.

Η τιμή του ΣΜΕ ενδεικτικά ανέρχεται στις 2.000 μονάδες με πολλαπλασιαστή το 2, το περιθώριο ασφάλισης ανέρχεται
σε 8% άρα 10*2000*2*8/100 =3.200€ είναι το ποσό επένδυσης (Ονομαστική αξία πώλησης €40.000)

Κλείνετε τη θέση σας με τιμή ΣΜΕ στις 1980 μονάδες (Ονομαστική αξία αγοράς €39.600)

Οι υπολογισμοί έχουν γίνει με τη βασική τιμολόγηση της υπηρεσίας που είναι αναρτημένη στο επίσημο τιμολόγιο της
Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.

Στην προμήθεια πιθανόν να συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή τρίτης εταιρείας (ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΕΔ) για τη λήψη της εντολής
του πελάτη της, και τη διαβίβασή της στην Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.
% επί της Αρχικής
Επένδυσης

Κόστος σε €

-

-

0,40%
0,04%

€160,00
€16,00

Σύνολο Επιβαρύνσεων Υπηρεσίας

0,44%

€176,00

Σύνολο Επιβαρύνσεων

0,44%

€176,00

Επιβαρύνσεις
Προϊόντος

Εφάπαξ Επιβαρύνσεις
Τρέχουσες Επιβαρύνσεις
Έξοδα σχετικά με συναλλαγές
Παρεπόμενα Έξοδα

Επιβαρύνσεις Επενδυτικής
Υπηρεσίας Εκτέλεσης Εντολών

Σύνολο Επιβαρύνσεων Προϊόντος

Εφάπαξ Επιβαρύνσεις
Τρέχουσες Επιβαρύνσεις
Έξοδα σχετικά με συναλλαγές

Προμήθεια Αγοράς και Πώλησης
Έξοδα ΧΠΑ

Επιβαρύνσεις
για επικουρικές υπηρεσίες
Παρεπόμενα Έξοδα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ
Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ: +30210 3354100, Fax: +30210 3354170
Ε-mail: info@piraeus-sec.gr, http://www.piraeus-sec.gr

Σωρευτική Επίδραση Προμηθειών/Εξόδων στην Απόδοση
Το συνολικό ποσό των επιβαρύνσεων θα έχει επίδραση στην τελική απόδοση της επένδυσής σας. Παρακάτω θα δείτε πώς
διαμορφώνεται η απόδοση του παραπάνω παραδείγματος με την παραδοχή ότι η τιμή ΣΜΕ παρουσιάζει πτώση 1%.
Σημειώνεται πως οι παρακάτω υπολογισμοί είναι ενδεικτικοί, δεδομένου ότι οι αποδόσεις δεν είναι εγγυημένες.
Ποσό προς επένδυση (χωρίς επιβαρύνσεις)
Κόστη & Επιβαρύνσεις

€3.200,00
€176,00

Αξία Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις

€3.600,00

Αξία Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις

3.424,00€

Απόδοση Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις

12,50%

Απόδοση Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις

7,00%

Σωρευτική Επίδραση Επιβαρύνσεων στην απόδοση

44,00%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ
Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ: +30210 3354100, Fax: +30210 3354170
Ε-mail: info@piraeus-sec.gr, http://www.piraeus-sec.gr

Ενημέρωση για Προμήθειες/Έξοδα Συναλλαγών επί Παραγώγων εισηγμένων στο
Χρηματιστήριο Αθηνών (ΣΜΕ επί μετοχών)
Στο παρόν έγγραφο καταγράφονται οι προμήθειες και τα έξοδα που αφορούν τη συγκεκριμένη συναλλαγή/επενδυτική
υπηρεσία. Τα κόστη που απεικονίζονται βασίζονται σε ενδεικτικό παράδειγμα, με συγκεκριμένες παραδοχές, οι οποίες
ενδεχομένως να αποκλίνουν από την πραγματική σας επένδυση. Δεν αποτελεί προωθητικό υλικό ή διαφημιστικό υλικό.
Η υποχρέωση ενημέρωσης πηγάζει από τη νομοθεσία και δη, επί του παρόντος, ειδικότερα από το Άρθρο 24 Παρ. 4 του
Νόμου 4514/2018 (MiFID II) και το Άρθρο 50 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν. Σας συμβουλεύουμε να τη διαβάσετε προτού προβείτε στη συγκεκριμένη συναλλαγή
ή επενδυτική υπηρεσία.

Ανάλυση Προμηθειών/Εξόδων
Η παρακάτω ανάλυση των επιβαρύνσεων βασίζεται σε ενδεικτικό παράδειγμα, για το οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί οι εξής
παραδοχές:

Ανοίγετε θέση αγοράς σε 50 ΣΜΕ με υποκείμενο τίτλο μετοχή στην Ελληνική Αγορά

Η τιμή του ΣΜΕ ενδεικτικά ανέρχεται σε €2 με πολλαπλασιαστή το 100, το περιθώριο ασφάλισης ανέρχεται σε 25% άρα
50*2*100*25/100 =2.500€ είναι το ποσό επένδυσης (Ονομαστική αξία €10.000)

Κλείνετε τη θέση σας με τιμή ΣΜΕ στα €2,20 (Ονομαστική αξία €11.000)

Οι υπολογισμοί έχουν γίνει με τη βασική τιμολόγηση της υπηρεσίας που είναι αναρτημένη στο επίσημο τιμολόγιο της
Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.

Στην προμήθεια πιθανόν να συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή τρίτης εταιρείας (ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΕΔ) για τη λήψη της εντολής
του πελάτη της, και τη διαβίβασή της στην Πειραιώς ΑΕΠΕΥ
% επί της Ονομαστικής
Αξίας

Κόστος σε €

-

-

0,40%
0,20%

€84,00
€20,00

Σύνολο Επιβαρύνσεων Υπηρεσίας

0,60%

€104,00

Σύνολο Επιβαρύνσεων

0,60%

€104,00

Επιβαρύνσεις
Προϊόντος

Εφάπαξ Επιβαρύνσεις
Τρέχουσες Επιβαρύνσεις
Έξοδα σχετικά με συναλλαγές
Παρεπόμενα Έξοδα
Σύνολο Επιβαρύνσεων Προϊόντος

Επιβαρύνσεις Επενδυτικής
Υπηρεσίας Εκτέλεσης Εντολών

Εφάπαξ Επιβαρύνσεις
Τρέχουσες Επιβαρύνσεις

Έξοδα σχετικά με συναλλαγές

Προμήθεια Αγοράς και Πώλησης (επί
ονομαστικής αξίας)
Έξοδα ΧΠΑ

Επιβαρύνσεις
για επικουρικές υπηρεσίες
Παρεπόμενα Έξοδα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ
Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ: +30210 3354100, Fax: +30210 3354170
Ε-mail: info@piraeus-sec.gr, http://www.piraeus-sec.gr

Σωρευτική Επίδραση Προμηθειών/Εξόδων στην Απόδοση
Το συνολικό ποσό των επιβαρύνσεων θα έχει επίδραση στην τελική απόδοση της επένδυσής σας. Παρακάτω θα δείτε πώς
διαμορφώνεται η απόδοση του παραπάνω παραδείγματος με την παραδοχή ότι η τιμή του ΣΜΕ παρουσιάζει αύξηση 10%.
Σημειώνεται πως οι παρακάτω υπολογισμοί είναι ενδεικτικοί, δεδομένου ότι οι αποδόσεις δεν είναι εγγυημένες.
Ποσό προς επένδυση (χωρίς επιβαρύνσεις)
Κόστη & Επιβαρύνσεις

€2.500,00
€104,00

Αξία Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις

€3.500,00

Αξία Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις

3.396,00€

Απόδοση Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις

40,00%

Απόδοση Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις

35,84%

Σωρευτική Επίδραση Επιβαρύνσεων στην απόδοση

10,40%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ
Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ: +30210 3354100, Fax: +30210 3354170
Ε-mail: info@piraeus-sec.gr, http://www.piraeus-sec.gr

