Εκτέλεση Εντολών σε Ελληνικές Μετοχές και Διαπραγματεύσιμα Ομόλογα
Για την εκτέλεση εντολών σε ελληνικές μετοχές η εταιρεία θα δικαιούται αμοιβή, όπως συμφωνείται εξ' αρχής με τον
επενδυτή ως εξής:
......................................... επί της αξίας της συναλλαγής.
......................................... επί της αξίας της συναλλαγής για intraday συναλλαγές
Ελάχιστη προμήθεια πινακιδίου: ........................

Αναλυτικά Έξοδα και Χρεώσεις για την εκτέλεση εντολών στην αγορά αξιών του Χ.Α:
Χρέωση
Έξοδα επί της αξίας της χρηματιστηριακής συναλλαγής:
*ΕΤΕΚ 0,0125%, ΑΕΠΕΥ 0,0075%

0,02%

Έξοδα Εντολών ανά εκτελεσμένη εντολή: *XA 0,06€,
ΑΕΠΕΥ 0,03€

0,09€

Έξοδα Εκκαθάρισης επί της αξίας της χρηματιστηριακής
συναλλαγής: *ΕΤΕΚ 0,02%, ΑΕΠΕΥ 0,04%

0,06%

Δικαιώματα Εντολών Γνωστοποίησης. Χρέωση ανά αξία
υπέρ *ΕΤΕΚ

0,50€
0,20%

Φόρος Πώλησης , επιβάλλεται από το Δημόσιο επί της αξίας
συναλλαγής πώλησης
Έξοδα Μετάθεσης σε τρίτο θεματοφύλακα

1,00€

Λοιπές Χρεώσεις :
Υπηρεσία
Χρέωση ένχαρτης
ταχυδρομικής
αποστολής
Αμοιβή
Θεματοφυλακής για
αξίες καταχωρημένες
στο ΣΑΤ

Χρέωση

Σχόλια

1€ η αποστολή πλέον ΦΠΑ

Αξία Χαρτ/κίου
Από
3.000
100.000.000

έως

Χρέωση Χαρτοφυλάκια άνω των 3.000€ μέσης ημερήσιας
αποτίμησης χρεώνονται 3€ πάγια πλέον του
0,0031% ποσοστού, με ελάχιστη χρέωση 10€ ετησίως.

Ετήσιο
Κόστος 0,05% - max 200€
Αδράνειας
Χαρτοφυλακίου

Η χρέωση αφορά χαρτοφυλάκια τα οποία μέσα
στο έτος έχουν διενεργήσει προμήθειες κάτω των
100€.

Παροχή Στοιχείων
Επανέκδοση
κινήσεων και
παραστατικών
λογαριασμού

Τελευταία 5 έτη – 10€/αίτημα
Άνω των 5 ετών – 30€/αίτημα

Παροχή Στοιχείων σε
Ορκωτούς Λογιστές

20€/αίτημα πλέον ΦΠΑ

Η χρέωση αφορά νομικά πρόσωπα

Κατάθεση
Κεφαλαίων σε
Πιστωτικά Ιδρύματα
Εσωτερικού

1€ /το αίτημα Εφάπαξ

Όταν προβλέπεται από Πιστωτικό Ίδρυμα

Πλέον ΦΠΑ

Άνοιγμα
Μερίδας 10€ Εφάπαξ
ΣΑΤ
(Χρέωση
Χρηματιστηρίου
Αθηνών)
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Μεταφορά από/προς 20€ / μεταφορά
την
Ειδικό
Λογαριασμό
Μεταθέσεις (Χρέωση
ΕΤ.ΕΚ)*

1€/κίνηση

Δωρεάν εάν γίνονται έως το Τ1

Μεταφορά
Αξιών 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης
από
Κοινή
σε Min. 20€
Ατομική
Μερίδα
(Χρέωση ΧΑ)*
Μεταφορά
Αξιών 0,01% επί της αξίας μεταβίβασης
από
Ατομική σε Min. 10€ - Max. 100€
Κοινή
Μερίδα
(Χρέωση ΧΑ)*
Έξοδα
θεματοφυλακής
Διεθνών προϊόντων
Μεταφορά
χαρτοφυλακίου
άλλο χειριστή
Έξοδα
για
Συμμετοχή
Εταιρικές Πράξεις

0,15% επί του μέσου ύψους του
χαρτοφυλακίου πλέον ΦΠΑ

Η χρέωση διενεργείται ανά 3μηνο από τον
θεματοφύλακα

Max. 100€
σε
τη 5€ ανά συμμετοχή
σε

Εξωχρηματιστηριακή
Μεταβίβαση

Max. 50€

Η χρέωση διενεργείται και στους
συμβαλλομένους

δύο

Οι χρεώσεις υπέρ Χ.Α. και ΕΧΑΕ, όπως κάθε φορά ισχύουν είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα: http://www.helex.gr/el/helex-pricepolicy
Στην περίπτωση που η Εταιρεία συνεργάζεται με άλλη ΑΕΕΔ / ΑΕΠΕΥ / Συνδεδεμένο Αντιπροσώπο ή άλλο συνεργαζόμενο φυσικό
ή νομικό πρόσωπο, χρεώνεται σύμφωνα με την πολιτική τιμολόγησης του εκάστοτε προσώπου. Εντούτοις, μέρος των προμηθειών
που επιβαρύνουν τον πελάτη καταβάλλεται στο συνεργάτη. Ανάλογα με τη συμφωνία που συνάπτει η Εταιρεία με το συνεργάτη,
αυτός αμείβεται με ποσοστό επί της συνολικής αξίας των συναλλαγών του πελάτη ή με ποσοστό επί των καθαρών προμηθειών.
Στις περιπτώσεις που έχει συναφθεί περαιτέρω συμφωνία συνεργασίας ή και σύστασης πελατών από τον συνεργάτη με τρίτα
πρόσωπα, μέρος των προμηθειών που επιβαρύνουν τον πελάτη καταβάλλεται σε αυτά. Ο πελάτης δικαιούται να ζητήσει
περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αμοιβής των συνεργατών.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

Υπογραφή: .......................................

Υπογραφή:................................................

Ολογράφως: .......................................

Ολογράφως: ..............................................

Τόπος & Ημερομηνία: ..................................

Τόπος & Ημερομηνία: ........................................

2

