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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 
 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΙΔΙΩΤΩΝ  ΠΕΛΑΤΩΝ 

 
Αγαπητέ πελάτη, 
 

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. στο πλαίσιο της παροχής επενδυτικών και/ή παρεπόμενων 

υπηρεσιών στους πελάτες της με τρόπο επαγγελματικό, έντιμο και αμερόληπτο, έχει υιοθετήσει και 

συμμορφωθεί με τους κανόνες και τις αρχές που προβλέπονται στην  Οδηγία 2014/65/ΕΕ και τον 

Κανονισμό (ΕΕ) 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις Αγορές 

Χρηματοπιστωτικών Μέσων όπως αυτά ενσωματώνονται στο εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό 

πλαίσιο. 

Η Τράπεζα παρέχει επενδυτικές και/ή παρεπόμενες υπηρεσίες στις κάτωθι κατηγορίες πελατών:  

- Ιδιώτες Πελάτες, 

- Επαγγελματίες Πελάτες, 

- Επιλέξιμους Αντισυμβαλλόμενους. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει η Τράπεζα στη διάθεσή της και με συνέπεια στα κριτήρια 

κατηγοριοποίησης της κείμενης νομοθεσίας, σας ενημερώνουμε ότι έχετε καταταχθεί στην 

κατηγορία του Ιδιώτη Πελάτη για τις ακόλουθες επενδυτικές ή/και παρεπόμενες υπηρεσίες και τα 

ακόλουθα χρηματοπιστωτικά μέσα: 

 
Λήψη & 

διαβίβαση / 
εκτέλεση 

Διαπραγμάτευση 
για ίδιο 

λογαριασμό 

Αναδοχή / 
τοποθέτηση 
με δέσμευση 

ανάληψης 

Αναδοχή / 
τοποθέτηση 

χωρίς δέσμευση 
ανάληψης 

Θεματοφυλακή 

Κυβερνητικά 
Ομόλογα και Έντοκα 
Γραμμάτια 

Χ 
    

Εταιρικά Ομόλογα Χ     

Μερίδια ΟΣΕΚΑ Χ     

Εναλλακτικά 
Επενδυτικά 
Κεφάλαια -Hedge 
Funds 

Χ 

    

Επενδυτικά Προϊόντα 
Εγγυημένου Αρχικού 
Κεφαλαίου (ΕΠΕΑΚ) 

Χ 
    

Μετοχές Χ     

Παράγωγα 
Χρηματοπιστωτικά 
Μέσα 

Χ 
    

Άλλα Προϊόντα 
Ειδικού Τύπου 
(Structured products) 

Χ 
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Η κατηγοριοποίηση αυτή σας παρέχει το μέγιστο επίπεδο επενδυτικής προστασίας κατά την 

παροχή των επενδυτικών και/ή παρεπόμενων επενδυτικών υπηρεσιών από την Τράπεζα. 

Βάσει των σχετικών κανόνων, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι ως Ιδιώτης Πελάτης 

διατηρείτε το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσετε, μέσω σχετικού εγγράφου αιτήματός σας, 

αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Επαγγελματία Πελάτη για μία ή περισσότερες επενδυτικές ή/και 

παρεπόμενες υπηρεσίες και ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα. Η αλλαγή αυτή θα 

επιφέρει μείωση της επενδυτικής προστασίας που προσφέρει η Τράπεζα κατά την παροχή 

επενδυτικών και/ή παρεπόμενων υπηρεσιών.  

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση αναφορικά με το περιεχόμενο της παρούσας επιστολής 

παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας. 

 

 Με εκτίμηση, 
 

 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

  

 

 


