
 

 

 

7 Μαρτίου 2018 

 

Αγαπητέ Πελάτη,   

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τον Ιανουάριο του 2018 τέθηκε σε ισχύ το νέο θεσμικό πλαίσιο MiFID II που αφορά στην 

παροχή επενδυτικών υπηρεσιών επί χρηματοπιστωτικών μέσων, αναθεωρώντας την ισχύουσα Οδηγία MiFID I του 2007.  Το νέο 

πλαίσιο διέπεται από τις διατάξεις της Οδηγίας MiFID II για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (Οδηγία 2014/65/EE) η οποία 

πρόσφατα ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με τον ν.4514/2018, από τον σχετικό Κανονισμό MiFIR (Κανονισμός 600/2014) 

και από τους κατ’ εξουσιοδότηση αυτών Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς καθώς και τις σχετικές αποφάσεις και κατευθύνσεις των 

εποπτικών αρχών. 

Αντικειμενικοί στόχοι των αναθεωρημένων διατάξεων είναι: 

� η ενδυνάμωση της παρεχόμενης προστασίας των επενδυτών  

� η ενίσχυση της παρεχόμενης ενημέρωσης των επενδυτών 

� η διαφάνεια στις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων  

� η αποτελεσματικότερη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων και 

� η αναβάθμιση της πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού 

� η αποτελεσματικότερη λειτουργία των αγορών και εκτέλεση των συναλλαγών. 

Η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο εναρμόνισης με τις νέες θεσμικές απαιτήσεις αλλά και με γνώμονα την παροχή επενδυτικών 

υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, έχει προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προσαρμογής των πολιτικών, των διαδικασιών 

και των συμβατικών υποχρεώσεων της.  

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών,  έχει αναθεωρηθεί η «Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»,  την 

οποία θα πρέπει να υπογράψετε. Για τον λόγο αυτόν θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας ο προσωπικός σας Private Banker, 

ή/και μπορείτε να μας καλέσετε στο  210 3670200 προκειμένου να ενημερωθείτε αναλυτικότερα.  

Για τους σκοπούς εφαρμογής του νέου πλαισίου, πρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι έχετε κατηγοριοποιηθεί ως: 

 

Ιδιώτης Επενδυτής 

 

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, έχετε δικαίωμα με γραπτό αίτημά σας προς την Τράπεζα Πειραιώς, να αιτηθείτε 

οποτεδήποτε την αλλαγή κατηγορίας σε διαφορετική από την παραπάνω (ήτοι, σε Επαγγελματία Επενδυτή), εφόσον πληροίτε 

τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις της κατηγορίας που επιθυμείτε, λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι παρέχεται υψηλότερο επίπεδο 

προστασίας στους Ιδιώτες Επενδυτές. 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς (www.piraeusbank.gr/private-

banking), όπου υπάρχουν διαθέσιμα για την ενημέρωσή σας τα παραπάνω έντυπα, καθώς και το απαιτούμενο πληροφοριακό 

υλικό βάσει του νέου πλαισίου.  

 

Με εκτίμηση, 

 

Αλέξανδρος Πατούνης 

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 

 

 


