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Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών  

Σκοπός 

Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω επενδυτικό προϊόν. Δεν αποτελεί υλικό εμπορικής προώθησης. Οι 
πληροφορίες απαιτούνται βάσει του νόμου για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους, το κόστος, τα δυνητικά κέρδη και 
ζημίες του παρόντος προϊόντος και να σας βοηθήσουν να το συγκρίνετε με άλλα προϊόντα. 

 

Προϊόν 

Όνομα Προϊόντος: Προθεσμιακή Πράξη Μετατροπής Συναλλάγματος (FX Forward)  

Κωδικός Προϊόντος: JFTXFP12 

Παραγωγός Προϊόντος: 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E. (Αμερικής 4, 105 64 Αθήνα) 
Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 210-3288000 ή επισκεφθείτε το www.piraeusbank.gr  

Εποπτική Αρχή Παραγωγού Προϊόντος: Τράπεζα της Ελλάδος (Ελ. Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα, www.bankofgreece.gr) 

Ημ/νία Παραγωγής Εγγράφου: 3 Δεκεμβρίου 2018 

 

Πρόκειται να διενεργήσετε συναλλαγή σε ένα προϊόν που δεν είναι απλό και ίσως δυσκολευτείτε να το κατανοήσετε. 

 

Τι είναι αυτό το προϊόν; 

Τύπος Προϊόντος 

Εξω-χρηματιστηριακό παράγωγο προϊόν (OTC derivative) που αφορά σε διμερή συμφωνία μεταξύ της 
Τράπεζας και του πελάτη, με την οποία τα δύο μέρη δεσμεύονται συμβατικά. Ο επενδυτής συμφωνεί 
με την Τράπεζα για την ανταλλαγή συγκεκριμένου ποσού ενός νομίσματος έναντι ποσού άλλου 
νομίσματος σε μια προσυμφωνημένη τιμή (συναλλαγματική ισοτιμία) και σε μία συγκεκριμένη 
μελλοντική ημερομηνία (Ημερομηνία Αξίας). Η συναλλαγή διακανονίζεται με την ανταλλαγή των δύο 
νομισμάτων, κατά την ημερομηνία αξίας. Η συμφωνία διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. 

Στόχοι Προϊόντος 

Το προϊόν επιτρέπει στον χρήστη να προσυμφωνήσει μια συγκεκριμένη συναλλαγματική ισοτιμία 
μετατροπής με διακανονισμό σε συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία, για εμπορικούς σκοπούς με 
στόχο την αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου ή για επενδυτικούς σκοπούς με στόχο την 
επίτευξη κέρδους.  
Το προϊόν προϋποθέτει αίτημα του πελάτη για τη δυνατότητα χρήσης του προϊόντος, αξιολόγηση από 
την Τράπεζα και την υπογραφή σχετικών συμβάσεων και πρόσθετων πράξεων μεταξύ των δύο 
μερών, ως πλαίσιο για τη διενέργεια συναλλαγών σε εξω-χρηματιστηριακά παράγωγα. Οι όροι της 
εκάστοτε συναλλαγής που συμφωνείται μεταξύ μας και αφορούν τα νομίσματα και τα ποσά που 
ανταλλάσσονται, τη συναλλαγματική ισοτιμία και την ημερομηνία αξίας, αποτυπώνονται στο σχετικό 
έγγραφο επιβεβαίωσης της εκάστοτε συναλλαγής. 
Το προϊόν δεν καταβάλει κάποιον τόκο ή οποιαδήποτε άλλη απόδοση κατά τη διάρκεια ζωής του. 

Στοχευόμενος Ιδιώτης Επενδυτής 

Το προϊόν απευθύνεται  σε Ιδιώτες Επενδυτές Νομικά Πρόσωπα (κατά MiFID II), τα οποία επιθυμούν να 
αντισταθμίσουν τον συναλλαγματικό κίνδυνο μελλοντικών εισπράξεων ή πληρωμών σε νομίσματα 
διάφορα του νομίσματος της χώρας αναφοράς. Απευθύνεται σε επενδυτές που διαθέτουν επαρκή 
γνώση και εμπειρία σε σύνθετα προϊόντα αντίστοιχου τύπου, με μεγάλη ανοχή στον κίνδυνο  και είναι 
διατεθειμένοι  να διακρατήσουν το προϊόν μέχρι την ημερομηνία λήξης του. 

Διάρκεια Προϊόντος 12 μήνες 

Συναλλαγματική Ισοτιμία  

Η συναλλαγματική ισοτιμία μετατροπής της προθεσμιακής πράξης συναλλάγματος η οποία 
συμφωνείται κατά την σύναψη της συναλλαγής και βάσει της οποίας διενεργείται η ανταλλαγή των δύο 
νομισμάτων στην ημερομηνία αξίας (forward rate). 
Η συναλλαγματική ισοτιμία βασίζεται στην τρέχουσα ισοτιμία (spot) της χρονικής στιγμής 
πραγματοποίησης της πράξης και στα επιτόκια περιόδου των δύο νομισμάτων για την περίοδο που είναι 
ίση με την διάρκεια του προϊόντος. Η συναλλαγματική ισοτιμία εμπεριέχει την συμφωνημένη ανά 
πελάτη προμήθεια (εφάπαξ κόστος, ως κατωτέρω στο παρόν). 

Ημερομηνία Αξίας 
Η προσυμφωνημένη μελλοντική ημερομηνία, σύμφωνα με τη διάρκεια του προϊόντος, κατά την οποία 
διενεργείται η προσυμφωνημένη ανταλλαγή των δύο νομισμάτων, με αντίστοιχη χρεοπίστωση των 
λογαριασμών του πελάτη στα σχετικά νομίσματα (physical delivery). Αποτελεί τη λήξη του προϊόντος. 

Φορολόγηση 

Δεν παρακρατείται φόρος από την Τράπεζα και όποια φορολογική υποχρέωση καταβάλλεται απευθείας 
από τον Πελάτη. Ο Πελάτης, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να συμβουλεύεται τους φορολογικούς του 
συμβούλους.  
 

http://www.piraeusbank.gr/
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Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω; 

Δείκτης Κινδύνου 

 
 
 
 
Χαμηλότερος Κίνδυνος                        Υψηλότερος Κίνδυνος 
 

Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα 
διακρατήσετε το προϊόν έως την λήξη του η οποία δεν 
υπερβαίνει τους 12 μήνες. 
 

Πρέπει να γνωρίζετε τον συναλλαγματικό κίνδυνο. Πρόκειται να 
λάβετε πληρωμή σε διαφορετικό νόμισμα σύμφωνα με τον 
Τύπο του προϊόντος, οπότε  η τελική σας απόδοση εξαρτάται 
από την συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ των δύο νομισμάτων 
στη λήξη.  

Αναλυτική αναφορά για τη λειτουργία και τους κινδύνους του 
Προϊόντος γίνεται στη Σύμβαση Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών 
και τις πρόσθετες πράξεις που υπογράφονται μεταξύ του Πελάτη και 

της Τράπεζας, καθώς και στο έντυπο «Γενικές Πληροφορίες 
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες» όπως 
ισχύει, το οποίο είναι διαθέσιμο στα καταστήματα της Τράπεζας 
και στην ιστοσελίδα www.piraeusbank.gr. 
Ο Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου αποτελεί οδηγό για το επίπεδο 
κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. 
Δείχνει πόσο πιθανό είναι από την συμμετοχή στο προϊόν να 
χαθούν χρήματα εξαιτίας κινήσεων στις αγορές ή επειδή δεν 
είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε. Έχουμε ταξινομήσει αυτό 
το προϊόν ως 7 στα 7, που είναι η υψηλότερη κατηγορία 

κινδύνου. Αυτός υπολογίζει τις πιθανές απώλειες από 
μελλοντικές αρνητικές επιδόσεις σε πολύ υψηλό επίπεδο.  Σε 
περίπτωση που η Τράπεζα αδυνατεί να πληρώσει ως έχει 
συμφωνηθεί, ενδέχεται να υποστείτε σημαντική απώλεια. 
Ωστόσο, μπορείτε να επωφεληθείτε από ένα σύστημα 
προστασίας των καταναλωτών (βλ. ενότητα «τι θα συμβεί αν δεν 
είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε»). Ο δείκτης που 
αναφέρεται ανωτέρω δεν λαμβάνει υπόψη αυτή την προστασία. 

 

 

Σενάρια Επιδόσεων 

Παράδειγμα 
Ο Πελάτης στη λήξη: Πουλάει Ευρώ (EUR) & Αγοράζει δολάρια Αμερικής (USD) 
Ποσό πώλησης:  EUR 100,000  
Ποσό αγοράς:  USD 124,500 
Συναλλαγματική Ισοτιμία: 1 EUR / 1.2450 USD  
Ημερομηνία Αξίας: 1 έτος από την ημερομηνία συναλλαγής (συνιστώμενη περίοδος διακράτησης) 

Τρέχουσα Ισοτιμία EUR/USD κατά την Ώρα Συναλλαγής (spot): 1.2200  
 
Κεφάλαιο επένδυσης: Ευρώ 100,000 

Σενάρια Επιδόσεων Τρέχουσα Ισοτιμία στην λήξη Κέρδος / Ζημιά σε EUR % ετησιοποιημένη 

Ακραίων Καταστάσεων 1.8004 - 30,847.31 -30.85% 

Δυσμενές 1.3052 -4,615.58 -4.62% 

Μετριοπαθές 1.1731 6,129.22 6.13% 

Ευνοϊκό 1.0516 18,390.29  18.39% 
 

 
Αυτός ο πίνακας δείχνει την δυνητική απόδοση, δηλ. το κέρδος ή τη ζημιά που θα μπορούσατε να έχετε στη λήξη του προϊόντος 
(Ημερομηνία Αξίας), με βάση υπολογισμού 4 διαφορετικά εναλλακτικά σενάρια απόδοσης και υποθετικό κεφάλαιο επένδυσης τα Ευρώ 
100,000. Τα συγκεκριμένα σενάρια απόδοσης αποτελούν μία εκτίμηση της μελλοντικής απόδοσης, βασισμένης σε κινήσεις των αγορών 
που έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν και δεν αποτελούν σαφή ένδειξη της ενδεχόμενης μελλοντικής απόδοσης της επένδυσής σας, η 
οποία μπορεί να διαφέρει σημαντικά. 
Υπολογίζουμε την απόδοση με την παραδοχή ότι το προϊόν διακρατείται μέχρι τη λήξη του και ότι το ποσό των USD που αγοράζονται 
κατά τον διακανονισμό της προθεσμιακής πράξης συναλλάγματος στην λήξη τα μετατρέπετε πάλι σε EUR (αρχικό νόμισμα) με τιμή 
μετατροπής την τρέχουσα ισοτιμία στην λήξη. Τα σενάρια δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική σας φορολογική κατάσταση, η οποία 
μπορεί επίσης να επηρεάσει την απόδοσή σας. 

 
Τι συμβαίνει αν η Τράπεζα Πειραιώς δεν είναι σε θέση να πληρώσει; 

Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων [Τ.Ε.Κ.Ε.]. Οι επενδύσεις που τηρούνται στην 
Τράπεζα καλύπτονται από το Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (Σ.Κ.Ε.) του Τ.Ε.Κ.Ε., σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στον Ν. 4370/2016 
όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Το όριο κάλυψης ανέρχεται σε €30.000 ανά επενδυτή-πελάτη για το σύνολο των απαιτήσεών του από τις 
καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες ανεξαρτήτως καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών, αριθμού λογαριασμών, νομίσματος και 
τόπου παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας. Η κάλυψη από το Σ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Κ.Ε. ενεργοποιείται σε περίπτωση αδυναμίας της Τράπεζας 
να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς επενδυτές-πελάτες για απαιτήσεις που απορρέουν από την παροχή καλυπτόμενων 
επενδυτικών υπηρεσιών. Για τα σχετικά με την λειτουργία του Τ.Ε.Κ.Ε. και την εγγύηση των επενδύσεων καθώς και τις εξαιρέσεις από 
αυτή ο επενδυτής μπορεί να ενημερωθεί από τον διαδικτυακό τόπο του Τ.Ε.Κ.Ε.  [www.teke.gr]. 
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Ποιο είναι το κόστος; 

Το σύνολο του κόστους έχει αντίκτυπο στην απόδοση της επένδυσης (RIY) και διαφοροποιεί το τελικό ποσό που λαμβάνετε. Το συνολικό 
κόστος συμπεριλαμβάνει το εφάπαξ, το τρέχον και το πρόσθετο κόστος της συναλλαγής. 
Τα στοιχεία προϋποθέτουν ότι επενδύετε €100.000. Τα στοιχεία είναι εκτιμήσεις και ενδέχεται να μεταβληθούν στο μέλλον. Στο 
παράδειγμα δεν έχει υπολογιστεί φόρος και τυχόν κόστος πρόωρης λήξης. 
  
Κόστος διαχρονικά 

Επένδυση 100.000€ 

 
Αν ρευστοποιήσετε πριν τη Συνιστώμενη 
Περίοδο Διακράτησης (την ημερομηνία λήξης) 

Αν διακρατήσετε το προϊόν μέχρι τη λήξη 

Συνολικό κόστος 
Δεν είναι δυνατή η πρόωρη λήξη του προϊόντος 
οποιαδήποτε στιγμή πριν από την λήξη αυτού 

€500 

Αντίκτυπος στην απόδοση (RIY) ανά έτος 0,50%  

 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τον ετήσιο αντίκτυπο των διαφόρων τύπων κόστους στην απόδοση της επένδυσης την οποία ενδέχεται 
να λάβετε στο τέλος της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης και την σημασία των διαφόρων κατηγοριών κόστους.  
 
Σύνθεση του κόστους: 

Εφάπαξ Κόστος: Κόστος Εισόδου Από την Συναλλαγματική Ισοτιμία μετατροπής 
έχει ήδη παρακρατηθεί προμήθεια ίση με 0,50% 
ετησιοποιημένο επί του ποσού του ενός 
νομίσματος 

Ο αντίκτυπος του κόστους που ήδη 
περιλαμβάνεται στην ισοτιμία [Αυτό είναι 
το ανώτατο ποσό που θα πληρώσετε, και 
μπορεί να πληρώσετε λιγότερα] 

Εφάπαξ Κόστος: Κόστος Αποχώρησης  Δεν προβλέπεται Ο αντίκτυπος του κόστους για να εξέλθετε 
από την επένδυση σας στη λήξη 

Τρέχον Κόστος 0% Κόστος συναλλαγών χαρτοφυλακίου και 
άλλα τρέχοντα κόστη 

Πρόσθετο Κόστος 0% Αμοιβές επιδόσεων και ποσοστά 
συμμετοχής επί του κεφαλαίου 

 

 
Για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να το έχω στην κατοχή μου και μπορώ να κάνω ανάληψη χρημάτων πριν από τη λήξη 
του; 
 

Ελάχιστη Συνιστώμενη/Απαιτούμενη 
Περίοδος Διακράτησης 

Η συνιστώμενη περίοδος διακράτησης αντιστοιχεί με την ημερομηνία λήξης του προϊόντος, 
η οποία δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες. 

Δυνατότητα & Προϋποθέσεις Πρόωρης 
Λήξης  

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να το κρατήσει ο κάτοχός του μέχρι την λήξη και δεν 
προβλέπεται η πρόωρη λήξη του προϊόντος οποιαδήποτε στιγμή πριν από την λήξη 

αυτού (ημερομηνία αξίας).  
Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση καταγγελίας, όπως προβλέπεται και στα 
σχετικά συμβατικά έγγραφα, ως ισχύουν, κατά την οποία διενεργείται υποχρεωτικά η 
πρόωρη εκκαθάριση του προϊόντος, με συνέπεια οι εκατέρωθεν απαιτήσεις των μερών να 
καθίστανται ληξιπρόθεσμες, απαιτητές και επιδεκτικές συμψηφισμού.  

Κόστος Πρόωρης Λήξης Δεν εφαρμόζεται, εφόσον δεν προβλέπεται Πρόωρη Λήξη. 

 

Πώς μπορώ να υποβάλλω καταγγελία; 

Εφόσον θέλετε να υποβάλλετε παράπονο, μπορείτε να απευθυνθείτε στα στελέχη του Καταστήματος/Μονάδας της Τράπεζας Πειραιώς 
που σας εξυπηρετεί προφορικώς ή εγγράφως, με επιστολή μέσω ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, με fax ή με ιδιόχειρη 
παράδοση στο τμήμα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών της Τράπεζας Πειραιώς (182838 από σταθερό τηλέφωνο και 210-32880000 
από κινητό ή το εξωτερικό) καθώς και στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Παραπόνων Πελατών ταχυδρομικά (Διασφάλιση Ποιότητας Λειτουργίας 
Ομίλου, Εξυπηρέτηση Παραπόνων Πελατών, ταχυδρομική διεύθυνση Φειδιππίδου 26, 11527 Αθήνα ), ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας 
της Τράπεζας [www.piraeusbank.gr] ή με fax στο 210 9294317.  
Η Τράπεζα συμμετέχει στο θεσμό του Μεσολαβητή Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η 
διευθέτηση του παραπόνου σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον παραπάνω φορέα για την εξωδικαστική διευθέτηση της διαφορά, 
(Μασσαλίας 1, 10680 Αθήνα, www.hobis.gr, τηλ.: 10440, 210 3376700, fax: 210-3238821, e-mail: info@hobis.gr), ως φορέα Εναλλακτικής 
Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), ο οποίος βρίσκεται καταχωρημένος στο ειδικό Μητρώο που τηρείται στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης 
Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας Αγοράς. 

 

Άλλες σχετικές πληροφορίες 

Το παρόν παρέχεται σύμφωνα τον Κανονισμό (ΕΕ) 1286/2014 και τον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/653, αποτελεί 
προσυμβατική ενημέρωση, δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά/πώληση οποιοδήποτε προϊόντος και δύναται να επικαιροποιηθεί 
τακτικά ή έκτακτα χωρίς προειδοποίηση, οπότε και θα ενημερώνονται οι υφιστάμενοι επενδυτές μέσω ανάρτησής του στην σχετική 
ιστοσελίδα της Τράπεζας ενώ οι δυνητικοί επενδυτές μέσω έντυπης μορφής ή σταθερού μέσου σε προσυμβατικό στάδιο. Οι επενδυτές 
οφείλουν να κατανοήσουν πλήρως όσα αναγράφονται στο παρόν έγγραφο και τους αναλαμβανόμενους κινδύνους ή να απευθυνθούν στο 
Κατάστημα/ Μονάδα της Τράπεζας που τους εξυπηρετεί. 

 

http://www.piraeusbank.gr/el/Idiwtes/Epikoinonia-Eksypiretisi-Pelaton/Diadikasia-Ypobolis-Paraponon
http://www.hobis.gr/
mailto:info@hobis.gr

