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C F S Χρηματιστηριακή

...... καιρός να γνωριστούμε καλύτερα.

Αγαπητέ πελάτη,

Αυτό το ενημερωτικό έντυπο
απευθύνεται τόσο σε εσένα,
ως νέο ή υφιστάμενο πελάτη,
όσο και σε αυτούς που
συναλλάσσονται, έστω και
για μία και μοναδική φορά,
με τις χρηματιστηριακές
εταιρείες που ασκούν
δραστηριότητα στη χώρα

μας.
Σκοπός του είναι να σε ενημερώσει για τις υποχρεώσεις σου που απορρέουν από την ισχύουσα
νομοθεσία και αφορούν την από μέρους σου παροχή στην χρηματιστηριακή εταιρεία, στοιχείων
και πληροφοριών που πιστοποιούν επαρκώς την ταυτότητα και τα εισοδήματά σου.

1. Γιατί είναι υποχρεωτικό να παρέχω στοιχεία στην Χρηματιστηριακή;

Σύμφωνα με τα ισχύοντα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και διεθνώς, με το νόμο 3691/2008
και την 1/506/8.4.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
όπως ισχύουν, καθιερώθηκε ειδικό ρυθμιστικό πλαίσιο αναφορικά με την πρόληψη της
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Με το εν λόγω πλαίσιο
επιδιώκονται:
• η διασφάλιση της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς και
• η προστασία των έννομων συμφερόντων κάθε συναλλασσομένου και η διασφάλιση των
οικονομικών συναλλαγών του.

Σε εφαρμογή αυτού του ρυθμιστικού πλαισίου, οι χρηματιστηριακές εταιρείες, είναι
υποχρεωμένες να μην πραγματοποιούν καμία συναλλαγή, αν δεν έχουν προηγουμένως
πιστοποιήσει και επαληθεύσει την ταυτότητα του συναλλασσομένου. Έχουν, επίσης, την
υποχρέωση να ζητούν από την πελατεία τους στοιχεία, όπως νομιμοποιητικά έγγραφα, έγγραφα
πιστοποίησης της ταυτότητας του πελάτη, εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή
και δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δικαιολογητικά συναλλαγών, κ.λ.π. και να τηρούν τα
στοιχεία αυτά σε αρχεία.
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Για το λόγο αυτό όταν η χρηματιστηριακή εταιρεία ζητά τα στοιχεία σας για μια συναλλαγή ή
για την έναρξη ή συνέχιση της χρηματιστηριακής σας σχέσης, πρέπει να γνωρίζετε ότι
εφαρμόζει τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας και δεν μπορεί να πράξει διαφορετικά.

2. Ποια χρήση γίνεται από την χρηματιστηριακή στα στοιχεία που
παρέχω και στα προσωπικά δεδομένα που τυχόν περιέχονται σε αυτά;

Σύμφωνα με το νόμο 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, τα στοιχεία που παρέχεις στις χρηματιστηριακές:
• φυλάσσονται με ασφάλεια για το χρονικό διάστημα που επιβάλλεται από τη σχετική
νομοθεσία,
• χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό της συλλογής τους, ενώ
• κάθε τυχόν παράβαση της νομοθεσίας αυτής από τις χρηματιστηριακές επιφέρει βαρύτατες
ποινές και αυστηρότατα πρόστιμα.

3. Ποια ακριβώς στοιχεία θα μου ζητηθούν και πώς θα τα πιστοποιήσω;

Σύμφωνα με τις ρητές διατάξεις του νόμου και των κανονιστικών αποφάσεων της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς :

• τα εισοδήματα πελάτη-φυσικού προσώπου επαληθεύονται από την χρηματιστηριακή εταιρεία
βάσει του εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος, και
• του πελάτη-νομικού προσώπου / επιτηδευματία επαληθεύονται από την χρηματιστηριακή
εταιρεία βάσει της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (συμπεριλαμβανομένης της
επιβεβαίωσης υποβολής της και του σημειώματος πληρωμής φόρου).
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Σε περίπτωση που επιθυμείς άνοιγμα επενδυτικού λογαριασμού (χρηματιστηριακού κωδικού), ή
διατηρείς χαρτοφυλάκιο στο Κεντρικό αποθετήριο Αθηνών, τα στοιχεία που απαιτεί η
νομοθεσία να παράσχεις, είτε είσαι ο κύριος δικαιούχος, είτε συνδικαιούχος, και τα έγγραφα
που θα σου ζητηθούν για την πιστοποίησή τους, είναι τα ακόλουθα:

Τα έγγραφα αυτά πρέπει να
επιδεικνύονται πρωτότυπα, οι δε
Χρηματιστηριακές εταιρείες είναι
υποχρεωμένες να ζητούν την
επικαιροποίησή τους ανά τακτά
χρονικά διαστήματα και να
τηρούν αντίγραφά τους. Ανάλογα
με το είδος και το ύψος της
συναλλαγής, τα στοιχεία που θα
σου ζητηθούν από την
Χρηματιστηριακή σου μπορεί να
διαφέρουν. Κατά συνέπεια, είναι
πιθανόν να σου ζητηθούν
συμπληρωματικά στοιχεία και
πληροφορίες, όπως:

• πληροφορίες σχετικά με το
σκοπό και τη φύση της
επιχειρηματικής σου σχέσης με
την χρηματιστηριακή,
• πληροφορίες σχετικά με το
οικονομικό και συναλλακτικό σου
προφίλ, και άλλα έγγραφα.

Όταν ενεργείς για λογαριασμό
άλλου, εκτός από την απόδειξη
των στοιχείων της δικής σου
ταυτότητας, οφείλεις να
αποδείξεις και τα αντίστοιχα στοιχεία του τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, για
λογαριασμό του οποίου ενεργείς.

Οι χρηματιστηριακές εταιρείες υποχρεώνονται, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, να απαιτούν
και αυτά τα στοιχεία και να εξακριβώνουν τη γνησιότητά τους.



4

Στοιχεία που απαιτούνται από το
νόμο 3691/2008 και της

αποφάσεις της ΕΚ, όπως ισχύουν

Έγγραφα που μπορούν να πιστοποιήσουν τα στοιχεία
αυτά (ανάλογα με την περίπτωση)

Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο

Δελτίο ταυτότητας ή

Διαβατήριο σε ισχύ ή Ταυτότητα ενόπλων δυνάμεων και
σωμάτων ασφαλείας

Αριθμός δελτίου ταυτότητας ή
διαβατηρίου

Εκδούσα αρχή

Ημερομηνία και τόπος γέννησης

Παρούσα διεύθυνση κατοικίας
Πρόσφατος λογαριασμός οργανισμού κοινής ωφέλειας

ή μισθωτήριο που κατατέθηκε σε ΔΟΥ
Τηλέφωνα επικοινωνίας

Α.Φ.Μ

Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος (για
φυσικά πρόσωπα), Δήλωση φορολογίας εισοδήματος
με επιβεβαίωση υποβολής και σημείωμα πληρωμής
φόρου (για νομικά πρόσωπα). Βεβαίωση περί μη

υποχρέωσης υποβολής δήλωσης

ΑΜΚΑ

Εισοδήματα πελάτη

Ασκούμενο επάγγελμα πελάτη
Επαγγελματική ταυτότητα, Βεβαίωση εργοδότη,

Ασφαλιστικό ταμείο, Δήλωση έναρξης επαγγέλματος,
άδεια παραμονής

Δείγμα Υπογραφής και e-mail
πελάτη

Αυτοπρόσωπη παρουσία, γνήσιο υπογραφής και
δήλωση email
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Απαραίτητο είναι να προσκομιστεί φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο ο πελάτης
είναι δικαιούχος, όπου θα κατατίθενται τα ώριμα πιστωτικά υπόλοιπα.

Κάθε αλλαγή των παραπάνω στοιχείων θα πρέπει να δηλώνεται στη Χρηματιστηριακή εταιρεία.

Ανεξάρτητα από τυχόν αλλαγή στοιχείων η CFS Χρηματιστηριακή είναι υποχρεωμένη να
επικαιροποιεί τα στοιχεία σας ανά τριετία.

Τα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα και οι πελάτες που σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο
ανήκουν σε κατηγορία υψηλού κινδύνου, είτε φοροδιαφυγής, είτε νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες, επικαιροποιούν τα στοιχεία τους σε συντομότερα χρονικά
διαστήματα.

Η CFS Χρηματιστηριακή είναι υποχρεωμένη να αναφέρει στις αρμόδιες αρχές, όλες τις
περιπτώσεις που συναντά, άρνηση συνεργασίας για την συγκέντρωση των παραπάνω στοιχείων.

Σε ευχαριστούμε για τη συνεργασία σου και το χρόνο που αφιέρωσες για την ανάγνωση αυτού
του εντύπου.


