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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα Πολιτική (εφεξής η «Πολιτική») εφαρµόζεται στην Alpha Bank Cyprus Ltd (εφεξής η «Τράπεζα»),
στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών ή παρεποµένων υπηρεσιών σε υφιστάµενους ή δυνητικούς Πελάτες.
Σε εφαρµογή των διατάξεων του Νόµου 87(Ι)/2017 (εφεξής «ο Νόµος») µε τον οποίο ενσωµατώθηκε στο
κυπριακό δίκαιο η Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (εφεξής η
«Οδηγία» ή «MiFID ΙΙ») και σύµφωνα µε τις κατ’ εξουσιοδότηση του Νόµου και της Οδηγίας πράξεις, η
Τράπεζα κατά την εκτέλεση εντολών Πελατών επί µεριδίων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, στο
πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, λαµβάνει όλα τα επαρκή µέτρα µε σκοπό την επίτευξη του
βέλτιστου δυνατού αποτελέσµατος για λογαριασµό των Πελατών της, ήτοι τη διασφάλιση της έγκαιρης,
δίκαιης και ταχείας εκτέλεσης των εντολών τους σε σχέση µε τις εντολές άλλων Πελατών ή τις θέσεις
διαπραγµάτευσης της ίδιας της Τράπεζας.
Η Πολιτική αυτή και οι υποχρεώσεις της ισχύουν για όλους τους Πελάτες της Τράπεζας. Σηµειώνεται ότι η
Τράπεζα έχει µόνο Ιδιώτες Πελάτες.
Η παρούσα Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών περιγράφει τη στρατηγική που ακολουθείται, τα κυριότερα µέτρα
που λαµβάνονται και τον τρόπο εφαρµογής τους ώστε να καθίσταται σε σταθερή βάση εφικτή η συµµόρφωση
της Τράπεζας µε την υποχρέωση βέλτιστης εκτελέσεως, ο ορθός χειρισµός των εντολών και η επίτευξη του
βέλτιστου δυνατού αποτελέσµατος για τον κάθε Πελάτη της.
Η ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Προϊόντων και Εργασιών Retail, σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Κανονιστικής
Συµµόρφωσης, έχουν την ευθύνη καταρτίσεως και επικαιροποιήσεως της παρούσας Πολιτικής η οποία
εγκρίνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

Πολιτική Τράπεζας 030
Εκτέλεση Εντολών και Βέλτιστη Εκτέλεση

1η Έκδοση - 23/12/2020

4/13

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Προϊόντων και Εργασιών Retail

Β. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
Eιδικόςδιαπραγµατευτής
(market maker)

Πρόσωπο που δραστηριοποιείται στις χρηµατοοικονοµικές αγορές σε
συνεχή βάση, και αναλαµβάνει να διενεργεί συναλλαγές για ίδιο
λογαριασµό αγοράζοντας και πωλώντας χρηµατοοικονοµικά µέσα έναντι
ιδίων κεφαλαίων σε τιµές που έχει καθορίσει ο ίδιος.

Επαγγελµατίας πελάτης

Ο Πελάτης που διαθέτει την εµπειρία, τις γνώσεις και την εξειδίκευση
ώστε να λαµβάνει τις δικές του επενδυτικές αποφάσεις και να εκτιµά
δεόντως τον κίνδυνο που αναλαµβάνει, σύµφωνα µε την Πολιτική
Κατηγοριοποιήσεως Πελατών της Τράπεζας. Επαγγελµατίας πελάτης
ορίζεται στο Παράρτηµα ΙΙ του Νόµου.

Επενδυτικοί Οίκοι

Oι οίκοι επενδύσεων κεφαλαίων που παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
της παρούσας Πολιτικής.

Ιδιώτης πελάτης

Κάθε Πελάτης που δεν είναι Επαγγελµατίας Πελάτης.

Μηχανισµός οργανωµένης
διαπραγµατεύσεως ή ΜΟ∆

Το πολυµερές σύστηµα, που δεν είναι ρυθµιζόµενη αγορά ή
Πολυµερής Μηχανισµός ∆ιαπραγµατεύσεως, στο οποίο πλείονα
συµφέροντα τρίτων για αγορά και πώληση οµολόγων, δοµηµένων
χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, δικαιωµάτων εκποµπής και
παράγωγων µέσων δύνανται να αλληλεπιδρούν στο εσωτερικό του κατά
τρόπο που καταλήγει στη σύναψη συµβάσεως σύµφωνα µε τον τίτλο II
του Νόµου ή της Οδηγίας 2014/65/EE.

Νόµος 87(Ι)/2017

Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και ∆ραστηριοτήτων και
Ρυθµιζόµενων Αγορών Νόµος του 2017.

ΟΣΕΚΑ

Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες

Πελάτης

Κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο η Τράπεζα παρέχει επενδυτικές ή
παρεπόµενες υπηρεσίες

Πολυµερές σύστηµα

Οποιοδήποτε σύστηµα ή µηχανισµός στο οποίο πλείονα συµφέροντα
τρίτων για αγορά και πώληση χρηµατοοικονοµικών µέσων µπορούν να
αλληλεπιδρούν στο σύστηµα.

Πολυµερής µηχανισµός
διαπραγµατεύσεως» ή ΠΜ∆

Πολυµερές σύστηµα το οποίο διαχειρίζεται επιχείρηση επενδύσεων ή
διαχειριστής αγοράς και το οποίο επιτρέπει την προσέγγιση πλειόνων
συµφερόντων τρίτων για την αγορά και την πώληση χρηµατοοικονοµικών
µέσων – εντός του συστήµατος και σύµφωνα µε κανόνες που δεν
παρέχουν διακριτική ευχέρεια – κατά τρόπο που καταλήγει στη σύναψη
συµβάσεως σύµφωνα µε τον Νόµο ή την Οδηγία 2014/65/EE.

Ρυθµιζόµενη αγορά

Πολυµερές σύστηµα το οποίο διευθύνει ή διαχειρίζεται διαχειριστής
αγοράς και το οποίο επιτρέπει ή διευκολύνει την προσέγγιση πλειόνων
συµφερόντων τρίτων για την αγορά και την πώληση
χρηµατοοικονοµικών µέσων – εντός του συστήµατος και σύµφωνα µε
τους κανόνες του οι οποίοι δεν παρέχουν διακριτική ευχέρεια –κατά
τρόπο καταλήγοντα στη σύναψη συµβάσεως σχετικής µε
χρηµατοοικονοµικά µέσα τα οποία είναι εισηγµένα προς
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διαπραγµάτευση βάσει των κανόνων ή των συστηµάτων του, και το
οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας και λειτουργεί κανονικά σύµφωνα µε
τον Νόµο ή την Οδηγία 2014/65/EE.
Σταθερό µέσο

Κάθε µέσο το οποίο:
α) παρέχει στον Πελάτη τη δυνατότητα να αποθηκεύει πληροφορίες που
απευθύνονται προσωπικά σε αυτόν, κατά τρόπο ώστε να µπορεί να
ανατρέχει σε αυτές µελλοντικά, για το απαιτούµενο από τους σκοπούς
των πληροφοριών χρονικό διάστηµα, και
β) επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευµένων
πληροφοριών.

Συστηµατικός
εσωτερικοποιητής

Επιχείρηση επενδύσεων η οποία διενεργεί συναλλαγές για ίδιο
λογαριασµό κατά τρόπο οργανωµένο, συχνά, συστηµατικά και σε
σηµαντικό βαθµό, όταν εκτελεί εντολές Πελατών εκτός ρυθµιζόµενης
αγοράς, ΠΜ∆ ή ΜΟ∆, χωρίς να λειτουργεί πολυµερές σύστηµα. O
συχνός και συστηµατικός χαρακτήρας µετριέται µε τον αριθµό των
συναλλαγών στο χρηµατοοικονοµικό µέσο που συνάπτονται από την
επιχείρηση επενδύσεων εκτός τόπου διαπραγµατεύσεως για ίδιο
λογαριασµό όταν εκτελεί εντολές Πελατών. O σηµαντικός βαθµός
µετριέται είτε βάσει του µεγέθους των συναλλαγών που συνάπτονται
εκτός τόπου διαπραγµατεύσεως από την επιχείρηση επενδύσεων σε
σχέση µε τις συνολικές συναλλαγές της επιχειρήσεως επενδύσεων σε
συγκεκριµένο χρηµατοοικονοµικό µέσο είτε βάσει του µεγέθους των
συναλλαγών που συνάπτονται εκτός τόπου διαπραγµατεύσεως από
την επιχείρηση επενδύσεων σε σχέση µε τις συνολικές συναλλαγές
στην Ένωση σε συγκεκριµένο χρηµατοοικονοµικό µέσο. Ο
χαρακτηρισµός ως «συστηµατικού εσωτερικοποιητή» ισχύει µόνον όταν
πληρούνται και οι δύο προϋποθέσεις, τόσο ο συχνός και συστηµατικός
χαρακτήρας, όσο και ο σηµαντικός βαθµός, ή όταν µια επιχείρηση
επενδύσεων επιλέγει να δραστηριοποιηθεί ως «συστηµατικός
εσωτερικοποιητής».

Τόπος διαπραγµατεύσεως

Ρυθµιζόµενη αγορά, ΠΜ∆ ή ΜΟ∆.

Τόπος εκτελέσεως

Ρυθµιζόµενη αγορά, ΠΜ∆, ΜΟ∆, «συστηµατικός εσωτερικοποιητής» ή
ειδικός διαπραγµατευτής ή άλλος πάροχος ρευστότητας ή οντότητα που
επιτελεί σε τρίτη χώρα λειτουργία όµοια µε τις λειτουργίες οποιουδήποτε
από τους προηγούµενους.

Τόπος διαπραγµατεύσεως

Ρυθµιζόµενη αγορά, ΠΜ∆ ή ΜΟ∆.

Χρηµατοοικονοµικά µέσα

Τα µέσα που προσδιορίζονται στο Μέρος ΙΙΙ του Πρώτου Παραρτήµατος
του Νόµου.
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Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
1.

Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Εκτέλεσης Εντολών

Η παρούσα Πολιτική εφαρµόζεται στους Πελάτες της Τράπεζας και αφορά στην παροχή επενδυτικών
υπηρεσιών επί Μεριδίων Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων, όπως αυτά περιλαµβάνονται στο Μέρος ΙΙΙ
του Πρώτου Παραρτήµατος του Νόµου,
Η παρούσα Πολιτική εφαρµόζεται κατά τη λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών Πελατών και καθορίζει τους
µηχανισµούς και διαδικασίες που εφαρµόζονται προκειµένου να:
∆ιασφαλίζεται η έγκαιρη, δίκαιη και ταχεία εκτέλεση των εντολών Πελατών σε σχέση µε τις εντολές άλλων
Πελατών ή τις θέσεις διαπραγµατεύσεως της ίδιας της Τράπεζας, περιλαµβανοµένων των επενδύσεών
της σε χρηµατοοικονοµικά µέσα και
Λαµβάνονται επαρκή µέτρα ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα για τον Πελάτη,
λαµβανοµένων υπόψη της τιµής, του κόστους, της ταχύτητας, της πιθανότητας εκτέλεσης και
διακανονισµού, του όγκου, της φύσης και οποιουδήποτε άλλου παράγοντα αφορά την εκτέλεση της
εντολής.
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∆. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
1. Υποχρέωση Βέλτιστης Εκτέλεσης
1.1. Η υποχρέωση και οι παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη
Η υποχρέωση της Τράπεζας, να ενεργεί σύµφωνα µε τα βέλτιστα συµφέροντα των Πελατών της (εφεξής, η
«υποχρέωση βέλτιστης εκτελέσεως»), επιτυγχάνοντας συστηµατικά το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα,
υφίσταται κατά την λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικά µε χρηµατοοικονοµικά µέσα και κατά την εκτέλεση
εντολών Πελατών.
Kατά την τοποθέτηση εντολών για αγορά ή πώληση µεριδίων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, η
ταχύτητα είναι ο µοναδικός συντελεστής βέλτιστης εκτέλεσης που εφαρµόζεται εφόσον οι εντολές για µερίδια
οργανισµών συλλογικών επενδύσεων πρέπει να τοποθετούνται πριν από την καταληκτική ώρα (cut-off time)
για εγγραφή ή εξαγορά.
Βάσει των κανόνων του Οργανισµού Συλλογικών Επενδύσεων, υπάρχει µόνο µία τιµή ανά περίοδο
εγγραφής ή εξαγοράς, αντίστοιχα, η οποία καθορίζεται από την Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) και
εποµένως η τιµή δεν είναι σχετικός παράγοντας γι’ αυτού του είδους συναλλαγές.
Συνήθως θα υπάρχει µόνο µία µέθοδος αγοράς ή εξαργύρωσης Μεριδίων Οργανισµών Συλλογικών
Επενδύσεων και εποµένως, η εφαρµοσιµότητα άλλων παραγόντων είναι περιορισµένη. Για παράδειγµα, η
επιλογή τόπου εκτέλεσης δεν είναι εφικτή εφόσον δεν υπάρχει εναλλακτικός χώρος εκτέλεσης των εντολών,
εκτός από συγκεκριµένο οίκο από τον οποίο διατίθενται τα µερίδια οργανισµού συλλογικών επενδύσεων.
Η βέλτιστη εκτέλεση αξιολογείται σύµφωνα µε στοιχεία που τηρούνται από την Τράπεζα όσον αφορά το
χρόνο λήψης και διαβίβασης κάθε εντολής προς εκτέλεση σε σχέση µε την καταληκτική ώρα.
Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που απαιτηθεί η Τράπεζα να προχωρήσει σε συναλλαγή κλεισίµατος ή
περιορισµού θέσεως πελάτη, (π.χ. εξαιτίας µη τηρήσεως των συµβατικών υποχρεώσεων του τελευταίου ή
εφαρµογής κανονιστικών προβλέψεων), η σχετική εντολή δεν υπόκειται στην υποχρέωση βέλτιστης
εκτέλεσης.
1.2. Εκτέλεση µε Οδηγίες του Πελάτη
Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει συγκεκριµένη οδηγία εκτέλεσης εντολής από τον Πελάτη, η Τράπεζα
προβαίνει στην εκτέλεση ή διαβίβαση της εντολής προς εκτέλεση σύµφωνα µε τις οδηγίες που έχει λάβει από
τον Πελάτη. Με την εφαρµογή των οδηγιών του Πελάτη θεωρείται και/ή τεκµαίρεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι
απαραίτητες προϋποθέσεις για συµµόρφωση της Τράπεζας µε την υποχρέωση εκτέλεσης των εντολών µε
τους πλέον ευνοϊκούς για τον Πελάτη όρους. Σε περίπτωση που η οδηγία που λαµβάνεται από τον Πελάτη,
αφορά συγκεκριµένη παράµετρο της εντολής, η υποχρέωση βέλτιστης εκτέλεσης εφαρµόζεται και/ή ισχύει σε
σχέση µε τις λοιπές παραµέτρους της εντολής.
Όταν ο Πελάτης δίδει οδηγίες για εκτέλεση της εντολής σε συγκεκριµένο χρόνο ή κατά τη διάρκεια
συγκεκριµένης χρονικής περιόδου, η Τράπεζα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επιτύχει την εκτέλεση
της εντολής στο συγκεκριµένο χρόνο ή κατά τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο, αλλά δεν φέρει ευθύνη για
την επιλογή του κατάλληλου χρόνου ή για τυχόν συνέπειες και/ή διακυµάνσεις στην τιµή ή άλλους
παράγοντες που προκύπτουν από την επιλογή του χρόνου εκτελέσεως της εντολής.
Η τιµή εγγραφής ή εξαγοράς ανά συγκεκριµένο χρόνο ή κατά τη διάρκεια συγκεκριµένης χρονικής περιόδου
η οποία δόθηκε από τον πελάτη, καθορίζεται από την Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) της συγκεκριµένης
χρονικής περιόδου εγγραφής ή εξαγοράς.
Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, τυχόν συγκεκριµένες οδηγίες του Πελάτη ενδέχεται να εµποδίσουν την
Τράπεζα να λάβει όλα τα επαρκή µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική, προκειµένου να επιτύχει
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα για τον Πελάτη κατά την εκτέλεση των εντολών του, ως προς τα στοιχεία
που καλύπτονται από τις οδηγίες αυτές.
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1.3. Αµοιβές και Αντιπαροχές
a) Η Τράπεζα, παρόλο που λαµβάνει αµοιβές, εκπτώσεις ή µη χρηµατικά οφέλη όταν εκτελεί εντολές
Πελατών της στους επενδυτικούς οίκους, συµµορφώνεται πλήρως µε τις κανονιστικές προβλέψεις
αναφορικά µε τις αντιπαροχές που λαµβάνει και την αποφυγή περιπτώσεων συγκρούσεων
συµφερόντων. Περαιτέρω, η Τράπεζα, δε διαµορφώνει ούτε χρεώνει τις προµήθειές της κατά τρόπο που
να εισάγει αθέµιτες διακρίσεις µεταξύ των Επενδυτικών Οίκων και των µεριδίων συλλογικών
επενδύσεων που διαθέτει.
b) Η Τράπεζα, λαµβάνει πληρωµές από τρίτους µόνο όταν αυτές:
Έχουν σχεδιασθεί για τη βελτίωση και/ή ενίσχυση της ποιότητας της παρεχόµενης προς τον Πελάτη
υπηρεσίας,
∆εν εµποδίζουν τη συµµόρφωσή της Τράπεζας µε την υποχρέωση της να ενεργεί µε τρόπο έντιµο,
δίκαιο, επαγγελµατικό προς το βέλτιστο συµφέρον των Πελατών της,
Έχει ενηµερώσει τον Πελάτη µε περιεκτικό, ακριβή και κατανοητό τρόπο σχετικά µε τις αµοιβές ή
προµήθειες ή αντιπαροχές που ενδέχεται να λάβει από τους επενδυτικούς οίκους πριν την παροχή
οποιασδήποτε επενδυτικής ή παρεπόµενης υπηρεσίας.
c) Η Τράπεζα πληροφορεί για τις αµοιβές που χρεώνει όλους τους αντισυµβαλλόµενους που συµµετέχουν
στη συναλλαγή, ενώ στις περιπτώσεις που οι αµοιβές ποικίλουν ανάλογα µε τον Πελάτη, οι πληροφορίες
αναφέρουν τις µέγιστες αµοιβές ή το εύρος των αµοιβών που µπορεί να ζητηθούν. Σε περίπτωση που η
Τράπεζα χρεώνει πάνω από έναν συµµετέχοντα σε µια συναλλαγή, σύµφωνα µε το άρθρο 25 παρ. 9 του
Νόµου, ενηµερώνει τους Πελάτες σχετικά µε την αξία τυχόν χρηµατικών ή µη χρηµατικών οφελών που
λαµβάνει.
Περισσότερες πληροφορίες για τα συνολικά έξοδα και αντιπαροχές που αφορούν τις υπηρεσίες που
προσφέρονται στον Πελάτη αναφέρονται στο Ειδικό Τιµολόγιο της Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal
Banking.
2.

Κανόνες Χειρισµού Εντολών

a) Όσον αφορά την εκτέλεση εντολής, η Τράπεζα:
∆ιασφαλίζει ότι όλες οι εντολές που εκτελούνται για λογαριασµό Πελατών καταχωρίζονται και
επιµερίζονται άµεσα και µε ακρίβεια.
Εκτελεί άµεσα και µε βάση το χρόνο λήψης τους τις κατά τα λοιπά στοιχεία συγκρίσιµες εντολές
Πελατών, εκτός αν τα χαρακτηριστικά της εντολής ή οι συνθήκες της αγοράς δεν το επιτρέπουν ή εάν
τα συµφέροντα του Πελάτη απαιτούν διαφορετικό χειρισµό. Ως συγκρίσιµες αναφέρονται ενδεικτικά
οι εντολές που αφορούν στον ίδιο Οργανισµό Συλλογικών Επενδύσεων ή στο ίδιο είδος εντολής
αγοράς ή πώλησης.
Ενηµερώνει τον Πελάτη σχετικά µε κάθε ουσιώδη δυσχέρεια που µπορεί να επηρεάσει την ορθή
εκτέλεση µιας εντολής, αµέσως µόλις λάβει γνώση της δυσχέρειας αυτής. Ως ουσιώδης δυσχέρεια
ενδεικτικά αναφέρεται η αναστολή διαπραγµατεύσεως ενός Οργανισµού Συλλογικών Επενδύσεων ή
ένα σηµαντικό πρόβληµα στις υποδοµές της Τράπεζας.
b) Η Τράπεζα συγκεντρώνει εντολές Πελατών σχετικές µε µερίδια οργανισµών συλλογικών επενδύσεων
ανά επενδυτικό οίκο για να τις αποστείλει συγχρόνως στο σχετικό επενδυτικό οίκο πριν την καταληκτική
ώρα.
c) Η Τράπεζα οµαδοποιεί εντολές Πελατών, ή εντολές για ίδιο λογαριασµό µε εντολή Πελάτη, νοουµένου
ότι συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
Η οµαδοποίηση των εντολών δεν ενδέχεται να αποβεί συνολικά εις βάρος οποιουδήποτε από τους
Πελάτες των οποίων οι εντολές πρόκειται να οµαδοποιηθούν.
Οι Πελάτες έχουν ενηµερωθεί εγγράφως ή σε σταθερό µέσο ότι πρόκειται να οµαδοποιηθεί η εντολή
τους και ότι η οµαδοποίηση αυτή ενδέχεται να αποβεί εις βάρος τους σε σχέση µε µια συγκεκριµένη
εντολή.
Η Τράπεζα έχει θεσπίσει και εφαρµόζει αποτελεσµατικά την πολιτική της για τον επιµερισµό
οµαδοποιηµένων εντολών η οποία καθορίζει µε σαφήνεια τον δίκαιο τρόπο µε τον οποίο οι
οµαδοποιηµένες εντολές επιµερίζονται και τον τρόπο µε τον οποίο ο όγκος και η τιµή των εντολών
επηρεάζουν τον επιµερισµό τους.
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Στο πλαίσιο της πολιτικής επιµερισµού των εντολών, η Τράπεζα εφαρµόζει διαδικασίες αποφυγής
επανεπιµερισµού, κατά τρόπο επιζήµιο για τον Πελάτη, συναλλαγών για ίδιο λογαριασµό που
εκτελούνται σε συνδυασµό µε εντολές Πελάτη.
d) Σε περίπτωση που η Τράπεζα ευθύνεται για την εποπτεία µιας εκτελεσθείσας εντολής, λαµβάνει κάθε
εύλογο µέτρο για να διασφαλίσει ότι τα µερίδια συλλογικών οργανισµών επενδύσεων ή κεφάλαια
Πελατών που λαµβάνονται για την εκτελεσθείσα εντολή, παραδίδονται και απεικονίζονται αµέσως και
σωστά στο λογαριασµό του κατάλληλου Πελάτη.
e) Η Τράπεζα, δεν κάνει κατάχρηση των πληροφοριών που αφορούν σε εκκρεµείς εντολές Πελατών και
λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα προκειµένου να αποφευχθεί η κατάχρηση των πληροφοριών αυτών από
οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που υπέχουν σχετική υποχρέωση, σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία.
3.

Εκτέλεση των Εντολών

Η Τράπεζα, εκτελεί τις εντολές που λαµβάνει από τους Πελάτες σχετικά µε µερίδια οργανισµών συλλογικών
επενδύσεων απευθείας µε τους Επενδυτικούς Οίκους (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
Η Τράπεζα, ενηµερώνει τον Πελάτη ότι η εντολή του πρόκειται να εκτελεστεί εκτός Ρυθµιζόµενης Αγοράς,
ΠΜ∆ ή ΜΟ∆ και εξασφαλίζει εκ των προτέρων τη ρητή συναίνεσή του, προτού εκτελέσει τις εντολές πελατών
εκτός Ρυθµιζόµενης Αγοράς, ΠΜ∆ ή ΜΟ∆. Η εν λόγω προηγούµενη ρητή συναίνεση λαµβάνεται υπό µορφή
γενικής συµφωνίας.
Η Τράπεζα, παρακολουθεί την αποτελεσµατικότητα των ρυθµίσεων και της Πολιτικής Εκτέλεσης Εντολών και
Βέλτιστης Εκτέλεσης που ακολουθεί και εξετάζει/ αξιολογεί σε τακτική βάση κατά πόσο οι Επενδυτικοί Οίκοι
µε τους οποίους εκτελούνται οι εντολές των πελατών (που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική),
επιτυγχάνουν το βέλτιστο αποτέλεσµα για τον Πελάτη.
Εφόσον η εκτέλεση εντολών πελατών είναι δυνατή µόνον σ’ ένα Επενδυτικό Οίκο (ανάλογα µε τον
Οργανισµό Συλλογικών Επενδύσεων που προτίθεται να επενδύσει ο πελάτης), η βέλτιστη εκτέλεση
επιτυγχάνεται µε την εκτέλεση της εντολής στον Οίκο αυτό.
4.

Σηµείο λήψης εντολής από τον Πελάτη

Ως Σηµείο λήψης της εντολής από τον Πελάτη θεωρείται η ηµεροµηνία και η ώρα προώθησης της εντολής
από τον Gold Relationship Manager στον ∆ιευθυντή Καταστήµατος για έγκριση, η οποία πρέπει να
συµπίπτει χρονικά µε την υπογραφή του αποδεικτικού εντολής από τον Πελάτη. Οποιαδήποτε επικοινωνία
µε τον Πελάτη πριν από το Σηµείο λήψης όπως αυτό ορίζεται πιο πάνω θεωρείται απλή επικοινωνία και η
Τράπεζα δεν φέρει ευθύνη διαβίβασης εντολής. Η Τράπεζα γνωστοποιεί στον Πελάτη το Σηµείο λήψης της
εντολής.
5.

Καταληκτική ώρα (cut-off time)

Καταληκτική ώρα είναι το απώτερο χρονικό σηµείο, µέχρι το οποίο θα παραλαµβάνονται αιτήσεις διάθεσης ή
εξαγοράς µεριδίων ΟΣΕΚΑ, ώστε η συνακόλουθη έκδοση ή εξαγορά µεριδίων να πραγµατοποιείται στην
αντίστοιχη τιµή της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης.
Η Τράπεζα ορίζει η ίδια επακριβώς καταληκτική ώρα, έτσι ώστε να οµαδοποιεί και διαβιβάζει σε κάθε
Επενδυτικό Οίκο τις αιτήσεις διάθεσης ή εξαγοράς µεριδίων ΟΣΕΚΑ εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζει
ο Οίκος έτσι ώστε η εκτέλεση της εντολής να πραγµατοποιείται στην αντίστοιχη τιµή της ηµεροµηνίας
υποβολής. Η καταληκτική ώρα της Τράπεζας κοινοποιείται στους πελάτες της µέσω Προσυµβατικής
Ενηµέρωσης.
6.

∆ηµοσίευση των Πέντε Πρώτων Τόπων Εκτελέσεως

Με βάση το ρυθµιστικό πλαίσιο, οι εποπτευόµενες οντότητες οφείλουν να συνοψίζουν και δηµοσιοποιούν σε
ετήσια βάση, για κάθε κατηγορία χρηµατοπιστωτικών µέσων, τους πέντε πρώτους Τόπους Εκτελέσεως από
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άποψη όγκου συναλλαγών (“trading volumes”), στους οποίους εκτέλεσαν εντολές Πελατών κατά το
προηγούµενο έτος, καθώς και στοιχεία για την ποιότητα εκτελέσεως που επιτεύχθηκε.
Σηµειώνεται ότι η Τράπεζα εξαιρείται από την πιο πάνω υποχρέωση µε την προϋπόθεση ότι δεν εκτελεί
συναλλαγές πελατών σε Τόπους Εκτέλεσης, όπως αυτοί ορίζονται στη Ενότητα Β «Ορισµοί και
Συντοµογραφίες» της παρούσας πολιτικής.
7.

Πληροφόρηση Σχετικά µε την Πολιτική Εκτελέσεως Εντολών και Άλλες Πληροφορίες που
Παρέχονται στους Πελάτες

Αναφορικά µε την εκτέλεση εντολών Πελατών, η Τράπεζα παρέχει στους Πελάτες της περίληψη της
Πολιτικής Εκτέλεσης Εντολών που ακολουθεί, εστιάζοντας στο συνολικό κόστος που σχετίζεται µε την
εκτέλεση των εντολών και στον τρόπο µε το οποίο επιτυγχάνεται η βέλτιστη εκτέλεση µε βάση τα
χαρακτηριστικά του τύπου συναλλαγών στις οποίες εµπλέκεται η Τράπεζα.
Η Τράπεζα απαιτείται να λαµβάνει εκ των προτέρων την συγκατάθεση/ συναίνεση των Πελατών της σχετικά
µε την παρούσα Πολιτική.
8.

Παρακολούθηση - Αξιολόγηση

Η Τράπεζα µέσω της ∆ιεύθυνσης Κανονιστικής Συµµόρφωσης αξιολογεί σε τακτική βάση την
αποτελεσµατικότητα της παρούσας Πολιτικής, ώστε να εντοπίζει και, όπου κρίνεται σκόπιµο, να διορθώνει
τυχόν ελλείψεις, όσον αφορά στις απαιτήσεις του εκάστοτε εν ισχύει κανονιστικού πλαισίου.
Η Τράπεζα επανεξετάζει την Πολιτική και τις ρυθµίσεις που ακολουθεί ως προς την εκτέλεση εντολών σε
τουλάχιστον ετήσια βάση. Υποχρέωση επαναξιολόγησης της Πολιτικής προκύπτει επίσης στην περίπτωση
που ουσιώδης µεταβολή επηρεάσει την ικανότητα της Τράπεζας να εξασφαλίσει το βέλτιστο δυνατό
αποτέλεσµα σε σταθερή βάση. Ειδικότερα, η Τράπεζα αξιολογεί εάν έχει επέλθει τυχόν ουσιαστική µεταβολή
και εξετάζει το ενδεχόµενο αλλαγής των παραγόντων βέλτιστης εκτελέσεως και της σχετικής σηµασίας τους,
για την τήρηση της πρωταρχικής απαιτήσεως βέλτιστης εκτελέσεως.
Οποιαδήποτε αναθεώρηση της παρούσας Πολιτικής Εκτελέσεως Εντολών, περιστασιακή ή ετήσια,
γνωστοποιείται στους Πελάτες µε σταθερό µέσο (συµπεριλαµβανοµένου της γραπτής επιστολής προς τους
Πελάτες για αναθεωρηµένη προ-συµβατική ενηµέρωση) και ανάρτηση στον ιστότοπο της Τράπεζας.
Βάσει του ισχύοντος ρυθµιστικού πλαισίου, η Τράπεζα θα πρέπει, κατόπιν αιτήµατος των προσώπων που
αναφέρονται πιο κάτω να είναι σε θέση να τεκµηριώσει:
- Στους Πελάτες της, ότι έχει εκτελέσει τις εντολές τους σύµφωνα µε την παρούσα Πολιτική, και
- Στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), ότι έχει συµµορφωθεί µε την υποχρέωση βέλτιστης
εκτελέσεων των εντολών Πελατών.
9.

Τήρηση Αρχείων Εκτέλεσης Εντολών
Η Τράπεζα, µεριµνά προκειµένου να τηρούνται τα προσήκοντα και επαρκή αρχεία ώστε να πληρούνται
οι υποχρεώσεις της προς όλες τις εποπτικές αρχές.
Η Τράπεζα, τηρεί αρχεία για το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται από το Νόµο και τις εκάστοτε
ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και σε κάθε περίπτωση για τουλάχιστον 5 έτη σε
ανθεκτικά µέσα, προσβάσιµα κατά πρόσφορο τρόπο. Επιπλέον, στοιχεία τηρούνται για όλες τις
διορθώσεις και λοιπές τροποποιήσεις, ενώ έχει θεσπίσει διαδικασία ελέγχου ώστε να ελαχιστοποιείται το
ενδεχόµενο παρεµβάσεως ή παραποιήσεως αυτών.
Οι οδηγίες του Πελάτη τηρούνται σε ανθεκτικά µέσα. Όταν οι οδηγίες του Πελάτη δίδονται προφορικώς, ο
Λειτουργός που λαµβάνει την οδηγία έχει καθήκον να την εγγράψει ηλεκτρονικά ή να την τηρήσει σε
ανθεκτικό µέσο.
Όταν ο Πελάτης δίδει συγκεκριµένες οδηγίες που υπερισχύουν της Πολιτικής, είτε εν µέρει είτε στο
σύνολό της, αυτές καταγράφονται και διατηρούνται σε ανθεκτικό µέσο, όπως και οποιαδήποτε
προειδοποίηση δίδεται προς τον Πελάτη.

Πολιτική Τράπεζας 030
Εκτέλεση Εντολών και Βέλτιστη Εκτέλεση

1η Έκδοση - 23/12/2020

11/13

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Προϊόντων και Εργασιών Retail

Τα εν λόγω αρχεία είναι άµεσα διαθέσιµα και προσβάσιµα στις εποπτικές αρχές, σε ελεγκτές και στη
Λειτουργία Κανονιστικής Συµµόρφωσης, που διενεργούν ελέγχους ως προς την εφαρµογή της εν λόγω
Πολιτικής.
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Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτηµα 1: ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ1
α)

Alpha Asset Management Α.Ε.∆.Α.Κ.

β)

Franklin Templeton Investment

γ)

BNP Paribas

1

Η Τράπεζα δύναται στο µέλλον να τροποποιεί ή καταργεί τις υπάρχουσες συµβάσεις µε Επενδυτικούς Οίκους καθώς και να
συνάπτει νέες. Σε τέτοιες περιπτώσεις επικαιροποιεί το ανώτερο Παράρτηµα και ενηµερώνει σχετικά τους Πελάτες.

Πολιτική Τράπεζας 030
Εκτέλεση Εντολών και Βέλτιστη Εκτέλεση

1η Έκδοση - 23/12/2020
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