Λίστα απαιτούμενων εγγράφων



Στοιχεία πελάτη



Ιστορικό της υπόθεσης, που θα περιγράφει την σχέση σας και τη συνεργασία σας με

την τράπεζα, και συγκεκριμένα: το συνεργαζόμενο υποκατάστημα, τα έτη συνεργασίας σας,
τις υπηρεσίες που σας παρείχε η τράπεζα (π.χ. είχατε απλό καταθετικό λογαριασμό,
προθεσμιακές καταθέσεις, επενδυτικά προϊόντα;), ονομ/μο και θέση του/των υπαλλήλων που
σας προώθησαν τα Μ.Α.Ε.Κ. καθώς και τον τρόπο προώθησής αυτών (θα συμπληρώσετε το
έγγραφο στοιχεία πελάτη όσο πιο αναλυτικά γίνεται)


Το σύνολο των εγγράφων που έχετε υπογράψει στην Τράπεζα. Εδώ περιλαμβάνονται

τυχόν συμβάσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών/διαχείρισης χαρτοφυλακίου κ.λπ. με την
τράπεζα, ερωτηματολόγια, έλεγχος καταλληλότητας/συμβατότητας, επιστολές, εντολές που
τυχόν είχατε δώσει κ.ο.κ. Εάν δεν έχετε όλα τα έγγραφα θα υπογράψετε την σχετική
εξουσιοδότηση (με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής σας από ένα ΚΕΠ ή Αστυνομικό
τμήμα) προκειμένου να υποβάλουμε για λογαριασμό σας την σχετική αίτηση στην Τράπεζα
Κύπρου ή σε αντιπρόσωπο που τυχόν ορίσει.


Σε περίπτωση που πριν την αγορά των ΜΑΕΚ/ΜΑΚ/ΜΧ είχατε κάποιου είδους

συνεργασία με την τράπεζα (καταθετικός/προθεσμιακός λογαριασμός κ.ο.κ.) απαιτούνται
αντίγραφα αυτών. Συγκεκριμένα, εάν κάποια προθεσμιακή κατάθεση μετατράπηκε σε
ΜΑΕΚ/ΜΑΚ/ΜΧ, έγγραφα από τα οποία να προκύπτει αυτή η μετατροπή


Αντίγραφα τυχόν αλληλογραφίας που είχατε με την Τράπεζα ή με άλλον σε σχέση με

τα προϊόντα αυτά ή τυχόν μηνιαίων ή ετήσιων εκκαθαριστικών-ενημερωτικών της Τράπεζας
που σας έστελνε για το χαρτοφυλάκιό σας


Εάν τα χρήματα τα μεταφέρατε από άλλη Τράπεζα με την οποία συνεργαζόσασταν

πληροφορήστε μας πότε τα μεταφέρατε στην Τράπεζα Κύπρου και ποια η συνεργασία σας με
την προηγούμενη τράπεζα (είχατε τυχόν προθεσμιακές καταθέσεις, επενδυτικά προϊόντα;)


Έγγραφο μετατροπής ΜΑΕΚ σε μετοχές



Εάν έχουν πωληθεί οι μετοχές, αντίγραφο του πινακιδίου πώλησης, από το οποίο να

προκύπτει το ποσό που λάβατε (θα το λάβετε από τη χρηματιστηριακή σας)



Εξουσιοδότηση (με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής

Εφόσον συγκεντρωθούν τα ανωτέρω, θα υπογράψετε τα αντίγραφα της Σύμβασης εντολής
(μονογραφή σε κάθε σελίδα και υπογραφή στο τέλος) και θα τα αποστείλετε όλα στα γραφεία
μας, στη διεύθυνση που εμφαίνεται κατωτέρω. Τα αντίγραφα θα είναι 3 συν τον αριθμό των
συνδικαιούχων στα αξιόγραφα. Δηλαδή αν είναι 2 συνδικαιούχοι απαιτούνται 5 αντίγραφα,
αν είναι 3 απαιτούνται 6 αντίγραφα κ.ο.κ.
Κατόπιν, εφόσον εξοφληθεί το ποσό της προκαταβολής θα σας αποσταλούν και τα
αντίγραφα της Σύμβασης εντολής.

