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ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ  

 

Η Εταιρία υποχρεούται, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του νόμου 4514/2018 και το άρθρο 45 

του Κανονισμό (EE)2017/565, όπως κατατάσσει όλους τους πελάτες σε μία εκ των εξής  

κατηγοριών:  

α) ιδιώτες, 

β) επαγγελματίες 

γ) των επιλέξιμων αντισυμβαλλόμενων.  

Η κατάταξη αυτή γίνεται για να είναι σε θέση η Εταιρία να παρέχει στους πελάτες της την 

κατάλληλη και αρμόζουσα στα χαρακτηριστικά τους προστασία κατά την παροχή 

επενδυτικών υπηρεσιών.  

 

(α) Ιδιώτες πελάτες 

(i) Πρόσωπα κατατασσόμενα ως Ιδιώτες Πελάτες 

Ιδιώτες πελάτες χαρακτηρίζονται όσοι πελάτες δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των 

επαγγελματιών πελατών. Επίσης, ως ιδιώτες πελάτες λογίζονται και οι πελάτες που 

εμπίπτουν μεν στην κατηγορία των επαγγελματιών πελατών αλλά ζητούν να 

αντιμετωπίζονται ως Ιδιώτες Πελάτες. 

(ii) Παρεχόμενη Προστασία 

Οι Ιδιώτες Πελάτες απολαμβάνουν πλήρη προστασία ως προς τις υπηρεσίες που τους 

παρέχει η Εταιρία, ως προς την εφαρμογή των κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς κατά 

την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς και ως προς τους κανόνες που διέπουν την 

εκτέλεση των εντολών τους.  

Ενδεικτικά, πριν από την παροχή στους εν λόγω πελάτες επενδυτικών υπηρεσιών, η Εταιρία 

οφείλει να τους παράσχει πλήρη πληροφόρηση σχετικά με την άδειά της, την πολιτική που 

αυτή εφαρμόζει κατά την εκτέλεση των εντολών τους, τον τρόπο φύλαξης των 

χρηματοπιστωτικών τους μέσων και κάθε άλλη πληροφορία που προβλέπεται στο ν. 

4514/2018, στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/565 και στην Απόφαση ΕΚ 1/808/2018. Επίσης η 

Εταιρία είναι υποχρεωμένη προτού παράσχει οποιαδήποτε υπηρεσία σε Ιδιώτες Πελάτες να 

καταρτίσει με αυτούς σχετική έγγραφη σύμβαση. 

 

(β) Επαγγελματίες πελάτες 

(i) Κατηγορίες «κατ’ αρχήν» Επαγγελματιών  

Ως «κατ’αρχήν» Επαγγελματίες Πελάτες κατατάσσονται  πελάτες της Εταιρίας που εμπίπτουν 

σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:  

(α) Επιχειρήσεις που υποχρεούνται να λάβουν άδεια λειτουργίας / υπόκεινται 

υποχρεωτικά σε εποπτικούς κανόνες για να ασκήσουν τις δραστηριότητές στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές: 

- πιστωτικά ιδρύματα, (π.χ. τράπεζες) 

- ΕΠΕΥ, 
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- άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,  

- ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 

- οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων και οι εταιρίες διαχείρισής τους,  

- συνταξιοδοτικά ταμεία και οι εταιρίες διαχείρισής τους, 

- διαπραγματευτές σε χρηματιστήρια εμπορευμάτων και συναφών παραγώγων, 

- τοπικές επιχειρήσεις (π.χ. ΑΕΕΔ), 

- ανώνυμες εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και άλλοι θεσμικοί επενδυτές. 

(β)  Μεγάλες επιχειρήσεις που πληρούν σε ατομική βάση τουλάχιστον δύο από τα 

ακόλουθα κριτήρια μεγέθους: 

- σύνολο ισολογισμού: 20.000.000 ευρώ, 

- καθαρό κύκλο εργασιών: 40.000.000 ευρώ, 

- ίδια κεφάλαια: 2.000.000 ευρώ. 

(γ)  Εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, δημόσιοι φορείς που διαχειρίζονται το 

δημόσιο χρέος σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, κεντρικές τράπεζες, διεθνείς και 

υπερεθνικοί οργανισμοί, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 

(δ)  Άλλοι θεσμικοί επενδυτές των οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η επένδυση σε 

χρηματοπιστωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων οντοτήτων που έχουν ως αποκλειστικό 

σκοπό την τιτλοποίηση στοιχείων ενεργητικού ή άλλες χρηματοδοτικές συναλλαγές.   

(ii) «Κατ’εξαίρεση» Επαγγελματίες Πελάτες 

Ως κατ’εξαίρεση ή κατ’επιλογή Επαγγελματίες Πελάτες μπορούν να αντιμετωπιστούν και 

πελάτες που δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις ανωτέρω  κατηγορίες αλλά ζητούν οι ίδιοι να 

απολάβουν της μειωμένης προστασίας των Επαγγελματιών Πελατών, με τι προϋποθέσεις 

που ορίζονται παρακάτω στα άρθρα  

(iii) Παρεχόμενη Προστασία 

Στους Επαγγελματίες Πελάτες παρέχεται η προστασία που προβλέπεται στις διατάξεις του ν. 

4514/2018, του Κανονισμού (ΕΕ)2017/565 και της απόφασης 1/808/7.2.2018 της ΕΚ, χωρίς 

να εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν αποκλειστικά για τους Ιδιώτες Πελάτες. 

 

(γ) Επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι 

(i) Πρόσωπα κατατασσόμενα ως Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι 

Ως Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι αντιμετωπίζονται από την Εταιρία οι πελάτες που 

εμπίπτουν σε μία εκ των ακόλουθων κατηγοριών:  

- ΕΠΕΥ,  

- πιστωτικά ιδρύματα,  

- ασφαλιστικές εταιρίες, 

- Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και εταιρίες 

διαχείρισής τους,  
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- συνταξιοδοτικά ταμεία και εταιρίες διαχείρισής τους,  

- άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ή υπόκεινται 

σε ρυθμίσεις κοινοτικού δικαίου ή του δικαίου κράτους − μέλους,  

- εθνικές κυβερνήσεις και οι αντίστοιχες υπηρεσίες τους, συμπεριλαμβανομένων των 

δημόσιων φορέων που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος σε εθνικό επίπεδο,  

- κεντρικές τράπεζες και  

- υπερεθνικοί οργανισμοί. 

H αντιμετώπιση από την Εταιρία των πελατών της ως Επιλέξιμων Αντισυμβαλλόμενων ισχύει 

μόνον κατά την παροχή σε αυτούς των υπηρεσιών λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης 

εντολών. Για όλες τις λοιπές υπηρεσίες (π.χ. παροχή επενδυτικών συμβουλών) η Εταιρία 

αντιμετωπίζει τους εν λόγω πελάτες ως Επαγγελματίες Πελάτες. Η αντιμετώπιση ενός πελάτη 

ως Επιλέξιμου Αντισυμβαλλομένου τελεί υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί η παροχή 

ρητής επιβεβαίωσης από τον πελάτη, προφορικά (μέσω καταγραφόμενης τηλεφωνικής 

γραμμής) ή εγγράφως. 

(ii) Παρεχόμενη Προστασία  

Ως προς τους πελάτες αντιμετωπίζονται ως Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι η Εταιρία δεν 

οφείλει να συμμορφώνεται με μέρος των διατάξεων του νόμου 4514/2018 των λοιπών 

κανονιστικών διατάξεων που αφορούν τις υποχρεώσεις επαγγελματικής συμπεριφοράς, τις 

υποχρεώσεις σχετικά με τη βέλτιστη εκτέλεση εντολών καθώς και με την υποχρέωση 

υιοθέτησης διαδικασιών για την έγκαιρη και δίκαιη εκτέλεση των εντολών των πελατών.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  

(α) Αρχική ταξινόμηση και έλεγχος 

Εφόσον ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο κατατάσσεται αυτομάτως στην κατηγορία του 

Ιδιώτη Πελάτη, με την επιφύλαξη των παρακάτω περιπτώσεων. Εφόσον ο πελάτης είναι 

νομικό πρόσωπο που κατά δήλωσή του περιλαμβάνεται στην κατηγορία των «κατ’αρχήν» 

επαγγελματιών ή επιλέξιμων αντισυμβαλλομένων, το αρμόδιο τμήμα ελέγχει τα 

νομιμοποιητικά έγγραφα του πελάτη ή, αν αυτά δεν επαρκούν, συλλέγει όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία ώστε να διαπιστώσει αν ο πελάτης εμπίπτει στην κατηγορία του Επαγγελματία 

Πελάτη ή του Επιλέξιμου Αντισυμβαλλομένου.  

Ειδικότερα: 

α) Στις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω στο άρθρο ζητούνται και ελέγχονται: 

- Εφόσον πρόκειται για εποπτευόμενη επιχείρηση, η άδεια λειτουργίας του πελάτη η 

οποία βρίσκεται σε ισχύ 

- Στις λοιπές περιπτώσεις νομικών προσώπων, συστατικά έγγραφα που αναφέρονται 

στην τρέχουσα κατάσταση του πελάτη και από τα οποία προκύπτει η επικαλούμενη ιδιότητα. 

β) Zητούνται επιπλέον πρόσφατες οικονομικές καταστάσεις του πελάτη. 

γ) Πελάτες που κατά δήλωσή τους αποτελούν θεσμικούς επενδυτές σύμφωνα με τα 

ανωτέρω προσκομίζουν αντίγραφο του καταστατικού τους και οποιοδήποτε άλλο συστατικό 

ή μη έγγραφο αποδεικνύει ευλόγως την ιδιότητά τους αυτή καθώς και την αποκλειστική 
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δραστηριοποίησή τους στις επενδύσεις σε χρηματοπιστωτικά μέσα (αποδεικτικά κίνησης 

λογαριασμών, οικονομικές καταστάσεις, εκθέσεις ή βεβαιώσεις εξωτερικών ελεγκτών κτλ.).  

(β) Ενημέρωση πελάτη για κατηγοριοποίηση 

Η Ενημέρωση των πελατών σχετικά με την κατηγοριοποίησή τους γίνεται κατά τη διαδικασία 

του ανοίγματος λογαριασμού μέσω της παράδοσης ή αποστολής σχετικού εγγράφου. 

Στις πληροφορίες που χορηγούνται στους πελάτες στο πλαίσιο της γνωστοποίησης της 

κατηγοριοποίησης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) η κατηγορία στην οποία κατατάσσεται ο πελάτης σύμφωνα με τα στοιχεία 

που έχει παράσχει στην Εταιρία,  

β) το δικαίωμα του πελάτη να αιτηθεί την κατάταξή του σε άλλη κατηγορία, 

γ) τυχόν περιορισμοί στην παρεχόμενη από την Εταιρία προς τον πελάτη 

προστασία που θα συνεπάγεται η αλλαγή της κατάταξής του. 

3. Αντιμετώπιση πελατών ως Επαγγελματιών κατ’ εξαίρεση 

α) Αίτημα του πελάτη 

Στην περίπτωση προσώπων που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες των «κατ’ αρχήν» 

Επαγγελματιών Πελατών η εταιρία δύναται να αντιμετωπίζει τα εν λόγω πρόσωπα ως 

επαγγελματίες, για το σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών της, εφόσον τηρείται η παρακάτω 

διαδικασία: 

(i) ο πελάτης απευθύνει σχετικό αίτημα γραπτώς (ή με ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας) 

προς την Εταιρία,  

(ii) κατόπιν εξέτασης και ο αρμόδιος υπάλληλος επεξεργάζεται τα διαθέσιμα στοιχεία 

του πελάτη – και εάν δεν επαρκούν ζητά από τον πελάτη να του προσκομίσει περαιτέρω 

στοιχεία – ώστε να πεισθεί σε εύλογο βαθμό αν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. 

Σχετικά εξετάζεται: 

α) είναι ικανός να λάβει μόνος του επενδυτικές αποφάσεις για τη διενέργεια 

συναλλαγών επί των προϊόντων που παρέχει η Εταιρία και να κατανοήσει τους κινδύνους 

που αυτές ενέχουν 

β) αν ο πελάτης πληροί τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα κριτήρια: 

- ο πελάτης πραγματοποίησε κατά μέσον όρο 10 συναλλαγές επαρκούς όγκου ανά τρίμηνο 

στη σχετική αγορά στη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων, 

- η αξία του χαρτοφυλακίου χρηματοπιστωτικών μέσων του πελάτη, οριζόμενο ως 

καταθέσεις μετρητών συν χρηματοπιστωτικά μέσα, υπερβαίνει τα πεντακόσιες χιλιάδες 

(500.000) ευρώ, 

- ο πελάτης κατέχει ή κατείχε επί ένα (1) έτος τουλάχιστον επαγγελματική θέση στο 

χρηματοπιστωτικό τομέα η οποία απαιτεί γνώση των σχεδιαζόμενων συναλλαγών ή 

υπηρεσιών. 

(β) Εξέταση στοιχείων και εγγράφων 

 Τα απαραίτητα στοιχεία του πελάτη που εξετάζονται από τον αρμόδιο υπάλληλο της 

Εταιρίας προκειμένου να αξιολογήσει τη δυνατότητα κατάταξης του πελάτη στην κατηγορία 

του Επαγγελματία Πελάτη κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενα είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής: 



 

AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΈΝΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΌΜΕΝΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΆΣ (Αρ. Αδείας 3/908/22.03.2021) 

ΛΕΩΦOΡΟΣ ΑΛIΜΟΥ 7 | ΤΚ 17455 | ΑΛΙΜΟΣ 
                                                    ΤΗΛ: +30 210 300 4890 | www.ambrosiacapital.gr                                                 5 

ΑΦΜ 801470372 | Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε Αθηνών | Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 157516901000 

α) Επάγγελμα/μορφωτικό επίπεδο του πελάτη, πιστοποιούμενα με την προσκόμιση 

σχετικών αντιγράφων ακαδημαϊκών τίτλων. Εφόσον ο πελάτης επικαλείται ένα (1) 

τουλάχιστον έτος εργασίας στο χρηματοπιστωτικό τομέα θα πρέπει να προσκομίσει σχετική 

βεβαίωση από τον εργοδότη του με πλήρη περιγραφή των εργασιών που διεκπεραίωνε κατά 

το εν λόγω χρονικό διάστημα,  

β) Ηλικία του πελάτη,  

γ) Οικονομική κατάσταση του πελάτη. Σε περίπτωση όπου ο υπάλληλος έχει εύλογες 

αμφιβολίες ως προς την αλήθεια των δηλώσεων του πελάτη οφείλει να ζητά την προσκόμιση 

αποδεικτικών εγγράφων, 

δ) Αναλυτική κατάσταση των συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα που έχει 

διενεργήσει ο πελάτης κατά το τελευταίο έτος εκτυπωθείσα από την/τις ΕΠΕΥ μέσω της/των 

οποίας/ων έχουν διενεργηθεί οι εν λόγω συναλλαγές από την οποία να αποδεικνύεται αν και 

εφόσον ο πελάτης έχει διενεργήσει τις συναλλαγές που απαιτούνται από το νόμο σύμφωνα 

με τα ανωτέρω περιγραφόμενα, 

ε) Αναλυτική κατάσταση του διαθέσιμου χαρτοφυλακίου χρηματοπιστωτικών μέσων 

του πελάτη εκδοθείσα την προηγούμενη ημέρα από την ημερομηνία κατά την οποία 

προσκομίζεται στην Εταιρία από τον πελάτη.  

(γ) Ενημέρωση του πελάτη για τις συνέπειες αλλαγή κατηγοριοποίησης 

Η Εταιρία ενημερώνει τον πελάτη μέσω του αρμόδιου υπαλλήλου ως προς το γεγονός ότι η 

κατάταξη αυτού στην κατηγορία του Επαγγελματία Πελάτη θα συνεπάγεται την παροχή 

μικρότερου βαθμού προστασίας από αυτή που πρέπει να παρέχεται σε Ιδιώτες Πελάτες κατά 

την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών. 

(δ) Επιβεβαίωση αιτήματος από τον πελάτη 

Ο πελάτης θα πρέπει να απευθύνει στην Εταιρία έγγραφη δήλωση ότι έχει επίγνωση των 

συνεπειών απώλειας προστασίας σε περίπτωση όπου αυτός καταταχθεί ως Επαγγελματίας 

Πελάτης. 

4. Αίτημα Επαγγελματιών και Επιλέξιμων Αντισυμβαλλομένων για 

υπαγωγή σε χαμηλότερη κατηγορία 

Στην περίπτωση που πελάτης έχει μεν καταταχθεί ως Επαγγελματίας Πελάτης ή Επιλέξιμος 

Αντισυμβαλλόμενος, αλλά επιθυμεί να χαίρει μεγαλύτερου βαθμού προστασίας και να 

αντιμετωπίζεται ως Ιδιώτης ή Επαγγελματίας Πελάτης, κατά περίπτωση, απευθύνει σχετικό 

γραπτό αίτημα στην Εταιρία.  

Τα εν λόγω αιτήματα αξιολογούνται από τον αρμόδιο υπάλληλο ιδιαιτέρως σε σχέση με 

τυχόν οικονομική επιβάρυνση που θα συνεπαγόταν για την Εταιρία η παροχή επιπρόσθετης 

προστασίας στους συγκεκριμένους πελάτες (λαμβάνοντας υπ’ όψη κυρίως κριτήρια όπως η 

συχνότητα, το είδος και ο όγκος των συναλλαγών που διενεργεί ο πελάτης μέσω της Εταιρίας 

κτλ.). Εφόσον κρίνεται από τον υπάλληλο ότι η Εταιρία δεν θα επιβαρύνεται ουσιαστικώς 

καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την παροχή υψηλότερης προστασίας σε αυτούς τους πελάτες θα 

γνωστοποιείται στον πελάτη η αποδοχή της Εταιρίας για την αλλαγή της κατάταξης αυτού με 

σταθερό μέσο.. 

5. Παρακολούθηση αλλαγών στο πρόσωπο των πελατών 
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Σε περίπτωση που πελάτης γνωστοποιήσει στην Εταιρία μεταβολές στα στοιχεία που τον 

αφορούν και βάσει των οποίων έχει καταταχθεί στην εκάστοτε κατηγορία, ο αρμόδιος 

υπάλληλος εξετάζει την εν λόγω γνωστοποίηση προκειμένου να διαπιστώσει αν συντρέχει 

λόγος κατάταξης του συγκεκριμένου πελάτη σε άλλη κατηγορία συνεπεία της μεταβολής των 

στοιχείων του. 

 


