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Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών 

Σκοπός 

Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι 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 

Ονομασία Προϊόντος Καταθέσεις Δυναμικών Αποδόσεων - EUR/USD DOUBLE NO TOUCH 22/06/2018 

Κωδικός Προϊόντος ΥΑ001.22/06/2018 

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 18 Ιουνίου 2018 

  

Πρόκειται να αγοράσετε ένα προϊόν που δεν είναι απλό και ίσως δυσκολευτείτε να το κατανοήσετε. 

 

Τι είναι αυτό το προϊόν; 

Τύπος Προϊόντος 
Δομημένη Κατάθεση πλήρως επιστρεπτέα οποτεδήποτε, με ελάχιστη καταβλητέα απόδοση, καθώς και 
δυνατότητα πρόσθετης απόδοσης. 

Στόχοι Προϊόντος Το προϊόν στοχεύει στην επίτευξη πρόσθετης απόδοσης συνδεδεμένης με την ισοτιμία EUR/USD.  

Υποκείμενη Αξία 
Η ισοτιμία EUR/USD όπως αυτή διαπραγματεύεται σε συνεχή βάση στη διεθνή αγορά συναλλάγματος, 
από τις 5:00 π.μ. ώρα Σύδνεϋ Αυστραλίας τη Δευτέρα κάθε εβδομάδας, μέχρι τις 5:00 μ.μ. ώρα Νέας 
Υόρκης Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής την Παρασκευή της ιδίας εβδομάδας. 

Νόμισμα Ευρώ 

Ελάχιστο Ποσό Κατάθεσης: €10.000 

Ημ/νια Έναρξης Κατάθεσης 22/06/2018 

Ημ/νια Λήξης Κατάθεσης 24/09/2018 

Συνιστώμενη Διάρκεια Κατάθεσης 3 μήνες 

Περίοδος Προεγγραφών 18/06/2018 – 22/06/2018 

Ελάχιστη Απόδοση 0,30% (μικτή, ετησιοποιημένη) 

Πρόσθετη Απόδοση 1,70% (μικτή, ετησιοποιημένη) 

Ημ/νια Καταβολής Απόδοσης 24/09/2018 

Ισοτιμία Έναρξης 
Η ισοτιμία EUR/USD, όπως αυτή διαπραγματεύεται στις 15:00 μ.μ. ώρα Ελλάδας την Ημερομηνία 
Έναρξης Κατάθεσης (σύμβολο Bloomberg <EURUSD>) 

Προκαθορισμένο Εύρος Ισοτιμίας Ανώτατο Όριο: Ισοτιμία Έναρξης + 0,0440 | Κατώτατο Όριο: Ισοτιμία Έναρξης - 0,0500 

Περίοδος Παρατήρησης 
Από την Έναρξη Κατάθεσης (και ώρα 15.00 που προσδιορίζεται η ισοτιμία έναρξης) έως τις 10:00 π.μ. 
ώρα Νέας Υόρκης (NY cut-off time), 2 εργάσιμες ημέρες πριν τη Λήξη Κατάθεσης (20/09/2018). 

Συνθήκη Επίτευξης Πρόσθετης 
Απόδοσης 

Ο επενδυτής θα λάβει την Πρόσθετη Απόδοση, εφόσον η ισοτιμία EUR/USD, σε όλη την διάρκεια της 
Περιόδου Παρατήρησης, παραμείνει εντός του Προκαθορισμένου Εύρους Ισοτιμίας (μικρότερη από, 
αλλά όχι ίση με το Προκαθορισμένο Ανώτατο Όριο Ισοτιμίας και μεγαλύτερη από, αλλά όχι ίση με το 
Προκαθορισμένο Κατώτατο Όριο Ισοτιμίας). 

http://www.piraeusbank.gr/
http://www.piraeusbank.gr/
http://www.piraeusbank.gr/
http://www.piraeusbank.gr/
http://www.bankofgreece.gr/
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Φορολόγηση 
Επί της Ελάχιστης και Πρόσθετης Απόδοσης παρακρατείται φόρος 15% προς απόδοση στο Ελληνικό 
Δημόσιο, σύμφωνα με το ισχύον φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα, με την επιφύλαξη των οριζομένων 
στις οικείες ΣΑΔΦ για δικαιούχους φορολογικούς κατοίκους αλλοδαπής. 

Στοχευόμενος Ιδιώτης Επενδυτής 

Το προϊόν απευθύνεται σε επενδυτές με βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που διαθέτουν βασική 
γνώση και εμπειρία για την επένδυση σε δομημένες καταθέσεις, δεν επιθυμούν απώλεια κεφαλαίου 
από  την επένδυση τους και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν το ρίσκο μικρότερης απόδοσης από αυτές 
των απλών προθεσμιακών καταθέσεων με αντάλλαγμα υψηλότερες δυνητικές αποδόσεις. 

 

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω; 

Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου 

 
 
 
 
Χαμηλότερος Κίνδυνος                        Υψηλότερος Κίνδυνος 

 
Ο Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή 
ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 3 μήνες. 
Ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί να παρουσιάσει 

σημαντική διακύμανση σε περίπτωση που ρευστοποιήσετε σε πρώιμο 
στάδιο και μπορεί να εισπράξετε λιγότερα. 

Ο Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο 
κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. 
Δείχνει πόσο πιθανό είναι το προϊόν να χάσει χρήματα λόγω 
κινήσεων στις αγορές ή διότι δεν είμαστε σε θέση να σας 
πληρώσουμε. 
Έχουμε κατατάξει αυτό το προϊόν ως 5 από 7, το οποίο είναι 
κατηγορία κινδύνου μεσαία-υψηλή. Η κατηγοριοποίηση αυτή 
λαμβάνει υπόψη δύο παραμέτρους: τον κίνδυνο αγοράς από 
πιθανές ζημιές από τις μελλοντικές επιδόσεις σε επίπεδο κινδύνου 
πολύ χαμηλό και τον πιστωτικό κίνδυνο που σε κακές συνθήκες της 
αγοράς θα μπορούσε να  έχει αντίκτυπο στην ικανότητά μας να σας 
πληρώσουμε. Σημειώνεται ότι ο πιστωτικός κίνδυνος επηρεάζει 
σημαντικά την διαμόρφωση του τελικού Συνοπτικού Δείκτη 
Κινδύνου, και απορρέει από την υφιστάμενη πιστοληπτική 
αξιολόγηση της Ελλάδος στην οποία εδρεύει ο παραγωγός. Αν δεν 
μπορέσουμε να σας καταβάλουμε όσα σας οφείλονται, θα 
μπορούσατε να χάσετε ολόκληρη την επένδυσή σας. Ωστόσο, 
μπορείτε να επωφεληθείτε υπό όρους από το Ταμείο Εγγύησης 
Καταθέσεων και Επενδύσεων. Δείτε την ενότητα «Τι συμβαίνει αν 
η Τράπεζα Πειραιώς δεν είναι σε θέση να πληρώσει». Ο 
Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου που αναφέρεται ανωτέρω δεν 
λαμβάνει υπόψη αυτή την προστασία. 

 

Σενάρια Επιδόσεων 

Επένδυση €10.000 
Σενάρια 

 
3 μήνες (Συνιστώμενη Περίοδος Διακράτησης) 

Δυσμενές 
Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος 
Ετησιοποιημένη Απόδοση 

€10.007,83 
+ 0,30% 

Μετριοπαθές 
Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος 
Ετησιοποιημένη Απόδοση 

€10.007,83 
+ 0,30% 

Ευνοϊκό 
Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος 
Ετησιοποιημένη Απόδοση 

€10.052,22 
+ 2,00% 

Αυτός ο πίνακας δείχνει τα χρήματα που θα μπορούσαν να σας επιστραφούν στη λήξη του προϊόντος, υπό διαφορετικά σενάρια, αν υποτεθεί 
ότι επενδύσετε €10.000. 
Τα σενάρια που εμφανίζονται δείχνουν ποιες αποδόσεις θα μπορούσε να έχει η επένδυσή σας. Μπορείτε να τα συγκρίνετε με τα σενάρια άλλων 
προϊόντων. 
Τα σενάρια που παρουσιάζονται αποτελούν εκτίμηση των μελλοντικών επιδόσεων με βάση ενδεικτικά στοιχεία από το παρελθόν και δεν 
αποτελούν ακριβή δείκτη. Το τι θα λάβετε ποικίλλει ανάλογα με τις επιδόσεις της αγοράς και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα διατηρήσετε 
το προϊόν. 
Δεν έχει συμπεριληφθεί Σενάριο Ακραίων Καταστάσεων δεδομένου ότι ταυτίζεται με το Δυσμενές Σενάριο. 
Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλο το κόστος του ίδιου του προϊόντος (σε αυτό το προϊόν είναι μηδενικό) και δεν λαμβάνουν 
υπόψη την προσωπική φορολογική σας κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το ποσό που θα σας επιστραφεί.  

 

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 καταθέσεις και επενδύσεις που τηρούνται στην 
Τράπεζα, ανεξαρτήτως νομίσματος, καλύπτονται από το κατάλληλο Σκέλος Κάλυψης (Καταθέσεων/Επενδύσεων) του Τ.Ε.Κ.Ε., σύμφωνα με τα 
ειδικώς οριζόμενα στον Ν. 4370/2016, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Η κάλυψη από το Τ.Ε.Κ.Ε. ενεργοποιείται σε περίπτωση αδυναμίας της 
Τράπεζας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς πελάτες (καταθέτες ή επενδυτές αντίστοιχα). Για τα σχετικά με την λειτουργία του Ταμείου, 
ο Πελάτης μπορεί να ενημερωθεί από τον διαδικτυακό τόπο του Τ.Ε.Κ.Ε. www.teke.gr. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 ! 
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Ποιο είναι το κόστος; 

Η μείωση της απόδοσης (RIY) δείχνει ποιον αντίκτυπο έχει το συνολικό κόστος που αναλαμβάνετε στην απόδοση της επένδυσης που μπορεί να 
λάβετε. Το συνολικό κόστος λαμβάνει υπόψη το εφάπαξ, το διαρκές και το δευτερεύον κόστος. 
Τα στοιχεία προϋποθέτουν ότι επενδύετε €10.000. Τα στοιχεία είναι εκτιμήσεις και ενδέχεται να μεταβληθούν στο μέλλον. 

Κόστος διαχρονικά 
 

Επένδυση €10.000 
Σενάρια 

Αν ρευστοποιήσετε στη Συνιστώμενη Περίοδο Διακράτησης (την ημερομηνία λήξης) 

Συνολικό Κόστος 0 

Αντίκτυπος στην απόδοση (RIY) ανά έτος 0% 

Σύνθεση του κόστους 

Εφάπαξ Κόστος 
Κόστος Εισόδου 0% Ο αντίκτυπος του κόστους που πληρώνεται όταν εισέρχεστε στην επένδυσή σας. 

Κόστος Αποχώρησης 0% Ο αντίκτυπος του κόστους για να εξέλθετε από την επένδυσή σας στη λήξη. 

Τρέχον Κόστος 

Κόστος Συναλλαγών 0% 
Ο αντίκτυπος του κόστους για την εκ μέρους μας αγορά & πώληση υποκείμενων 
επενδύσεων για το προϊόν. 

Άλλα τρέχοντα κόστη 0% 
Ο αντίκτυπος του κόστους που εισπράττουμε κάθε έτος για τη διαχείριση των 
επενδύσεων σας.  

 

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 

3 μήνες. Η Συνιστώμενη Περίοδος Διακράτησης ορίζεται ως η περίοδος από την Ημερομηνία Έναρξης έως την 
Ημερομηνία Λήξης του προϊόντος. Το προϊόν έχει σχεδιαστεί να διακρατηθεί έως αυτή την ημερομηνία. 

Δυνατότητα & Προϋποθέσεις 
Πρόωρης Εξόφλησης 

Μπορείτε να ζητήσετε οποτεδήποτε την πρόωρη εξόφληση του προϊόντος πριν την ημερομηνία λήξης του, 
υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στα Καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς. Η πρόωρη εξόφληση του προϊόντος 
θα έχει αντίκτυπο στις αποδόσεις του προϊόντος και θα λάβετε μηδενική απόδοση.  

Κόστος Πρόωρης Εξόφλησης 
Στην περίπτωση πρόωρης εξόφλησης, το κόστος ισούται με τυχόν δεδουλευμένους τόκους της δομημένης 
κατάθεσης από την έναρξη αυτής έως την ημερομηνία πρόωρης εξόφλησης. Σε αυτή την περίπτωση θα λάβετε 
μόνο το αρχικό σας κεφάλαιο χωρίς οποιαδήποτε απόδοση. 

 

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 με 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 χωρίς προειδοποίηση, 
οπότε και θα ενημερώνονται οι πελάτες μέσω ανάρτησής του στην ιστοσελίδα της Τράπεζας. Ο Πελάτης οφείλει να κατανοήσει πλήρως όσα 
αναγράφονται στο παρόν έγγραφο και τους αναλαμβανόμενους κινδύνους προτού τοποθετηθεί στο προϊόν. Το προϊόν παρέχεται υπό τις 
ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις στην κίνηση κεφαλαίων. 

 

http://www.hobis.gr/
mailto:info@hobis.gr

