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ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
Η Εταιρία δεν προβαίνει σε πρόσθετη χρέωση πέραν αυτών που υπογράφει ο πελάτης σε ξεχωριστή σύμβαση 
με την Εκτελούσα Εταιρία. Από την προμήθεια που καταβάλει ο πελάτης στην Εκτελούσα Εταιρία, η Εταιρία 
λαμβάνει ποσοστό από 40% έως 65% επί της προαναφερόμενης προμήθειας για  την παροχή των υπηρεσιών 
της. Στο ποσοστό αυτό δεν περιλαμβάνονται, χρεώσεις διακανονισμού, εκκαθάρισης και θεματοφυλακής. 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
Η Εταιρία δεν προβαίνει σε πρόσθετη  χρέωση πέραν αυτών που υπογράφει ο πελάτης σε ξεχωριστή σύμβαση 
με την Εκτελούσα Εταιρία. Από την προμήθεια που καταβάλει ο πελάτης στην Εκτελούσα Εταιρία, η Εταιρία 
λαμβάνει ποσοστό από 40% έως 65% επί της προαναφερόμενης προμήθειας για  την παροχή των υπηρεσιών 
της. Στο ποσοστό αυτό δεν περιλαμβάνονται, χρεώσεις διακανονισμού, εκκαθάρισης και θεματοφυλακής. 

 

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
Η Εταιρία δεν προβαίνει σε πρόσθετη  χρέωση πέραν αυτών που υπογράφει ο πελάτης σε ξεχωριστή σύμβαση 
με την Εκτελούσα Εταιρία. Από την προμήθεια που καταβάλει ο πελάτης στην Εκτελούσα Εταιρία, η Εταιρία 
λαμβάνει ποσοστό από 30% έως 65% επί της προαναφερόμενης προμήθειας για  την παροχή των υπηρεσιών 
της. Στο ποσοστό αυτό δεν περιλαμβάνονται, χρεώσεις διακανονισμού, εκκαθάρισης και θεματοφυλακής.  
 
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΟΤC) 
Η Εταιρία δεν προβαίνει σε πρόσθετη  χρέωση πέραν αυτών που υπογράφει ο πελάτης σε ξεχωριστή σύμβαση 
με την Εκτελούσα Εταιρία. Από την προμήθεια που καταβάλει ο πελάτης στην Εκτελούσα Εταιρία, η Εταιρία 
λαμβάνει ποσοστό από 30% έως 65% επί της προαναφερόμενης προμήθειας για  την παροχή των υπηρεσιών 
της. Στο ποσοστό αυτό δεν περιλαμβάνονται, χρεώσεις διακανονισμού, εκκαθάρισης και θεματοφυλακής.  
 

 

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 

 

0% - 0,10% 
 

0% - 0,10% 

 

ΜΕΙΚΤΑ 

 

0% - 0,50% 
 

0% - 0,50% 

 

ΜΕΤΟΧΙΚΑ 

 

0,50% - 2% 
 

0% - 1% 

 
Ελάχιστη χρέωση 30 Ευρώ. Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν περιλαμβάνονται πιθανές χρεώσεις διακανονισμού, 
εκκαθάρισης και θεματοφυλακής οι οποίες αναφέρονται σε ξεχωριστή σύμβαση θεματοφυλακής που έχει 
υπογράψει ο πελάτης και από τις οποίες η Εταιρία δεν λαμβάνει αμοιβή. 

  



 
 

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  
Η αμοιβή της Εταιρίας ανέρχεται σε ποσοστό από 0,20% έως 0,50%.  
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν περιλαμβάνονται πιθανές χρεώσεις διακανονισμού, εκκαθάρισης και 
θεματοφυλακής οι οποίες αναφέρονται σε ξεχωριστή σύμβαση θεματοφυλακής που έχει υπογράψει ο 
πελάτης και από τις οποίες η Εταιρία δεν λαμβάνει αμοιβή. 
 
ΣΥΝΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ  
Η αμοιβή της Εταιρίας ανέρχεται σε ποσοστό από 0,50% έως 2%. 
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν περιλαμβάνονται πιθανές χρεώσεις διακανονισμού, εκκαθάρισης και 
θεματοφυλακής οι οποίες αναφέρονται σε ξεχωριστή σύμβαση θεματοφυλακής που έχει υπογράψει ο 
πελάτης και από τις οποίες η Εταιρία δεν λαμβάνει αμοιβή. 

 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ  
Πέραν των ανωτέρω η Εταιρία δεν προβαίνει σε επί πλέον επιβαρύνσεις για την παροχή των υπηρεσιών της. 
Σε περίπτωση που αυτό συμβεί ή υπάρξουν τροποποιήσεις στην τιμολογιακή πολιτική, ο πελάτης θα 
ειδοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα.  

 

 

 
 

       Σημείωση: Όπου ‘’Εταιρία’’, Whitetip Investments Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
 


