
Προς τη: 

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ 

Πύργος Απόλλων, Λουΐζης Ριανκούρ 64 Αθήνα, 11523 

Τμήμα Διεθνών Αγορών 

Τηλ.: 210-6900645 email: globalmarkets@solidus.gr 

Έντυπο Αίτησης για διενέργεια συναλλαγών διεθνών αγορών στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα της Interactive Brokers 

 

Ο υπογράφων ……...….....................................………………..………………..…..(ονοματεπώνυμο),                                    

με Α.Δ.Τ.: .....…………………….…..… και Αριθμό Επενδυτικού Λογαριασμού  …..…..…..……………. 

με την παρούσα αιτούμαι προς τη SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ την ενεργοποίηση  της 

πρόσβασης μου, για τη διενέργεια συναλλαγών στις διεθνείς αγορές μέσω της πλατφόρμας της 

Interactive Brokers LLC είτε (i) μέσω ανοίγματος Απευθείας Λογαριασμού στην Interactive  

Brokers IBCE είτε (ii) μέσω υπολογαριασμού της SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ στην Interactive 

Brokers LLC. Παρακαλούμε να επιλέξετε τον τρόπο που επιθυμείτε να σας παρασχεθεί η 

πρόσβαση στην πλατφόρμα της Interactive  Brokers σημειώνοντας με ένα ευκρινές X 

παρακάτω την επιλογή σας. Υπογράψτε την σχετική ΔΗΛΩΣΗ-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ βεβαιώνοντας 

το γνήσιο της υπογραφής σας από δημόσια αρχή και στείλτε το ταχυδρομικά στην διεύθυνση 

της Εταιρείας ή αποστείλτε μας το παρόν έντυπο ηλεκτρονικά στην διεύθυνση 

globalmarkets@solidus.gr κάνοντας χρήση των υπηρεσιών Έκδοσης Εξουσιοδότησης ή 

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου της κυβερνητικής πλατφόρμας της Ελληνικής Δημοκρατίας 

gov.gr. 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 Interactive Brokers IBCE (Απευθείας Επενδυτικός Λογαριασμός - Disclosed 

account) 

Προϊόντα που υποστηρίζονται: μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα (futures, 

options), cfds, εμπορεύματα, Cash Yield Enhancement, δανεισμός τίτλων. 

Παρεχόμενη Υπηρεσία: Λήψη και Διαβίβαση εντολών (αποκλειστικά) 

Για το άνοιγμα του λογαριασμού σας αποστέλλεται σχετικός σύνδεσμος στο e-mail. 

 Interactive Brokers LLC (Υπολογαριασμός non-Disclosed account) 

Προϊόντα που υποστηρίζονται: μετοχές, παράγωγα, συναλλαγματικές ισοτιμίες, 

εμπορεύματα 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες: Λήψη - Διαβίβαση εντολών και Διοικητική Διαχείριση 

υπολογαριασμού (μεταφορές χρημάτων - τίτλων, χρεώσεις – πιστώσεις υπολογαριασμού)   

 

ΔΗΛΩΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ τη SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ να προβεί στις απαραίτητες 

ενέργειες για την ενεργοποίηση του επενδυτικού μου λογαριασμού, στην Interactive Brokers 

ως έχω επιλέξει ανωτέρω και δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση, για τις σχετικές αμοιβές και 

χρεώσεις όπως αυτές αναφέρονται στον σχετικό πίνακα στην ιστοσελίδα της SOLIDUS 

Securities ΑΕΠΕΥ www.solidus.gr στην ενότητα Αμοιβές-Χρεώσεις-Έξοδα Συναλλαγών Διεθνών 

mailto:globalmarkets@solidus.gr
http://www.solidus.gr/


Αγορών. Δηλώνω ότι έχω μελετήσει και αποδέχομαι τους όρους με τους οποίους παρέχεται 

αυτή η υπηρεσία κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση εκτέλεσης, λήψης και διαβίβασης 

εντολών και συναφών παρεπόμενων υπηρεσιών σε ιδιώτες πελάτες της SOLIDUS Securities 

ΑΕΠΕΥ ή/και από την αντίστοιχη σύμβαση και συμβατικά έγγραφα της Interactive Brokers 

αλλά και τους όρους διενέργειας συναλλαγών και χρήσης της πλατφόρμας οι οποίοι είναι 

αναρτημένοι - επικαιροποιημένοι κάθε φορά στις ιστoσελίδες των δύο εταιρειών 

www.solidus.gr και https://www.interactivebrokers.com. Αποδέχομαι ότι ο συνδυασμός 

κωδικού χρήσης (username) και κωδικού πρόσβασης (password) που θα μου δοθεί από την 

πλατφόρμα με αντιπροσωπεύει και υποκαθιστά πλήρως την υπογραφή μου, στις όποιες 

ηλεκτρονικές συναλλαγές πραγματοποιώ, αποτελεί τεκμήριο χρήσης της υπηρεσίας, βεβαιώνει 

ότι η ηλεκτρονική εντολή προέρχεται από εμένα, καθώς και ότι η ενημέρωση έγινε σε εμένα. 

 

 

 

..................……...…………..(τόπος),                                …..............…..………….(ημερομηνία) 

 

 

Ο Δηλών - Εξουσιοδοτών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …………………….…….        ……………………………………………………………..……. 

(υπογραφή)         Βεβαίωση Γνησίου Υπογραφής από Δημόσια Αρχή 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες αποστείλατε e-mail στο globalmarkets@solidus.gr ή 

επικοινωνήστε στο 210-6900645. 
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