Προς τη:
SOLIDUS Securities Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Λουΐζης Ριανκούρ αρ. : 64
Πύργος Απόλλων
Αθήνα, 115 23
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
τηλ.: 210.69.00.600 fax: 210.69.80.214 email: backoffice@solidus.gr
ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ XNET
Ο υπογράφων ……...…..............................................………………..………..(ονοματεπώνυμο),
με Α.Δ.Τ.: .....…………………..… και Κωδικό Επενδυτικού Λογαριασμού ……..…..…………….
με την παρούσα αιτούμαι προς τη SOLIDUS Securities Α.Ε.Π.Ε.Υ την ενεργοποίηση πλέον του λογαριασμού της Ελληνικής Αγοράς Κινητών Αξιών (Μετοχές, Ομόλογα,
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια του Χ.Α.) που ενεργοποιείται κατά την υπογραφή της
σύμβασης-, και του υπολογαριασμού:

- XNET για την παροχή των υπηρεσιών εκτέλεσης, εκκαθάρισης και θεματοφυλακής επί
μετοχών και ETF's διαπραγματεύσιμων στις διεθνείς αγορές.
Με την παρούσα:
✓ δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση, για τις εν ισχύ χρεώσεις που επιβαρύνουν τον
υπολογαριασμό (έξοδα και λοιπές αμοιβές εκτέλεσης, εκκαθάρισης, θεματοφυλακής,
μεταφοράς τίτλων, κ.α.), όπως αυτές αναφέρονται στον σχετικό πίνακα στην ιστοσελίδα
της Solidus Securities www.solidus.gr στην ενότητα Χρεώσεις-Έξοδα Λογαριασμών
Διεθνών Αγορών
✓ εξουσιοδοτώ το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών να προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες για την ενεργοποίηση του/των υπολογαριασμού/ών (ανά νόμισμα
συναλλαγής) που αιτούμαι ανωτέρω.
✓ έχω λάβει γνώση ότι σε περίπτωση διενέργειας συναλλαγών (αγορών) για την
εξόφληση της οποίας απαιτείται συναλλαγματική μετατροπή από άλλο νόμισμα για την
οποία δεν έχω δώσει συγκεκριμένες οδηγίες-εντολές, το τμήμα εκκαθάρισης θα
προβαίνει στη απαιτούμενη μετατροπή κατά την ημερομηνία εκκαθάρισης της
συναλλαγής. Αντιστοίχως σε περίπτωση διενέργειας συναλλαγών (πωλήσεων) το
τίμημα θα παραμένει μετά την εκκαθάριση στο νόμισμα συναλλαγής και για τη
μετατροπή του απαιτείται σχετική εντολή μου προς την εταιρεία.
✓ συναινώ στην προσαρμογή του/των υπολογαριασμού/ών στην λειτουργία της
υπηρεσίας AXIAsms του Χρηματιστηρίου Αθηνών έτσι ώστε να ενημερώνομαι (και)
από το Χρηματιστήριο για τις χρηματιστηριακές κινήσεις που εκτελούνται για
λογαριασμό μου στο XNET μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας (SMS),
ή/και μέσω internet με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στα αντίστοιχα
στοιχεία που έχω δηλώσει στην εταιρεία σας.

..................……...…………..(τόπος),

…..............…..………….(ημερομηνία)
Ο πελάτης

………………….
(υπογραφή)
Το αρμόδιο τμήμα της SOLIDUS Securities Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα έρθει σε επικοινωνία μαζί σας για
περαιτέρω οδηγίες, διευκρινήσεις εφόσον κριθεί απαραίτητο..

