
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
Σελ. 4-5: «Στοιχεία Πελάτη»
Συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία που ζητούνται και απαντή-
στε σε όλες τις ερωτήσεις (Φυσικό Πρόσωπο)

Σελ. 5 ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
 
Σελ. 6-7: «Στοιχεία Πελάτη» 
Συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία που ζητούνται και απαντή-
στε σε όλες τις ερωτήσεις (Νομικό Πρόσωπο)

Σελ. 7 ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
 
Σελ.7: «Επιλογή Τρόπου Επικοινωνίας και Μέσου Ενημέρω-
σης» Δηλώστε το e-mail σας
 
Σελ. 7-9: «Δηλώσεις-Βεβαιώσεις Πελάτη»
Δηλώστε αν έχετε κάποια από αναφερόμενες ιδιότητες ή 
συνδέεστε με κάποιον/α με την έννοια του συνδεδεμένου 
προσώπου όπως αυτή αναφέρεται σχετικά.
Δηλώστε αν σκοπεύετε να επενδύσετε σε Πολύπλοκα Χρη-
ματοπιστωτικά Μέσα

Σελ. 9 ΥΠΟΓΡΑΦΗ
 
Σελ. 9: «Πρόσθετα Στοιχεία Επαλήθευσης & Εξακρίβωσης 
της Ταυτότητας σας »
Διαβάστε προσεκτικά για τα απαιτούμενα στοιχεία επαλή-
θευσης και εξακρίβωσης που πρέπει να προσκομίσετε
 
Σελ. 11-16: «Ερωτηματολόγιο Συμβατότητας» 
Διαβάστε προσεκτικά και απαντήστε στις Ερωτήσεις

Σελ. 16 ΥΠΟΓΡΑΦΗ
 
Σελ. 17-53: «Προσυμβατικό Πακέτο Ενημέρωσης» 
Διαβάστε προσεκτικά πριν από την υπογραφή της σύμβα-
σης τις πληροφορίες για την SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ και 
τον τρόπο λειτουργίας της, την κατηγοριοποίηση πελατών 
και χρηματοπιστωτικών επενδυτικών προϊόντων καθώς και 
για τους κινδύνους που σχετίζονται με τις επενδύσεις στις 
διάφορες κατηγορίες χρηματοπιστωτικών μέσων.
 
Σελ. 54-82: «Σύμβαση Λήψης-Διαβίβασης και Εκτέλεσης 
Εντολών και Συναφών Παρεπόμενων Υπηρεσιών σε Ιδιώ-
τες Πελάτες»
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην ΣΕΛ. 54 και  διαβάστε 
προσεκτικά τους όρους με τους οποίους θα συναλλάσσε-
στε με την SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ. Υπογράψτε την σύμ-
βαση στην Σελ. 82 Υπογράψτε τη Σύμβαση *

Σελ. 82: Η υπογραφή σας πρέπει να θεωρηθεί ως προς το 
γνήσιο της από Δημόσια Αρχή

Σελ. 84-87:  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI «ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗ-
ΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ»   
Εφόσον επιθυμείτε να διενεργήσετε συναλλαγές επί κινη-
τών αξιών με την χρήση βραχυπρόθεσμης πίστωσης δια-
βάστε, συμπληρώστε και υπογράψετε την σύμβαση αυτή-
σελ. 87 
 
Σελ. 88-89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: « Αίτηση Αλλαγής Κατηγοριο-
ποίησης Ιδιώτη Πελάτη»
Εφόσον επιθυμείτε να κατηγοριοποιηθείτε ως επαγγελμα-
τίας πελάτης σύμφωνα με τα κριτήρια αλλαγής της κατη-
γοριοποίησης του ιδιώτη πελάτη που αναφέρονται στην 
σελ. 89 συμπληρώστε και Υπογράψτε την σχετική Αίτηση  
σελ. 88
 
Σελ. 90-91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: «Δήλωση για διαβίβαση εντο-
λών απευθείας στην SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ»
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συναλλάσσεστε απευθεί-
ας με την SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ διαβάστε, συμπληρώ-
στε και Υπογράψετε την Εξουσιοδότηση αυτή στην σελ. 91 
 
Σελ. 92-93: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V «Εξουσιοδότηση για διενέργεια 
συναλλαγών μέσω Συνδεδεμένου Αντιπροσώπου»
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συναλλάσσεστε μέσω κά-
ποιου Συνδεδεμένου Αντιπροσώπου της SOLIDUS Securities 
ΑΕΠΕΥ διαβάστε, συμπληρώστε, δηλώστε μας τον αντι-
πρόσωπο που εξουσιοδοτείτε σχετικά και Υπογράψετε την 
Εξουσιοδότηση αυτή στην σελ. 93
 
Σελ. 94-95: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI «Εξουσιοδότηση για διενέρ-
γεια συναλλαγών μέσω τρίτης συνεργαζόμενης Εταιρείας  
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συναλλάσσεστε με την 
SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ μέσω κάποιας τρίτης Εταιρεί-
ας  Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που συνεργάζεται 
με την SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ διαβάστε, συμπληρώστε, 
δηλώστε μας την ΕΠΕΥ που εξουσιοδοτείτε σχετικά και 
Υπογράψετε την Εξουσιοδότηση αυτή στην σελ. 95*
 
Σελ. 96-97: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ «Εξουσιοδότηση για διενέρ-
γεια συναλλαγών μέσω τρίτης συνεργαζόμενης Ανώνυμης 
Εταιρείας Επενδυτικής Διαμεσολάβησης»
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συναλλάσσεστε με την 
SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ μέσω κάποιας τρίτης Ανώνυμης 
Εταιρείας Επενδυτικής Διαμεσολάβησης που συνεργάζεται 
με την SOLIDUS SecuritiesΑΕΠΕΥ διαβάστε, συμπληρώστε, 
δηλώστε μας την ΑΕΕΔ που εξουσιοδοτείτε σχετικά και 
Υπογράψετε την Εξουσιοδότηση αυτή στην σελ. 97*

Μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών | Μέλος του X.Α.K
SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

* Η υπογραφή σας πρέπει να θεωρηθεί ως προς το γνήσιό της από Δημόσια Αρχή.


