
 

 

3 Ιουνίου, 2019 

 

Αξιότιμε πελάτη, 

 

Θέμα: Global eTrading - Μετάβαση από τη διαπραγμάτευση χρηματοοικονομικών μέσων με την 

υποστήριξη Λογαριασμών τύπου Global eTrading της Τράπεζας Κύπρου, στη 

διαπραγμάτευση μέσω ενός ενιαίου Λογαριασμού Πελατών CISCO (“CISCO Clients’ 

Account”) σε Ευρώ.   

 

Με την παρούσα επιστολή, επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι από την 3
η
 Ιουλίου, 2019 

(«Ημερομηνία Ενεργοποίησης») θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες σημαντικές αλλαγές στην 

πλατφόρμα CISCO Global eTrading («η Πλατφόρμα»). 

 

Η CISCO θα προβεί σε αλλαγή της υπηρεσίας διαπραγμάτευσης χρηματοοικονομικών μέσων Global 

eTrading, μέσω υποστήριξης λογαριασμών στην Τράπεζα Κύπρου («η Τράπεζα»), με την υποστήριξη 

ενός ενιαίου Λογαριασμού Πελατών CISCO σε Ευρώ. Αυτό σημαίνει την κατάργηση της χρήσης των 

λογαριασμών Global eTrading της Τράπεζας και την αντικατάσταση τους με έναν ενιαίο Λογαριασμό 

Πελατών CISCO (“CISCO Clients’ Account”) σε Ευρώ. 

 

Λεπτομέρειες σχετικά με τον λογαριασμό πελατών CISCO Clients’ Account παρατίθενται παρακάτω: 

 

Όνομα λογαριασμού: The Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd – Clients’ A/C  

Αριθμός λογαριασμού: 357030984248 

Αριθμός IBAN:  CY17 0020 0195 0000 3570 3098 4248 

Τράπεζα:  Bank of Cyprus Public Company Limited 

Κωδικός Swift:   BCYPCY2N 

 

Ο Λογαριασμός Πελατών CISCO Clients’ Account θα είναι εκφρασμένος σε Ευρώ και συνεπώς το 

βασικό νόμισμα του λογαριασμού σας στην Πλατφόρμα θα είναι το Ευρώ. Ωστόσο, η Πλατφόρμα θα 

συνεχίσει να λειτουργεί ως πλατφόρμα συναλλαγών πολλαπλών νομισμάτων. Ως εκ τούτου, θα 

εξακολουθήσετε να είστε σε θέση να πραγματοποιείτε συναλλαγές σε όλα τα διαθέσιμα 

χρηματοοικονομικά μέσα, ανεξαρτήτως του νομίσματος διαπράγματευσής τους, αλλά όλες οι 

συναλλαγές θα διακανονίζονται και θα εκκαθαρίζονται σε Ευρώ μέσα από την ίδια την Πλατφόρμα. Η 

Πλατφόρμα παρέχει πλήρη διαφάνεια σχετικά με τις ισχύουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες που 

χρησιμοποιούνται κατά τη στιγμή της διαπραγμάτευσης, για τις περιπτώσεις που το χρηματοοικονομικό 

μέσο δεν διαπραγματεύεται σε Ευρώ. Νοείται ότι, τα έξοδα μετατροπής συναλλάγματος για 

διαπραγματεύσεις στην Πλατφόρμα θα είναι δική σας ευθύνη. 

 

Κατά την Ημερομηνία Ενεργοποίησης, το ταμειακό υπόλοιπο (η "αγοραστική δύναμη") στην Πλατφόρμα 

θα αντικατοπτρίζει το διαθέσιμο ποσό που θα έχετε καταθέσει ή θα έχετε μεταφέρει στον νέο 

Λογαριασμό Πελατών CISCO Clients’ Account. Σημειώστε ότι, για σκοπούς εξακρίβωσης της 

ταυτότητας του πελάτη, οι καταθέσεις ή οι μεταφορές στο νέο λογαριασμό CISCO Clients’ Account 

πρέπει να συμπεριλαμβάνουν αναφορά στον προσωπικό σας αριθμό ταυτότητας ή αριθμό 

διαβατηρίου εάν είστε φυσικό πρόσωπο ή στον αριθμό εγγραφής εταιρείας εάν πρόκειται για 

νομικό πρόσωπο. Παρακαλώ σημειώστε ότι μπορείτε να συνεχίσετε να πραγματοποιείτε καταθέσεις 

στους υπάρχοντες λογαριασμούς συναλλαγών, ήτοι τους Global eTrading λογαριασμούς στην Τράπεζα, 

μέχρι και την 2
α
 Ιουλίου, 2019. 

 



 

 

Από την Ημερομηνία Ενεργοποίησης, οποιοδήποτε υπόλοιπο εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο στον 

προσωπικό σας λογαριασμό Global eTrading στην Τράπεζα (και το οποίο δεν έχει μεταφερθεί στο νέο 

λογαριασμό CISCO Clients’ Account), δεν θα εμφανίζεται ως αγοραστική δύναμη στην Πλατφόρμα. 

 

Κατά την Ημερομηνία Ενεργοποίησης: 

 Όλες οι ανοικτές θέσεις που τηρούνται κάτω από τους υπάρχοντες λογαριασμούς σας στην 

Πλατφόρμα, θα μεταφερθούν στο νέο υπολογαριασμό σε Ευρώ, κάτω από τον υπάρχων 

αναγνωριστικό κωδικό χρήστη. 

 Όλες οι τυχόν ανοικτές εντολές σας αγοράς ή/και πώλησης θα ακυρωθούν κατά τη μετάβαση στο 

νέο καθεστώς. 

 Ο λογαριασμός σας στην Τράπεζα με το υφιστάμενο καθεστώς θα σας παρέχει τη δυνατότητα 

καταχώρησης μόνο εντολών πώλησης. 

 

Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιθυμείτε να μεταβείτε στο νέο καθεστώς, όπως περιγράφεται πιο 

πάνω, η CISCO μπορεί να σας προσφέρει τις ακόλουθες δύο εναλλακτικές λύσεις για τις οποίες 

προτρέπεστε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας πριν την Ημερομηνία Ενεργοποίησης: 

 

1. Μπορείτε να συνεχίσετε να διαπραγματεύεστε σε μετοχές και ETFs στα Αμερικάνικα, Ευρωπαϊκά 

και Καναδικά Χρηματιστήρια μέσω της πλατφόρμας XNET, μιας εναλλακτικής πλατφόρμας 

συναλλαγών που προσφέρεται από την CISCO. Μέσω αυτής της επιλογής, θα έχετε τη δυνατότητα 

να διατηρείτε λογαριασμούς διαπραγμάτευσης με την Τράπεζα και σε άλλα νομίσματα εκτός του 

Eυρώ, δηλαδή, USD, GBP, SEK, NOK, CHF και CAD. 

 

2. Εάν εξακολουθείτε να επιθυμείτε να διαπραγματεύεστε μέσω της υπάρχουσας Πλατφόρμας με την 

επιλογή πολλαπλών νομισμάτων (EUR, USD, GBP και CHF), τότε μπορούμε να σας βοηθήσουμε 

να υποβάλετε αίτηση για άνοιγμα λογαριασμού απευθείας στην SAXO Bank, η οποία είναι ο 

ιδιοκτήτης και φορέας υποδομής της Πλατφόρμας. Συγκεκριμένα, μπορούμε να σας βοηθήσουμε 

στη συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων της SAXO Bank, τα οποία, αφού υπογράψετε, 

μπορούμε στη συνέχεια να τα προωθήσουμε εκ μέρους σας στην SAXO Bank για ολοκλήρωση της 

διαδικασίας ανοίγματος λογαριασμού που συμπεριλαμβάνει τις σχετικές εγκρίσεις τύπου KYC 

(“Know Your Customer”) από την SAXO Bank. Στην περίπτωση αυτή, η CISCO θα συνεχίσει να 

ενεργεί ως χρηματιστηριακός εκπρόσωπος σας και μπορεί να δέχεται και να προωθεί τις εντολές 

σας και να σας βοηθά με τυχόν απορίες σας σχετικά με την Πλατφόρμα. 

 

Σε περίπτωση που δεν επικοινωνήσετε μαζί μας πριν την Ημερομηνία Ενεργοποίησης, θα θεωρήσουμε 

ότι είστε σύμφωνοι με τη σχετική μετάβαση στο νέο καθεστώς.  

 

Τέλος, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, σε περίπτωση που δεν έχετε προβεί στην απαιτούμενη 

επικαιροποίηση των στοιχείων του χρηματιστηριακού σας λογαριασμού που διατηρείτε με την CISCO, 

με σκοπό τη διενέργεια συναλλαγών σε χρηματοοικονομικά μέσα, η CISCO συμμορφούμενη με τις 

σχετικές νομοθεσίες, οδηγίες και κανονισμούς, έχει προβεί στην απενεργοποίηση του λογαριασμού σας. 

Για να είναι δυνατή η διενέργεια των χρηματιστηριακών σας συναλλαγών, προτρέπεστε όπως 

προχωρήσετε με την επικαιροποίηση των στοιχείων του λογαριασμού σας έτσι ώστε αυτός να καταστεί 

και πάλι ενεργός.  

 

Το εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό της CISCO παραμένει στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσει 

και να διευκολύνει τη διαπραγμάτευση σας σε χρηματοοικονομικά μέσα με τον πιο απρόσκοπτο τρόπο. 



 

 

 

 

Παρακαλούμε, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες που τυχόν να 

χρειαστείτε, στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: 

 

Όνομα Επικοινωνίας   Τηλέφωνο 

Στέλιος Πασχάλης   +357 22 121826 

Γιάννος Ιωάννου   +357 22 121827 

Γιώργος Κορακοβούνης   +357 22 121835 

Βαλάντω Δημητρίου   +357 22 121757 

Πόλυ Γεωργίου    +357 22 121760 

 

ΦΑΞ:                   +357 22 123740 

Emai:                  globalinfo@bankofcyprus.com 

 

 

Με εκτίμηση, 

The Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd 

 


