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Αγαπητέ πελάτη, 

 

Θέμα : Έξοδα Θεματοφυλακής (“Safekeeping Fees”) αναφορικά με τη διατήρηση και 

φύλαξη του χαρτοφυλακίου σας υπό τον χειρισμό της The Cyprus Investment and 

Securities Corporation Ltd (“CISCO” η «Εταιρεία») 

 

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε ότι οι διάφορες τροποποιήσεις των 

Κανονισμών οι οποίες γίνονται κατά καιρούς και εφαρμόζονται βάσει του σχετικού 

Κανονιστικού Πλαισίου για τις επενδυτικές εταιρείες, οδηγούν αναπόφευκτα στη σημαντική 

αύξηση των ρυθμιστικών και κανονιστικών απαιτήσεων με επιπρόσθετο οικονομικό κόστος 

για την Εταιρεία.   

 

Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε ψηλού επιπέδου υπηρεσίες μέσα στα 

αυστηρά εποπτικά πλαίσια των Ευρωπαϊκών Αρχών, η Εταιρεία έχει προχωρήσει στην 

αναθεώρηση της τιμολογιακής της πολιτικής, με την εφαρμογή χρεώσεων για τη φύλαξη του 

χαρτοφυλακίου σας υπό τον χειρισμό της («Έξοδα Θεματοφυλακής», “Safekeeping Fees”), στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου («ΧΑΚ»), στο Χρηματιστήριο Αθηνών («ΧΑ») και στην πλατφόρμα 

ΧΝΕΤ, με ισχύ από την 1ην Αυγούστου 2020, ως ακολούθως: 

 

Μέση Αξία Χαρτοφυλακίου  Ετήσια Χρέωση 

Ευρώ  0 – 250.000  Δωρεάν 

Ευρώ  250.000 - Απεριόριστο 0,08% 

 

Τα Έξοδα Θεματοφυλακής είναι πληρωτέα σε Ευρώ, δύναται να υπόκεινται σε χρέωση ΦΠΑ και 

θα τιμολογούνται ανά τρίμηνο, επί της μεσοσταθμικής αξίας του χαρτοφυλακίου σας. 

 

Την αναθεωρημένη τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας, η οποία συμπεριλαμβάνει και τα Έξοδα 

Θεματοφυλακής (“Safekeeping Fees”), μπορείτε να ανατρέξετε στον διαδικτυακό της τόπο, στη 

διεύθυνση www.cisco-online.com.cy.        

 

Με αφορμή την επικοινωνία μας αυτή, επιθυμούμε να σας ευχαριστήσουμε για την πολύχρονη 

συνεργασία μας προσδοκώντας στην ευδόκιμη συνέχιση της και να σας διαβεβαιώσουμε ότι 

θα συνεχίσουμε να σας παρέχουμε χρηματιστηριακές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, 

αξιοπιστίας και ασφάλειας, ανταποκρινόμενοι στην κάλυψη των επενδυτικών σας αναγκών 

στις χρηματιστηριακές αγορές, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.  

 

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας 

στο τηλέφωνο 00357-22121700 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση 

ciscocustomerservice@bankofcyprus.com.  

 

Με εκτίμηση, 

Για τη The Cyprus Investment and Securities Corporation 

http://www.cisco-online.com.cy/
mailto:ciscocustomerservice@bankofcyprus.com

