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ΈΓΓΡΑΦΟ  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 

 
1. Εισαγωγή  

Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια 

Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς και τα υποκαταστήματα της, που έχουν 

άδεια λειτουργίας σε οποιαδήποτε χώρα μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) έχει 

υιοθετήσει Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων, προκειμένου να εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του ως προς την εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών για τον 

προσδιορισμό, αποφυγή και διαχείριση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων.  

 

2. Πεδίο Εφαρμογής  

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται σε όλες τις επενδυτικές και σχετικές παρεπόμενες 
υπηρεσίες (οι «Υπηρεσίες») που παρέχονται από το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας Επενδυτικών Υπηρεσιών και 
Δραστηριοτήτων και Παρεπόμενων Υπηρεσιών και/ή της Συμφωνίας Υπηρεσιών 
Θεματοφυλακής, ως εφαρμόζονται, στους πελάτες και οι οποίες ρυθμίζονται από τον Νόμο 
(η «Συμφωνία»).  Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, «Νόμος» σημαίνει το περί 
Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007 
(Νόμος 144(Ι)/2007) όπως αυτός, τροποποιείται, αντικαθίσταται, επεκτείνεται ή 
επαναθεσπίζεται, από καιρού εις καιρό.  
 
Οποιοιδήποτε άλλοι κεφαλαιοποιημένοι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική 

και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά τυγχάνουν της ερμηνείας που τους αποδίδεται στη 

Συμφωνία. 

 

3. Προσδιορισμός Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων  

 
3.1 Ορισμός Σύγκρουσης Συμφερόντων 
Ως σύγκρουση συμφερόντων ορίζεται η σύγκρουση που μπορεί να ανακύψει κατά την 

παροχή επενδυτικών ή σχετικών παρεπόμενων υπηρεσιών ή συνδυασμού αυτών σε πελάτη 

του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου, η οποία δύναται να είναι προς το συμφέρον του 

Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου ή κάποιου αρμόδιου προσώπου ή προσώπου 

συνδεόμενο άμεσα ή έμμεσα με αυτό με σχέση ελέγχου (ή κάποιου άλλου πελάτη για 

λογαριασμό του οποίου ενεργεί το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου), ενώ την ίδια στιγμή 

δύναται να ζημιώσει τα συμφέροντα του πελάτη, στον οποίο παρέχεται η Υπηρεσία.  

 

3.2 Γενικές Αρχές  
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Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τον εντοπισμό των 

περιπτώσεων συγκρούσεων συμφερόντων, και για το σκοπό αυτό εξακριβώνει εάν το 

Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ή αρμόδιο πρόσωπο ή πρόσωπο συνδεόμενο άμεσα ή 

έμμεσα με αυτό με σχέση ελέγχου κατά την παροχή επενδυτικών ή σχετικών παρεπόμενων 

υπηρεσιών ή συνδυασμού αυτών:  

 

 πιθανό να αποκομίσει οικονομικό κέρδος ή να αποφύγει οικονομική ζημιά σε βάρος του 
πελάτη,  

 έχει, ως προς την έκβαση μιας υπηρεσίας που παρέχεται στον πελάτη ή μιας 
συναλλαγής που πραγματοποιείται για λογαριασμό του, συμφέρον διαφορετικό από το 
αντίστοιχο του πελάτη στην έκβαση αυτή,  

 έχει οικονομικό ή άλλο κίνητρο να ευνοήσει τα συμφέροντα άλλου πελάτη ή ομάδας 
πελατών σε βάρος των συμφερόντων του πελάτη,  

 ασκεί την ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα με τον πελάτη,  
 λαμβάνει ή θα λάβει από άλλο πρόσωπο, εκτός του πελάτη, αντιπαροχή σχετιζόμενη με 

υπηρεσία που παρέχεται στον πελάτη, υπό μορφή χρημάτων, αγαθών ή υπηρεσιών, 
άλλη από τη συνήθη προμήθεια ή αμοιβή για την παροχή της υπηρεσίας αυτής. 

 

3.3 Περιπτώσεις Ενδεχόμενων Συγκρούσεων Συμφερόντων 

Οι ακόλουθες αποτελούν περιπτώσεις στις οποίες  μπορεί να ανακύψει συγκρούσεις 
συμφερόντων μεταξύ του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου και των πελατών του: 
 

 Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου δυνατόν να ενεργήσει για το ίδιο και/ή για άλλο πελάτη 
του ως αγοραστής και/ή πωλητής, και δυνατόν να εκτελεί διαφορετικές εντολές (έστω και 
αντίθετες μεταξύ αυτών) για λογαριασμό διαφορετικών πελατών του. 

 
 Οποιοσδήποτε σύμβουλος και/ή υπάλληλος του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου 

δυνατόν να είναι σύμβουλος ή να κατέχει και/ή συναλλάσσεται σε αξίες ή άλλως πώς να 
έχει συμφέρον σε οποιαδήποτε εταιρεία, στις αξίες της οποίας πραγματοποιεί συναλλαγές 
το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου για λογαριασμό του πελάτη. 

 
 Η συναλλαγή δυνατόν να αφορά αξίες, εκδότης των οποίων είναι το Συγκρότημα Τράπεζας 

Κύπρου και/ή οποιαδήποτε άλλη συνδεδεμένη εταιρεία του Συγκροτήματος και/ή 
οποιοσδήποτε πελάτης τους. 

 
 Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου δυνατόν να δικαιούται σε είσπραξη οποιουδήποτε 

ποσού υπό μορφή προμήθειας ή άλλως πως από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο που 
χρησιμοποιήθηκε κατά την παροχή των υπηρεσιών. 

 
 Οποιαδήποτε εταιρεία του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου δυνατόν να συναλλάσσεται 

για λογαριασμό του πελάτη μέσω οποιασδήποτε άλλης εταιρείας του Συγκροτήματος. 
 
 Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου δυνατόν να ενεργεί ως αντιπρόσωπος του πελάτη σε 

σχέση με συναλλαγές για τις οποίες ενεργεί ως αντιπρόσωπος άλλων πελατών και/ή 
οποιασδήποτε άλλης εταιρείας του Συγκροτήματος. 

 
 Η συναλλαγή δυνατόν να αφορά αξίες οποιασδήποτε εταιρείας, για την οποία το 

Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ενεργεί ως ανάδοχος, ειδικός διαπραγματευτής (market 
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maker), σύμβουλος, δανειστής, τραπεζίτης, διευθυντής έκδοσης, διαχειριστής επενδύσεων 
και/ή έχει οποιαδήποτε εμπορική ή άλλη σχέση. 

 

 Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου δυνατόν να λάβει, διαβιβάσει ή εκτελέσει εντολές σε 
παρόμοια χρηματοοικονομικά μέσα, από τις οποίες προκύπτουν σε όφελος του 
Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου, διαφορετικά είδη ή ποσά κέρδους, προμήθειας ή 
αμοιβής. 

 

4. Αποφυγή και Διαχείριση Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων 

Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου λαμβάνει όλα τα δυνατόν εύλογα διοικητικά και οργανωτικά 
μέτρα προκειμένου να αποφεύγει συγκρούσεις συμφερόντων ή να επιλύει υφιστάμενες 
συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ αφενός του ιδίου, ή κάποιου αρμοδίου προσώπου ή 
προσώπου συνδεόμενο άμεσα ή έμμεσα με αυτό με σχέση ελέγχου και του πελάτη του ή 
αφετέρου μεταξύ των πελατών του. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:  
 

4.1 Χωριστή εποπτεία και διαχωρισμός τμημάτων / λειτουργιών   

Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου λαμβάνει μέτρα για τη χωριστή εποπτεία και το 

λειτουργικό διαχωρισμό των διαφόρων τμημάτων του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου 

που παρέχουν υπηρεσίες σε πελάτες, τα συμφέροντα των οποίων ενδέχεται να 

συγκρούονται με εκείνα άλλων πελατών ή με τα συμφέροντα του Συγκροτήματος Τράπεζας 

Κύπρου. Όπου κρίνεται απαραίτητο, το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου λαμβάνει μέτρα για 

τη χωριστή εποπτεία και διαχωρισμό των λειτουργιών των αρμόδιων προσώπων, 

προκειμένου να αποφεύγεται ή/και να ελέγχεται η ταυτόχρονη ή διαδοχική συμμετοχή ενός 

αρμόδιου προσώπου σε χωριστές υπηρεσίες ή δραστηριότητες, η οποία ενδέχεται να 

οδηγήσει σε καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων ή να παρεμποδίσει τη σωστή διαχείριση 

τέτοιων καταστάσεων.   

 

4.2 Δυνατότητα άρνησης παροχής υπηρεσιών 

Όπου ήδη παρέχονται υπηρεσίες σε κάποιο πελάτη και είναι προφανές ότι από την παροχή 

υπηρεσιών σε κάποιο άλλο νέο πελάτη ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων, η 

οποία δεν θα μπορεί να τύχει αποτελεσματικού χειρισμού, τότε το Συγκρότημα Τράπεζας 

Κύπρου μπορεί να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών στο δεύτερο πελάτη.  

 

4.3 Διαχείριση εμπιστευτικών και άλλων πληροφοριών  

Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου εφαρμόζει ένα σύστημα ‘‘Chinese Walls’’ ώστε να 

προλαμβάνει τη διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών μεταξύ τμημάτων και εταιρειών του 

Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει το φυσικό διαχωρισμό 

των διαφόρων τμημάτων και το διαχωρισμό των δεδομένων και συστημάτων πληροφορικής 

κάθε τμήματος ώστε τα απασχολούμενα σε κάθε τμήμα πρόσωπα να μην έχουν άμεση 

φυσική πρόσβαση σε αρχεία και πληροφορίες που αφορούν το αντικείμενο εργασίας άλλου 
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τμήματος και που δεν θεωρούνται απαραίτητα για την εκτέλεση κάποιας συγκεκριμένης 

εργασίας. Κατά συνέπεια, οι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση μόνο στα αρχεία και πληροφορίες 

που θεωρούνται απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.  

 

4.4 Αμοιβή αρμόδιων προσώπων 

Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου λαμβάνει μέτρα για την εξάλειψη κάθε άμεσης σύνδεσης 

μεταξύ της αμοιβής αρμοδίων προσώπων που ασκούν κατά κύριο λόγο μια δραστηριότητα 

αφενός και αφετέρου, της αμοιβής διαφορετικών αρμόδιων προσώπων που ασκούν κατά 

κύριο λόγο άλλη δραστηριότητα ή των εσόδων που δημιουργούν αυτά τα διαφορετικά 

πρόσωπα, όταν ενδέχεται να προκληθεί σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τις 

δραστηριότητες αυτές.  

 
4.5 Ανάρμοστη επιρροή 
Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου λαμβάνει μέτρα για την αποφυγή ή τον περιορισμό της 
άσκησης ανάρμοστης επιρροής στον τρόπο με τον οποίο ένα αρμόδιο πρόσωπο παρέχει 
Υπηρεσίες ή αναλαμβάνει συναφή δραστηριότητες. 
 
4.6 Εκπαίδευση  
Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου παρέχει συνεχή εκπαίδευση και πληροφόρηση σε όλα τα 
αρμόδια πρόσωπα σχετικά με ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων. 
 

5. Γνωστοποίηση στον Πελάτη 

Σε περίπτωση που οι οργανωτικές ή διοικητικές ρυθμίσεις που εφαρμόζει το Συγκρότημα 

Τράπεζας Κύπρου για τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων, δεν επαρκούν για να 

εξασφαλιστεί με εύλογη βεβαιότητα ότι οι κίνδυνοι που επηρεάζουν αρνητικά τα συμφέροντα 

των πελατών θα αποφευχθούν, το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου θα γνωστοποιήσει στον 

πελάτη τη γενική φύση ή/και τις πηγές των συγκρούσεων συμφερόντων προτού αναλάβει να 

του παρέχει υπηρεσίες.  

 

Η γνωστοποίηση αυτή πραγματοποιείται σε Σταθερό Μέσο (το οποίο είναι οποιοδήποτε 

μέσο το οποίο επιτρέπει στον πελάτη να φυλάσσει πληροφορίες που απευθύνονται 

προσωπικά σε αυτόν, με τρόπο που είναι προσβάσιμο για μελλοντική αναφορά για επαρκή 

περίοδο για τους σκοπούς των πληροφοριών και το οποίο επιτρέπει την αμετάβλητη 

παραγωγή των φυλασσόμενων πληροφοριών) και περιλαμβάνει επαρκείς λεπτομέρειες, 

λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του πελάτη ώστε να επιτραπεί σε αυτόν να λάβει 

ενημερωμένη απόφαση (informed decision) σε σχέση με την Υπηρεσία στο πλαίσιο της 

οποίας ανακύπτει η σύγκρουση συμφερόντων. Εάν ο πελάτης αντιτίθεται όπως το 

Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ενεργήσει για αυτόν σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να 

ειδοποιήσει γραπτώς το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου.  
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6. Πρόσθετες Λεπτομέρειες  

Πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων δύνανται να 

δοθούν από το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου στον πελάτη μετά από σχετικό του αίτημα. 

 


