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Η δημοσίευση αυτή παρουσιάζει συνοπτικά τις υπηρεσίες και τα προϊόντα 
που προσφέρει η Eurobank τη χρονική στιγμή που αναρτήθηκε στον 
δικτυακό τόπο της. Η δημοσίευση γίνεται για λόγους προώθησης. Δεν έχει 
δεσμευτική ισχύ, ενώ μπορεί να τροποποιηθεί ή να αναθεωρηθεί χωρίς 
προειδοποίηση.

Για να παράσχει η Eurobank οποιαδήποτε υπηρεσία ή προϊόν και να 
εκτελέσει οποιαδήποτε συναλλαγή, πρέπει:

α.  Ο πελάτης να έχει ενημερωθεί πλήρως για τα χαρακτηριστικά 
και τους όρους της υπηρεσίας, του προϊόντος ή της συναλλαγής, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

β.  Να έχει καταρτιστεί σύμβαση.

Ο πελάτης δεν πρέπει να βασίζεται στη συνοπτική περιγραφή αυτής της 
δημοσίευσης. Η περιγραφή αυτή δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να θεωρηθεί, 
πρόταση για κατάρτιση σύμβασης, ή πρόσκληση για υποβολή τέτοιας 
πρότασης, ή παρότρυνση, προτροπή ή προσφορά για τη διενέργεια 
οποιασδήποτε πράξεως ή τη λήψη επενδυτικής ή άλλης συμβουλής από 
την Eurobank.

Οι συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων και τα επενδυτικά προϊόντα 
από τη φύση τους ενέχουν κινδύνους που μπορούν να οδηγήσουν σε 
απώλεια μέρους ή και του συνόλου της επένδυσης. Οι υπηρεσίες και 
προϊόντα που περιλαμβάνονται στην παρούσα περιγραφή δεν έχουν 
λάβει υπόψη τις συνθήκες, ανάγκες ή επιδιώξεις συγκεκριμένων πελατών. 
Οι διαθέσιμες ή κάποιες από τις διαθέσιμες επιλογές μπορεί να είναι μην 
είναι κατάλληλες για όλους τους πελάτες, με βάση τους συγκεκριμένους 
επενδυτικούς στόχους τους, τις ανάγκες τους και την οικονομική 
κατάστασή τους. Κάποια προϊόντα ή υπηρεσίες μπορεί να μην παρέχονται 
σε ορισμένες δικαιοδοσίες.

Κάθε υποψήφιος επενδυτής πρέπει να αξιολογήσει ο ίδιος τα 
προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. Γι’ αυτό, οι πελάτες πρέπει να 
διαθέτουν τις απαραίτητες επενδυτικές γνώσεις και εμπειρία. Επίσης, 
οφείλουν να αναζητήσουν ανεξάρτητη νομική, φορολογική ή άλλου 
είδους κατάλληλη υποστήριξη για να αξιολογήσουν τις συγκεκριμένες 
υπηρεσίες και προϊόντα, καθώς και τους κινδύνους που συνεπάγεται η 
επένδυση σε αυτά.
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Ρητά επισημαίνεται ότι:

1. Τα αριθμητικά παραδείγματα που αναφέρονται σε αυτήν 
την δημοσίευση είναι καθαρά ενδεικτικά. Δεν υπάρχει καμία 
διαβεβαίωση ότι οι ενδεικτικές τιμολογήσεις ή οποιεσδήποτε άλλες 
υποθέσεις που αναφέρονται στη δημοσίευση ισχύουν και/ή θα 
πραγματοποιηθούν.

2. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη για τις 
μελλοντικές αποδόσεις.

3. Οι προβλέψεις σχετικά με τις μελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν 
ασφαλή ένδειξη για τις μελλοντικές επιδόσεις.

Απαγορεύεται η τροποποίηση καθώς και η αναπαραγωγή της παρούσας 
δημοσίευσης χωρίς τη ρητή συναίνεση της Eurobank.
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