
 

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (ΕΒΠ) 

 

Global Markets Private Banking Sales Desk 

 

 
 

Σκοπός: Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν επενδυτικό προϊόν. Δεν αποτελεί υλικό εμπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει 
του νόμου για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους, το κόστος, τα δυνητικά κέρδη και ζημίες του παρόντος προϊόντος και να σας βοηθήσουν να το 
συγκρίνετε με άλλα προϊόντα. 

Προϊόν 

Ονομασία: Digital coupon on Bloomberg Commodity Index (USD) 

Κωδικός αναγνώρισης προϊόντος:   ISIN:  XS2361824282 

Παραγωγός - Εκδ: 
Eurobank A.E. 

www.eurobank.gr, Όθωνος 8, 10557, Αθήνα, τηλ. 210 3337000 

Εποπτεύουσα Αρχή: 
Τράπεζα της Ελλάδος www.bankofgreece.gr ,Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr (Η 

κατανομή των αρμοδιοτήτων των δύο Αρχών καθορίζεται από τη σχετική Νομοθεσία). 

Ημερομηνία Παραγωγής ΕΒΠ: 14/07/2021 

 
   Πρόκειται να αγοράσετε ένα σύνθετο χρηματοοικονομικό προϊόν που ίσως δυσκολευτείτε να κατανοήσετε. 
 

Τι είναι αυτό το προϊόν; 

Τύπος:   Επενδυτικό προϊόν σε μορφή δομημένων τίτλων. 
 
Στόχος:  Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να παρέχει απόδοση υπό μορφή (1) ετήσιων καταβολών τόκου και (2) μιας καταβολής μετρητών κατά την ημερομηνία λήξης. Το προϊόν 

είναι σταθερής διάρκειας και θα τερματιστεί κατά την ημερομηνία λήξης. 
Τόκοι: Σε κάθε ημερομηνία καταβολής τόκου θα λάβετε μια καταβολή τόκου αξίας USD, με βάση τις παρακάτω συνθήκες:  
- Ονομαστικό ποσό προϊόντος * 3.00% εάν το εκάστοτε επίπεδο αναφοράς του Υποκείμενου δείκτη κατά την αμέσως προηγούμενη ημερομηνία παρακολούθησης επιτοκίου 

είναι σε επίπεδο ίσο με ή μεγαλύτερο από το αρχικό επίπεδο αναφοράς του Υποκείμενου δείκτη.  
- Ονομαστικό ποσό προϊόντος * 1.00% εάν το εκάστοτε επίπεδο αναφοράς του Υποκείμενου δείκτη κατά την αμέσως προηγούμενη ημερομηνία παρακολούθησης επιτοκίου 

είναι σε επίπεδο μικρότερο από το αρχικό επίπεδο αναφοράς του Υποκείμενου δείκτη.  
Οι σχετικές ημερομηνίες αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 

Αρχικό Επίπεδο αναφοράς του Υποκείμενου δείκτη: Το επίπεδο αναφοράς κατά την Aρχική Hμερομηνία Aποτίμησης, 9 Ιουλίου 2021, 93.4966  
Επίπεδο αναφοράς: Η επίσημη τιμή  κλεισίματος του υποκείμενου δείκτη σε κάθε ημερομηνία παρακολούθησης επιτοκίου. 
   

Ημερομηνίες παρακολούθησης επιτοκίου Ημερομηνίες καταβολής τόκου 

11-Ιουλίου-22 13-Ιουλίου-22 

10-Ιουλίου-23 12-Ιουλίου-23 

9-Ιουλίου-24 11-Ιουλίου-24 

9-Ιουλίου-25 11-Ιουλίου-25 

9-Ιουλίου-26 13-Ιουλίου-26 

Ημερομηνία έκδοσης: 13 Ιουλίου 2021 
Τερματισμός κατά την ημερομηνία λήξης: Κατά τον τερματισμό του προϊόντος κατά την ημερομηνία λήξης θα λάβετε το Ονομαστικό ποσό του προϊόντος. 
Σύμφωνα με τους όρους του προϊόντος, θα γίνονται προσαρμογές σε κάποιες από τις ημερομηνίες που προσδιορίζονται παραπάνω, εάν η αντίστοιχη ημερομηνία δεν είναι εργάσιμη 
ημέρα ή ημέρα συναλλαγής (κατά περίπτωση).  
Οι όροι του προϊόντος προβλέπουν επίσης ότι σε περίπτωση που λάβουν χώρα κάποια έκτακτα γεγονότα (1) είναι δυνατόν να γίνουν προσαρμογές στο προϊόν ή/και (2) o εκδότης 
του προϊόντος δύναται να τερματίσει το προϊόν πρόωρα. Τα γεγονότα αυτά προσδιορίζονται στους όρους του προϊόντος και σχετίζονται κυρίως με τον υποκείμενο δείκτη, το προϊόν 
και τον εκδότη του προϊόντος. Η απόδοση που (τυχόν) θα αποκομίσετε από έναν τέτοιο πρόωρο τερματισμό ενδέχεται να είναι διαφορετική από τα σενάρια που περιγράφονται 
παραπάνω και μπορεί να είναι μικρότερη από το ποσό που επενδύσατε. 
Στοιχεία προϊόντος: 

Νόμισμα προϊόντος Δολάριο ΗΠΑ (USD) 
 

 Επιτόκιο & Συχνότητα Επιτοκίου 3.00% Μέγιστη Ετήσια πληρωμή 
 

Ονομαστικό ποσό προϊόντος USD 50,000 
 

 Τιμή έκδοσης 
100% του Ονομαστικού ποσού 

προϊόντος 
 

Ελάχιστο Ονομαστικό ποσό  USD 50,000 
 

 Ημερομηνία λήξης 13 Ιουλίου 2026 
 

Υποκείμενος δείκτης 
Bloomberg Commodity Index 

           (Bloomberg: BCOM Index) 
 

 
Εξαργύρωση κατά την 
Ημερομηνία λήξης  

Το Ονομαστικό ποσό προϊόντος 
 

Στοχευόμενος ιδιώτης επενδυτής: Το προϊόν απευθύνεται σε ιδιώτες επενδυτές που πληρούν όλα τα παρακάτω κριτήρια: 
1. έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν, μετά από ενημέρωση, σε μια επενδυτική απόφαση μέσω  επαρκούς γνώσεως και κατανόησης του προϊόντος και των συγκεκριμένων 
κινδύνων και αποδόσεών του είτε ανεξάρτητα είτε μέσω επαγγελματικών συμβουλών και διαθέτουν εμπειρία στις επενδύσεις ή/και στην διακράτηση μιας σειράς παρόμοιων 
προϊόντων που προσφέρουν παρεμφερή έκθεση στις συνθήκες της αγοράς; 
 2. επιδιώκουν έσοδα ή/και πλήρη προστασία του αρχικού κεφαλαίου επένδυσης, υπό την προϋπόθεση ότι ο εκδότης θα είναι σε θέση να πληρώσει, αναμένουν ότι η κίνηση του 
υποκείμενου δείκτη θα δημιουργήσει ευνοϊκή απόδοση και ο επενδυτικός τους ορίζοντας θα είναι ίδιος με τη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης που ορίζεται παρακάτω; 
3. αποδέχονται τον κίνδυνο ότι ο εκδότης ενδέχεται να μην πληρώσει ή εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει των όρων του προϊόντος αλλά κατά τα άλλα, δεν είναι σε θέση να 
υποστούν καμία απώλεια στην επένδυσή τους; και 
4. είναι πρόθυμοι να αποδεχθούν ένα επίπεδο κινδύνου για την επίτευξη δυνητικών αποδόσεων που συμβαδίζει με τον συνοπτικό δείκτη κινδύνου που απεικονίζεται παρακάτω. 
 

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω; 

 

 

 1  2  3  4  5  6  7  
 

 

 

Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα κρατήσετε το προϊόν για 
5 έτη. 

Ο πραγματικός κίνδυνος δύναται να ποικίλλει σημαντικά εάν εξαργυρώσετε 
νωρίς το προϊόν και ενδέχεται να σας επιστραφούν λιγότερα χρήματα. Μπορεί 
να μην μπορέσετε να εξαργυρώσετε πρόωρα το προϊόν. Μπορεί να χρειαστεί 
να καταβάλετε ένα υψηλό κόστος προκειμένου να εξαργυρώσετε πρόωρα το 
προϊόν.  

 

Χαμηλότερος κίνδυνος Υψηλότερος κίνδυνος 

Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι να χάσει χρήματα το 
προϊόν λόγω κινήσεων στις αγορές ή επειδή εμείς δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε. Έχουμε κατατάξει το προϊόν στην κατηγορία 5 από 7, που είναι μέτρια προς υψηλή 
κατηγορία κινδύνου. Πρέπει να γνωρίζετε τον συναλλαγματικό κίνδυνο σε περίπτωση που το νόμισμα της χώρας στην οποία αγοράσατε αυτό το προϊόν διαφέρει από το νόμισμα 
του προϊόντος. Θα λάβετε καταβολές σε διαφορετικό νόμισμα, ούτως ώστε η τελική απόδοση που θα απολαμβάνετε να εξαρτάται από την ισοτιμία μεταξύ των δύο νομισμάτων. Ο 
κίνδυνος αυτός δεν λαμβάνεται υπόψη στον δείκτη που εμφανίζεται παραπάνω.  Έχετε το δικαίωμα να λάβετε σε επιστροφή τουλάχιστον το 100% του κεφαλαίου σας. Κάθε ποσό 
πάνω από αυτό και κάθε επιπλέον απόδοση θα εξαρτάται από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς και είναι αβέβαιο. Ωστόσο, αυτή η προστασία έναντι των μελλοντικών επιδόσεων 
της αγοράς δεν θα ισχύει εάν εξαργυρώσετε το προϊόν πριν τη λήξη ή σε περίπτωση που τερματιστεί άμεσα από τον εκδότη. 
Εάν δεν μπορέσουμε να σας καταβάλουμε όσα σας οφείλονται, θα μπορούσατε να χάσετε ολόκληρη την επένδυσή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τους κινδύνους που σχετίζονται 
με το προϊόν, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις ενότητες κινδύνου του ενημερωτικού δελτίου της Εurobank A.E.και τυχόν συμπληρωμάτων του όπως ορίζεται στην ενότητα «Άλλες 
συναφείς πληροφορίες» παρακάτω. 
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Σενάρια επιδόσεων 

Οι εξελίξεις της αγοράς δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια στο μέλλον. Τα σενάρια που παρουσιάζονται αποτελούν απλά μία ένδειξη μερικών πιθανών 
αποτελεσμάτων με βάση πρόσφατες αποδόσεις. Οι πραγματικές αποδόσεις ενδέχεται να είναι χαμηλότερες. 
Επένδυση: 10.000 USD 

Σενάρια 1 έτος  3 έτη 13/07/2026 

(Συνιστώμενη περίοδος 
διακράτησης) 

Σενάριο ακραίων 

καταστάσεων 

Τι ποσό μπορεί να σας επιστραφεί μετά τα κόστη USD 10,239.44 USD 10,219.26 USD 10,216.50 

Μέση απόδοση ετησίως 2.37  % 0.72  % 0.43  % 

Δυσμενές σενάριο Τι ποσό μπορεί να σας επιστραφεί μετά τα κόστη USD 10,380.22 USD 10,237.40 USD 10,216.50 

Μέση απόδοση ετησίως 3.77  % 0.78  % 0.43  % 

Μετριοπαθές σενάριο Τι ποσό μπορεί να σας επιστραφεί μετά τα κόστη USD 10,820.71 USD 10,748.26 USD 10,800.30 

Μέση απόδοση ετησίως 8.14  % 2.43  % 1.55  % 

Ευνοϊκό σενάριο Τι ποσό μπορεί να σας επιστραφεί μετά τα κόστη USD 11,057.89 USD 11,177.61 USD 11,189.50 

Μέση απόδοση ετησίως 10.49  % 3.77  % 2.27  % 

 
Αυτός ο πίνακας δείχνει τα χρήματα που θα μπορούσαν να σας επιστραφούν κατά τη διάρκεια των επόμενων 5 ετών, με βάση διαφορετικά σενάρια, εάν υποτεθεί ότι επενδύετε 
10.000 USD.  Τα σενάρια που εμφανίζονται απεικονίζουν την απόδοση που θα μπορούσε να έχει η επένδυσή σας. Μπορείτε να τα συγκρίνετε με τα σενάρια άλλων προϊόντων. Τα 
σενάρια που παρουσιάζονται αποτελούν εκτίμηση των μελλοντικών αποδόσεων της επένδυσης και βασίζονται σε στοιχεία από το παρελθόν για τον τρόπο με τον οποίο κυμαίνεται 
η αξία αυτής της επένδυσης και δεν αποτελούν ακριβή δείκτη. Το ποσό που θα λάβετε διαφοροποιείται ανάλογα με τις επιδόσεις της αγοράς και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο 
θα κρατήσετε το προϊόν. To σενάριο ακραίων καταστάσεων αναλύει τι ενδέχεται να αποκομίσετε όταν επικρατούν ακραίες καταστάσεις στην αγορά, και δεν λαμβάνει υπόψη 
περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε. Επιπλέον, πρέπει να λάβετε υπόψη ότι τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται για τις ενδιάμεσες περιόδους 
διακράτησης δεν αντικατοπτρίζουν εκτιμήσεις της μελλοντικής αξίας του προϊόντος. Δεν θα πρέπει επομένως να βασίζετε την επενδυτική σας απόφαση στα αποτελέσματα που 
παρουσιάζονται για τις εν λόγω ενδιάμεσες περιόδους διακράτησης. Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν το συνολικό κόστος του προϊόντος, αλλά ενδέχεται να μην 
περιλαμβάνουν το κόστος που καταβάλλετε στο σύμβουλο ή το διανομέα σας. Τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική σας φορολογική κατάσταση, η οποία μπορεί 
επίσης να επηρεάσει το ποσό που θα σας επιστραφεί. 

Τι συμβαίνει εάν ο εκδότης δεν είναι σε θέση να πληρώσει; 

Είστε εκτεθειμένος στον κίνδυνο ότι η Τράπεζα, ως εκδότης, ίσως να μην είναι σε θέση να εκπληρώσει της υποχρεώσεις της τις σχετικές με το παρόν προϊόν, για παράδειγμα στην 
περίπτωση πτώχευσης ή επίσημης οδηγίας για λήψη μέτρων εξυγίανσης.  Στην περίπτωση εξυγίανσης της τράπεζας, οι κανόνες και τα μέτρα που υπαγορεύονται από τον Ν. 
4335/2015 και την Οδηγία 2014/59/ΕΕ για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων 2014/59/EU (BRRD) θα εφαρμοστούν. Εντός 
αυτού του νομοθετικού πλαισίου, οι αρχές εκκαθάρισης δύνανται να υιοθετήσουν το μέτρο της αναδιάρθρωσης παθητικού/διάσωσης με ίδια μέσα (bail-in), το οποίο μπορεί να έχει 
σημαντικές επιπτώσεις σε εσάς ως επενδυτής, αφού ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς την αξία του προϊόντος και να οδηγήσει στην μερική ή ολική απώλεια του επενδεδυμένου 
κεφαλαίου στο προϊόν.  Σημειώστε ότι το προϊόν είναι ένας χρεωστικός τίτλος και ως τέτοιος δεν καλύπτεται από κάποιο σύστημα προστασίας καταθέσεων. 
 

Ποιο είναι τo κόστος; 

Η μείωση της απόδοσης (RIY) δείχνει ποιον αντίκτυπο έχει το συνολικό κόστος που αναλαμβάνετε στην απόδοση της επένδυσης που μπορεί να λάβετε. Το συνολικό κόστος 
λαμβάνει υπόψη τις εφάπαξ, τρέχουσες και παρεμπίπτουσες δαπάνες. 
Τα ποσά που φαίνονται εδώ αποτελούν τις συναθροιζόμενες δαπάνες του ίδιου του προϊόντος, για τρεις διαφορετικές περιόδους διακράτησης. Περιλαμβάνουν δυνητικές ποινικές 
ρήτρες πρόωρης εξόδου. Τα στοιχεία βασίζονται στην παραδοχή ότι επενδύετε 10.000 USD. Τα στοιχεία είναι εκτιμήσεις και είναι δυνατό να μεταβληθούν στο μέλλον. 
Επένδυση: 10.000 USD 
 

Σενάρια Εάν κάνετε εξαργύρωση 

μετά από 1 έτος 

Εάν κάνετε εξαργύρωση 

μετά από 3 έτη 

Εάν κάνετε εξαργύρωση στο τέλος της 

συνιστώμενης περιόδου διακράτησης 

Συνολικό κόστος USD 270.00 USD 270.00 USD 270.00 

Αντίκτυπος στην ετήσια απόδοση (RIY) 2.98 % 0.95 % 0.58 % 

 
Σύνθεση κόστους: Ο παρακάτω πίνακας δείχνει: 

- Τον ετήσιο αντίκτυπο των διαφόρων τύπων κόστους στην απόδοση της επένδυσης, την οποία ενδέχεται να λάβετε στο τέλος της συνιστώμενης περιόδου 
διακράτησης. 

- Τη σημασία των διαφόρων κατηγοριών κόστους. 

Ο πίνακας παρουσιάζει τον αντίκτυπο στην ετήσια απόδοση της επένδυσης. 

Εφάπαξ κόστoς 

 

Κόστος εισόδου 0.5768% Ο αντίκτυπος του κόστους που ήδη περιλαμβάνεται στην τιμή 

Κόστος εξόδου 0% Ο αντίκτυπος του κόστους εξαργύρωσης της επένδυσής σας κατά τη λήξη. 

Τρέχον κόστος 

 

Κόστος συναλλαγών 
χαρτοφυλακίου 

0% Ο αντίκτυπος του κόστους για την εκ μέρoυς μας αγορά και πώληαη ποκείμενων επενδύσεων για 
το προϊόv. 

Άλλα τρέχοντα κόστη 0% Ο αντίκτυπος του κόστους που εισπράττουμε κάθε έτος για τη διαχείριση των  επενδύσεών σας. 

Πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να το έχω στην κατοχή μου και μπορώ να κάνω ανάληψη χρημάτων πριν από τη λήξη του; 

Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: 5 έτη  
Στόχος του προϊόντος είναι να σας αποφέρει την απόδοση που περιγράφεται στην παραπάνω ενότητα «Τι είναι αυτό το προϊόν;». Ωστόσο, αυτό θα ισχύει μόνο εάν διακρατήσετε 
το προϊόν μέχρι τη λήξη του. Συνιστάται λοιπόν να κρατήσετε το προϊόν μέχρι τις 13 Ιουλίου 2026. 
Το προϊόν δεν εγγυάται τη δυνατότητα αποεπένδυσης πέρα από την πώληση του προϊόντος είτε (1) εντός του χρηματιστηρίου (εάν το προϊόν είναι χρηματιστηριακά 
διαπραγματευόμενο) είτε (2) εκτός χρηματιστηρίου, εάν υπάρχει κάποια προσφορά για το προϊόν αυτό. Για μια τέτοια συναλλαγή, δεν θα χρεωθείτε κανένα τέλος ή ποινική ρήτρα 
από τον εκδότη, ενδέχεται όμως, κατά περίπτωση, να χρεωθείτε κάποια αμοιβή εκτέλεσης από τον αντισυμβαλλόμενο σας. Εάν πουλήσετε το προϊόν πριν τη λήξη του, ενδέχεται 
να λάβετε λιγότερα χρήματα από όσα θα λαμβάνατε εάν το είχατε κρατήσει μέχρι την ημερομηνία λήξης του. 

Πώς μπορώ να υποβάλω καταγγελία; 

Για την υποβολή παραπόνων-καταγγελίας σχετικά με το προϊόν ή την συμπεριφορά του παραγωγού ή του προσώπου που σας παρείχε επενδυτικές συμβουλές ή διενήργησε την 
συμφωνία, η Διεύθυνση Σχέσεων Πελατών Ομίλου της Eurobank Α.Ε. έχει υιοθετήσει μία διαδικασία τριών σταδίων. 
1. Στο κατάστημα: Μπορείτε να υποβάλλετε το παράπονο ή την καταγγελία σας σε στέλεχος/υπεύθυνο του καταστήματος ή της μονάδας που σας εξυπηρετεί.  
2. Online: Μπορείτε να επισκεφτείτε την ενότητα «Πώς να υποβάλετε το παράπονο σας» στον σύνδεσμο www.eurobank.gr για περισσότερες σχετικές πληροφορίες ή να στείλετε 
την παρατήρηση σας ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο info@eurobank.gr ή μέσω e-banking  
3. Εγγράφως: Να στείλετε επιστολή στην Τράπεζα Eurobank A.Ε. Customer Care, Όθωνος 8, Αθήνα, ΤΘ 19050 Επιπρόσθετα, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά ή με το 
EuroPhone Banking στο 210 955 5000 είτε με την Δ/νση Global Markets στο τηλέφωνο 210 371 8999 (GlobalMarketsPrivateBankingSalesDesk@eurobank.gr , Όθωνος 8 10557, 
Αθήνα)  

Άλλες συναφείς πληροφορίες 

Ο επενδυτής θα λάβει τους τελικούς όρους του προϊόντος και την αίτηση συμμετοχής κατά την ημερομηνία έκδοσης του προϊόντος.  Το Ενημερωτικό δελτίο της Eurobank Α.Ε. 
διατίθενται δωρεάν στη διεύθυνση https://www.eurobank.gr/-/media/eurobank/omilos/enimerosi-ependuton/enimerosi-metoxon-eurobank/pistotikoi-titloi/programma-euro-medium-
term-note/enimerotiko-deltio-05-11-20.pdf  
Τα επίσημα δεδομένα σχετικά με τον υποκείμενο δείκτη, διατίθενται δωρεάν στη διεύθυνση του διαχειριστή του Υποκείμενου δείκτη: 
https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/  Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών δεν αποτελούν σύσταση για να αγοράσετε 
ή να πουλήσετε το προϊόν και δεν υποκαθιστούν οποιαδήποτε ατομική συμβουλευτική συνεδρία με την τράπεζα ή το σύμβουλό σας. 
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