ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ (Ισχύει από 01-10-2018)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ / ΕΞΟΔΑ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΓΙΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ
%

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΜΕΓΙΣΤΟ

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Διερεύνηση για συναλλαγή [όχι
παλαιότερη των 2 μηνών]
Παροχή στοιχείων από το
αρχείο της Τράπεζας για
εγγραφές πέραν των 2 μηνών
μέχρι 5 χρόνια
Χορήγηση βεβαιώσεων προς
Ορκωτούς, Επιμελητήρια,
Πανεπιστήμια κλπ
Χορήγηση Συστατικής
Επιστολής
Παροχή εμπορικών
πληροφοριών προς το
εξωτερικό [με αίτημα πελάτη]
Έρευνα κληρονομιών
[περιουσιακών στοιχείων]
Διαγραφή δυσμενών από τα
αρχεία του ΤΕΙΡΕΣΙΑ
Επανεκτύπωση πινακιδίου
εκτέλεσης χρηματιστηριακών
εντολών
Αντίγραφο καταγεγραμμένης
τηλεφωνικής εντολής, ανά
εντολή
Παραλαβή φυσικών τίτλων
αλλοδαπής προς
αποϋλοποίηση από τους
συνεργαζόμενους
Θεματοφύλακες εξωτερικού,
ανά τίτλο
Παραλαβή κινητών αξιών από
το αποθετήριο «Direct
Registration book-entry Advice

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρέχονται μετά από έγγραφο αίτημα πελάτη
Δεν εισπράττονται έξοδα, εφόσον η έρευνα
οφείλεται σε λάθος της Τράπεζας

€ 20

€ 50

€ 50
€ 40
€ 100
Για ύπαρξη λογαριασμών, θυρίδων
θησαυροφυλακίου κλπ. Προεισπράττεται με
την κατάθεση της αίτησης

€ 120
€ 75
€ 0,50

€5

€ 250

€ 25

€ 25

Επιπλέον του πάγιου ποσού, εισπράττονται και
τα έξοδα που επιβάλλουν οι συνεργαζόμενοι
Θεματοφύλακες ανάλογα με τον τόπο
διαπραγμάτευσης κάθε τίτλου. Ισχύς από
1/10/2018

$30

Ισχύς από 1/10/2018
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(DRS)» με έδρα τις Η.Π.Α., ανά
τίτλο
Μετατροπή άυλων τίτλων
αλλοδαπής σε φυσικούς, ανά
τίτλο
Service Fee, στο πλαίσιο
σύστασης πελατείας

€ 25
€ 50

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
SWIFT
Απλή εντολή

€0

Επείγουσα εντολή

€ 30

Άνοιγμα Ενέγγυας Πίστωσης /
Εγγυητική Επιστολή [Ευρώπη]
Άνοιγμα Ενέγγυας Πίστωσης /
Εγγυητική Επιστολή [Τρίτες
χώρες]

€ 50
€ 70

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ
Επιβεβαίωση Συναλλαγής επί
χρηματοπιστωτικών μέσων

€ 0,80 ανά αποστολή

Περιοδική Ενημέρωση Πελάτη

€ 1,00 ανά αποστολή

Απλή Επιστολή Εσωτερικού

€ 1,5

Συστημένη Επιστολή
Εσωτερικού

€3

Απλή Επιστολή Εξωτερικού

€3

Συστημένη Επιστολή
Εξωτερικού

€5

Ιδιωτικό Ταχυδρομείο [courier]

Η αλλαγή σε €1,00 από €0,80 έχει ισχύ από
1/4/2017

€ 10

€ 30

Εισπράττονται έξοδα σύμφωνα με το εκάστοτε
τιμολόγιο της εταιρείας courier
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ EMIR TR
100€ ετησίως για μέχρι 1.000 αποστολές
αναφορών. Καταβάλλονται κατά την υπογραφή
της Σύμβασης. Άνω των 1.000 αναφορών
εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους επιπλέον
€ 10 ανά 100 αποστολές,
€ 100 ανά
χρέωση 10€ ανά 100 αποστολές αναφορών. Οι
πέραν των πρώτων
ημερολογιακό
επιπλέον χρεώσεις καταβάλλονται στο τέλος
1.000
έτος
κάθε ημερολογιακού έτους. (Παντός είδους
φόροι (πχ ΦΠΑ κλπ), τέλη, εισφορές,
επιβαρύνσεις και έξοδα, ως εκάστοτε ισχύουν
βαρύνουν τον Πελάτη)
Οι παραπάνω όροι συνεργασίας όπως καθορίζονται από το ισχύον τιμολόγιο της Optima bank αναθεωρούνται περιοδικά.
Για άλλες εργασίες ή υπηρεσίες που ενδεχομένως να επιβαρύνουν την Τράπεζα, εισπράττονται έξοδα κατόπιν ενημέρωσης του πελάτη

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
(Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ)
648/2012 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(EMIR))
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