ΑΙΤΗΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
(Web-trading)
ΠΕΛΑΤΗΣ:
………………………………………………….……………
(ονοματεπώνυμο)
…………………………………... (πατρώνυμο) …………………………… (κωδικός)
Δηλώνω ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία μου είναι ακριβή και παρακαλώ όπως δημιουργήσετε
Όνομα Χρήστη και Κωδικό (Username και Password) για την διαβίβαση των εντολών μου μέσω
διαδικτύου με τους όρους που προβλέπονται στην μεταξύ μας σύμβαση παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών, τους οποίους γνωρίζω και αποδέχομαι, για τα κατωτέρω Χρηματοπιστωτικά Μέσα και
στους πιο κάτω Τόπους Διαπραγμάτευσης:
Χρηματοπιστωτικά μέσα :
Μετοχές
Κινητές αξίες εν γένει
Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα
…………………………………..
Αγορές στις οποίες τα χρηματοπιστωτικά μέσα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης :
Χρηματιστήριο Αθηνών (ZTRADE)
o Αγορά Αξιών
o Αγορά Παραγώγων
o ΕΝΑ
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ZTRADE)
Άλλα Χρηματιστήρια εξωτερικού (IB)
…………………………….
Παροχή υπηρεσίας ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο ως προς τις τιμές των
χρηματοπιστωτικών μέσων
Ναι ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ
Αγορά Αξιών και ΕΝ.Α Χρηματιστηρίου Αθηνών
Αγορά Παραγώγων Χρηματιστηρίου Αθηνών
Δείκτες FTSE Χρηματιστηρίου Αθηνών
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Ξένοι Δείκτες (DAX/DJIA/NASDAQ)
Διεθνείς Αγορές (ΙΒ)

Ναι ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ Με καθυστέρηση 15 λεπτών
Αγορά Αξιών και ΕΝΑ Χρηματιστηρίου Αθηνών
Αγορά Παραγώγων Χρηματιστηρίου Αθηνών
Δείκτες FTSE Χρηματιστηρίου Αθηνών
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Διεθνείς Αγορές (ΙΒ)
Αναγνωρίζω και αποδέχομαι πιθανές συνέπειες από λάθος χειρισμό (π.χ. λανθασμένη
πληκτρολόγηση) της εφαρμογής της διαβίβασης εντολών μέσω INTERNET ή άλλων ηλεκτρονικών
μέσων, ή από απώλεια ή άλλη διαρροή των κωδικών με συνέπεια να γίνει μη εξουσιοδοτημένη
χρήση τους, και αναλαμβάνω την ευθύνη των εντολών που εκτελέστηκαν πριν γνωστοποιήσω την
απώλεια ή διαρροή στην εταιρεία.
Παρακαλώ να μου κοινοποιήσετε τους κωδικούς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στην
διεύθυνση ……………………..
Αθήνα, ………….. [ημερομηνία]
Η ΠΗΓΑΣΟΣ

Ο Πελάτης

……………………..

………………………

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ONLINE TRADING ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ:

* Ztrade:
Μόλις γίνει η επεξεργασία της αίτησης σας, θα παραλάβετε email όπου σας κοινοποιούμε το Όνομα Χρήστη
σας (Username). Για να παραλάβετε τον Κωδικό (Password), μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με το
τμήμα Μηχανογράφησης της Εταιρίας στο 210-3670749 και 210-3670753.
Η παροχή του Pegasus ZTrade με τιμές σε πραγµατικό χρόνο (real time τιμές) υπόκειται σε χρέωση. Για
πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις και για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε
με την Metric trade στο 2310 254011. Παρακαλώ όπως έχετε διαθέσιμο τον κωδικό που διατηρείτε στην
Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ, καθώς κρίνεται απαραίτητος για τις συναλλαγές σας με την Metric Trade.
**Interactive Brokers:
Μόλις γίνει η επεξεργασία της αίτησής σας και αφού ενεργοποιηθεί ο υπολογαριασμός σας στις Ξένες Αγορές
μέσω της Interactive Brokers, θα λάβετε e-mail όπου σας κοινοποιούμε το Όνομα Χρήστη σας (Username)
για την πρόσβασή σας στις Online υπηρεσίες της Interactive Brokers. Για να παραλάβετε τον κωδικό
πρόσβασης (Password), μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με το τμήμα Ξένων Αγορών της εταιρίας
στο 210-3670787 και 210-3670788. Η παροχή real live τιμών μέσω της πλατφόρμας Interactive Brokers
υπόκειται σε χρεώσεις που εξαρτώνται από τα Χρηματιστήρια και τα προϊόντα που επιλέγετε από το site της
Interactive Brokers (www.interactivebrokers.com), κάνοντας Log In και χρησιμοποιώντας τα στοιχεία
πρόσβασής σας (Username και Password).

