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1. General
1.1. In compliance to Law 144(I)/2007, the
Company is a member of the Investor
Compensation Fund (ICF) for the Clients of Cyprus
Investment Firms (CIFs).

1. Γενικά
1.1 Σε συμμόρφωση με το Νόμο 144(Ι)/2007, η
Εταιρεία αποτελεί μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης
Επενδυτών (ΤΑΕ) για τους Πελάτες των Κυπριακών
Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
(ΚΕΠΕΥ ).

1.2. The object of the ICF is to secure the claims
of the covered Clients against Cyprus Investment
Firms, members of the ICF, through the payment
of compensation in cases where the CIF
concerned is unable, due to its financial
circumstances and when no realistic prospect of
improvement in the above circumstances in the
near future seems possible:

1.2 Το αντικείμενο του ΤΑΕ είναι η διασφάλιση των
απαιτήσεων των καλυπτόμενων Πελατών έναντι των
Κυπριακών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών
Υπηρεσιών, μελών του ΤΑΕ, διαμέσου της καταβολής
αποζημίωσης στις περιπτώσεις εκείνες όπου η
εκάστοτε ΚΕΠΕΥ δε δύναται να πραγματοποιήσει,
εξαιτίας των οικονομικών της συνθηκών, και όταν δε
φαίνεται να είναι πιθανή καμία ρεαλιστική προοπτική
βελτίωσης όσον αφορά τις παραπάνω συνθήκες στο
άμεσο μέλλον:

(a) to return to its covered Clients funds owed to
them or funds which belong to them but are held
by the CIF in the context of providing investment
services to the said Clients or

(α) να επιστρέψει στους καλυπτόμενους Πελάτες
κεφάλαια που τους οφείλονται ή κεφάλαια που τους
ανήκουν, αλλά που έχει στην κατοχή της η εκάστοτε
ΚΕΠΕΥ, στο πλαίσιο της παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών προς τους προαναφερόμενους Πελάτες ή

(b) to hand over to covered Clients financial
instruments which belong to them and which the
CIF concerned holds, manages or keeps on their
account.

(β) να παραδώσει στους καλυπτόμενους Πελάτες
χρηματοοικονομικά μέσα που τους ανήκουν και τα
οποία η εκάστοτε ΚΕΠΕΥ έχει στην κατοχής της,
διαχειρίζεται ή φυλάσσει για λογαριασμό τους.

1.3. The ICF does not cover Professional Clients or
Eligible Counterparties but only Retail Clients of
CIFs.

1.3 Το ΤΑΕ δεν καλύπτει Επαγγελματίες Πελάτες ή
Επιλέξιμους Αντισυμβαλλόμενους, αλλά μόνο Ιδιώτες
Πελάτες των ΚΕΠΕΥ.

1.4. The total payable compensation to each
covered Client of an ICF’s member may not
exceed €20.000, irrespective of the number of
accounts held, currency and place of offering the
investment service.

1.4 Το συνολικό ύψος της καταβολής της αποζημίωσης
σε κάθε καλυπτόμενο Πελάτη ενός μέλους του ΤΑΕ δε
μπορεί να ξεπερνά τα 20.000€, ανεξαρτήτως του
αριθμού των λογαριασμών συναλλαγών που
τηρούνται, του νομίσματος και του τόπου παροχής
των επενδυτικών υπηρεσιών.

2. Non-Covered Clients

2. Μη Καλυπτόμενοι Πελάτες

2.1. Under applicable Regulation the Fund does
not compensate the following investor

2.1 Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό το Ταμείο
δεν αποζημιώνει τις ακόλουθες κατηγορίες
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categories:

επενδυτών-πελατών:

(1) The following categories of institutional and
professional investors:

(1) Τις ακόλουθες κατηγορίες θεσμικών και
επαγγελματιών επενδυτών:

(a) Investment Firms (IFs);

(α) Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

(b) Legal entities associated with the member of
the Fund and, in general, belonging to the same
group of companies;

(β) Νομικές οντότητες που σχετίζονται με μέλος του
Ταμείου και γενικά, που ανήκουν στον ίδιο όμιλο
εταιρειών

(c) Banks;

(γ) Τράπεζες

(d) Cooperative credit institutions;

(δ) Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα

(e) Insurance companies;

(ε) Ασφαλιστικές εταιρείες

(f) Collective investment organizations in
transferable securities and their management
companies;

(στ) Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές
αξίες και οι εταιρείες διαχείρισής τους

(g) Social insurance institutions and funds;

(ζ) Οργανισμοί και ταμεία κοινωνικής ασφάλισης

(h) Investors characterized by the member as
professionals, upon their request, in accordance
with articles 14 and 15 of the Code of
Professional Conduct of IFs.

(η) Επενδυτές που έχουν χαρακτηριστεί από το μέλος
ως επαγγελματίες, κατόπιν αίτησής τους , σύμφωνα με
τα άρθρα 14 και 15 του Κώδικα Επαγγελματικής
Συμπεριφοράς των ΕΠΕΥ.

(2) States and international organizations.

(2) Κράτη και διεθνείς οργανισμοί.

(3) Central, federal, confederate, regional and
local administrative authorities.

(3) Κεντρικές, ομοσπονδιακές, ομόσπονδες,
περιφερειακές και τοπικές διοικητικές αρχές.

(4) Enterprises associated with the member of
the Fund, in accordance with the Fifth Schedule
of the Law 144(I).

(4) Επιχειρήσεις που σχετίζονται με το μέλος του
Ταμείου, σύμφωνα με το Παράρτημα 5 του Νόμου
144(Ι).

(5) Managerial and administrative staff of the
member of the Fund.

(5) Διευθυντικά και διοικητικά στελέχη του μέλους του
Ταμείου

(6) Shareholders of the member of the Fund,
whose participation directly or indirectly in the
capital of the member of the Fund amounts to at
least 5% of its share capital, or its partners who
are personally liable for the obligations of the
member of the Fund, as well as persons
responsible for the carrying out of the financial
audit of the member of the Fund as provided by
the Law, such as its qualified auditors.

(6) Μέτοχοι του μέλους του Ταμείου, των οποίων η
άμεση ή έμμεση συμμετοχή στο κεφάλαιο του μέλους
του Ταμείου ανέρχεται σε τουλάχιστον 5% του
μετοχικού του κεφαλαίου, ή των εταίρων του που
ευθύνονται προσωπικά για τις υποχρεώσεις του
μέλους του Ταμείου, καθώς και τα πρόσωπα που είναι
υπεύθυνα για τη διεξαγωγή του οικονομικού ελέγχου
του μέλους του Ταμείου όπως προβλέπεται από το
Νόμο, καθώς και οι διαπιστευμένοι ελεγκτές τους.

(7) Investors involved in enterprises connected

(7) Επενδυτές που συσχετίζονται με επιχειρήσεις
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with the member of the Fund and, in general, of
the group of companies, to which the member of
the Fund belongs, positions or duties
corresponding to the ones listed in paragraphs (5)
and (6).

συνδεόμενες με το μέλος του Ταμείου και σε γενικές
γραμμές, του ομίλου εταιρειών στον οποίο ανήκει το
μέλος του Ταμείου, θέσεις ή ιδιότητες που
αντιστοιχούν σε εκείνες που απαριθμούνται στις
παραγράφους (5) και (6).

(8) Second-degree relatives and spouses of the
persons listed in paragraphs (5), (6) and (7), as
well as third parties acting for the account of
these persons.

(8) Συγγενείς δευτέρου βαθμού και σύζυγοι των
προσώπων που απαριθμούνται στις παραγράφους (5),
(6) και (7), καθώς και τα τρίτους που ενεργούν για
λογαριασμό των προσώπων αυτών.

(9) Apart from the investors referred to in
subsection (2) of section 55 of the Law 144(I),
investors Clients of a member of the Fund
responsible for facts pertaining to the member of
the Fund that have caused its financial difficulties
or have contributed to the worsening of its
financial situation or which have profited from
these facts.

(9) Εκτός από τους επενδυτές που αναφέρονται στο
εδάφιο (2) του άρθρου 55 του Νόμου 144(Ι), οι
επενδυτές-πελάτες ενός μέλους του Ταμείου που είναι
υπεύθυνοι για γεγονότα που αφορούν το μέλος του
Ταμείου και που έχουν προξενήσει τις οικονομικές
δυσκολίες του ή έχουν συνεισφέρει στην επιδείνωση
των οικονομικών του συνθηκών ή οι οποίοι έχουν
επωφεληθεί από τα γεγονότα αυτά.

(10) Investors in the form of a company, which
due to its size, is not allowed to draw a summary
balance sheet in accordance with the Companies
Law or a corresponding law of a Member State of
the European Union.

(10) Επενδυτές με τη μορφή μίας εταιρείας, η οποία
λόγω του μεγέθους της, δεν επιτρέπεται να συντάσσει
συνοπτική απεικόνιση οικονομικού ισολογισμού,
σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο ή με τον
αντίστοιχο νόμο ενός Κράτους Μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.2. In the cases of paragraphs 2.1. [(5), (6), (7)
and (8)], the Fund suspends the payment of
compensation informing the interested parties
accordingly, until it reaches a final decision as to
whether such cases apply

2.2 Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2.1 [(5), (6), (7)
και (8)], το Ταμείο αναστέλλει την καταβολή
αποζημίωσης, ενημερώνοντας ανάλογα τα
ενδιαφερόμενα μέρη, μέχρι να ληφθεί μία τελική
απόφαση σχετικά με το αν ισχύουν αυτές οι
περιπτώσεις.

In the event of any conflict or inconsistency
between the English and the Greek versions, the
English original shall prevail.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς ή ασυμφωνίας
μεταξύ της αγγλικής και της ελληνικής εκδοχής, το
αγγλικό πρωτότυπο υπερισχύει.
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