ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

Συμφωνία – Φυσικό Πρόσωπο: Να υπογραφούν οι σελίδες 2, 12, 15, 18 και 21. Παρακαλούμε όπως συμπληρωθούν πλήρως
οι σελ. 4-9, 13-14. (Ενότητα “Συμφωνιές”).
Agreement – Νομικό Πρόσωπο: Να υπογραφούν οι σελίδες 2, 14, 19, 23 και 26. Παρακαλούμε όπως συμπληρωθούν οι
σελ. 3-9, 15-17. (Ενότητα “Συμφωνιές”).
Παράρτημα 1.1: Nα συμπληρωθεί και να υπογραφεί μόνο εάν ο πελάτης έχει εκπρόσωπο (Ενότητα “Παραρτηματα”).
Παράρτημα 3: Nα συμπληρωθεί και να υπογραφεί σε περίπτωση όπου ο πελάτης επιθυμεί να λάβει υπηρεσίες διαχείρισης
χαρτοφυλακιου. (Ενότητα “Παραρτηματα”).
Παράρτημα 4: Nα συμπληρωθεί και να υπογραφεί στην σελίδα 4. (Ενότητα “Παραρτηματα”).
Παράρτημα 5: Να υπογραφούν οι σελίδες 16, 21, 25, 26, 30 και 31. Παρακαλούμε όπως συμπληρωθούν οι σελ. 2 και 24. (Σε
περίπτωση όπου ο πελάτης επιθυμεί υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου). (Ενότητα “Παραρτηματα”).
CYP01-CSE & ASE - Αίτηση Δημιουργίας Μερίδας, Λογαριασμού Αξιών και Εξουσιοδότηση Χρήσης (Χ.Α.Κ / Χ.Α.Α) – (Ενότητα
“Φόρμες”). Nα συμπληρωθεί και να υπογραφεί μόνο εάν ο επενδυτής θα διαπραγματευτεί στο Χ.Α.Κ και στο Χ.Α.Α και εφόσον
δεν κατέχει μεριδα στο Χ.Α.Κ & Χ.Α.Α.
Πληρεξούσιο – (Ενότητα “Φόρμες”). Απαραίτητο για το Χ.Α.Κ & Χ.Α.Α. Διορίζετε την Argus Stockbrokers Ltd ως πληρεξούσιο για εσάς
και/ή την εταιρεία σας. Μονογραφή στην α’ σελ. και υπογραφή στην β’ σελ.
W8-BEN Φόρμα για Φυσικά Πρόσωπα - (Ενότητα “Φόρμες”). Nα συμπληρωθεί και να υπογραφεί.
W8-BEN-E Φόρμα για Νομικά Πρόσωπα - (Ενότητα “Φόρμες”). Nα συμπληρωθεί και να υπογραφεί.
W9 Form- (Ενότητα “Φόρμες”). Nα συμπληρωθεί και να υπογραφεί εάν ο πελάτης είναι κάτοικος Η.Π.Α.
Φόρμα ΠΕΠ - (Ενότητα “Φόρμες”). Nα συμπληρωθεί και να υπογραφεί στην περίπτωση που ο πελάτης είναι ΠΕΠ.
Σε περίπτωση που η διαδικασία ανοίγματος λογαριασμού αφορά νομικό πρόσωπο, απαιτείται σφραγίδα μαζί με εξουσιοδοτημένη
υπογραφή.
A. ΙΔΙΩΤΕΣ - ΠΕΛΑΤΕΣ
Αντίγραφο Ταυτότητας/Διαβατηρίου σε ισχύ

Απόδειξη διεύθυνσης κατοικίας π.χ. Αντίγραφο
κατάστασης λογαριασμού
Τηλεφώνου/Ηλεκτρικής/ Υδατοπρομήθειας

Αριθμός φορολογικού μητρώου

B. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΠΕΛΑΤΕΣ
Πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα από εξουσιοδοτημένο
πρόσωπο, των πιστοποιητικών που εκδίδονται από τον Έφορο
Εταιρειών Κύπρου, ως ακολούθως:
•
Πιστοποιητικό Σύστασης Εταιρείας (αντίγραφο)
Πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα. (Το
•
πιστοποιητικό πρέπει να είναι ισχύος έξι μηνών )
•
Πιστοποιητικό Μετόχων (αντίγραφο) (Το
πιστοποιητικό πρέπει να είναι ισχύος έξι μηνών )
•
Πιστοποιητικό Εγγεγραμμένου Γραφείου (αντίγραφο)
Αντίγραφο Ιδρυτικού και Καταστατικού Έγγραφου
•
(αντίγραφο)
•
Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας (αντίγραφο) (Το
πιστοποιητικό πρέπει να είναι ισχύος έξι μηνών )
Αντίγραφα
Δελτίου
Ταυτότητας/Διαβατηρίου
εμπλεκόμενων προσώπων

όλων

των

Τελευταίες διαθέσιμες Οικονομικές Καταστάσεις

Πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (απόσπασμα
των πρακτικών της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά
την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να ανοίξει
λογαριασμό στην Argus Stockbrokers Ltd και προσδιορίζει τον
νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας για το σκοπό αυτό και τους
υπογράφοντες σε αυτόν τον λογαριασμό)
•
•
•
•

Άνοιγµα λογαριασµού η χρέωση για φυσικά πρόσωπα ανέρχεται σε €20.
Άνοιγµα λογαριασµού η χρέωση για νομικά πρόσωπα ανέρχεται σε €50.
Άνοιγµα λογαριασµού η χρέωση για νομικά πρόσωπα με έδρα το εξωτερικό ανέρχεται σε €60.
Χαρτοσήμανση: €20.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

(Αν ο πελάτης κατέχει ήδη μετοχές και επιθυμεί την μεταφορά τους στην Argus τότε θα χρεωθεί επιπρόσθετα €5 για κάθε
κωδικό μετοχών, ανεξάρτητα από τον αριθμό μετοχών που κατέχει – χρέωση του ΧΑΚ).

