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Βασικές αλλαγές με το Ν. 4099/2012

Η ενσωμάτωση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ στην
ελληνική νομοθεσία έγινε με τον Ν.4099/2012. Ο
νέος νόμος επιβάλλει την χρήση του εντύπου
ελέγχου καταλληλότητας που πρέπει να
συμπληρώνεται από τον υποψήφιο μεριδιούχο

Έντυπο Καταλληλότητας
Γενικά
Ο νέος νόμος (Ν 4099/2012, άρθρο 7, παράγραφος
5), επιβάλλει να ζητούνται από τον υποψήφιο
μεριδιούχο πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις, την
εμπειρία και τον κίνδυνο που είναι διατεθειμένος να
αναλάβει, αναφορικά με την επένδυση σε
συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο. Με τις
πληροφορίες αυτές θα εκτιμηθεί κατά πόσον το
συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφαλαίο που έχει επιλέξει,
είναι κατάλληλο για το συγκεκριμένο υποψήφιο
μεριδιούχο.
Σε εφαρμογή της ανωτέρω κανονιστικής
υποχρέωσης, η Εταιρεία μας σχεδίασε το έντυπο
καταλληλότητας.
Τι είναι το έντυπο καταλληλότητας;
Είναι ένα ερωτηματολόγιο με εννέα ερωτήσεις και
τέσσερις επιλογές απάντησης, σε κάθε μια ερώτηση.

Πώς συμπληρώνεται;
Σε κάθε ερώτηση, ο υποψήφιος μεριδιούχος θα
επιλέγει μια και μόνο απάντηση από τις τέσσερις.
Για κάθε επιλεγείσα απάντηση προβλέπεται
συγκεκριμένη βαθμολογία σε αριθμητικές μονάδες, η
οποία και εμφανίζεται στον ενσωματωμένο έντυπο
πίνακα «Υπολογίστε την κατηγορία σας».
Στο πίνακα «Υπολογίστε την κατηγορία σας», στη
στήλη «Σύνολο», στην προβλεπόμενη θέση,
καταγράφεται η βαθμολογία της κάθε επιλεγείσας
από τον υποψήφιο μεριδιούχο απάντησης.
Οι εννέα επί μέρους βαθμολογίες της στήλης
«Σύνολο» του πίνακα «Υπολογίστε την κατηγορία
σας» αθροίζονται.
Το αποτέλεσμα του αθροίσματος είναι το στοιχείο
εκείνο, με το οποίο εκτιμάται η καταλληλότητα του
συγκεκριμένου αμοιβαίου κεφαλαίου που ήδη έχει
επιλέξει ο υποψήφιος μεριδιούχος.
Ειδικότερα, όπως εμφανίζεται και στον επί του
έντυπου σχετικό πίνακα, προβλέπονται τρεις
διαφορετικές κατηγορίες των «επενδυτικών
χαρακτηριστικών» του υποψήφιου μεριδιούχου.
•

Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις εστιάζονται κυρίως
στις γνώσεις, την εμπειρία και τον κίνδυνο που είναι
διατεθειμένος να αναλάβει ο υποψήφιος
μεριδιούχος, αναφορικά με την επένδυσή του σε
συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο.

•
•

«Χαμηλή Μεταβλητότητα», όταν η συνολική
βαθμολογία των εννέα απαντήσεων
ανέρχεται έως 18 μονάδες.
«Μεσαία Μεταβλητότητα» όταν η συνολική
βαθμολογία των εννέα απαντήσεων
ανέρχεται μεταξύ 19 και 39 μονάδων.
«Υψηλή Μεταβλητότητα», όταν η συνολική
βαθμολογία των εννέα απαντήσεων είναι
μεγαλύτερη των 40 μονάδων.

Στο πληροφοριακό έντυπο «Μεταβλητότητα και
Αναμενόμενη Απόδοση», όλα τα αμοιβαία κεφάλαια
που διαχειρίζεται ή αντιπροσωπεύει η Allianz
Α.Ε.∆.Α.Κ. κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες, ήτοι :
•
•
•

Χαμηλή
Μεσαία
Υψηλή

∆ηλαδή, κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο ανήκει σε
συγκεκριμένη κατηγορία. Παρακαλώ σημειώστε ότι η
κατάταξη του κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου στις
κατηγορίες του πίνακα Μεταβλητότητας και
Αναμενόμενης απόδοσης ενδέχεται να αλλάξει με το
χρόνο. Η πιο πρόσφατη κατάταξη είναι αυτή που
βρίσκεται στο εταιρικό site στη διεύθυνση
www.allianz.gr .

Πότε συμπληρώνεται το έντυπο;
Το έντυπο καταλληλότητας συνοδεύει απαραίτητα
την αίτηση συμμετοχής και πρέπει να συμπληρώνεται
πριν την υπογραφή της.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος μεριδιούχος δεν
επιθυμεί να συμπληρώσει το έντυπο, ή δεν επιθυμεί
να απαντήσει σε μια, ή και παραπάνω ερωτήσεις,
παρότι του εξηγήθηκε ότι δεν θα είναι δυνατόν να
διενεργηθεί εκτίμηση καταλληλότητας, ποιο είναι το
επόμενο βήμα;
Σε αυτήν την περίπτωση ο υποψήφιος μεριδιούχος
θα πρέπει να υπογράψει στην προβλεπόμενη θέση
επί του έντυπου καταλληλότητας τη «∆ήλωση για τη
μη συμπλήρωση του έντυπου καταλληλότητας».
Σε περίπτωση που το αμοιβαίο κεφαλαίο του οποίου
μερίδια έχει αποφασίσει να αγοράσει ο υποψήφιος
μεριδιούχος, δεν συνάδει με την κατάταξή του, όπως
αυτή προκύπτει από τη συνολική βαθμολογία στο
έντυπο καταλληλότητας, ποιο είναι το επόμενο βήμα;
Ο υποψήφιος μεριδιούχος υπογράφει την αίτηση
συμμετοχής, όπου στην ενότητα 4, στο σημείο 5
υπάρχει δήλωση για την αγορά μεριδίων
αμοιβαίου κεφαλαίου με δική του πρωτοβουλία.

Με κριτήριο την κατηγορία των «επενδυτικών
χαρακτηριστικών» του υποψήφιου μεριδιούχου,
όπως αυτή έχει προκύψει από τη συνολική
βαθμολογία στο συμπληρωμένο «έντυπο
καταλληλότητας», εκτιμάται εάν το αμοιβαίο
κεφάλαιο που ήδη έχει επιλέξει ο υποψήφιος
μεριδιούχος είναι ή δεν είναι κατάλληλο, σύμφωνα
με τα «επενδυτικά χαρακτηριστικά του» τα οποία
εκείνος έχει δηλώσει επιλέγοντας τις σχετικές
απαντήσεις του εντύπου καταλληλότητας.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος μεριδιούχος με μια
αίτηση συμμετοχής επιθυμεί να αγοράσει μερίδια
τριών διαφορετικών αμοιβαίων κεφαλαίων, όπου το
ένα αμοιβαίο κεφάλαιο έχει συνάφεια με την
καταλληλότητα, ενώ τα άλλα αμοιβαία κεφάλαια δεν
έχουν, ποιο είναι το επόμενο βήμα;
Ο υποψήφιος μεριδιούχος υπογράφει και σε αυτήν
την περίπτωση την αίτηση συμμετοχής όπου στην
ενότητα 4, στο σημείο 5 υπάρχει δήλωση για την
αγορά μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου με δική του
πρωτοβουλία.

Από ποιον συμπληρώνεται το έντυπο
καταλληλότητας;
Σε κάθε περίπτωση οι απαντήσεις στις ερωτήσεις
του εντύπου επιλέγονται από τον υποψήφιο
μεριδιούχο, ο οποίος και υπογράφει στην
προβλεπόμενη επί του εντύπου θέση.

Σκοπός του παρόντος είναι να περιγράψει τις αλλαγές που επιφέρει στην διαδικασία της πώλησης αμοιβαίων κεφαλαίων η ενσωμάτωση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ (UCITS IV)

Σκοπός του παρόντος είναι να περιγράψει τις αλλαγές που επιφέρει στην διαδικασία της πώλησης αμοιβαίων κεφαλαίων η ενσωμάτωση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ (UCITS IV)

