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STRATEGE FINANCE Année 2020 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΏΝ 

 

 

Το παρόν έγγραφο προορίζεται να σας καθοδηγήσει εάν επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία 

στη Stratège Finance.  

 

Η επεξεργασία των καταγγελιών είναι δωρεάν, η Stratège Finance δεν θα χρεώσει καμία 

αμοιβή.  

 

Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να ανατρέξετε στα άρθρα 321-40 και 321-41 των Γενικών 

Κανονισμών της AMF (RGAMF) καθώς και στην οδηγία 2012-07 της AMF, που καθορίζουν 

τις διαδικασίες χειρισμού των παραπόνων των πελατών που πρέπει να ακολουθεί μια εταιρεία 

διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Τα έγγραφα αυτά είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο 

www.amf-france.org  
  

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 313-8 του Κανονισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 

η STRATEGE FINANCE S.A. έχει καθιερώσει και διατηρεί μια αποτελεσματική και διαφανή 

διαδικασία για την εύλογη και άμεση αντιμετώπιση των καταγγελιών – παραπόνων των 

πελατών της: 

 Προέλευση παραπόνων 

Ως παράπονο ορίζεται  « η δήλωση δυσαρέσκειας του πελάτη ». 

Η διαδικασία ενημέρωσης του υπευθύνου της εταιρίας για την ύπαρξη καταγγελιών – 

παραπόνων είναι η εξής: 

Αποστολή παραπόνου – καταγγελίας ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: 
 

 Stratège Finance SA  

 Διαχείριση Παραπόνων 

 Υπ’όψιν κυρίου Bertrand SAVET 

http://www.amf-france.org/
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 120 Avenue des Champs-Elysées 

 75008 Παρίσι 

 Τηλεφωνικώς: +33 (0) 1 53 53 06 53 

 

 

Μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

 

 infos@stratege-finance.com (με θέμα: καταγγελία) 

Σε κάθε περίπτωση, το πρόσωπο που λαμβάνει γνώση αυτής της καταγγελίας θα πρέπει να 

κάνει ρητή καταγραφή της σε χαρτί. 

 Εσωτερική αναφορά στην εταιρεία 

Μόλις ένας υπάλληλος της εταιρείας λάβει γνώση αυτής της καταγγελίας, οφείλει: 

–        να ενημερώσει τον ιεραρχικά ανώτερό του 

–        να διαβιβάσει την καταγγελία στον ορισθέντα ως διαμεσολαβητή της εταιρείας, τον 

υπεύθυνο του Middle Office 

–     να παραδώσει την έντυπη καταγραφή της καταγγελίας στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης και 

Εσωτερικού Ελέγχου – Γενικό Διευθυντή της εταιρίας 

 Προθεσμίες και Συμμόρφωση 

– Μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες κατά μέγιστο βαθμό από την παραλαβή της καταγγελίας, 

εκτός εάν η εταιρία έχει ήδη απαντήσει εντός της προθεσμίας αυτής. 

– δύο μήνες κατ ‘ανώτατο όριο μεταξύ της ημερομηνίας παραλαβής της καταγγελίας και της 

ημερομηνίας αποστολής της απάντησης στον πελάτη, εκτός εάν συντρέχουν δεόντως 

αιτιολογημένες ειδικές περιστάσεις. 

Η διοίκηση της εταιρείας διασφαλίζει τη λήψη και διεκπεραίωση της καταγγελίας και προωθεί 

την απάντησή της προς τον πελάτη. 

Σε περίπτωση πλήρους ή εν μέρει απόρριψης ή άρνησης του αιτήματος της καταγγελίας του 

πελάτη, τα στοιχεία επικοινωνίας του διαμεσολαβητή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς AMF 

(βλέπε παρακάτω) αναφέρονται στην απάντηση στον πελάτη. 

mailto:infos@stratege-i.com


 
 

4 
 

P
ag

e 
3

 
P

ag
e 

3
 

Διαμεσολαβητής της Επιτροής Κεφαλαιαγοράς 

Μέσω ταχυδρομείου στην ταχυδρομική διεύθυνση: 

Κα Marielle COHEN BRANCHE 

Διαμεσολαβητής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

Autorité des Marchés Financiers 

17 Place de la Bourse 

75082 PARIS Cedex 02 

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

Φόρμα αίτησης διαμεσολάβησης που διατίθεται στον παρακάτω ιστότοπο της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς: 

Autorité des Marchés Financiers 

Η έντυπη καταγγελία, η  προτεινόμενη λύση και απάντηση στο αίτημα του πελάτη 

φυλάσσονται σε ένα συγκεκριμένο κλασέρ εργασίας. 

 Παρακολούθηση – Έλεγχος και λαμβανόμενα μέτρα 

Ο υπεύθυνος Συμμόρφωσης και Εσωτερικού Ελέγχου επιβεβαιώνει σε τακτική βάση ότι έχουν 

διεκπεραιωθεί οι αξιώσεις των πελατών, ότι έχει κοινοποιηθεί η απάντηση της εταιρίας προς 

τον πελάτη εντός του καθορισμένου χρόνου και ότι δεν υπάρχει καταγγελία ή αξίωση που δεν 

έχει ακόμη απαντηθεί. 

Με την ευκαιρία των καταγγελιών που ελήφθησαν, ο υπεύθυνος Συμμόρφωσης και 

Εσωτερικού Ελέγχου ενημερώνεται αναφορικά με τις δυσλειτουργίες που σημειώθηκαν και 

επαναπροσδιορίζει τα μέτρα που εφαρμόστηκαν για πιθανή διόρθωσή τους. 

Σε τακτική βάση και τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, ο υπεύθυνος Συμμόρφωσης και 

Εσωτερικού Ελέγχου υπενθυμίζει στους ενδιαφερόμενους τις υποχρεώσεις τους στον τομέα 

διαχείρισης των παραπόνων των πελατών. 

http://www.amf-france.org/
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Η ετήσια έκθεση για τη συμμόρφωση και τον εσωτερικό έλεγχο πρέπει να υποδεικνύει τις 

δυσλειτουργίες που εμφανίζονται μέσω των καταγγελιών καθώς και τα διορθωτικά μέτρα που 

έχουν ληφθεί. 

Κάθε πελάτης μπορεί επίσης να επικοινωνήσει απευθείας με τον Διαμεσολαβητή της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη διεύθυνση: 

Διαμεσολαβητής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

Autorité des Marchés Financiers 

17 Place de la Bourse 

75082 PARIS Cedex 02 

 

http://www.amf-france.org/

