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Introduction

Ειςαγωγή

TeleTrade-DJ International Consulting Ltd (hereinafter
called “Company”) is an Investment Firm regulated by
the Cyprus Securities and Exchange Commission with
license №158/11. This notice is provided to all
prospective clients in accordance with Markets in
Financial Instruments Directive
(MiFID) of the European Union and Investment Services
and Regulated Markets Law of 2007 of Cyprus (Law
144(I)/2007).

Η Διεκνισ Εταιρεία υμβοφλων TeleTrade- DJ
(αποκαλοφμενθ ςτο εξισ «Εταιρεία») είναι μία
Επιχείρθςθ Παροχισ Επενδυτικϊν Τπθρεςιϊν (ΕΠΕΤ) που
ρυκμίηεται από τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ Κφπρου με
αρικμό άδειασ 158/11. Αυτι θ προειδοποίθςθ παρζχεται
ςε όλουσ τουσ ενδεχόμενουσ πελάτεσ ςφμφωνα με τθν
εφαρμογι τθσ Οδθγίασ για τισ Αγορζσ
Χρθματοπιςτωτικϊν Μζςων
(MiFID=Markets in Financial Instruments Directive) τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και το Νόμο περί Επενδυτικϊν
Τπθρεςιϊν και Δραςτθριοτιτων και Ρυκμιηόμενων
Αγορϊν του 2007 (Ν.144(I)/2007).

All prospective Clients should read carefully the
following risk warnings contained in this document.
However it is noted that this document cannot and
does not disclose or explain all of the risks and
other significant aspects involved in dealing in Financial
Instruments (including derivative financial instruments
such as CFDs). The notice was designed to explain in
general terms the nature of the risks involved when
dealing in Financial Instruments on a fair and nonmisleading basis.

The Client should not engage in any investment
directly or indirectly in Financial Instruments unless
he knows and understands the risks involved for each
one of the Financial Instruments. The Company
will not provide the Client with any investment advice
relating to investments or possible transactions
in investments or in Financial Instruments or make
investment recommendations of any kind. So, prior
to applying for a trading account with the Company, or
making an order the Client should consider
carefully whether investing in a specific Financial
Instrument is suitable for him in the light of his
circumstances and financial resources. If the Client
does not understand the risks involved he should
seek advice and consultation from an independent
financial advisor. If the Client still does not

Όλοι οι ενδεχόμενοι πελάτεσ πρζπει να διαβάςουν
προςεκτικά τισ ακόλουκεσ προειδοποιιςεισ κινδφνου
που περιζχονται ςτο παρόν ζγγραφο. Όμωσ, πρζπει να
ςθμειωκεί ότι το παρόν ζγγραφο δε μπορεί και δε
γνωςτοποιεί όλουσ τουσ κινδφνουσ οφτε εξθγεί όλουσ
τουσ κινδφνουσ ι άλλεσ ςθμαντικζσ διαςτάςεισ που
ζχουν να κάνουν με τθν ςυναλλαγι ςε
Χρθματοοικονομικά Μζςα (ςυμπεριλαμβανομζνων
και των παραγϊγων χρθματοοικονομικϊν μζςων όπωσ
τα ςυμβόλαια CFD). Η προειδοποίθςθ ζχει ωσ ςκοπό
να εξθγιςει ςε γενικζσ γραμμζσ τθ φφςθ των κινδφνων
που ςυνεπάγονται όταν θ ςυναλλαγι ςε
Χρθματοοικονομικά Μζςα διεξάγεται πάνω ςε μία
δίκαιθ και μθ παραπλανθτικι βάςθ.
Ο Πελάτθσ δεν κα πρζπει να ςυμμετζχει ςε άμεςεσ ι
ζμμεςεσ επενδφςεισ Χρθματοοικονομικϊν Μζςων,
εκτόσ και αν γνωρίηει και καταλαβαίνει τουσ
κινδφνουσ που ςυνεπάγονται για κάκε ζνα από τα
Χρθματοοικονομικά Μζςα. Η Εταιρεία δε κα παρζχει
ςτον Πελάτθ καμία επενδυτικι ςυμβουλι που να
ςχετίηεται με επενδφςεισ ι πικανζσ ςυναλλαγζσ ςε
επενδφςεισ ι ςε Χρθματοοικονομικά Μζςα και δε κα
παρζχει κανενόσ είδουσ επενδυτικϊν ςυςτάςεων.
Οπότε, προτοφ κάνει αίτθςθ για λογαριαςμό
ςυναλλαγισ ςτθν Εταιρεία, ι δϊςει μία εντολι, ο
Πελάτθσ, πρζπει να λάβει ςοβαρά υπ’ όψιν του εάν θ
επζνδυςθ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο Χρθματοοικονομικό
Μζςο είναι θ κατάλλθλθ για τον ίδιο, βάςει των
ςυνκθκϊν του και των οικονομικϊν του πόρων. Εάν ο
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understand the risks involved in trading in any
Financial Instruments, he should not be involved in
trading under any circumstances.

The Client should acknowledge that he runs a great risk
of incurring losses and damages as a result of
the purchase and/or sale of any Financial Instrument
and accepts that he is willing to undertake this risk.

Risk acknowledgement
Technical Risk
The Client shall be responsible for the risks of financial
losses caused by the failure of information,
communication, electronic and other systems. The
result of any system failure may be that his order is
either not executed according to his instructions or it is
not executed at all. The Company does not accept any
liability in the case of such a failure.
While trading via the Client Terminal the Client shall
be responsible for the risks of financial losses caused
by:

















Ο Πελάτθσ κα πρζπει να αναγνωρίςει ότι διατρζχει
μεγάλο κίνδυνο να υποςτεί απϊλειεσ και ηθμιζσ, ωσ
αποτζλεςμα τθσ αγοράσ και/ι τθσ πϊλθςθσ
οποιουδιποτε Χρθματοοικονομικοφ Μζςου και να
αποδεχτεί ότι ο ίδιοσ είναι διατεκειμζνοσ να αναλάβει
αυτό τον κίνδυνο.
Αναγνώριςη του κινδφνου
Σεχνολογικόσ Κίνδυνοσ
Ο πελάτθσ είναι υπεφκυνοσ για κινδφνουσ οικονομικϊν
απωλειϊν που προκλικθκαν από τθν παράλειψθ
ενθμζρωςθσ, αποτυχία επικοινωνίασ, βλάβθσ
θλεκτρονικϊν και άλλων ςυςτθμάτων. Σο αποτζλεςμα
οποιαςδιποτε βλάβθσ του ςυςτιματοσ μπορεί να είναι
ότι θ εντολι του Πελάτθ είτε δεν εκτελείται ςφμφωνα
με τισ οδθγίεσ του είτε δεν εκτελείται κακόλου. Η
Εταιρεία δεν αποδζχεται καμία ευκφνθ ςτθν
περίπτωςθ μίασ τζτοιασ βλάβθσ.
Κατά τθ διάρκεια ςυναλλαγισ μζςω ενόσ Σερματικοφ
του Πελάτθ, ο Πελάτθσ είναι υπεφκυνοσ για τουσ
κινδφνουσ οικονομικϊν απωλειϊν που προκαλοφνται
από:

Client's or Company's hardware or software
failure, malfunction or misuse;




Πελάτθσ δεν αντιλαμβάνεται τουσ κινδφνουσ που
ςυνεπάγονται, κα πρζπει να ηθτιςει τθ ςυμβουλι και
τθ γνωμάτευςθ ενόσ ανεξάρτθτου οικονομικοφ
ςυμβοφλου. Εάν ο Πελάτθσ ςυνεχίηει να μθν
αντιλαμβάνεται τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τθ
ςυναλλαγι ςε οποιαδιποτε Χρθματοοικονομικά
Μζςα, δε κα πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να εμπλακεί
ςε ςυναλλαγζσ.

poor Internet connection either on the side of
the Client or the Company or both, or
interruptions or transmission blackouts or
public electricity network failures or hacker
attacks, overload of connection;

the wrong settings in the Client Terminal;

delayed Client Terminal updates;

the Client disregarding the applicable rules



Βλάβθ ςτα εξαρτιματα και ςτο λογιςμικό Η/Τ
του Πελάτθ ι τθσ Εταιρείασ, δυςλειτουργία ι
κακι χριςθ·



Σθν ανεπαρκι ςφνδεςθ του Διαδικτφου είτε
του Πελάτθ είτε τθσ Εταιρείασ ι και των δφο,
ι παρεμβολζσ ι διακοπζσ ςτθ μετάδοςθ ι
βλάβεσ ςτο δθμόςιο θλεκτρικό δίκτυο ι
επικζςεισ από χάκερσ, υπερφόρτωςθ τθσ
ςφνδεςθσ οι λάκοσ ρυκμίςεισ ςτο Σερματικό
Πελάτθ·



Σισ λάκοσ ρυκμίςεισ του Σερματικοφ
του πελάτθ·



Σισ κακυςτερθμζνεσ ενθμερϊςεισ
ςτο Σερματικό του Πελάτθ·



τθν αδιαφορία του Πελάτθ προσ τουσ
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described in the Client Terminal user guide and
in the Company’s website.

ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ που περιγράφονται ςτο
εγχειρίδιο χριςτθ του Σερματικοφ του Πελάτθ
και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρείασ.

The Client acknowledges that at times of excessive deal
flow the Client may have some difficulties to
be connected over the telephone with a Dealer,
especially in a Fast Market (for example, when key
macroeconomic indicators are released).

Ο Πελάτθσ αναγνωρίηει ότι ςε περιόδουσ υπερβολικισ
ροισ ςυναλλαγϊν, ο Πελάτθσ ενδζχεται να
αντιμετωπίςει κάποιεσ δυςκολίεσ ςτθ ςφνδεςθ μζςω
τθλεφϊνου με ζναν Χρθματιςτι, ειδικά ςε μία Γριγορθ
Αγορά (για παράδειγμα όταν δθμοςιεφονται κφριοι
μακροοικονομικοί δείκτεσ).

Abnormal market conditions

Ανώμαλεσ ςυνθήκεσ τησ αγοράσ

The Client acknowledges that under Abnormal Market
Conditions the period during which the Instructions
and Requests are executed may be extended.

Ο πελάτθσ αναγνωρίηει ότι κάτω από Ανϊμαλεσ
υνκικεσ τθσ Αγοράσ, το διάςτθμα κατά το
οποίο εκτελοφνται Εντολζσ και Αιτιςεισ μπορεί
να παρατακεί.

The Client acknowledges that under certain market
conditions it may be difficult or impossible to
execute an order.

Ο Πελάτθσ αναγνωρίηει ότι κάτω από οριςμζνεσ
ςυνκικεσ τθσ αγοράσ μπορεί να είναι δφςκολο να
εκτελζςει μία εντολι

Trading platform

Πλατφόρμα ςυναλλαγήσ

The Client acknowledges that the only reliable source
of Quotes Flow information is that of the
real/live Server’s Quotes Base. Quotes Base in the
Client Terminal is not a reliable source of Quotes
Flow information because the connection between the
Client Terminal and the Server may be
disrupted at some point and some of the Quotes simply
may not reach the Client Terminal.

Ο Πελάτθσ αναγνωρίηει ότι θ μοναδικι αξιόπιςτθ πθγι
πλθροφοριϊν Ροισ Προςφοράσ Σιμισ είναι εκείνθ τθσ
Βάςθσ Προςφοράσ Σιμισ του Διακομιςτι . Η Βάςθ
Προςφοράσ Σιμισ ςτο Σερματικό του Πελάτθ δεν
αποτελεί μία αξιόπιςτθ πθγι πλθροφοριϊν Ροισ
Προςφοράσ Σιμισ, διότι θ ςφνδεςθ μεταξφ του
Σερματικοφ του Πελάτθ και του Διακομιςτι, μπορεί ςε
κάποιο ςθμείο να διακοπεί και κάποιεσ Σιμζσ
Προςφοράσ απλά να μθ φτάςουν ςτο Σερματικό του
Πελάτθ.

The Client acknowledges that when the Client
closes the order placing/modifying/deleting window
or the position opening/closing window, the
Instruction or Request, which has been sent to the
Server, shall not be cancelled.

Ο Πελάτθσ αναγνωρίηει ότι όταν ο Πελάτθσ κλείςει
το παράκυρο τοποκζτθςθσ/μετατροπισ/διαγραφισ
τθσ εντολισ ι τθ κζςθ ανοίγματοσ/κλειςίματοσ
παρακφρου, θ Εντολι ι Αίτθςθ, που ζχει ςταλεί ςτο
Διακομιςτι, δε κα ακυρωκεί.

In case the Client has not received the result of the
execution of the previously sent Instruction but decides
to repeat the Instruction, the Client shall accept the risk
of making two Transactions instead of one.

ε περίπτωςθ που ο Πελάτθσ δεν ζχει λάβει το
αποτζλεςμα τθσ εκτζλεςθσ τθσ Εντολισ που ζςτειλε
νωρίτερα, αλλά αποφαςίςει να επαναλάβει τθν
Εντολι, ο Πελάτθσ κα αποδζχεται τον κίνδυνο
εφαρμογισ δφο Εντολϊν αντί μίασ.

The Client acknowledges that if the Pending Order has
already been executed but the Client sends the
Instruction to modify its level and the levels of If-Done
Orders at the same time, the only Instruction,

Ο Πελάτθσ αναγνωρίηει ότι εάν θ Εντολι Αναμονισ
(Pending Order) ζχει ιδθ εκτελεςτεί, αλλά ο Πελάτθσ
ςτείλει, τθν ίδια ςτιγμι, τθν Εντολι για να αλλάξει το
επίπεδό τθσ και τα επίπεδα των Εντολϊν If-Done, θ
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which will be executed, is the Instruction to modify
Stop Loss and/or Take Profit levels on the position
opened when the Pending Order triggered.

μοναδικι Εντολι που κα εκτελεςτεί, είναι θ Εντολι για
να τροποποιθκοφν τα επίπεδα Stop Loss και/ι Take
Profit τθσ ανοιχτισ κζςθσ, όταν ενεργοποιικθκε θ
Εκκρεμοφςα Εντολι (Pending order).

Interpretative Risk

Επεξηγηματικόσ Κίνδυνοσ

The Client must acknowledge that information on the
previous performance of a Financial Instrument does
not guarantee its current and/or future performance.

Ο Πελάτθσ πρζπει να αναγνωρίςει ότι οι
πλθροφορίεσ για τθν προθγοφμενθ απόδοςθ ενόσ
Χρθματοοικονομικοφ Μζςου δεν εγγυϊνται τθν
τρζχουςα και/ι τθ μελλοντικι του απόδοςθ.

The usage of historical data does not constitute a
binding or safe forecast as to the corresponding
future performance of the Financial Instruments
to which they said information refers.

Η χριςθ ιςτορικϊν δεδομζνων δεν αποτελεί μία
δεςμευτικι ι αςφαλι πρόβλεψθ ςχετικά με τθν
αντίςτοιχθ μελλοντικι απόδοςθ των
Χρθματοοικονομικϊν Μζςων, ςτθν οποία
αναφζρονται οι προαναφερόμενεσ πλθροφορίεσ.

Communication

Επικοινωνία

The Client shall accept the risk of any financial losses
caused by the fact that the Client has received
with delay or has not received at all any notice from the
Company.

Ο Πελάτθσ κα αποδζχεται τον κίνδυνο κάκε
οικονομικισ απϊλειασ που ζχει προκλθκεί από το
γεγονόσ ότι ο Πελάτθσ ζλαβε με κακυςτζρθςθ ι δεν
ζλαβε κακόλου, προειδοποίθςθ από τθν Εταιρεία.

The Client acknowledges that the unencrypted
information transmitted by e-mail is not protected
from any unauthorized access.

Ο Πελάτθσ αναγνωρίηει ότι οι μθ κρυπτογραφθμζνεσ
πλθροφορίεσ που μεταδίδονται μζςω θλεκτρονικϊν
μθνυμάτων (e-mail), δεν προςτατεφονται από
οποιαδιποτε -χωρίσ άδεια- πρόςβαςθ.

The Client is fully responsible for the risks in respect of
undelivered Trading Platform internal mail messages
sent to the Client by the Company.

Ο Πελάτθσ ζχει τθν πλιρθ ευκφνθ των κινδφνων όςον
αφορά τα μθ λθφκζντα εςωτερικά θλεκτρονικά
μθνφματα Πλατφόρμασ υναλλαγισ, που
αποςτζλλονται από τον Πελάτθ ςτθν Εταιρεία.

The Client is wholly responsible for the privacy of the
information received from the Company and accepts
the risk of any financial losses caused by the
unauthorized access of the third party to the Client’s
Trading Account.

Ο Πελάτθσ ζχει τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν προςταςία
τθσ ιδιωτικισ φφςθσ των πλθροφοριϊν που δζχεται
από τθν Εταιρεία και αποδζχεται τον κίνδυνο κάκε
οικονομικισ απϊλειασ που ζχει προκλθκεί από τθ
χωρίσ άδεια πρόςβαςθ κάποιου τρίτου μζρουσ, ςτο
Λογαριαςμό υναλλαγϊν του Πελάτθ.

The Company has no responsibility if authorized third
persons have access to information, including
electronic addresses, electronic communication and
personal data, access data when the above are
transmitted between the Company or any other party,
using the internet or other network communication
facilities, telephone, or any other electronic means.

Η Εταιρεία δε φζρει καμία ευκφνθ εάν εξουςιοδοτθμζνα
τρίτα πρόςωπα ζχουν πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των διευκφνςεων, τθσ
θλεκτρονικισ επικοινωνίασ και των προςωπικϊν
δεδομζνων, τθσ πρόςβαςθσ ςε δεδομζνα, όταν τα
παραπάνω μεταδίδονται μεταξφ τθσ Εταιρείασ και ενόσ
άλλου προςϊπου, χρθςιμοποιϊντασ το Internet ι άλλεσ
διαδικτυακζσ εγκαταςτάςεισ επικοινωνίασ, το τθλζφωνο
ι κάκε άλλο θλεκτρονικό μζςο επικοινωνίασ.
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Force Majeure Event
In case of a Force Majeure Event the Client shall
accept the risk of financial losses.

No Representation, No Warranty
The Company uses reasonable efforts to obtain
information from reliable sources, but the materials on
the Company website is provided "as is" without
warranty of any kind. The Company makes no
representation (either express or implied) that the
information, analysis and opinions expressed on the
Company website or otherwise is accurate, complete
or up to date.
Information contained on the Company website is
checked and updated by the Company on a regular
basis. This notwithstanding, data and information
provided may become subject to changes while
posted on the Company website. Therefore, Company
does not assume any liability towards nor gives
any guarantee to any subscriber, client, partner,
supplier, counterparty or third party for the timeliness,
accuracy and completeness of the information
provided herein or on other websites that may be
accessed through hyperlinks. The Company reserves
the right to change or amend the information
provided at any time and without prior notice.

Risk Warning Notice for Foreign Exchange
and Derivative Products
This notice cannot disclose all the risks and other
significant aspects of foreign exchange and derivative
products such as futures, options, and Contracts for
Differences. You should not deal in these products
unless you understand their nature and the extent of
your exposure to risk. You should also be satisfied that
the product is suitable for you in the light of your
circumstances and financial position.

Although Forex and derivative instruments can be

Ανωτζρα Βία
ε περίπτωςθ Γεγονότοσ Ανωτζρασ Βίασ, ο Πελάτθσ
κα αποδζχεται τουσ κινδφνουσ οικονομικϊν
απωλειϊν.
Καμία Δήλωςη, Καμία Εγγφηςη
Η Εταιρεία κάνει εφλογεσ προςπάκειεσ για να αποκτά
πλθροφορίεσ από αξιόπιςτεσ πθγζσ, όμωσ τα εργαλεία
ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρείασ παρζχονται «ωσ
ζχουν», χωρίσ κανενόσ είδουσ εγγυιςεισ. Η Εταιρεία
δεν κάνει καμία διλωςθ (είτε ρθτι είτε ςιωπθρι) ότι
οι πλθροφορίεσ, οι ερμθνείεσ και οι απόψεισ που
εκφράηονται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρείασ ι άλλωσ,
είναι ακριβείσ, πλιρεισ ι ενθμερωμζνεσ.
Οι πλθροφορίεσ που περιλαμβάνονται ςτθν ιςτοςελίδα
τθσ Εταιρείασ, ελζγχονται και ενθμερϊνονται τακτικά.
Παρ’ όλα αυτά, τα δεδομζνα και οι πλθροφορίεσ που
παρζχονται, ενδζχεται να υπόκεινται ςε αλλαγζσ, ενϊ
ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρείασ.
Επομζνωσ, θ Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευκφνθ
προσ οφτε δίνει καμία εγγφθςθ ςε ςυνδρομθτζσ, πελάτεσ,
εταίρουσ, προμθκευτζσ, αντιςυμβαλλόμενοσ
ι τρίτα μζρθ για τθν καταλλθλότθτα, τθν ακρίβεια και
τθν πλθρότθτα των πλθροφοριϊν που παρζχονται εδϊ
ι ςε άλλεσ ιςτοςελίδεσ ςτισ οποίεσ μπορεί κάποιοσ να
ζχει πρόςβαςθ μζςω ςυνδζςμων. Η Εταιρεία διατθρεί
το δικαίωμα να αλλάηει ι να διορκϊνει τισ
πλθροφορίεσ που παρζχονται, ανά πάςα ςτιγμι και
χωρίσ προθγοφμενθ ειδοποίθςθ.

Προειδοποίηςη Κινδφνου για υνάλλαγμα και
Παράγωγα Προϊόντα
Η παροφςα προειδοποίθςθ δε μπορεί να
γνωςτοποιιςει όλουσ τουσ κινδφνουσ και άλλεσ
ςθμαντικζσ διαςτάςεισ του ςυναλλάγματοσ και των
παραγϊγων προϊόντων, όπωσ είναι τα ςυμβόλαια
μελλοντικισ εκπλιρωςθσ (futures), δικαιωμάτων
προαίρεςθσ και Διαφοράσ. Δεν πρζπει να
ςυναλλάςςεςκε με αυτά τα προϊόντα αν δεν
αντιλαμβάνεςτε τθ φφςθ τουσ και τθν ζκταςθ τθσ
ζκκεςισ ςασ ςτον κίνδυνο. Πρζπει επίςθσ να είςαςτε
ικανοποιθμζνοι ότι το προϊόν είναι κατάλλθλο για
εςάσ, όςον αφορά τισ ςυνκικεσ ςασ και τθν οικονομικι
ςασ κζςθ.
Παρόλο που το ςυνάλλαγμα και τα παράγωγα μζςα
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utilised for the management of investment risk, some
of these products are unsuitable for many investors.
You should not engage in any dealings directly or
indirectly in derivative products unless you know and
understand the risks involved in them and that you
may lose entirely all of your money. Different
instruments involve different levels of exposure to
risk and in deciding whether to trade in such
instruments you should be aware of the following
points:

μποροφν να αξιοποιθκοφν για τθ διαχείριςθ ενόσ
επενδυτικοφ κινδφνου, κάποια από αυτά τα προϊόντα
είναι ακατάλλθλα για πολλοφσ επενδυτζσ. Δεν πρζπει
να ςυμμετζχετε ςε καμία άμεςθ ι ζμμεςθ ςυναλλαγι
παραγϊγων προϊόντων εάν δε γνωρίηετε και
αντιλαμβάνεςτε τουσ κινδφνουσ που ςυνεπάγονται ςε
αυτά και το ότι μπορεί να χάςετε όλα ςασ τα χριματα.
Διαφορετικά μζςα εμπεριζχουν διαφορετικά επίπεδα
ζκκεςθσ ςτον κίνδυνο και αν αποφαςίςετε να
πραγματοποιιςετε ςυναλλαγζσ ςε τζτοια μζςα πρζπει
να λάβετε υπόψθ τα ακόλουκα ςθμεία:

Effect of Leverage
Under Margin Trading conditions even small market
movements may have great impact on the
Client’s Trading Account. It is important to note that all
accounts trade under the effect of Leverage.

Επίδραςη τησ Χρηματοοικονομικήσ Μόχλευςησ
Τπό ςυνκικεσ υναλλαγϊν με Περικϊριο, ακόμα και οι
μικρζσ κινιςεισ τθσ αγοράσ μποροφν να ζχουν τεράςτιο
αντίκτυπο ςτο Λογαριαςμό υναλλαγϊν του Πελάτθ.
Είναι ςθμαντικό να ςθμειωκεί ότι όλοι οι λογαριαςμοί
ςυναλλάςςονται κάτω από τθν επίδραςθ τθσ
μόχλευςθσ.

The Client must consider that if the market moves
against the Client, the Client may sustain a total
loss greater than the funds deposited. The Client is
responsible for all the risks, financial resources the
Client uses and for the chosen trading strategy.

It is highly recommended to place Stop Loss to
limit potential losses, and Take Profit to collect
profits, when it is not possible for the Client to
manage the Client’s Open Positions.

The Client shall be responsible for all financial losses
caused by the opening of the position using
temporary excess Free Margin on the Trading Account
gained as a result of a profitable position
(cancelled by the Company afterwards) opened at an
Error Quote (Spike) or at a Quote received as a
result of a Manifest Error.
High volatile instruments
Some Instruments trade within wide intraday ranges
with volatile price movements. Therefore, the
Client must carefully consider that there is a high risk of
losses as well as profits. The price of
Derivative financial instruments is derived from the
price of the underlying asset in which the

Ο Πελάτθσ πρζπει να λαμβάνει υπόψθ του ότι αν θ
αγορά κινείται εναντίον του Πελάτθ, ο Πελάτθσ
μπορεί να υποςτεί ηθμιά μεγαλφτερθ από τα
κεφάλαια που κατατζκθκαν. Ο Πελάτθσ είναι
υπεφκυνοσ για όλουσ τουσ κινδφνουσ, τουσ
οικονομικοφσ πόρουσ που χρθςιμοποιεί ο Πελάτθσ και
για τθ ςτρατθγικι ςυναλλαγισ που ζχει επιλεγεί.
υνιςτάται ανεπιφφλακτα ςτον Πελάτθ να δϊςει μία
εντολι Stop Loss για να περιορίςει τισ ενδεχόμενεσ
απϊλειεσ, και μία εντολι Take Profit για να
αποκομίςει κζρδοσ, όταν δεν είναι εφικτό για ίδιο να
διαχειριςτεί τισ Ανοιχτζσ Θζςεισ Πελάτθ.
Ο Πελάτθσ είναι υπεφκυνοσ για όλεσ τισ οικονομικζσ
απϊλειεσ που προκλικθκαν από το άνοιγμα τθσ
κζςθσ κάνοντασ υπερβολικι χριςθ του Διακζςιμου
Περικωρίου (Free Margin) ςτο Λογαριαςμό
υναλλαγϊν που αποκτικθκε ωσ αποτζλεςμα μίασ
αποδοτικισ κζςθσ (που μετζπειτα ακυρϊκθκε από
τθν Εταιρεία) άνοιξαν με Error Quote (Spike) ι με τιμι
Προςφοράσ που λιφκθκε ωσ αποτζλεςμα Πρόδθλθσ
Πλάνθσ (Manifest Error).
Υψηλήσ Μεταβλητότητασ Χρηματοοικονομικά Μζςα
Η ςυναλλαγι κάποιων Χρθματοοικονομικϊν Μζςων
γίνεται ςε ευρφ ενδοθμεριςιο φάςμα με
ευμετάβλθτεσ κινιςεισ τιμϊν. Επομζνωσ, ο Πελάτθσ
πρζπει να λάβει ςοβαρά υπόψθ του ότι υπάρχει ζνασ
υψθλόσ κίνδυνοσ απωλειϊν, κακϊσ και κερδϊν. Η
τιμι των Παραγϊγων Χρθματοοικονομικϊν Μζςων
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instruments refer to (for example currency, stock,
metals, indices etc). Derivative financial instruments
and related markets can be highly volatile. The prices of
instruments and the underlying asset may
fluctuate rapidly and over wide ranges and may reflect
unforeseeable events or changes in conditions, none of
which can be controlled by the Client or the Company.
Under certain market conditions it may be impossible
for a Client’s order to be executed at declared price
leading to losses. The prices of instruments and the
underlying asset will be influenced by, amongst other
things, changing supply and demand relationships,
governmental, agricultural, commercial and trade
programs and policies, national and international
political and economic events and the prevailing
psychological characteristics of the relevant market
place. Therefore Stop Loss order can not guarantee the
limit of loss.

προζρχεται από τθν τιμι των περιουςιακϊν ςτοιχείων
που αναφζρονται τα χρθματοοικονομικά μζςα (για
παράδειγμα ςυνάλλαγμα, μετοχζσ, μζταλλα, δείκτεσ,
κτλ.). Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα και ςχετικζσ
αγορζσ μποροφν να είναι άκρωσ ευμετάβλθτα. Οι τιμζσ
των χρθματοοικονομικϊν μζςων και των περιουςιακϊν
ςτοιχείων ενδζχεται να κυμανκοφν άμεςα και ςε ευρφ
φάςμα και μπορεί να απεικονίςουν απρόβλεπτεσ
περιπτϊςεισ ι αλλαγζσ ςτισ ςυνκικεσ, κανζνα από τα
οποία γεγονότα δε μποροφν να περιοριςτοφν από τον
Πελάτθ ι τθν Εταιρεία. Κάτω από οριςμζνεσ ςυνκικεσ
τθσ αγοράσ μπορεί να είναι αδφνατον για μία εντολι
Πελάτθ να εκτελεςτεί ςε κακοριςμζνθ τιμι, κάτι που
κα οδθγιςει ςε απϊλειεσ. Οι τιμζσ των
χρθματοοικονομικϊν μζςων και των περιουςιακϊν
ςτοιχείων επθρεάηονται μεταξφ άλλων, από,
μεταβαλλόμενεσ ςχζςεισ προςφοράσ και ηιτθςθσ και
κρατικά, γεωργικά, εμπορικά και ςχετικά με
ςυναλλαγζσ προγράμματα και εκνικά και διεκνι
πολιτικά και οικονομικά γεγονότα και τα κυρίαρχα
ψυχολογικά χαρακτθριςτικά των ςχετικϊν κζςεων
αγοράσ. Επομζνωσ, θ εντολι Stop Loss δε μπορεί να
εγγυθκεί τα όρια τθσ απϊλειασ.

The Client acknowledges and accepts that, regardless of
any information which may be offered by the Company,
the value of Instruments may fluctuate downwards or
upwards and it is even probable that the investment
may become of no value. This is owed to the margining
system applicable to such
trades, which generally involves a comparatively
modest deposit or margin in terms of the overall
contract value, so that a relatively small movement in
the underlying market can have a disproportionately
dramatic effect on the Client’s trade. If the underlying
market movement is in the Client’s favor, the Client
may achieve a good profit, but an equally small
adverse market movement
can not only quickly result in the loss of the Clients’
entire deposit, but may also expose the Client to a
large additional loss.

Ο Πελάτθσ αναγνωρίηει και αποδζχεται ότι,
ανεξάρτθτα από τισ πλθροφορίεσ που μποροφν να
προςφζρονται από τθν Εταιρεία, θ αξία των
χρθματοοικονομικϊν μζςων μπορεί να κυμανκεί προσ
τα κάτω ι προσ τα πάνω και είναι ακόμθ πικανό ότι θ
επζνδυςθ μπορεί να χάςει τθν αξία τθσ. Αυτό
οφείλεται ςτο ςφςτθμα περικωρίου που εφαρμόηεται
ςε τζτοιου είδουσ ςυναλλαγζσ, το οποίο ςυνικωσ
περιλαμβάνει μία ςχετικά μικρι εγγφθςθ όςον αφορά
τθ ςυνολικι αξία τθσ ςφμβαςθσ, ζτςι ϊςτε μία ςχετικά
μικρι κίνθςθ ςτθν υποκείμενθ αγορά μπορεί να ζχει
μία δυςανάλογα δραματικι επίδραςθ ςτισ ςυναλλαγζσ
του Πελάτθ. Εάν θ υποκείμενθ κίνθςθ τθσ αγοράσ είναι
υπζρ του Πελάτθ, ο Πελάτθσ μπορεί να επιτφχει ζνα
καλό κζρδοσ, όμωσ, μία εξίςου μικρι αρνθτικι κίνθςθ
τθσ αγοράσ μπορεί να οδθγιςει όχι μόνο ςε άμεςο
αποτζλεςμα απϊλειασ των ςυνολικϊν κατακζςεων των
Πελατϊν, αλλά μπορεί επίςθσ να εκκζςει τον Πελάτθ
ςε μια μεγάλθ επιπρόςκετθ ηθμιά.

Liquidity
Some of the underlying assets may not become
immediately liquid as a result of reduced demand for
the underlying asset and Client may not be able to
obtain the information on the value of these or the
extent of the associated risks.

Ρευςτοποίηςη
Κάποια από τα υποκείμενα περιουςιακά ςτοιχεία,
ενδζχεται να μθν ρευςτοποιθκοφν άμεςα, ωσ
αποτζλεςμα τθσ μειωμζνθσ ηιτθςθσ για τα υποκείμενα
περιουςιακά ςτοιχεία και ο Πελάτθσ μπορεί να μθν ζχει
τθ δυνατότθτα να λάβει τισ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν
αξία αυτϊν ι τθν ζκταςθ των ςχετικϊν κινδφνων.
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Contracts for Differences
The CFDs available for trading with the Company are
non deliverable spot transactions giving an
opportunity to make profit on changes in currency
rates, commodity, stock market indices or share
prices called the underlying instrument. If the
underlying instrument movement is in the Client’s
favor, the Client may achieve a good profit, but an
equally small adverse market movement can not only
quickly result in the loss of the Clients’ entire deposit
but also any additional commissions and other
expenses incurred. So, the Client must not enter into
CFDs unless he is willing to undertake the
risks of loosing entirely all the money which he has
invested and also any additional commissions and
other expenses incurred.

Συμβόλαια Διαφοράσ
Σα διακζςιμα υμβόλαια Διαφοράσ για ςυναλλαγζσ με
τθν Εταιρεία δεν είναι αποδεκτζσ ςυναλλαγζσ τοισ
μετρθτοίσ δίνοντασ τθν ευκαιρία να αποκομίςει κζρδοσ
από τισ αλλαγζσ ςτισ τιμζσ νομιςμάτων, τα αγακά, τουσ
χρθματιςτθριακοφσ δείκτεσ ι τισ τιμζσ των μετοχϊν
που ονομάηεται υποκείμενοσ τίτλοσ. Αν θ κίνθςθ του
υποκείμενου τίτλου είναι υπζρ του Πελάτθ, ο Πελάτθσ
μπορεί να επιτφχει ζνα καλό κζρδοσ, όμωσ, μία εξίςου
μικρι αρνθτικι κίνθςθ τθσ αγοράσ μπορεί να οδθγιςει
όχι μόνο ςε άμεςο αποτζλεςμα απϊλειασ των
ςυνολικϊν κατακζςεων των Πελατϊν, αλλά και
απϊλεια ςε τυχόν πρόςκετεσ προμικειεσ και να
επιβαρυνκεί με άλλα ζξοδα. Οπότε, ο Πελάτθσ δεν
πρζπει να ςυνάπτει υμβόλαια Διαφοράσ εάν δεν είναι
διατεκειμζνοσ να αναλάβει τον κίνδυνο τθσ
ολοκλθρωτικισ απϊλειασ των χρθμάτων που ζχει
επενδφςει, όπωσ επίςθσ και τον κίνδυνο απϊλειασ
τυχόν πρόςκετων προμθκειϊν και να επιβαρυνκεί με
άλλα ζξοδα.

Clients are required to deposit funds in their trading
account in order to open a position. The Margin
requirement will depend on the underlying instrument
of the CFDs. Margin requirements can be fixed
or can be calculated from the current price of the
underlying instrument. The Company will not notify
the Client of any Margin Call to sustain a loss making
position.

Για να ανοίξει μια κζςθ, οι Πελάτεσ πρζπει να
κατακζςουν χριματα ςτο λογαριαςμό ςυναλλαγϊν
τουσ. Σο απαιτοφμενο περικϊριο κα εξαρτάται από
τον υποκείμενο τίτλο των υμβολαίων Διαφοράσ. Σα
απαιτοφμενα περικϊρια μπορεί να είναι ςτακερά ι
μπορεί να υπολογίηονται από τθν τρζχουςα τιμι του
υποκείμενου τίτλου. Η Εταιρεία δεν κα ενθμερϊνει τον
Πελάτθ για Κάλυψθ Ελάχιςτου Περικωρίου για να
διατθριςει μια ηθμιογόνα κζςθ (loss making position).

Transactions in CFDs are not undertaken on a
recognized exchange. Rather they are undertaken via
Company’s Trading Platform whereby execution is
effected by Company or other financial institutions
and, accordingly, CFDs may expose the Client to greater
risks than regulated exchange transactions.
Trading Platform for transactions in CFDs used by the
Company does not fall into the definition of a
recognized exchange as this is not a Multilateral
Trading Facility because Company may be in a client
transaction. The terms and conditions and trading rules
are established solely by the counterparty
which may be Company or some other financial
institution to be disclosed to the Client. The Client
may be obliged to close an open position of any given
CFD during the opening hours of Company’ Trading
Platform.

Οι ςυναλλαγζσ ςε υμβόλαια Διαφοράσ δεν
πραγματοποιοφνται ςε αναγνωριςμζνο χρθματιςτιριο.
Για τθν ακρίβεια, πραγματοποιοφνται διαμζςου τθσ
Πλατφόρμασ υναλλαγϊν τθσ Εταιρείασ, μζςω τθσ
οποίασ θ εκτζλεςθ γίνεται από τθν εταιρεία ι από
άλλα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα και ανάλογα, τα
υμβόλαια Διαφοράσ μποροφν να εκκζςουν τον
Πελάτθ ςε μεγαλφτερουσ κινδφνουσ από ό,τι οι
ρυκμιηόμενεσ ςυναλλαγζσ. Η
Πλατφόρμα υναλλαγϊν για ςυναλλαγζσ ςε
υμβόλαια Διαφοράσ, που χρθςιμοποιείται από τθν
Εταιρεία δεν εμπίπτει ςτον οριςμό του
αναγνωριςμζνου χρθματιςτθρίου, κακϊσ αυτό δεν
αποτελεί Πολυμερι Μθχανιςμό Διαπραγμάτευςθσ,
λόγω του ότι θ Εταιρεία μπορεί πραγματοποιεί κάποια
ςυναλλαγι του πελάτθ. Οι όροι και οι προχποκζςεισ
και οι κανονιςμοί των ςυναλλαγϊν κακορίηονται
αποκλειςτικά και μόνο από τον αντιςυμβαλλόμενο που

© 2011-2016 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd.

μπορεί να είναι θ Εταιρεία ι κάποιο άλλο
χρθματοπιςτωτικό ίδρυμα που κα αποκαλφπτεται ςτον
Πελάτθ. Ο Πελάτθσ ενδζχεται να υποχρεωκεί να
κλείςει μια ανοικτι κζςθ ενόσ δεδομζνου υμβολαίου
Διαφοράσ κατά τισ ϊρεσ λειτουργίασ τθσ Πλατφόρμασ
υναλλαγϊν τθσ Εταιρείασ.
The Company will not provide the Client with
investment advice relating to investments or possible
transactions in investments or make investment
recommendations of any kind.
Before the Client begins to trade, he should obtain
details of all commissions and other charges for
which the Client will be liable, which may be found on
Company’s website. Some charges may not be
expressed in money terms but may, for example, be
expressed as a dealing spread.

The Client takes the risk that his trades in CFDs may
be or become subject to tax and/or any other
duty, for example, because of any changes in legislation
or changes to his personal circumstances.
Company does not warrant that no tax and/or any
other stamp duty will be payable. The Client should
be responsible for any taxes and/or any other duty
which may accrue in respect of his trades.

Other implications
The Company may pass money received from the Client
to a third party (e.g. a bank, a market,
intermediate broker, OTC counterparty or clearing
house) to hold or control in order to effect a
Transaction through or with that person or to satisfy
the Client’s obligation to provide collateral (e.g.
initial margin requirement) in respect of a Transaction.
The Company has no responsibility for any
acts or omissions of any third party to whom it will pass
money received from the Client.

The third party to whom the Company will pass money
may hold it in an omnibus account and it may

Η Εταιρεία δε κα παρζχει ςτον Πελάτθ
επενδυτικζσ ςυμβουλζσ που να ςχετίηονται με
επενδφςεισ ι με πικανζσ ςυναλλαγζσ ςε
επενδφςεισ και δε κα δίνει κανενόσ είδουσ
επενδυτικζσ ςυςτάςεισ.
Πριν ξεκινιςει τθ ςυναλλαγι ο Πελάτθσ, πρζπει να
λάβει λεπτομζρειεσ για όλεσ τισ προμικειεσ και
άλλεσ επιβαρφνςεισ για τισ οποίεσ κα είναι
υπεφκυνοσ ο Πελάτθσ, οι οποίεσ μποροφν να
αναηθτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρείασ. Κάποιεσ
επιβαρφνςεισ ενδζχεται να μθ δθλϊνονται ςε
χρθματικοφσ όρουσ, αλλά, μποροφν για παράδειγμα
να δθλωκοφν ωσ περικϊριο ςυναλλαγϊν.
Ο Πελάτθσ αναλαμβάνει τον κίνδυνο ότι οι ςυναλλαγζσ
του ςε υμβόλαια Διαφοράσ ενδζχεται να υπόκεινται
ςε φόρο και/ι ςε οποιαδιποτε άλλθ υποχρζωςθ, για
παράδειγμα, εξαιτίασ ενδεχομζνων αλλαγϊν ςτθ
νομοκεςία ι αλλαγζσ ςτισ προςωπικζσ του
καταςτάςεισ. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι δε κα είναι
πλθρωτζοσ κανζνασ φόροσ και /ι οποιοςδιποτε άλλοσ
φόροσ χαρτοςιμου. Ο πελάτθσ πρζπει να είναι
υπεφκυνοσ για όποιουσ φόρουσ και/ι οποιεςδιποτε
άλλεσ υποχρεϊςεισ που μπορεί να προκφψουν ςε
ςχζςθ με τισ ςυναλλαγζσ του.
Άλλα Συμπεράςματα
Η Εταιρεία μπορεί να μεταβιβάςει χριματα που
παρζλαβε από τον Πελάτθ ςε τρίτουσ (π.χ. μία
τράπεηα, μία αγορά, μία ενδιάμεςθ χρθματιςτθριακι
εταιρεία, ζναν εξωχρθματιςτθριακό
αντιςυμβαλλόμενο, ζνα εξωχρθματιςτθριακό γραφείο
εκκακαρίςεωσ ςυναλλαγϊν) για να κρατά ι να ελζγχει,
προκειμζνου να πραγματοποιιςει μία υναλλαγι
μζςω ι μαηί με το πρόςωπο αυτό ι για να
ανταποκρικεί ςτθν υποχρζωςθ του Πελάτθ να παρζχει
αςφάλεια (π.χ. αρχικό ελάχιςτο περικϊριο) ςε ό,τι
αφορά μία υναλλαγι. Η Εταιρεία δεν ζχει καμία
ευκφνθ για πράξεισ ι παραλείψεισ τρίτων, ςτουσ
οποίουσ κα μεταβιβάςει τα χριματα που ζλαβε από
τον Πελάτθ.
Σο τρίτο μζροσ ςτο οποίο κα μεταβιβάςει τα χριματα θ
Εταιρεία, μπορεί να τα κρατιςει ςε ζναν ςυλλογικό
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not be possible to separate it from the Client’s money,
or the third party’s money. In the event of the
insolvency or any other analogous proceedings in
relation to that third party, the Company may only
have an unsecured claim against the third party on
behalf of the Client, and the Client will be exposed to
the risk that the money received by the Company
from the third party is insufficient to satisfy the claims
of the Client with claims in respect of the relevant
account. The Company does not accept any liability or
responsibility for any resulting losses.

λογαριαςμό και μπορεί να μθν είναι δυνατόν να τα
διαχωρίςει από τα χριματα του Πελάτθ, ι τα χριματα
του τρίτου μζρουσ. ε περίπτωςθ αφερεγγυότθτασ ι
κάποιασ άλλθσ ανάλογθσ διαδικαςίασ ςε ςχζςθ με το
εν λόγω τρίτο μζροσ, θ Εταιρεία μπορεί να ζχει μόνο
μία ακάλυπτθ απαίτθςθ (unsecured claim)ζναντι του
τρίτου μζρουσ, εκ μζρουσ του Πελάτθ και ο Πελάτθσ κα
εκτίκεται ςτον κίνδυνο ότι τα χριματα που ζλαβε θ
Εταιρεία από το τρίτο μζροσ είναι ανεπαρκι για να
ικανοποιιςει τισ απαιτιςεισ του Πελάτθ
με απαιτιςεισ ςε ό,τι αφορά το ςχετικό λογαριαςμό. Η
Εταιρεία δεν αποδζχεται καμία υπαιτιότθτα και
ευκφνθ για τυχόν ηθμιζσ που προκφψουν.

The Company may hold Client money on the Client’s
behalf outside the EEA. The legal and
regulatory regime applying to any such bank or person
will be different from that of Cyprus and in the event
of the insolvency or any other analogous proceedings
in relation to that bank or person, the Client money
may be treated differently from the treatment which
would apply if the money was held with a bank in an
account in Cyprus. The Company will not be liable for
the insolvency, acts or
omissions of any third party referred to in this
paragraph.

Η Εταιρεία μπορεί να κρατά χριματα Πελάτθ για
λογαριαςμό του πελάτθ εκτόσ του ΕΟΧ.
Σο νομικό και ρυκμιςτικό κακεςτϊσ που ιςχφει για
κάκε τζτοια τράπεηα ι πρόςωπο, κα είναι διαφορετικό
από εκείνο τθσ Κφπρου και ςε περίπτωςθ
αφερεγγυότθτασ ι κάποιασ άλλθσ ανάλογθσ
διαδικαςίασ ςε ςχζςθ με τθν εν λόγω τράπεηα ι το
πρόςωπο, τα χριματα Πελάτθ ενδζχεται να
μεταχειριςτοφν διαφορετικά από τθ μεταχείριςθ που
κα ίςχυε εάν τα χριματα κρατοφνταν ςε μία τράπεηα
ςε λογαριαςμό ςτθν Κφπρο. Η Εταιρεία δεν κα είναι
υπεφκυνθ για τθν αφερεγγυότθτα, τισ πράξεισ ι τισ
παραλείψεισ οποιουδιποτε τρίτου προςϊπου που
αναφζρεται ςτθν παράγραφο αυτι.

The Company may deposit Client money with a
depository who may have a security interest, lien or
right of set-off in relation to that money.
A Bank or Broker through whom the Company deals
with or Company itself may act in the same
market as Client, and could have interests contrary to
the Client’s Interests.

Η Εταιρεία μπορεί να κατακζςει χριματα Πελάτθ ςε ζνα
αποκετιριο, το οποίο μπορεί να ζχει αςφαλιςτικό
ςυμφζρον, δικαίωμα επίςχεςθσ ι δικαίωμα
ςυμψθφιςμοφ ςε ςχζςθ με αυτά τα χριματα.
Μία Σράπεηα ι μία Χρθματιςτθριακι Εταιρεία, μζςω
των οποίων κάνει θ Εταιρεία τισ ςυναλλαγζσ τθσ ι
Εταιρεία από μόνθ τθσ μπορεί να ενεργεί ςτθν ίδια
αγορά ωσ Πελάτθσ, και μπορεί να ζχει ςυμφζροντα
αντίκετα προσ τα εκείνα του Πελάτθ

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

Σε πεπίπηωζη οποιαζδήποηε διαθοπάρ ή αζςμθωνίαρ
μεηαξύ ηηρ αγγλικήρ και ηηρ ελληνικήρ εκδοσήρ, ηο
αγγλικό ππωηόηςπο ςπεπιζσύει.
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