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Introduction

Εισαγωγή
Η Διεθνής Εταιρεία Συμβούλων TeleTrade- DJ
(αποκαλούμενη στο εξής «Εταιρεία») είναι μία
Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ)
που ρυθμίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Κύπρου με αριθμό άδειας 158/11. Αυτή η
προειδοποίηση παρέχεται σε όλους τους
ενδεχόμενους πελάτες σύμφωνα με την εφαρμογή της
Οδηγίας για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων
(MiFID=Markets in Financial Instruments Directive) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Νόμο περί Επενδυτικών
Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων
Αγορών του 2007 (Ν.144(I)/2007).

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).

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 non-misleading basis.

Όλοι οι ενδεχόμενοι πελάτες πρέπει να διαβάσουν
προσεκτικά τις ακόλουθες προειδοποιήσεις κινδύνου
που περιέχονται στο παρόν έγγραφο. Όμως, πρέπει να
σημειωθεί ότι το παρόν έγγραφο δε μπορεί και δε
γνωστοποιεί όλους τους κινδύνους ούτε εξηγεί όλους
τους κινδύνους ή άλλες σημαντικές διαστάσεις που
έχουν να κάνουν με την συναλλαγή σε
Χρηματοοικονομικά Μέσα (συμπεριλαμβανομένων και
των παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων όπως τα
συμβόλαια CFD). Η προειδοποίηση έχει ως σκοπό να
εξηγήσει σε γενικές γραμμές τη φύση των κινδύνων
που συνεπάγονται όταν η συναλλαγή σε
Χρηματοοικονομικά Μέσα διεξάγεται πάνω σε μία
δίκαιη και μη παραπλανητική βάση.

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

Ο Πελάτης δεν θα πρέπει να συμμετέχει σε άμεσες ή
έμμεσες επενδύσεις Χρηματοοικονομικών Μέσων,
εκτός και αν γνωρίζει και καταλαβαίνει τους κινδύνους
που συνεπάγονται για κάθε ένα από τα
Χρηματοοικονομικά Μέσα. Η Εταιρεία δε θα παρέχει
στον Πελάτη καμία επενδυτική συμβουλή που να
σχετίζεται με επενδύσεις ή πιθανές συναλλαγές σε
επενδύσεις ή σε Χρηματοοικονομικά Μέσα και δε θα
παρέχει κανενός είδους επενδυτικών συστάσεων.
Οπότε, προτού κάνει αίτηση για λογαριασμό
συναλλαγής στην Εταιρεία, ή δώσει μία εντολή, ο
Πελάτης, πρέπει να λάβει σοβαρά υπ’ όψιν του εάν η
επένδυση σε ένα συγκεκριμένο Χρηματοοικονομικό
Μέσο είναι η κατάλληλη για τον ίδιο, βάσει των
συνθηκών του και των οικονομικών του πόρων. Εάν ο
Πελάτης δεν αντιλαμβάνεται τους κινδύνους που
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understand the risks involved in trading in any Financial
Instruments, he should not be involved in
trading under any circumstances.

συνεπάγονται, θα πρέπει να ζητήσει τη συμβουλή και
τη γνωμάτευση ενός ανεξάρτητου οικονομικού
συμβούλου. Εάν ο Πελάτης συνεχίζει να μην
αντιλαμβάνεται τους κινδύνους που απορρέουν από τη
συναλλαγή σε οποιαδήποτε Χρηματοοικονομικά
Μέσα, δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να εμπλακεί
σε συναλλαγές.

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.

Ο Πελάτης θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι διατρέχει
μεγάλο κίνδυνο να υποστεί απώλειες και ζημιές, ως
αποτέλεσμα της αγοράς και/ή της πώλησης
οποιουδήποτε Χρηματοοικονομικού Μέσου και να
αποδεχτεί ότι ο ίδιος είναι διατεθειμένος να αναλάβει
αυτό τον κίνδυνο.

Risk acknowledgement
Technical Risk

Αναγνώριση του κινδύνου
Τεχνολογικός Κίνδυνος

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 πελάτης είναι υπεύθυνος για κινδύνους οικονομικών
απωλειών που προκλήθηκαν από την παράλειψη
ενημέρωσης, αποτυχία επικοινωνίας, βλάβης
ηλεκτρονικών και άλλων συστημάτων. Το αποτέλεσμα
οποιασδήποτε βλάβης του συστήματος μπορεί να είναι
ότι η εντολή του Πελάτη είτε δεν εκτελείται σύμφωνα
με τις οδηγίες του είτε δεν εκτελείται καθόλου. Η
Εταιρεία δεν αποδέχεται καμία ευθύνη στην
περίπτωση μίας τέτοιας βλάβης.
Κατά τη διάρκεια συναλλαγής μέσω ενός Τερματικού
του Πελάτη, ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τους
κινδύνους οικονομικών απωλειών που προκαλούνται
από:



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



Βλάβη στα εξαρτήματα και στο λογισμικό Η/Υ
του Πελάτη ή της Εταιρείας, δυσλειτουργία ή
κακή χρήση



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;



Την ανεπαρκή σύνδεση του Διαδικτύου είτε
του Πελάτη είτε της Εταιρείας ή και των δύο, ή
παρεμβολές ή διακοπές στη μετάδοση ή
βλάβες στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο ή
επιθέσεις από χάκερς, υπερφόρτωση της
σύνδεσης οι λάθος ρυθμίσεις στο Τερματικό
Πελάτη



the wrong settings in the Client Terminal;



Τις λάθος ρυθμίσεις του Τερματικού του
πελάτη



delayed Client Terminal updates;



Τις καθυστερημένες ενημερώσεις στο
Τερματικό του Πελάτη



the Client disregarding the applicable rules



την αδιαφορία του Πελάτη προς τους
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described in the Client Terminal user guide and
in the Company’s website.

ισχύοντες κανονισμούς που περιγράφονται στο
εγχειρίδιο χρήστη του Τερματικού του Πελάτη
και στην ιστοσελίδα της 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 Πελάτης αναγνωρίζει ότι σε περιόδους υπερβολικής
ροής συναλλαγών, ο Πελάτης ενδέχεται να
αντιμετωπίσει κάποιες δυσκολίες στη σύνδεση μέσω
τηλεφώνου με έναν Χρηματιστή, ειδικά σε μία Γρήγορη
Αγορά (για παράδειγμα όταν δημοσιεύονται κύριοι
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.
The Client acknowledges that under certain market
conditions it may be difficult or impossible to
execute an order.

Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι κάτω από Ανώμαλες
Συνθήκες της Αγοράς, το διάστημα κατά το οποίο
εκτελούνται Εντολές και Αιτήσεις μπορεί να
παραταθεί.
Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι κάτω από ορισμένες
συνθήκες της αγοράς μπορεί να είναι δύσκολο να
εκτελέσει μία εντολή

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 Πελάτης αναγνωρίζει ότι η μοναδική αξιόπιστη πηγή
πληροφοριών Ροής Προσφοράς Τιμής είναι εκείνη της
Βάσης Προσφοράς Τιμής του Διακομιστή . Η Βάση
Προσφοράς Τιμής στο Τερματικό του Πελάτη δεν
αποτελεί μία αξιόπιστη πηγή πληροφοριών Ροής
Προσφοράς Τιμής, διότι η σύνδεση μεταξύ του
Τερματικού του Πελάτη και του Διακομιστή, μπορεί σε
κάποιο σημείο να διακοπεί και κάποιες Τιμές
Προσφοράς απλά να μη φτάσουν στο Τερματικό του
Πελάτη.

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 Πελάτης αναγνωρίζει ότι όταν ο Πελάτης κλείσει το
παράθυρο τοποθέτησης/μετατροπής/διαγραφής της
εντολής ή τη θέση ανοίγματος/κλεισίματος
παραθύρου, η Εντολή ή Αίτηση, που έχει σταλεί στο
Διακομιστή, δε θα ακυρωθεί.

In case t he 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.

Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν έχει λάβει το
αποτέλεσμα της εκτέλεσης της Εντολής που έστειλε
νωρίτερα, αλλά αποφασίσει να επαναλάβει την
Εντολή, ο Πελάτης θα αποδέχεται τον κίνδυνο
εφαρμογής δύο Εντολών 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 Πελάτης αναγνωρίζει ότι εάν η Εντολή Αναμονής
(Pending order) έχει ήδη εκτελεστεί, αλλά ο Πελάτης
στείλει, την ίδια στιγμή, την Εντολή για να αλλάξει το
επίπεδό της και τα επίπεδα των Εντολών If-Done, η
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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.

μοναδική Εντολή που θα εκτελεστεί, είναι η Εντολή για
να τροποποιηθούν τα επίπεδα Stop Loss και/ή take
Profit της ανοιχτής θέσης, όταν ενεργοποιήθηκε η
Εκκρεμούσα Εντολή (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 Πελάτης πρέπει να αναγνωρίσει ότι οι πληροφορίες
για την προηγούμενη απόδοση ενός
Χρηματοοικονομικού Μέσου δεν εγγυώνται την
τρέχουσα και/ή τη μελλοντική του απόδοση.

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 χρήση ιστορικών δεδομένων δεν αποτελεί μία
δεσμευτική ή ασφαλή πρόβλεψη σχετικά με την
αντίστοιχη μελλοντική απόδοση των
Χρηματοοικονομικών Μέσων, στην οποία αναφέρονται
οι προαναφερόμενες πληροφορίες.

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 Πελάτης θα αποδέχεται τον κίνδυνο κάθε
οικονομικής απώλειας που έχει προκληθεί από το
γεγονός ότι ο Πελάτης έλαβε με καθυστέρηση ή δεν
έλαβε καθόλου, προειδοποίηση από την Εταιρεία.

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

Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι οι μη κρυπτογραφημένες
πληροφορίες που μεταδίδονται μέσω ηλεκτρονικών
μηνυμάτων (e-mail), δεν προστατεύονται από
οποιαδήποτε -χωρίς άδεια- πρόσβαση.

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 Πελάτης έχει την πλήρη ευθύνη των κινδύνων όσον
αφορά τα μη ληφθέντα εσωτερικά ηλεκτρονικά
μηνύματα Πλατφόρμας Συναλλαγής, που
αποστέλλονται από τον Πελάτη στην 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 Πελάτης έχει την πλήρη ευθύνη για την προστασία
της ιδιωτικής φύσης των πληροφοριών που δέχεται
από την Εταιρεία και αποδέχεται τον κίνδυνο κάθε
οικονομικής απώλειας που έχει προκληθεί από τη
χωρίς άδεια πρόσβαση κάποιου τρίτου μέρους, στο
Λογαριασμό Συναλλαγών του Πελάτη.

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 φέρει καμία ευθύνη εάν
εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα έχουν πρόσβαση σε
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των
διευθύνσεων, της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και των
προσωπικών δεδομένων, της πρόσβασης σε δεδομένα,
όταν τα παραπάνω μεταδίδονται μεταξύ της Εταιρείας
και ενός άλλου προσώπου, χρησιμοποιώντας το
Internet ή άλλες διαδικτυακές εγκαταστάσεις
επικοινωνίας, το τηλέφωνο ή κάθε άλλο ηλεκτρονικό
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μέσο επικοινωνίας.
Force Majeure Event

Ανωτέρα Βία

In case of a Force Majeure Event the Client shall accept
the risk of financial losses.

Σε περίπτωση Γεγονότος Ανωτέρας Βίας, ο Πελάτης θα
αποδέχεται τους κινδύνους οικονομικών απωλειών.

No Representation, No Warranty

Καμία Δήλωση, Καμία Εγγύηση

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.

Η Εταιρεία κάνει εύλογες προσπάθειες για να αποκτά
πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές, όμως τα εργαλεία
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας παρέχονται «ως έχουν»,
χωρίς κανενός είδους εγγυήσεις. Η Εταιρεία δεν κάνει
καμία δήλωση (είτε ρητή είτε σιωπηρή) ότι οι
πληροφορίες, οι ερμηνείες και οι απόψεις που
εκφράζονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ή άλλως,
είναι ακριβείς, πλήρεις ή ενημερωμένες.

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.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα
της Εταιρείας, ελέγχονται και ενημερώνονται τακτικά.
Παρ’ όλα αυτά, τα δεδομένα και οι πληροφορίες που
παρέχονται, ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές, ενώ
έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
Επομένως, η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη
προς ούτε δίνει καμία εγγύηση σε συνδρομητές,
πελάτες, εταίρους, προμηθευτές, αντισυμβαλλόμενος
ή τρίτα μέρη για την καταλληλότητα, την ακρίβεια και
την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται εδώ
ή σε άλλες ιστοσελίδες στις οποίες μπορεί κάποιος να
έχει πρόσβαση μέσω συνδέσμων. Η Εταιρεία διατηρεί
το δικαίωμα να αλλάζει ή να διορθώνει τις
πληροφορίες που παρέχονται, ανά πάσα στιγμή και
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Risk Warning Notice for Foreign Exchange and
Derivative Products

Προειδοποίηση Κινδύνου για Συνάλλαγμα και
Παράγωγα Προϊόντα

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.

Η παρούσα προειδοποίηση δε μπορεί να
γνωστοποιήσει όλους τους κινδύνους και άλλες
σημαντικές διαστάσεις του συναλλάγματος και των
παραγώγων προϊόντων, όπως είναι τα συμβόλαια
μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), δικαιωμάτων
προαίρεσης και Διαφοράς. Δεν πρέπει να
συναλλάσσεσθε με αυτά τα προϊόντα αν δεν
αντιλαμβάνεστε τη φύση τους και την έκταση της
έκθεσής σας στον κίνδυνο. Πρέπει επίσης να είσαστε
ικανοποιημένοι ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για
εσάς, όσον αφορά τις συνθήκες σας και την οικονομική
σας θέση.

Although Forex and derivative instruments can be

Παρόλο που το συνάλλαγμα και τα παράγωγα μέσα
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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:
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.

μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διαχείριση ενός
επενδυτικού κινδύνου, κάποια από αυτά τα προϊόντα
είναι ακατάλληλα για πολλούς επενδυτές. Δεν πρέπει
να συμμετέχετε σε καμία άμεση ή έμμεση συναλλαγή
παραγώγων προϊόντων εάν δε γνωρίζετε και
αντιλαμβάνεστε τους κινδύνους που συνεπάγονται σε
αυτά και το ότι μπορεί να χάσετε όλα σας τα χρήματα.
Διαφορετικά μέσα εμπεριέχουν διαφορετικά επίπεδα
έκθεσης στον κίνδυνο και αν αποφασίσετε να
πραγματοποιήσετε συναλλαγές σε τέτοια μέσα πρέπει
να λάβετε υπόψη τα ακόλουθα σημεία:
Επίδραση της Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης
Υπό συνθήκες Συναλλαγών με Περιθώριο, ακόμα και οι
μικρές κινήσεις της αγοράς μπορούν να έχουν τεράστιο
αντίκτυπο στο Λογαριασμό Συναλλαγών του Πελάτη.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι όλοι οι λογαριασμοί
συναλλάσσονται κάτω από την επίδραση της
μόχλευσης.

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.

Ο Πελάτης πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ότι αν η
αγορά κινείται εναντίον του Πελάτη, ο Πελάτης μπορεί
να υποστεί ζημιά μεγαλύτερη από τα κεφάλαια που
κατατέθηκαν. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για όλους
τους κινδύνους, τους οικονομικούς πόρους που
χρησιμοποιεί ο Πελάτης και για τη στρατηγική
συναλλαγής που έχει επιλεγεί.

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.

Συνιστάται ανεπιφύλακτα στον Πελάτη να δώσει μία
εντολή Stop Loss για να περιορίσει τις ενδεχόμενες
απώλειες, και μία εντολή Take Profit για να αποκομίσει
κέρδος, όταν δεν είναι εφικτό για ίδιο να διαχειριστεί
τις Ανοιχτές Θέσεις Πελάτη.

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.

Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για όλες τις οικονομικές
απώλειες που προκλήθηκαν από το άνοιγμα της θέσης
κάνοντας υπερβολική χρήση του Διαθέσιμου
Περιθωρίου (Free Margin) στο Λογαριασμό
Συναλλαγών που αποκτήθηκε ως αποτέλεσμα μίας
αποδοτικής θέσης (που μετέπειτα ακυρώθηκε από την
Εταιρεία) άνοιξαν με Error Quote (Spike) ή με τιμή
Προσφοράς που λήφθηκε ως αποτέλεσμα Πρόδηλης
Πλάνης (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

Υψηλής Μεταβλητότητας Χρηματοοικονομικά Μέσα
Η συναλλαγή κάποιων Χρηματοοικονομικών Μέσων
γίνεται σε ευρύ ενδοημερήσιο φάσμα με
ευμετάβλητες κινήσεις τιμών. Επομένως, ο Πελάτης
πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του ότι υπάρχει ένας
υψηλός κίνδυνος απωλειών, καθώς και κερδών. Η τιμή
των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Μέσων
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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.

προέρχεται από την τιμή των περιουσιακών στοιχείων
που αναφέρονται τα χρηματοοικονομικά μέσα (για
παράδειγμα συνάλλαγμα, μετοχές, μέταλλα, δείκτες,
κτλ.). Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και σχετικές
αγορές μπορούν να είναι άκρως ευμετάβλητα. Οι τιμές
των χρηματοοικονομικών μέσων και των περιουσιακών
στοιχείων ενδέχεται να κυμανθούν άμεσα και σε ευρύ
φάσμα και μπορεί να απεικονίσουν απρόβλεπτες
περιπτώσεις ή αλλαγές στις συνθήκες, κανένα από τα
οποία γεγονότα δε μπορούν να περιοριστούν από τον
Πελάτη ή την Εταιρεία. Κάτω από ορισμένες συνθήκες
της αγοράς μπορεί να είναι αδύνατον για μία εντολή
Πελάτη να εκτελεστεί σε καθορισμένη τιμή, κάτι που
θα οδηγήσει σε απώλειες. Οι τιμές των
χρηματοοικονομικών μέσων και των περιουσιακών
στοιχείων επηρεάζονται μεταξύ άλλων, από,
μεταβαλλόμενες σχέσεις προσφοράς και ζήτησης και
κρατικά, γεωργικά, εμπορικά και σχετικά με
συναλλαγές προγράμματα και εθνικά και διεθνή
πολιτικά και οικονομικά γεγονότα και τα κυρίαρχα
ψυχολογικά χαρακτηριστικά των σχετικών θέσεων
αγοράς. Επομένως, η εντολή Stop Loss δε μπορεί να
εγγυηθεί τα όρια της απώλειας.

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 Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι,
ανεξάρτητα από τις πληροφορίες που μπορούν να
προσφέρονται από την Εταιρεία, η αξία των
χρηματοοικονομικών μέσων μπορεί να κυμανθεί προς
τα κάτω ή προς τα πάνω και είναι ακόμη πιθανό ότι η
επένδυση μπορεί να χάσει την αξία της. Αυτό
οφείλεται στο σύστημα περιθωρίου που εφαρμόζεται
σε τέτοιου είδους συναλλαγές, το οποίο συνήθως
περιλαμβάνει μία σχετικά μικρή εγγύηση όσον αφορά
τη συνολική αξία της σύμβασης, έτσι ώστε μία σχετικά
μικρή κίνηση στην υποκείμενη αγορά μπορεί να έχει
μία δυσανάλογα δραματική επίδραση στις συναλλαγές
του Πελάτη. Εάν η υποκείμενη κίνηση της αγοράς είναι
υπέρ του Πελάτη, ο Πελάτης μπορεί να επιτύχει ένα
καλό κέρδος, όμως, μία εξίσου μικρή αρνητική κίνηση
της αγοράς μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο σε άμεσο
αποτέλεσμα απώλειας των συνολικών καταθέσεων των
Πελατών, αλλά μπορεί επίσης να εκθέσει τον Πελάτη
σε μια μεγάλη επιπρόσθετη ζημιά.

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,
ενδέχεται να μην ρευστοποιηθούν άμεσα, ως
αποτέλεσμα της μειωμένης ζήτησης για τα υποκείμενα
περιουσιακά στοιχεία και ο Πελάτης μπορεί να μην
έχει τη δυνατότητα να λάβει τις πληροφορίες σχετικά
με την αξία αυτών ή την έκταση των σχετικών
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κινδύνων.
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
Τα διαθέσιμα Συμβόλαια Διαφοράς για συναλλαγές με
την Εταιρεία δεν είναι αποδεκτές συναλλαγές τοις
μετρητοίς δίνοντας την ευκαιρία να αποκομίσει κέρδος
από τις αλλαγές στις τιμές νομισμάτων, τα αγαθά, τους
χρηματιστηριακούς δείκτες ή τις τιμές των μετοχών
που ονομάζεται υποκείμενος τίτλος. Αν η κίνηση του
υποκείμενου τίτλου είναι υπέρ του Πελάτη, ο Πελάτης
μπορεί να επιτύχει ένα καλό κέρδος, όμως, μία εξίσου
μικρή αρνητική κίνηση της αγοράς μπορεί να οδηγήσει
όχι μόνο σε άμεσο αποτέλεσμα απώλειας των
συνολικών καταθέσεων των Πελατών, αλλά και
απώλεια σε τυχόν πρόσθετες προμήθειες και να
επιβαρυνθεί με άλλα έξοδα. Οπότε, ο Πελάτης δεν
πρέπει να συνάπτει Συμβόλαια Διαφοράς εάν δεν είναι
διατεθειμένος να αναλάβει τον κίνδυνο της
ολοκληρωτικής απώλειας των χρημάτων που έχει
επενδύσει, όπως επίσης και τον κίνδυνο απώλειας
τυχόν πρόσθετων προμηθειών και να επιβαρυνθεί με
άλλα έξοδα.

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 θέση, οι Πελάτες πρέπει να
καταθέσουν χρήματα στο λογαριασμό συναλλαγών
τους. Το απαιτούμενο περιθώριο θα εξαρτάται από τον
υποκείμενο τίτλο των Συμβολαίων Διαφοράς. Τα
απαιτούμενα περιθώρια μπορεί να είναι σταθερά ή
μπορεί να υπολογίζονται από την τρέχουσα τιμή του
υποκείμενου τίτλου. Η Εταιρεία δεν θα ενημερώνει τον
Πελάτη για Κάλυψη Ελάχιστου Περιθωρίου για να
διατηρήσει μια ζημιογόνα θέση (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 συναλλαγές σε Συμβόλαια Διαφοράς δεν
πραγματοποιούνται σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο.
Για την ακρίβεια, πραγματοποιούνται διαμέσου της
Πλατφόρμας Συναλλαγών της Εταιρείας, μέσω της
οποίας η εκτέλεση γίνεται από την εταιρεία ή από
άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ανάλογα, τα
Συμβόλαια Διαφοράς μπορούν να εκθέσουν τον
Πελάτη σε μεγαλύτερους κινδύνους από ό,τι οι
ρυθμιζόμενες συναλλαγές. Η
Πλατφόρμα Συναλλαγών για συναλλαγές σε
Συμβόλαια Διαφοράς, που χρησιμοποιείται από την
Εταιρεία δεν εμπίπτει στον ορισμό του
αναγνωρισμένου χρηματιστηρίου, καθώς αυτό δεν
αποτελεί Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης,
λόγω του ότι η Εταιρεία μπορεί πραγματοποιεί κάποια
συναλλαγή του πελάτη. Οι όροι και οι προϋποθέσεις
και οι κανονισμοί των συναλλαγών καθορίζονται
αποκλειστικά και μόνο από τον αντισυμβαλλόμενο που
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μπορεί να είναι η Εταιρεία ή κάποιο άλλο
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που θα αποκαλύπτεται στον
Πελάτη. Ο Πελάτης ενδέχεται να υποχρεωθεί να
κλείσει μια ανοικτή θέση ενός δεδομένου Συμβολαίου
Διαφοράς κατά τις ώρες λειτουργίας της Πλατφόρμας
Συναλλαγών της 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.

Η Εταιρεία δε θα παρέχει στον Πελάτη επενδυτικές
συμβουλές που να σχετίζονται με επενδύσεις ή με
πιθανές συναλλαγές σε επενδύσεις και δε θα δίνει
κανενός είδους επενδυτικές συστάσεις.

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.

Πριν ξεκινήσει τη συναλλαγή ο Πελάτης, πρέπει να
λάβει λεπτομέρειες για όλες τις προμήθειες και άλλες
επιβαρύνσεις για τις οποίες θα είναι υπεύθυνος ο
Πελάτης, οι οποίες μπορούν να αναζητηθούν στην
ιστοσελίδα της Εταιρείας. Κάποιες επιβαρύνσεις
ενδέχεται να μη δηλώνονται σε χρηματικούς όρους,
αλλά, μπορούν για παράδειγμα να δηλωθούν ως
περιθώριο συναλλαγών.

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.

Ο Πελάτης αναλαμβάνει τον κίνδυνο ότι οι συναλλαγές
του σε Συμβόλαια Διαφοράς ενδέχεται να υπόκεινται
σε φόρο και/ή σε οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση, για
παράδειγμα, εξαιτίας ενδεχομένων αλλαγών στη
νομοθεσία ή αλλαγές στις προσωπικές του
καταστάσεις. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι δε θα είναι
πληρωτέος κανένας φόρος και /ή οποιοσδήποτε άλλος
φόρος χαρτοσήμου. Ο πελάτης πρέπει να είναι
υπεύθυνος για όποιους φόρους και/ή οποιεσδήποτε
άλλες υποχρεώσεις που μπορεί να προκύψουν σε
σχέση με τις συναλλαγές του.

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.

Άλλα Συμπεράσματα
Η Εταιρεία μπορεί να μεταβιβάσει χρήματα που
παρέλαβε από τον Πελάτη σε τρίτους (π.χ. μία
τράπεζα, μία αγορά, μία ενδιάμεση χρηματιστηριακή
εταιρεία, έναν εξωχρηματιστηριακό
αντισυμβαλλόμενο, ένα εξωχρηματιστηριακό γραφείο
εκκαθαρίσεως συναλλαγών) για να κρατά ή να ελέγχει,
προκειμένου να πραγματοποιήσει μία Συναλλαγή
μέσω ή μαζί με το πρόσωπο αυτό ή για να
ανταποκριθεί στην υποχρέωση του Πελάτη να παρέχει
ασφάλεια (π.χ. αρχικό ελάχιστο περιθώριο) σε ό,τι
αφορά μία Συναλλαγή. Η Εταιρεία δεν έχει καμία
ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων, στους
οποίους θα μεταβιβάσει τα χρήματα που έλαβε από
τον Πελάτη.

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

Το τρίτο μέρος στο οποίο θα μεταβιβάσει τα χρήματα η
Εταιρεία, μπορεί να τα κρατήσει σε έναν 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 μην είναι δυνατόν να τα
διαχωρίσει από τα χρήματα του Πελάτη, ή τα χρήματα
του τρίτου μέρους. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή
κάποιας άλλης ανάλογης διαδικασίας σε σχέση με το
εν λόγω τρίτο μέρος, η Εταιρεία μπορεί να έχει μόνο
μία ακάλυπτη απαίτηση (unsecured claim)έναντι του
τρίτου μέρους, εκ μέρους του Πελάτη και ο Πελάτης θα
εκτίθεται στον κίνδυνο ότι τα χρήματα που έλαβε η
Εταιρεία από το τρίτο μέρος είναι ανεπαρκή για να
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του Πελάτη
με απαιτήσεις σε ό,τι αφορά το σχετικό λογαριασμό. Η
Εταιρεία δεν αποδέχεται καμία υπαιτιότητα και
ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύψουν.

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 χρήματα Πελάτη για
λογαριασμό του πελάτη εκτός του ΕΟΧ.
Το νομικό και ρυθμιστικό καθεστώς που ισχύει για
κάθε τέτοια τράπεζα ή πρόσωπο, θα είναι διαφορετικό
από εκείνο της Κύπρου και σε περίπτωση
αφερεγγυότητας ή κάποιας άλλης ανάλογης
διαδικασίας σε σχέση με την εν λόγω τράπεζα ή το
πρόσωπο, τα χρήματα Πελάτη ενδέχεται να
μεταχειριστούν διαφορετικά από τη μεταχείριση που
θα ίσχυε εάν τα χρήματα κρατούνταν σε μία τράπεζα
σε λογαριασμό στην Κύπρο. Η Εταιρεία δεν θα είναι
υπεύθυνη για την αφερεγγυότητα, τις πράξεις ή τις
παραλείψεις οποιουδήποτε τρίτου προσώπου που
αναφέρεται στην παράγραφο αυτή.

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 καταθέσει χρήματα Πελάτη σε
ένα αποθετήριο, το οποίο μπορεί να έχει ασφαλιστικό
συμφέρον, δικαίωμα επίσχεσης ή δικαίωμα
συμψηφισμού σε σχέση με αυτά τα χρήματα.
Μία Τράπεζα ή μία Χρηματιστηριακή Εταιρεία, μέσω
των οποίων κάνει η Εταιρεία τις συναλλαγές της ή
Εταιρεία από μόνη της μπορεί να ενεργεί στην ίδια
αγορά ως Πελάτης, και μπορεί να έχει συμφέροντα
αντίθετα προς τα εκείνα του Πελάτη

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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