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Σημαντική Σημείωση: Το παρόν έγγραφο δεν αποκαλύπτει, δεν περιέχει ή δεν εξηγεί όλους τους κινδύνους και
άλλες σημαντικές πτυχές που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση όλων των Χρηματοοικονομικών Μέσων και των
Επενδυτικών Υπηρεσιών που προσφέρει η Εταιρεία. Το παρόν έγγραφο σχεδιάστηκε για να εξηγήσει σε γενικές
γραμμές τη φύση των κινδύνων που συνεπάγεται η συναλλαγή σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα σε δίκαιη και μη
παραπλανητική βάση σύμφωνα με το Νόμο. Επιπλέον, αν ο Πελάτης αποφασίσει να ξεκινήσει επιχειρηματική
σχέση με την Εταιρεία, συνιστάται να εξοικειωθεί και να κατανοήσει όλους τους κινδύνους πριν από την
εκκίνηση συναλλαγών. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν καταλάβει τον κίνδυνο, θα αναζητήσει επαγγελματική
συμβουλή από ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο ή δεν θα κάνει καθόλου συναλλαγές.

1.

Εισαγωγή

Η εταιρία TeleTrade-DJ International Consulting Ltd (εφεξής "Εταιρεία") είναι Επενδυτική Εταιρεία που είναι
εισηγμένη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με αρ. αδείας 158/11. Η παρούσα ειδοποίηση παρέχεται σε όλους
τους υποψήφιους πελάτες σύμφωνα με τον περί Αγορών Χρηματοπιστωτικών Μέτρων (MiFID) Νόμο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Ρυθμιζόμενων Αγορών του 2007 της Κύπρου
(Νόμος 144(Ι)/ 2007).
1.1 Όλοι οι υποψήφιοι Πελάτες θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τις ακόλουθες προειδοποιήσεις κινδύνου
που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο. Ωστόσο, σημειώνεται ότι το παρόν έγγραφο δεν μπορεί και δεν
αποκαλύπτει ή εξηγεί όλους τους κινδύνους και άλλες σημαντικές πτυχές που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση
χρηματοπιστωτικών μέσων (συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων όπως τα CFDs).
Η ανακοίνωση αποσκοπεί να εξηγήσει γενικά τη φύση των κινδύνων που ενέχονται κατά τη διαπραγμάτευση
χρηματοπιστωτικών μέσων σε δίκαιη και μη παραπλανητική βάση.
1.2 Ο Πελάτης δεν πρέπει να προβεί σε οποιαδήποτε επένδυση άμεσα ή έμμεσα σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα
εκτός εάν γνωρίζει και κατανοεί τους κινδύνους που συνεπάγεται για κάθε ένα από τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα.
Η Εταιρεία δεν θα παράσχει στον Πελάτη οποιαδήποτε επενδυτική συμβουλή σχετικά με επενδύσεις ή πιθανές
συναλλαγές σε επενδύσεις ή σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα ή να κάνει επενδυτικές συστάσεις οποιουδήποτε
είδους. Έτσι, προτού υποβάλετε αίτηση για λογαριασμό trading με την Εταιρεία ή κάνατε εντολή, ο Πελάτης θα
πρέπει να εξετάσει προσεκτικά εάν η επένδυση σε ένα συγκεκριμένο Χρηματοπιστωτικό Μέσο είναι κατάλληλη
γι 'αυτόν υπό το πρίσμα των περιστάσεων και των οικονομικών του πόρων. Εάν ο Πελάτης δεν κατανοήσει τους
κινδύνους που συνεπάγεται, θα πρέπει να ζητήσει συμβουλές και διαβούλευση από ανεξάρτητο οικονομικό
σύμβουλο. Αν ο Πελάτης εξακολουθεί να μην κατανοεί τους κινδύνους που ενέχει το trading οποιωνδήποτε
Χρηματοπιστωτικών Μέσων, δεν πρέπει να συμμετέχει σε συναλλαγές υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.
Ο Πελάτης θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι διατρέχει μεγάλο κίνδυνο να υποστεί χασούρες και ζημίες ως
αποτέλεσμα της αγοράς ή/και πώλησης οποιουδήποτε Χρηματοπιστωτικού Μέσου και αποδέχεται ότι είναι
πρόθυμος να αναλάβει αυτόν τον κίνδυνο.

2.

Αναγνώριση κινδύνου

2.1 Τεχνικός Κίνδυνος
Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τους κινδύνους οικονομικών ζημιών που προκαλούνται από την αποτυχία των
πληροφοριών, των επικοινωνιών, των ηλεκτρονικών και άλλων συστημάτων. Το αποτέλεσμα οποιασδήποτε
βλάβης του συστήματος μπορεί να είναι ότι η εντολή του είτε δεν εκτελέστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του είτε
δεν εκτελέστηκε καθόλου. Η Εταιρεία δεν αποδέχεται καμία ευθύνη σε περίπτωση τέτοιας αποτυχίας.
Κατά την διάρκεια της συναλλαγής μέσω του Τερματικού Πελάτη, ο Πελάτης ευθύνεται για τους κινδύνους
οικονομικών ζημιών που προκλήθηκαν από, αλλά όχι αποκλειστικά:
•
Η αποτυχία υλικού ή λογισμικού, η δυσλειτουργία ή κακή χρήση του Πελάτη ή της Εταιρείας·
•
Κακή σύνδεση στο Διαδίκτυο είτε από την πλευρά του Πελάτη ή της Εταιρείας ή και από τις δύο, ή
διακοπές ή μπλακάουτ δικτύου ή αποτυχίες του δημόσιου ηλεκτρικού δικτύου ή επιθέσεις χάκερ, υπερφόρτωση
σύνδεσης·

•
Οι λανθασμένες ρυθμίσεις στο Τερματικό Πελάτη·
•
Καθυστερημένες ενημερώσεις στο Τερματικό Πελάτη·
•
Ο Πελάτης αγνοεί τους ισχύοντες κανόνες που περιγράφονται στον οδηγό χρήσης του Τερματικού
Πελάτη και στον ιστότοπο της Εταιρείας·
•
Αποτυχία του διαδικτύου, των διακομιστών, των κινητών δικτύων ή άλλων γραμμών επικοινωνίας είτε
από την πλευρά της Εταιρείας, είτε από την πλευρά του Πελάτη ή και από τις δύο πλευρές.
Σε περίπτωση τέτοιας αποτυχίας, ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις στην
εκτέλεση ή διακανονισμό μιας συναλλαγής ή η εντολή του πελάτη μπορεί να μην εκτελεσθεί σύμφωνα με τις
οδηγίες του πελάτη ή η συναλλαγή μπορεί να μην εκτελεσθεί καθόλου.
Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι σε περιόδους υπερβολικού όγκου συναλλαγών ο Πελάτης μπορεί να έχει κάποιες
δυσκολίες να συνδεθεί μέσω τηλεφώνου με έναν Dealer, ειδικά σε μια Γρήγορη Αγορά (για παράδειγμα, όταν
απελευθερωθούν βασικοί μακροοικονομικοί δείκτες).
Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε αξιώσεις, απώλειες, αποζημιώσεις, έξοδα ή δαπάνες που
προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από τις δυσλειτουργίες όπως περιγράφονται αλλά δεν περιορίζονται στα
παραπάνω.
2.2 Ανώμαλες συνθήκες αγοράς
Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με τις Ανώμαλες Συνθήκες Αγοράς, η περίοδος κατά την οποία οι οδηγίες
και τα αιτήματα που εκτελούνται μπορούν να παραταθούν.
Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι υπό ορισμένες συνθήκες της αγοράς μπορεί να είναι δύσκολη ή αδύνατη η εκτέλεση
εντολής.
2.3 Παύσεις Trading
Υπό ορισμένες συνθήκες της αγοράς, όπως η οικονομική αστάθεια της παγκόσμιας οικονομίας, μπορεί να είναι
δύσκολο ή αδύνατο να ρευστοποιηθεί μια θέση. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να
αναστείλει ή να περιορίσει τη διαπραγμάτευση σε συγκεκριμένο μέσο.
2.4 Πλατφόρμα Trading
Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η μόνη αξιόπιστη πηγή των πληροφοριών Ροής των Τιμών είναι αυτή της βασικής
Βάσης Τιμών του πραγματικού/ζωντανού Διακομιστή. Η Βάση Τιμών στο Τερματικό Πελάτη δεν είναι αξιόπιστη
πηγή πληροφοριών Ροής Τιμών, επειδή η σύνδεση μεταξύ του Τερματικού Πελάτη και του Διακομιστή ενδέχεται
να διακοπεί σε κάποια στιγμή και μερικές από τις Τιμές μπορεί απλά να μην φθάσουν στο Τερματικό Πελάτη.
Ο
Πελάτης
αναγνωρίζει
ότι
όταν
ο
Πελάτης
κλείσει
το
παράθυρο
εντολής
τοποθέτησης/τροποποίησης/διαγραφής ή το παράθυρο ανοίγματος/κλεισίματος θέσης, η εντολή ή το αίτημα
που έχει αποσταλεί στον Διακομιστή δεν ακυρώνεται.
Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν έχει λάβει το αποτέλεσμα της εκτέλεσης της Οδηγίας που έχει αποσταλεί
προηγουμένως αλλά αποφασίσει να επαναλάβει την Οδηγία, ο Πελάτης αποδέχεται τον κίνδυνο να
πραγματοποιήσει δύο Συναλλαγές αντί ενός.

Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι εάν η Εκκρεμής Εντολή έχει ήδη εκτελεστεί αλλά ο Πελάτης στέλνει την Οδηγία για
να τροποποιήσει το επίπεδο και τα επίπεδα των Εντολών If-Done ταυτόχρονα, η μόνη Εντολή που θα εκτελεστεί
είναι η Οδηγία για την τροποποίηση των επιπέδων του Stop Loss ή/και Take Profit στη θέση που ανοίγει όταν
ενεργοποιήθηκε η Εκκρεμής Εντολή.
3.

Ερμηνευτικός Κίνδυνος

Ο Πελάτης πρέπει να αναγνωρίσει ότι οι πληροφορίες σχετικά με την προηγούμενη απόδοση ενός
Χρηματοοικονομικού Μέσου δεν εγγυώνται την τρέχουσα και/ή μελλοντική του απόδοση.
Η χρήση ιστορικών δεδομένων δεν αποτελεί δεσμευτική ή ασφαλή πρόβλεψη ως προς την αντίστοιχη μελλοντική
απόδοση των Χρηματοοικονομικών Μέσων στα οποία αναφέρονται οι πληροφορίες.
4.

Επικοινωνία

Ο Πελάτης αποδέχεται τον κίνδυνο οποιωνδήποτε οικονομικών ζημιών που προκαλούνται από το γεγονός ότι ο
Πελάτης έχει λάβει με καθυστέρηση ή δεν έχει λάβει καθόλου προειδοποίηση από την Εταιρεία.
Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι οι μη κρυπτογραφημένες πληροφορίες που μεταδίδονται μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου δεν προστατεύονται από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
Ο Πελάτης είναι πλήρως υπεύθυνος για τους κινδύνους σε σχέση με μηνύματα εσωτερικής αλληλογραφίας που
δεν έχουν παραδοθεί στην Πλατφόρμα Trading που αποστέλλονται στον Πελάτη από την Εταιρεία.
Ο Πελάτης είναι απόλυτα υπεύθυνος για την προστασία της απορρητότητας των πληροφοριών που λαμβάνει
από την Εταιρεία και αποδέχεται τον κίνδυνο οποιωνδήποτε οικονομικών ζημιών που προκαλούνται από την μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση του τρίτου στον Λογαριασμό Trading του Πελάτη.
Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη εάν έχουν εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα πρόσβαση σε πληροφορίες,
συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών διευθύνσεων, ηλεκτρονικών επικοινωνιών και προσωπικών δεδομένων,
δεδομένων πρόσβασης όταν τα παραπάνω διαβιβάζονται μεταξύ της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου μέρους,
χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο ή άλλα δίκτυα επικοινωνίας, ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο.
5.

Γεγονός Ανωτέρας Βίας

Σε περίπτωση Γεγονότος Ανωτέρας Βίας, ο Πελάτης αποδέχεται τον κίνδυνο οικονομικών ζημιών.
6.

Καμία Εκπροσώπηση, Καμία Εγγύηση

Η Εταιρεία καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για την απόκτηση πληροφοριών από αξιόπιστες πηγές, αλλά τα
υλικά στην ιστοσελίδα της Εταιρείας παρέχονται «ως έχουν» χωρίς καμία εγγύηση. Η Εταιρεία δεν εκπροσωπεί
(ούτε ρητά ούτε σιωπηρά) ότι οι πληροφορίες, οι αναλύσεις και οι απόψεις που εκφράζονται στον ιστότοπο της
Εταιρείας ή με άλλο τρόπο είναι ακριβείς, πλήρεις ή ενημερωμένες.
Οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο της Εταιρείας ελέγχονται και ενημερώνονται από την Εταιρεία
σε τακτική βάση. Παρά ταύτα, τα δεδομένα και οι πληροφορίες που παρέχονται ενδέχεται να υπόκεινται σε
αλλαγές ενώ δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία
ευθύνη ούτε παρέχει καμία εγγύηση σε οποιονδήποτε συνδρομητή, πελάτη, συνεργάτη, προμηθευτή,
αντισυμβαλλόμενο ή τρίτο μέρος για την επικαιρότητα, την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που
παρέχονται στο παρόν ή σε άλλους ιστότοπους στους οποίους μπορεί να γίνει πρόσβαση μέσω υπερσυνδέσμων.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει τις πληροφορίες που παρέχονται ανά πάσα
στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.
7.

Ανακοίνωση Προειδοποίησης Κινδύνου για τα Συναλλαγματικά και Παράγωγα

7.1 Προϊόντα
Η παρούσα ανακοίνωση δεν μπορεί να αποκαλύψει όλους τους κινδύνους και άλλες σημαντικές πτυχές των
συναλλαγματικών και παράγωγων προϊόντων όπως τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, τα δικαιώματα
προαίρεσης και τα Συμβόλαια επί της Διαφοράς. Δεν πρέπει να ασχολείστε με αυτά τα προϊόντα εκτός αν
κατανοήσετε τη φύση τους και την έκταση της έκθεσής σας σε κίνδυνο. Θα πρέπει επίσης να είστε
ικανοποιημένοι με το ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για εσάς υπό το φως των περιστάσεων και της οικονομικής
σας θέσης.
Παρόλο που τα μέσα Forex και παράγωγα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση του επενδυτικού
κινδύνου, ορισμένα από αυτά τα προϊόντα είναι ακατάλληλα για πολλούς επενδυτές. Δεν πρέπει να διεξάγετε
συναλλαγές άμεσα ή έμμεσα σε παράγωγα προϊόντα εκτός αν γνωρίζετε και κατανοείτε τους κινδύνους που
συνεπάγονται και ότι μπορεί να χάσετε εντελώς όλα τα χρήματά σας. Με τα διάφορα μέσα συνεπάγονται
διαφορετικά επίπεδα έκθεσης σε κινδύνους και όταν αποφασίσετε αν θα διαπραγματευτείτε τέτοια μέσα θα
πρέπει να γνωρίζετε τα ακόλουθα σημεία:
7.2 Επιρροή της Μόχλευσης
Κάτω από τις συνθήκες του Margin Trading, ακόμη και οι μικρές κινήσεις της αγοράς ενδέχεται να έχουν μεγάλη
επίδραση στον Λογαριασμό Trading του Πελάτη. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι λογαριασμοί
συναλλάσσονται υπό την επίδραση της Μόχλευσης.
Ο Πελάτης πρέπει να θεωρήσει ότι εάν η αγορά κινηθεί εναντίον του Πελάτη, ο Πελάτης μπορεί να έχει συνολική
ζημία μεγαλύτερη από τα κατατεθέντα κεφάλαια.
Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για όλους τους κινδύνους, τους οικονομικούς πόρους που χρησιμοποιεί ο Πελάτης
και για την επιλεγμένη στρατηγική trading.
Συνιστάται ιδιαίτερα να τοποθετεί το Stop Loss για να περιορίσει τις πιθανές απώλειες και το Take Profit για να
συλλέξει κέρδη, όταν ο Πελάτης δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί τις Ανοικτές Θέσεις του Πελάτη.
Ο Πελάτης ευθύνεται για όλες τις οικονομικές απώλειες που προκλήθηκαν από το άνοιγμα της θέσης
χρησιμοποιώντας προσωρινή υπέρβαση Ελεύθερου Περιθωρίου στο Λογαριασμό Trading που αποκτήθηκε ως
αποτέλεσμα μιας κερδοφόρας θέσης (ακυρωθείσα από την Εταιρεία στη συνέχεια) με ανοικτή Τιμή Σφάλμα
(Spike) ή μία Τιμή που ελήφθη ως αποτέλεσμα ενός Σφάλματος Manifestant.
7.3 Μέσα Υψηλής Μεταβλητότητας
Ορισμένα Μέσα συναλλάσσονται μέσα σε μεγάλες διαδοχικές σειρές συναλλαγών με ευμετάβλητες
διακυμάνσεις των τιμών. Ως εκ τούτου, ο Πελάτης πρέπει να εξετάσει προσεκτικά ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος
ζημιών καθώς και κερδών. Η τιμή των Παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων προκύπτει από την τιμή του
υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου στο οποίο αναφέρονται τα μέσα (π.χ. νόμισμα, μετοχή, μέταλλα, δείκτες
κ.λπ.). Τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα και οι συναφείς αγορές μπορεί να είναι εξαιρετικά ασταθείς. Οι
τιμές των μέσων και του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου ενδέχεται να παρουσιάζουν διακυμάνσεις ταχέως

και σε μεγάλη κλίμακα και μπορεί να αντανακλούν απρόβλεπτα γεγονότα ή μεταβολές των συνθηκών, κανένα
από τα οποία δεν μπορεί να ελεγχθεί από τον Πελάτη ή την Εταιρεία. Σε ορισμένες συνθήκες της αγοράς,
ενδέχεται να είναι αδύνατη η εκτέλεση εντολής του Πελάτη σε δηλωμένη τιμή που οδηγεί σε απώλειες.
Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
•
•
•
•

Ώρες ανοίγματος αγοράς
Ανακοίνωση μακροοικονομικών δεδομένων
Ταχεία κίνηση τιμής
Ανεπαρκής ρευστότητα για την εκτέλεση συγκεκριμένου όγκου

Οι τιμές των μέσων και του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου θα επηρεαστούν, μεταξύ άλλων, από
μεταβαλλόμενες σχέσεις προσφοράς και ζήτησης, κυβερνητικά, γεωργικά, εμπορικά και συναλλαγματικά
προγράμματα και πολιτικές, εθνικά και διεθνή πολιτικά και οικονομικά γεγονότα και τα επικρατούντα
ψυχολογικά χαρακτηριστικά της σχετικής αγοράς θέση. Επομένως, η εντολή Stop Loss δεν μπορεί να εγγυηθεί
το όριο απώλειας.
Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι, ανεξάρτητα από τις πληροφορίες που μπορεί να προσφέρει η
Εταιρεία, η αξία των Μέσων μπορεί να παρουσιάζει διακυμάνσεις προς τα κάτω ή προς τα πάνω και είναι ακόμη
πιθανό ότι η επένδυση μπορεί να μην έχει αξία. Αυτό οφείλεται στο σύστημα περιθωρίου που ισχύει για τέτοιου
είδους συναλλαγές, το οποίο γενικά συνεπάγεται μια συγκριτικά μέτρια κατάθεση ή περιθώριο σε σχέση με τη
συνολική αξία της σύμβασης, έτσι ώστε μια σχετικά μικρή κίνηση στην υποκείμενη αγορά μπορεί να έχει
δυσανάλογα δραματική επίπτωση στη συναλλαγή του Πελάτη. Εάν το κίνημα της αγοράς είναι προς όφελος του
Πελάτη, ο Πελάτης μπορεί να επιτύχει καλό κέρδος, αλλά ένα εξίσου μικρό αντίξοο κίνημα της αγοράς δεν
μπορεί μόνο να οδηγήσει γρήγορα στην απώλεια ολόκληρης της κατάθεσης του Πελάτη, αλλά μπορεί επίσης να
εκθέσει τον Πελάτη σε μεγάλη πρόσθετη απώλεια.
7.4 Ρευστότητα
Ορισμένα από τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία ενδέχεται να μην καταστούν άμεσα ρευστά λόγω της
μειωμένης ζήτησης για το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο και ο Πελάτης μπορεί να μην είναι σε θέση να λάβει
τις πληροφορίες σχετικά με την αξία αυτών ή την έκταση των σχετικών κινδύνων.
7.5 Ολίσθηση
Η Ολίσθηση είναι η διαφορά μεταξύ της αναμενόμενης τιμής μιας συναλλαγής και της τιμής στην οποία
εκτελέστηκε η συναλλαγή. Μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια μιας υψηλής μεταβλητότητας ή όταν εκτελούνται
μεγάλες συναλλαγές στην τιμή στην οποία δεν υπάρχει ζήτηση.
7.6 Συμβόλαια επί της Διαφοράς
Τα CFD που διατίθενται προς διαπραγμάτευση με την Εταιρεία είναι μη πραγματοποιήσιμες συναλλαγές άμεσης
παράδοσης που δίνουν την ευκαιρία να αποκομίσουν κέρδη από τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών,
των εμπορευμάτων, των χρηματιστηριακών δεικτών ή των τιμών των μετοχών που ονομάζεται υποκείμενο μέσο.
Εάν η κίνηση του υποκείμενου μέσου είναι προς όφελος του Πελάτη, ο Πελάτης μπορεί να επιτύχει καλό κέρδος,
αλλά μια εξίσου μικρή αρνητική κίνηση στην αγορά δεν μπορεί μόνο να οδηγήσει γρήγορα στην απώλεια
ολόκληρης της κατάθεσης του Πελάτη, αλλά και σε τυχόν πρόσθετες προμήθειες και άλλα έξοδα. Επομένως, ο

Πελάτης δεν πρέπει να εισέλθει σε CFD, εκτός εάν είναι διατεθειμένος να αναλάβει τον κίνδυνο να χάσει εξ
ολοκλήρου όλα τα χρήματα που έχει επενδύσει, καθώς και τυχόν πρόσθετες προμήθειες και άλλα έξοδα.
Οι πελάτες πρέπει να καταθέσουν κεφάλαια στο λογαριασμό τους για να ανοίξουν μια θέση. Η απαίτηση
περιθωρίου θα εξαρτηθεί από το υποκείμενο μέσο των CFDs. Οι απαιτήσεις περιθωρίου μπορούν να
καθοριστούν ή να υπολογιστούν από την τρέχουσα τιμή του υποκείμενου μέσου. Η Εταιρεία δεν θα ειδοποιήσει
τον Πελάτη για οποιαδήποτε Κλήση Περιθωρίου για να διατηρήσει μια ζημιογόνο θέση. Ωστόσο, ο πελάτης έχει
τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει την ειδοποίηση κλήσεων περιθωρίου στην πλατφόρμα του.
Οι συναλλαγές σε CFDs δεν πραγματοποιούνται σε αναγνωρισμένη ανταλλαγή. Αντίστοιχα διεξάγονται μέσω της
πλατφόρμας διαπραγμάτευσης της Εταιρείας με την οποία η εκτέλεση πραγματοποιείται από την Εταιρεία ή
άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και, κατά συνέπεια, τα CFDs μπορούν να εκθέσουν τον Πελάτη σε
υψηλότερους κινδύνους από την εκτέλεση της συναλλαγής. Η πλατφόρμα trading για συναλλαγές σε CFD που
χρησιμοποιεί η Εταιρεία δεν εμπίπτει στον ορισμό μιας αναγνωρισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας επειδή δεν
πρόκειται για Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης επειδή η Εταιρεία μπορεί να είναι σε συναλλαγή με τον
Πελάτη. Οι όροι και οι συνθήκες και οι κανόνες διαπραγμάτευσης καθορίζονται αποκλειστικά από τον
αντισυμβαλλόμενο που μπορεί να είναι η Εταιρεία ή κάποιο άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που πρέπει να
γνωστοποιηθεί στον Πελάτη. Ο Πελάτης μπορεί να υποχρεωθεί να κλείσει ανοικτή θέση οποιουδήποτε
δεδομένου CFD κατά τις ώρες λειτουργίας της Πλατφόρμας Trading της Εταιρείας.
Προτού ο Πελάτης αρχίσει να ασχολείται με το trading, πρέπει να ενημερώνεται για όλες τις προμήθειες και
άλλες επιβαρύνσεις για τις οποίες ο Πελάτης ευθύνεται, οι οποίες μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας. Ορισμένες χρεώσεις ενδέχεται να μην εκφράζονται σε χρήματα αλλά μπορεί, για παράδειγμα, να
εκφράζονται ως διασπορά.
Ο Πελάτης κινδυνεύει ότι οι συναλλαγές του σε CFDs μπορεί να υπόκεινται ή υπόκεινται σε φόρο ή/και
οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση, για παράδειγμα, λόγω τυχόν αλλαγών στη νομοθεσία ή αλλαγών στην
προσωπική του κατάσταση. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι δεν θα καταβληθεί φόρος ή/και οποιοδήποτε άλλο
τέλος χαρτοσήμου. Ο Πελάτης πρέπει να είναι υπεύθυνος για τυχόν φόρους ή/και κάθε άλλη υποχρέωση που
μπορεί να προκύψει για τις συναλλαγές του.
8.

Συμβουλές και Συστάσεις

Η Εταιρεία δεν θα παράσχει στον Πελάτη οποιαδήποτε επενδυτική συμβουλή σχετικά με επενδύσεις ή πιθανές
συναλλαγές σε επενδύσεις ή να κάνει επενδυτικές συστάσεις οποιουδήποτε είδους. Ως εκ τούτου, κάθε
απόφαση του Πελάτη για συναλλαγή χρηματοοικονομικών μέσων με την Εταιρεία και κάθε απόφαση, εάν μια
συναλλαγή είναι κατάλληλη για τον Πελάτη, αποτελεί ανεξάρτητη απόφαση του Πελάτη.
9.

Καμία Εγγύηση Κερδών

Η Εταιρεία δεν εγγυάται κέρδη ή αποφυγή ζημιών κατά τη διαπραγμάτευση σε παράγωγα χρηματοοικονομικά
μέσα. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι δεν έχει λάβει καμία εγγύηση από την Εταιρεία ή από
οποιονδήποτε από τους αντιπροσώπους της. Ο Πελάτης εγγυάται ότι έχει επίγνωση του κινδύνου που ενυπάρχει
σε αυτές τις συναλλαγές και είναι οικονομικά σε θέση να φέρει κινδύνους και να αντέξει τυχόν ζημιές.
10.

Άλλες επιπτώσεις

Η Εταιρεία μπορεί να μεταβιβάσει τα χρήματα που έχει λάβει από τον Πελάτη σε τρίτο (π.χ. τράπεζα, αγορά,
ενδιάμεσο μεσίτη, εξωχρηματιστηριακό αντισυμβαλλόμενο ή εκκαθαριστικό γραφείο) που κατέχει ή ελέγχει για
να πραγματοποιήσει μια συναλλαγή μέσω ή με το πρόσωπο αυτό ή για να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις του
Πελάτη ως προς την παροχή ασφάλειας (π.χ. αρχική απαίτηση περιθωρίου) για μια Συναλλαγή. Η Εταιρεία δεν
φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις οποιουδήποτε τρίτου με το οποίο θα μεταβιβάσει
χρήματα που έλαβε από τον Πελάτη.
Το τρίτο μέρος στο οποίο η Εταιρεία θα μεταβιβάσει χρήματα μπορεί να το κατέχει σε ένα πανομοιότυπο
λογαριασμό και μπορεί να μην είναι δυνατό να το διαχωρίσει από τα χρήματα του Πελάτη ή από τα χρήματα
του τρίτου. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή οποιασδήποτε άλλης ανάλογης διαδικασίας σε σχέση με τον εν
λόγω τρίτο, η Εταιρεία μπορεί να έχει μόνο μη εξασφαλισμένη αξίωση έναντι τρίτου για λογαριασμό του Πελάτη
και ο Πελάτης θα εκτεθεί στον κίνδυνο ότι τα χρήματα που έλαβε η Εταιρεία από τον τρίτο δεν επαρκούν για να
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του Πελάτη με απαιτήσεις σχετικά με τον σχετικό λογαριασμό. Η Εταιρεία δεν
αποδέχεται καμία υπόκυψη ή ευθύνη για τυχόν απώλειες που προκύπτουν.
Η Εταιρεία μπορεί να κατέχει τα χρήματα του Πελάτη εξ ονόματος του Πελάτη εκτός του ΕΟΧ. Το νομικό και
κανονιστικό καθεστώς που εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε τέτοια τράπεζα ή πρόσωπο θα είναι διαφορετικό από
εκείνο της Κύπρου και σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή οποιουδήποτε άλλου ανάλογου έργου σε σχέση με αυτή
την τράπεζα ή πρόσωπο, τα χρήματα του Πελάτη μπορούν να αντιμετωπίζονται διαφορετικά από την
μεταχείριση που θα εφαρμοζόταν αν τα χρήματα κρατήθηκαν με τράπεζα σε λογαριασμό στην Κύπρο. Η Εταιρεία
δεν ευθύνεται για την αφερεγγυότητα, πράξεις ή παραλείψεις οποιουδήποτε τρίτου που αναφέρεται στην
παρούσα παράγραφο.
Η Εταιρεία μπορεί να καταθέσει τα χρήματα του Πελάτη σε ένα θεματοφύλακα ο οποίος μπορεί να έχει δικαίωμα
ασφάλειας, εμπράγματο δικαίωμα ή δικαίωμα συμψηφισμού σε σχέση με αυτά τα χρήματα.
Μια Τράπεζα ή ένας Μεσίτης μέσω του οποίου η Εταιρεία κάνει συμφωνίες ή η ίδια η Εταιρεία μπορεί να ενεργεί
στην ίδια αγορά με τον Πελάτη και θα μπορούσε να έχει συμφέροντα αντίθετα προς τα συμφέροντα του Πελάτη.
11.

Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών (Ταμείο ICF)

Η Εταιρεία είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (ICF), το οποίο σημαίνει ότι τα κεφάλαια των
πελατών μπορεί να είναι επιλέξιμα για αποζημίωση για οποιεσδήποτε αξιώσεις που προκύπτουν από την
αδυναμία ή την αποτυχία του μέλους του Ταμείου να εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Η
διασφάλιση των απαιτήσεων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Μπορείτε να ελέγξετε τους όρους
επιλεξιμότητας στο νομικό έγγραφο του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών.

