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Το παρόν έγγραφο θέτει τους Όρους και Προϋποθέσεις μεταξύ του Πελάτη και της TeleTrade-DJ
International Ltd (στο εξής θα αναφέρεται ως “Εταιρεία”) για την παροχή, τη χρήση και/ή την
αντιγραφή των σημείων από οποιονδήποτε τρίτο πάροχο (“TeleTrade Invest”). Οι Πελάτες
ομολογούν πως έχουν διαβάσει, καταλάβει και συμφωνούν πλήρως με αυτούς τους Όρους και
Προϋποθέσεις ως έχουν. Σε περίπτωση που οι Πελάτες δεν συμφωνούν με αυτούς τους Όρους και
Προϋποθέσεις δε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία TeleTrade Invest.
Όλοι οι κεφαλαιοποιημένοι όροι και / ή οι λέξεις που εμπεριέχονται σε αυτούς, πέραν από όσους
ειδικά ερμηνεύονται παρακάτω, θα πρέπει να ερμηνεύονται και να εξηγούνται σύμφωνα με την
έννοια που τους δόθηκε και να ανταποκρίνονται στην παράγραφο 1 στην ενότητα Ορισμοί της
Συμφωνία Πελάτη.
“Λογιστική Περίοδος” θα σημαίνει την περίοδο του χρόνου (από την αρχή μιας συνεργασίας
μεταξύ ενός Επενδυτή και ενός Trader, ή από την προηγούμενη συναλλαγή ενός Επενδυτή και
ενός Trader, οποιοδήποτε έλαβε μέρος αργότερα) μετά από όποιον διακανονισμό έλαβε μέρος
μεταξύ ενός Επενδυτή και ενός Trader.
“Αναλογία Αναπαραγωγής” θα σημαίνει την αναλογία της αντιγραφής των διαδικασιών trading
από έναν Λογαριασμό Trader προς έναν Λογαριασμό Επενδυτή, το οποίο θέτει ο Επενδυτής ενώ
συνδέεται στον Λογαριασμό Επενδυτή του σε έναν Λογαριασμό Trader.
“Επιστροφή Προμήθειας στον Επενδυτή” θα σημαίνει πλήρης ή μερική επιστροφή χρημάτων
των Προμηθειών του Trader που προηγουμένως καταχωρήθηκαν από έναν Λογαριασμό Επενδυτή
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διακανονισμού ως αποτέλεσμα επανυπολογισμού της
Προμήθειας του Trader για ολόκληρη τη Λογιστική Περίοδο.
“Λογαριασμός Επενδυτή” θα σημαίνει έναν λογαριασμό trading σχεδιασμένο για χρήση με την
υηρεσία TeleTrade Invest με Κατάσταση 'Επενδυτής'.
“Κατάσταση Επενδυτής” θα σημαίνει την κατάσταση ενός λογαριασμού trading εγγεγραμμένου
στην υπηρεσία TeleTrade Invest, στην οποία μπορούν να αντιγραφούν συναλλαγές trading από
Λογαριασμούς Trader.
“Επενδυτής” θα σημαίνει ένας πελάτης της εταιρείας, ο οποίος έχει έναν εγγεγραμμένο
λογαριασμό trading ως Λογαριασμό Επενδυτή στην υπηρεσία TeleTrade Invest.
“Πάροχος των Σημείων Trading” θα σημαίνει ένας λογαριασμός trading από τον οποίο
αντιγράφονται συναλλαγές trading σε άλλους λογαριασμούς trading συνδεδεμένους σε αυτόν τον
λογαριασμό trading μέσω της υπηρεσίας TeleTrade Invest.
“Δημόσιος Λογαριασμός Trader” θα σημαίνει έναν Λογαριασμό Trader, ο οποίος είναι
δημοσιευμένος στις Κατατάξεις Traders και διαθέσιμος να τον δουν όλοι οι πελάτες της εταιρείας
στις ιστοσελίδες της εταιρείας.
“Αντιγραφή των Συναλλαγών Trading” θα σημαίνει η αντιγραφή των συναλλαγών trading από
έναν Λογαριασμό Trader σε έναν συνδεδεμένο λογαριασμό trading ενός Επενδυτή.
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“Διακανονισμός” θα σημαίνει την διαδικασίας του επανυπολογισμού και διανομής του ποσού
της Προμήθειας του Trader μεταξύ του Λογαριασμού Επενδυτή και του Λογαριασμού Trader.
“TeleTrade Invest” θα σημαίνει την υπηρεσία που παρέχεται από την Εταιρεία, η οποία
επιτρέπει στους Πελάτες να έχουν στη διάθεσή τους Λογαριασμούς Επενδυτή για να αντιγράφουν
συναλλαγές trading από Λογαριασμούς Trader που δρουν ως Πάροχοι των Συναλλαγών Trading
και να εκτελούν τέτοιες συναλλαγές στους Λογαριασμούς Επενδυτή.
“Λογαριασμός Trader” θα σημαίνει έναν λογαριασμό trading που έχει την Κατάσταση 'Trader'.
“Κατάσταση Trader” θα σημαίνει την κατάσταση ενός λογαριασμού trading εγγεγραμμένου
στην υπηρεσία TeleTrade Invest, ο οποίος επιτρέπεται να μπορεί να είναι Πάροχος Σημάτων
Trading για Λογαριασμούς Επενδυτή.
“Προμήθεια Trader” θα σημαίνει την προμήθεια που έχει θέσει ο Trader κατά την διάρκεια της
εγγραφής του Λογαριασμού Trader, σύμφωνα με τον όποιο διακανονισμό ανάμεσα στον Trader
και τους Επενδυτές, καθώς η προμήθεια θα υπολογιστεί για τα κερδοφόρα αντίγραμμένα trades.
“Αριθμός Συμβολαίου Trader” θα σημαίνει έναν μοναδικό εξατομικευμένο κωδικό που
βεβαιώνει την ταυτότητα ενός Trader στην υπηρεσία TeleTrade Invest.
“Ανταμοιβή του Trader” θα σημαίνει ένα μέρος της Προμήθειας του Trader που μεταφέρεται σε
έναν Λογαριασμό Trader κατά την διάρκεια της διαδικασίας του διακανονισμού.
“Trader” θα σημαίνει το άτομο που έχει έναν εγγεγραμμένο λογαριασμό trading ως έναν
Λογαριασμό Trader στην υπηρεσία TeleTrade Invest που θα λειτουργεί ως ένας Πάροχος
Σημάτων Trading.

1. Γενικές Λεπτότητες
1.1 Η TeleTrade Invest είναι μία υπηρεσία που παρέχεται από την Εταιρεία, στην οποία όλες οι
δραστηριότητες θα διεξάγονται μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, που θα κατηγοριοποιηθούν
ως (α) οι κάτοχοι των λογαριασμών Trader (από εδώ και στο εξής θα αναφέρονται ως
“Traders”) και (β) οι κάτοχοι των λογαριασμών επένδυσης (από εδώ και στο εξής
“Επενδυτές”).
1.2 Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία TeleTrade Invest, οι Επενδυτές γνωρίζουν & εξουσιοδοτούν
την Εταιρεία να αντιγράφει τις συναλλαγές από έναν ή περισσότερους Traders στους
λογαριασμούς τους. Κατόπιν αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, οι Traders επιτρέπουν &
εξουσιοδοτούν την εταιρεία να έχει στην ιστοσελίδα της τα αποτελέσματα trading τους (και
άλλες σχετικές πληροφορίες) και επιτρέπουν στους Επενδυτές να χρησιμοποιούν και/ή να
αντιγράφουν τέτοια σήματα trading και να επενδύουν ακολουθώντας τέτοιες συναλλαγές.
Εξετάζοντας την κάθε επιτυχημένη συναλλαγή που αντιγράφτηκε στον επενδυτικό
λογαριασμό ενός Επενδυτή, ο Trader θα αμείβεται με μία Προμήθεια Trader.
1.3 Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, οι Λογαριασμοί Trader λειτουργούν μόνο ως πάροχοι
σημάτων trading όσον αναφορά τους Λογαριασμούς Επενδυτή. Οι Traders δεν έχουν
πρόσβαση, και δεν ανακατεύονται στη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων κανενός από
τους Επενδυτές. Εντός του πλαισίου της Υπηρεσίας, μόνο οι Επενδυτές δικαιούνται και
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επιτρέπεται να εγγράφουν τους λογαριασμούς trading τους ως Λογαριασμό Επενδυτή, να
ακυρώνουν την Κατάσταση Επενδυτή από τους λογαριασμούς trading τους, να συνδέονται σε
έναν Λογαριασμό Trader, να διαχειρίζονται μόνοι τους τα αντιγραμμένα trades και τις
παραγγελίες, και να εκτελούν μη-trading συναλλαγές κατάθεσης/ανάληψης σε/από τους
λογαριασμούς trading τους.
1.4 Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για όλους τους υπολογισμούς και τον διακανονισμό μεταξύ
Λογαριασμών Trader και Λογαριασμών Επενδυτών, επεξεργάζοντας και κατανέμοντας όλων των
ειδών των Ανταμοιβών Trader, και κατανομής της Επιστροφής της Προμήθειας στους Επενδυτές.
Η Εταιρεία είναι επίσης υπεύθυνη για την επικύρωση και την δρομολόγηση των σημάτων trading.
Οποτεδήποτε η Εταιρεία λαμβάνει ένα Σήμα Trading, η Εταιρεία θα το επικυρώσει και θα
επιβεβαιώσει εάν είναι συνεπής με τις ρυθμίσεις και τις προτιμήσεις του λογαριασμού του
Επενδυτή στην Υπηρεσία TeleTrade Invest, και θα μεταφέρει το Σήμα Trading προς
εκτέλεση.

2. Λογαριασμός Trader
2.1 Ένας νέος ή ένας υπάρχων λογαριασμός trading μπορεί να εγγραφεί ως ένας Λογαριασμός
Trader μέσω του Είσοδος Πελατών, με την προϋπόθεση πως δεν υπάρχουν ανοιχτές θέσεις
στον παρών λογαριασμό trading. Όταν εγγράφεται ένας λογαριασμός trading ως ένας
Λογαριασμός Trader, ο Πελάτης ενεργώντας με την ιδιότητα του Trader θα πρέπει να
προσδιορίσει το μέγεθος της Προμήθειας Trader, η οποία θα είναι στην κρίση του Trader,
αλλά μέσα στα όρια που έχει θέσει η Εταιρεία στις Προϋποθέσεις Λογαριασμού Trader. Ο
Trader θα μπορεί στη συνέχεια να αλλάξει το μέγεθος της Προμήθειας Trader κατά την κρίση
του, εντός των ορίων που προείπαμε, ενόσω δεν υπάρχουν Λογαριασμοί Επενδυτή
συνδεδεμένοι στον δικό του Λογαριασμό Trader. Σε περίπτωση που υπάρχουν λογαριασμοί
επενδυτών συνδεδεμένοι με το λογαριασμό Trader, ένας trader θα δικαιούται μόνο να μειώσει
μονομερώς την Προμήθεια του Trader, αλλά όχι να την αυξήσει.
2.2 Για να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των Επενδυτών, η Εταιρεία θα απαιτήσει ένα
συγκεκριμένο ελάχιστο ποσό των κεφαλαίων να διατηρηθούν σε έναν Λογαριασμό Trader.
Οποιοδήποτε αίτημα ανάληψης από τον Λογαριασμό Trader που έχει ως αποτέλεσμα την
μείωση των κεφαλαίων του κάτω από το ελάχιστο επίπεδο δε θα εγκριθεί από την Εταιρεία,
εκτός και αν η Κατάσταση Trader είναι παραδομένη. Ο Πελάτης που ενεργεί με την ιδιότητα
του Trader συμφωνεί ρητά πως οποιαδήποτε υπόλοιπα κάτω του ελάχιστου ποσού, μπορούν
να αναληφθούν από τον Λογαριασμό Trader του, μόνο μετά το κλείσιμο του Λογαριασμού
Trader.
2.3 Η Εταιρεία επίσης θα προσδιορίσει το μέγιστο επίπεδο μόχλευσης διαθέσιμο για έναν
Λογαριασμό Trader. Όταν εγγράφεται έναν υπάρχων λογαριασμό trading ως έναν
Λογαριασμό Trader, η Εταιρεία αυτόματα θα μειώνει τη ρύθμιση μόχλευσης σε αυτήν που
ένας λογαριασμός έχει το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο μόχλευσης από την Εταιρεία την ώρα της
εγγραφής. Το μέγιστο επίπεδο μόχλευσης μπορεί να αναθεωρηθεί από καιρό σε καιρό από την
Εταιρεία. Η Εταιρεία μπορεί να μειώσει την μέγιστη μόχλευση για υπάρχοντες Λογαριασμούς
Trader αφού ειδοποιήσει τους αντίστοιχους Traders για τη συγκεκριμένη μείωση, και
αφήνοντας μία λογική ποσότητα χρόνου μετά από την ειδοποίηση των Traders για να
μειώσουν αναλόγως την ένταση των θέσεων που ανοίχτηκαν στους Λογαριασμούς τους.

© 2011-2019 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd.

4

2.4 Το ελάχιστο ποσό των κεφαλαίων, το μέγιστο επίπεδο μόχλευσης, τα διαθέσιμα οικονομικά
όργανα, η ελάχιστη και τη μέγιστη αξία της Προμήθειας Trader και οποιοιδήποτε περιορισμοί
στο trading όπου η Εταιρεία θέτει για τους Λογαριασμούς Trader θα δημοσιεύονται δεόντως
στις Προϋποθέσεις Λογαριασμού Trader που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
2.5 Ως αποτέλεσμα της εγγραφής ενός λογαριασμού trading ως έναν Λογαριασμό Trader, στον
Λογαριασμό Trader ανατίθεται ένας Αριθμός Συμβολαίου Trader και μία προσωπική σελίδα
με το προφίλ Trader που συμπεριλαμβάνει πληροφορίες για την Προμήθεια Trader που έχει
οριστεί από τον Trader, βασικά στατιστικά trading του/των Λογαριασμού/-ων Trader, και
ελεύθερο κείμενο με πληροφορίες που εάν θέλει συμπληρώνει ο Trader και είναι ορατό στους
Επενδυτές. Για να πληροί τις προϋποθέσεις ως “Δημόσιος Λογαριασμός Trader”, ένας
Λογαριασμός Trader θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τις πληροφορίες στο προφίλ Trader με
σχετικές πληροφορίες όπως μία περιγραφή της στρατηγικής trading που χρησιμοποιεί ο
Trader, το όνομα ενός Expert Advisor και τους δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν,
διαπιστευτήρια του Trader κ.λπ., ώστε να επιτρέπουν στους Επενδυτές να παίρνουν μία καλά
πληροφορημένη απόφαση με σεβασμό προς τον Λογαριασμό Trader.
2.6 Τα ακόλουθα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ως περιεχόμενα στο προφίλ Trader:
 οποιεσδήποτε υποσχέσεις συγκεκριμένης απόδοσης και εγγύησης·
 αποπλανητικές πληροφορίες όπως άσχετες αναφορές σε κυβερνητικούς οργανισμούς,
διαπιστευτήρια, τίτλοι, βραβεία, μαρτυρίες κ.λπ., που ενδέχεται να επισκιάσουν ή να
επηρεάσουν την κρίση του Επενδυτή·
 άμεση ή έμμεση προώθηση τρίτων εταιρειών και υπηρεσιών·
 άμεση ή έμμεση προώθηση των προσφορών του Trader που δεν έχουν σχέση με την
Υπηρεσία·
 χρήση απρεπής γλώσσας·
 προσβλητική γλώσσα οποιασδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένου και όχι
περιορισμένο σε δυσφημιστικές αναφορές σε κοινωνικές, φυλετικές, εθνικές,
γλωσσικές ή θρησκευτικές διαφορές ή ζητήματα.

2.7 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιοδήποτε μέρος του Προφίλ Trader που
δεν είναι συνεπή με τα παραπάνω, και να αλλάξει το ψευδώνυμο οποιουδήποτε Λογαριασμού
Trader, κατά τη δική της κρίση, μονομερώς, χωρίς να έχει την υποχρέωση να παρέχει
αιτιολόγηση στους αντίστοιχους Traders.
2.8 Για να κλείσει ένας Λογαριασμός Trader, απαιτείται από τον Πελάτη να κάνει μία αίτηση
μέσω της Εισόδου Πελατών. Όταν γίνει τέτοια αίτηση, όλες οι θέσεις trading θα πρέπει να
έχουν κλείσει και όλες οι παραγγελίες που είναι σε εκκρεμότητα, θα πρέπει να αφαιρεθούν
από τον Λογαριασμό Trader. Οποιαδήποτε εναπομείναντα υπόλοιπα στον Λογαριασμό Trader
μπορούν να αναληφθούν από τον Trader μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες κλεισίματος.
2.9 Το κλείσιμο ενός Λογαριασμού Trader έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη αποσύνδεση όλων
των Λογαριασμών Επενδυτή που έχουν συνδεθεί σε αυτό, μπλοκάροντας τον Λογαριασμό
Trader από το να συνδεθεί σε Λογαριασμούς Επενδυτή, και μπλοκάροντας τον Λογαριασμό
Trader από την εκτέλεση συναλλαγών trading. Επίσης, το κλείσιμο του Λογαριασμού Trader
αφαιρεί τον Λογαριασμό από τις Κατατάξεις Traders.
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3. Λογαριασμός Επενδυτή
3.1 Ένας λογαριασμός trading μπορεί να εγγραφεί ως Λογαριασμός Επενδυτή μέσω της Εισόδου
Πελατών, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ανοιχτές θέσεις σε αυτόν τον λογαριασμό.
Ένας Λογαριασμός Επενδυτή μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα με έναν μόνο Λογαριασμό
Trader. Η σύνδεση του Λογαριασμού Επενδυτή με τον Λογαριασμό Trader είναι μόνο
διαθέσιμη για έναν τύπο λογαριασμού (ή πανομοιότυποι τύποι λογαριασμών όσο αναφορά το
trading).
3.2 Ένας Επενδυτής συνδέεται σε έναν Λογαριασμό Trader μέσω της Εισόδου Πελατών
προσδιορίζοντας τον κωδικό του Αριθμού Συμβολαίου Trader, στου οποίου τον λογαριασμό ο
Επενδυτής θέλει να συνδεθεί. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της σύνδεσης του
Λογαριασμού Επενδυτή στον Λογαριασμό Trader, εμφανίζεται στον Επενδυτή η ισχύουσα
Προμήθεια Trader, που θα πρέπει ο Επενδυτής να συμφωνεί ρητά με το ποσό αυτής της
Προμήθειας, ώστε να είναι δυνατόν να προχωρήσει με τη σύνδεση.
3.3 Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει αυτόματα την Κατάσταση Επενδυτή του
Λογαριασμού Επενδυτή σε περίπτωση που γίνουν επανειλημμένες αποτυχημένες προσπάθειες
αντιγραφής μιας συναλλαγής trading από τον συνδεδεμένο Λογαριασμό Trader λόγω
ανεπαρκών κεφαλαίων στον Λογαριασμό Επενδυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός ο
Λογαριασμός Επενδυτή δεν έχει επίσης καμία ανοιχτή θέση.

4. Αντιγραφή των Συναλλαγών
4.1 Η αντιγραφή των συναλλαγών trading αντιπροσωπεύει την ανάλογη αντιγραφή των
διαδικασιών trading από έναν Λογαριασμό Trader σε έναν συνδεδεμένο Λογαριασμό
Επενδυτή, λαμβάνοντας υπόψιν την Αναλογία Αντιγραφής που έχει θέσει ο Επενδυτής όταν
συνδέεται στον Λογαριασμό Trader. Για τους νέους Λογαριασμούς Επενδυτή που έχουν
συνδεθεί, η αντιγραφή περιλαμβάνει μόνο εκείνες τις παραγγελίες trading που έχουν
εκτελεστεί στον Λογαριασμό Trader αφού η σύνδεση με τον Λογαριασμό Επενδυτή έχει
επιβεβαιωθεί. Οποιεσδήποτε ανοιχτές θέσεις και εκκρεμής παραγγελίες στον Λογαριασμό
Trader δεν αντιγράφονται στον Λογαριασμό Επενδυτή τη στιγμή που ο Λογαριασμός
Επενδυτή συνδέεται με τον Λογαριασμό Trader, εκτός εάν ο Επενδυτής επιλέξει
συγκεκριμένα να αντιγράψει επίσης όλες τις ανοικτές θέσεις του Trader στον λογαριασμό του.
Η αντιγραφή αυτή θα πραγματοποιηθεί στη συνέχεια με βάση τις τιμές της αγοράς, στους
όγκους που υπολογίζονται σύμφωνα με το 4.3 παρακάτω. Σε περίπτωση που η αγορά του
αντίστοιχου χρηματοπιστωτικού μέσου είναι κλειστή τη στιγμή της αντιγραφής των θέσεων
που είχαν ανοιχθεί προηγουμένως, τότε θα δημιουργηθεί μια εκκρεμούσα εντολή ανοίγματος
της αντίστοιχης θέσης στο λογαριασμό του επενδυτή. Αυτή η εκκρεμή εντολή θα εκτελεστεί
μόλις οι αγορές ανοίγουν για διαπραγμάτευση στο σχετικό χρηματοπιστωτικό μέσο.
4.2 Η προεπιλεγμένη τιμή της Αναλογίας Αντιγραφής είναι στο 100%. Κατά τη διαδικασία της
σύνδεσης ενός Λογαριασμού Επενδυτή σε έναν Λογαριασμό Trader, ο Επενδυτής μπορεί να
αλλάξει την Αναλογία Αντιγραφής από την προεπιλεγμένη τιμή. Η Εταιρεία διατηρεί το
δικαίωμα να περιορίσει, κατά την κρίση της, την πιθανότητα της αλλαγής της τιμής της
Αναλογίας Αντιγραφής από έναν Επενδυτή.
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4.3 Ο τύπος για τον υπολογισμό του όγκου των αντιγραμμένων συναλλαγών στον Λογαριασμό
Επενδυτή έχει ως εξής:

𝑉𝐶𝑎𝑙𝑐 =

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦𝑖𝑛𝑣
× 𝑉𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟

όπου:

𝑉𝐶𝑎𝑙𝑐 – η υπολογισμένη ένταση μιας trading συναλλαγής στον Λογαριασμό Επενδυτή.

Εάν η υπολογιζόμενη ένταση ενός αναπαραγόμενης συναλλαγής είναι μικρότερος από
0,01 παρτίδα, τότε V_Calc = 0,01·
𝑉𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟 – η ένταση της αρχικής συναλλαγής στο λογαριασμό Trader·
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦𝑖𝑛𝑣 – το ποσό των ιδίων κεφαλαίων στο Λογαριασμό Επενδυτή κατά τη στιγμή
της αναπαραγωγής μιας trading συναλλαγής·
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟 – το ποσό των ιδίων κεφαλαίων στο Λογαριασμό Trader τη στιγμή της
αναπαραγωγής μιας trading συναλλαγής.

𝑉𝑖𝑛𝑣 = 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜(%) × 𝑉𝐶𝑎𝑙𝑐
όπου:

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 (%)– Αναλογία Αντιγραφής·
𝑉𝐼𝑛𝑣 – η ένταση μιας επαναλαμβανόμενης trading συναλλαγής στο Λογαριασμό Επενδυτή.
4.4 Η ένταση που προκύπτει από την αντιγραφή μιας συναλλαγής trading, υπολογίζεται σύμφωνα
με τον παραπάνω τύπο, στρογγυλοποιείται προς τα κάτω κατά δύο δεκαδικά ψηφία. Εάν το
ποσό του μετοχικού κεφαλαίου στον Επενδυτικό Λογαριασμό δεν επιτρέπει την πλήρη
αντιγραφή μιας συναλλαγής trading, τότε η ένταση της αντιγραμμένης εντολής θα μειωθεί
σύμφωνα με το διαθέσιμο μετοχικό κεφάλαιο στον Επενδυτικό Λογαριασμό, έτσι ώστε η
συναλλαγή trading να μπορεί να εκτελεστεί. Σε περίπτωση αρνητικού μετοχικού κεφαλαίου
στο Λογαριασμό Επενδυτή, δεν αντιγράφονται συναλλαγές, αλλά ο Λογαριασμός Επενδυτή
παραμένει συνδεδεμένος με το Λογαριασμό Trader.
4.5 Οποτεδήποτε εκτελούνται οι συναλλαγές trading από τον Trader, ένα ειδοποιητήριο μήνυμα
για όλες τις παραγγελίες αντιγραφής σε όλους τους συνδεδεμένους Λογαριασμούς Επενδυτή
στέλνεται στην πλατφόρμα trading του Trader. Σε καθέναν από τους Λογαριασμούς Επενδυτή
στέλνεται επίσης μία ειδοποίηση στην δική τους πλατφόρμα trading σχετικά με την εκτέλεση
μιας αντιγραμμένης συναλλαγής trading. Οι παραγγελίες αντιγραφής στον Λογαριασμό
Επενδυτή έχουν μία γραμμή σχολίου το οποίο περιλαμβάνει την καταγωγή του Αριθμού
Συμβολαίου Trader και τον αριθμό του δελτίου της εντολής ως αναφορά.
4.6 Κάθε εντολή αντιγραφής trading σε έναν Επενδυτικό Λογαριασμό παραμένει συνδεδεμένη
στην αντίστοιχη εντολή στον Λογαριασμό Trader, και αντανακλά οποιεσδήποτε αλλαγές που
πραγματοποιήθηκαν τελευταία από τον αντίστοιχο Trader, εκτός εάν ένας Επενδυτής
παρεμβαίνει για την τροποποίηση οποιονδήποτε παραμέτρων μιας εντολής αντιγραφής.
Οποιαδήποτε αλλαγή σε οποιαδήποτε παράμετρο μιας εντολής αντιγραφής από έναν
Επενδυτή έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη αποσύνδεση από την συγκεκριμένη εντολή από
έναν Λογαριασμό Trader, έτσι ώστε η εν λόγω εντολή να μην επηρεάζεται πλέον από τις
ενέργειες του Trader. Στον Trader και στον Επενδυτή στέλνονται αντίστοιχες ειδοποιήσεις
στην πλατφόρμα trading τους σε περίπτωση οποιασδήποτε αποσύνδεσης. Ο Επενδυτής
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αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τη διαχείριση (δηλαδή τροποποίηση, παρακολούθηση,
κλείσιμο κ.λπ.) όλων και οποιοδήποτε αποσυνδεδεμένων εντολών.
4.7 Εάν ένας Επενδυτής αποφασίσει να τερματίσει τη σύνδεση με έναν Λογαριασμό Trader, όλες
οι αντιγραμμένες ανοιχτές θέσεις και οι παραγγελίες που εκκρεμούν στον Λογαριασμό
Επενδυτή αποσυνδέονται και θα πρέπει να διαχειριστούν περαιτέρω αποκλειστικά από τον
Επενδυτή. Τόσο στον Trader όσο και στον Επενδυτή στέλνονται ειδοποιήσεις στις
πλατφόρμες trading τους. Η Εταιρεία δεν θα μπορεί να επαναφέρει την αντιγραφή
οποιασδήποτε από τις αποσυνδεδεμένες παραγγελίες ή συναλλαγές.

5. Προμήθεια Trader
5.1 Για κάθε κερδοφόρο trade που έχει κλείσει στον Λογαριασμό Επενδυτή από αντιγραμμένες
συναλλαγές στον συνδεδεμένο Λογαριασμό Trader, μία προμήθεια χρεώνεται από τον
Λογαριασμό Επενδυτή υπέρ του Λογαριασμού Trader, στο ποσό των:

όπου:
– ποσό της προμήθειας·
– το κέρδος από το κλεισμένο trade·
– τιμή Προμήθειας Trader που έχει ορίσει ο Trader και έχει αποδεχτεί
ο Επενδυτής.

5.2 Η προμήθεια για ένα trade υπολογίζεται βάση του οικονομικού αποτελέσματος του
αντίστοιχου trade, ανεξάρτητα με το εάν το trade είχε κλείσει εντός του μηχανισμού
αντιγραφής, ακολουθώντας ένα σημείο trading από έναν Trader, ή από τον ίδιο τον Επενδυτή.
Η προμήθεια χρεώνεται στον Λογαριασμό Επενδυτή μέσω μίας συναλλαγής υπολοίπου
φέροντας ένα σημείωμα: “cmsn lock for rep. #Investor order ticket”. Τα ποσά της προμήθειας
που χρεώνονται στους Λογαριασμούς Επενδυτή, παρακρατούνται και διατηρούνται από την
Εταιρεία μέχρι τη νέα ημερομηνία διακανονισμού, σύμφωνα με τους Όρους Λογαριασμού
Trader, και έπειτα πιστώνονται στους αντίστοιχους Λογαριασμούς Trader. Ο διακανονισμός
πραγματοποιείται μεταξύ του Λογαριασμού Επενδυτή και του Λογαριασμού Trader για την
τελευταία λογιστική περίοδο, ή για την περίοδο που ξεκινάει από τη στιγμή όπου ο
Λογαριασμός Επενδυτή συνδέθηκε στον Λογαριασμό Trader.
5.3 Ο διακανονισμός πραγματοποιείται μεταξύ του Λογαριασμού Επενδυτή και του Λογαριασμού
Trader, μόνο εάν από την ημερομηνία του διακανονισμού και τη χρονική στιγμή που όλες οι
θέσεις αντιγράφονται από τον αντίστοιχο Λογαριασμό Trader έχουν κλείσει στον Λογαριασμό
Επενδυτή. Στην περίπτωση που οποιεσδήποτε θέσεις παραμένουν ανοιχτές στον Λογαριασμό
Επενδυτή κατά την ημερομηνία διακανονισμού, ο διακανονισμός αναβάλλεται μέχρι τη νέα
ημερομηνία διακανονισμού. Σε περίπτωση που ο Λογαριασμό Επενδυτή αποσυνδεθεί από τον
Λογαριασμό Trader, ο διακανονισμός θα πραγματοποιηθεί μόνο αφού όλες οι αντίστοιχες
αντιγραμμένες θέσεις έχουν κλείσει στον Λογαριασμό Επενδυτή.
5.4 Η κατανομή της χρεωθείσας προμήθειας κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου από τους
Λογαριασμούς Επενδυτή στον συνδεδεμένο Λογαριασμό Trader λαμβάνει χώρα σύμφωνα με
την ακόλουθη φόρμουλα:
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a) Εάν οι συναλλαγές trading αντιγράφονται από τον Λογαριασμό Trader κατά τη
διάρκεια της λογιστικής περιόδου έχουν ως αποτέλεσμα το κέρδος για τον Λογαριασμό
Επενδυτή, τότε:

όπου
– η ανταμοιβή του Trader·
– το ποσό των προμηθειών που έχουν υπερβεί και επιστρέφονται
στον Λογαριασμό Επενδυτή·
– το συνολικό ποσό όλων των προμηθειών που χρεώνονται σε έναν
Λογαριασμό Επενδυτή κατά τη λογιστική περίοδο·
– το ποσό του κέρδους που είχε ως αποτέλεσμα η εκτέλεση των
αντιγραμμένων συναλλαγών trading στον Λογαριασμό Επενδυτή κατά τη διάρκεια
της Λογιστικής Περιόδου·
– η προμήθεια που έχει θέσει ο Trader.

b) Εάν οι συναλλαγές trading που έχουν αντιγραφεί από έναν Λογαριασμό Trader κατά τη
διάρκεια της λογιστικής περιόδου είχαν ως αποτέλεσμα απώλειας για τον Λογαριασμό
Επενδυτή, τότε όλες οι προμήθειες που χρεώθηκαν στον Λογαριασμό Επενδυτή κατά
τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου επιστρέφονται στον Λογαριασμό Επενδυτή:

5.5 Οι επιστροφές των παραπάνω προμηθειών στους Λογαριασμούς Επενδυτή εκτελούνται
μέσω μίας συναλλαγής ισορροπίας με ένα σχόλιο ως εξής: “cmsn return from Trader
Account Number”. Η ανταμοιβή του Trader, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας της
εταιρείας, κατατίθεται στον Λογαριασμό Trader μέσω μίας συναλλαγής ισορροπίας με ένα
σχόλιο ως εξής: “cmsn from Investor Account Number”. Το ποσό της Ανταμοιβής Trader
θα συμψηφιστεί μαζί με την Αμοιβή της Εταιρείας για τη χρήση της υπηρεσίας από του
Traders. Το ποσό της Προμήθειας της Εταιρείας καθορίζεται από την Εταιρεία και
γνωστοποιούνται δεόντως στις Προϋποθέσεις Λογαριασμού Trader που είναι διαθέσιμα
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
5.6 Ο Πελάτης που έχει την ιδιότητα του Trader ή του Επενδυτή εξουσιοδοτεί και οδηγεί ρητά
την Εταιρεία να κάνει τις ακόλουθες ενέργειες σε σχέση με την προμήθεια που πληρώνεται
για κάθε επιτυχημένη συναλλαγή, που έχει υπολογιστεί με βάση τους παραπάνω κανόνες:



Χρεώνει το ισχύον ποσό προμήθειας από τον Λογαριασμό Επενδυτή, προς τον Trader, και
Πιστώνει μέρος του ποσού της προμήθειας στον Λογαριασμό Trader, (πέραν των
Χρεώσεων της Εταιρείας για τη διαχείριση του έργου και την εκτέλεση των εντολών του
Trader και του Επενδυτή στην υπηρεσία).

6. Υποχρεώσεις και Ευθύνες των Traders και των Επενδυτών
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6.1 Οι πελάτες που δρουν ως Traders και ως Επενδυτές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις
διατάξεις (συμπεριλαμβανομένου αλλά όχι περιορισμένου) του νομίσματος, των φόρων και
άλλων νόμων της χώρας κατοικίας τους. Σε περίπτωση που ένας Trader παραβεί οποιαδήποτε
διάταξη νόμου και κανονισμού, ο Trader υποχρεούται να επιλύσει τις διαφορές και να
διευθετήσει οποιουσδήποτε ισχυρισμούς/αιτήματα μόνος του και με δικά του έξοδα.
6.2 Ο Trader και ο Επενδυτής δεν έχουν δικαίωμα να δημιουργούν δεσμευτικές σχέσεις στο
όνομα της Εταιρείας, ή να δημιουργούν ή να σκοπεύουν να δημιουργήσουν οποιαδήποτε
δέσμευση (συμφωνίες μεταξύ άλλων, αντιπροσωπεύσεις κ.λπ.) για την Εταιρεία.
6.3 Ο Trader και ο Επενδυτής δεν έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το όνομα της Εταιρείας
και/ή το εμπορικό της σήμα και να υπόσχονται ή να εγγυώνται οποιεσδήποτε πληρωμές ή
οποιοδήποτε κέρδος σε κανέναν στο όνομα της Εταιρείας.
6.4 Ο Trader και ο Επενδυτής υποχρεούνται να μην αποκαλύπτουν σε κανέναν τρίτο
οποιεσδήποτε εμπιστευτικές πληροφορίες που προστατεύονται από παραμέτρους
αυθεντικοποίησης (όνομα χρήστη και κωδικός στην πλατφόρμα trading και/ή στην Είσοδο
Πελατών) και υποχρεούνται να σιγουρεύουν την ασφαλή φύλαξη και την εμπιστευτικότητα
τέτοιων παραμέτρων αυθεντικοποίησης. Όλες οι ενέργειες σύνδεσης με τη χρήση του
ονόματος χρήστη και του κωδικού για τις πλατφόρμες trading και της Εισόδου Πελατών
θεωρούνται ότι πραγματοποιούνται από τον Πελάτη του οποίου το όνομα χρήστη και ο
κωδικός κρατούνται σε αρχείο από την Εταιρεία.

7. Κίνδυνος Απώλειας
7.1 Ο κίνδυνος απώλειας στο trading μέσω ενός συναλλάγματος (“Forex”) εταιρείας μπορεί να
είναι σημαντικός. Ο Πελάτης συμφωνεί και κατανοεί πλήρως πως οι αγορές Forex εκτίθονται
σε έναν αριθμό άμεσων και έμμεσων κινδύνων, οι οποίοι δεν μπορούν να ελεγχθούν ή να
επηρεαστούν από την Εταιρεία.
7.2 Ο Πελάτης θα πρέπει οπότε να λάβει με μεγάλη προσοχή υπόψιν του εάν το trading ταιριάζει
σε αυτόν/αυτήν σύμφωνα με την οικονομική κατάστασή του/της, όπως επίσης και των
στόχων, το επίπεδο εμπειρίας και την ετοιμότητα για ανάληψη κινδύνων. Η πιθανότητα για
τους πελάτες να χάσουν ορισμένα ή όλων των κατατεθειμένων ή επενδυμένων κεφαλαίων
υπάρχει και γι' αυτό ο Πελάτης δε θα πρέπει να σκέπτεται με κεφάλαιο το οποίο δεν μπορεί να
χάσει.
7.3 Ο Πελάτης κατανοεί και συμφωνεί πως το trading, συμπεριλαμβανομένου της TeleTrade
Invest, γίνεται αποκλειστικά με δική του ευθύνη και ότι η Εταιρεία δεν έχει και δε θα κάνει
καμία συγκεκριμένη σύσταση ή δε θα παρέχει κάποια συμβουλή σε αυτούς, επί των οποίων
δικαιούνται οι ίδιοι να επικαλεστούν. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδεικτικές των
μελλοντικών
αποτελεσμάτων,
συμπεριλαμβανομένων
προηγούμενων
αποδόσεων
οποιουδήποτε Trader. Η Εταιρεία προτείνει να αναζητηθούν ανεξάρτητες οικονομικές
συμβουλές πριν το trading, συμπεριλαμβανομένου του trading μέσω της TeleTrade Invest.
7.4 Ο Πελάτης επίσης γνωρίζει πως οι πληροφορίες και/ή το σήμα trading ενός Trader, που
δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα, δεν αποτελούν προσωπική άποψη, συμβουλή και/ή σχόλιο
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της Εταιρείας, των υπαλλήλων της και/ή των agents, ούτε και επενδυτική συμβουλή ή
σύσταση για trade χρησιμοποιώντας έναν συγκεκριμένο Trader.
7.5 Ο Πελάτης γνωρίζει πως η αντιγραφή συναλλαγών trading από έναν Λογαριασμό Trader δεν
υποδηλώνουν ή εγγυώνται η επίδοση του συνδεδεμένου Λογαριασμού Επενδυτή ίσως δεν
είναι ίδια με την επίδοση του αντίστοιχου Λογαριασμού Trader, μεταξύ άλλων, λόγω της
εκτέλεσης συναλλαγών υπολοίπου στον Λογαριασμό Επενδυτή ή στον Λογαριασμό Trader,
δικό τους trading ή χειροκίνητη διαχείριση των αντιγραμμένων συναλλαγών στον
Λογαριασμό Επενδυτή, η τοποθέτηση της Αναλογίας Αντιγραφής σε τιμή διαφορετική του
100% κ.λπ.
7.6 Ο Πελάτης γνωρίζει πως θα λάβει την πλήρη ευθύνη οποιασδήποτε πιθανής απώλειας της
μορφής άμεσης χασούρας ή απώλειας κερδών που είναι αποτέλεσμα των ακόλουθων
κινδύνων:
 ο κίνδυνος ο Trader να χάσει τον έλεγχο στον Λογαριασμό Trader·
 ο κίνδυνος κάποιος τρίτος να αποκτήσει πρόσβαση στον Λογαριασμό Trader·
 ο κίνδυνος απρόβλεπτων καθυστερήσεων ενώ μεταφέρονται τα κεφάλαια μεταξύ
των λογαριασμών, ή η πρόωρη εκτέλεση αιτημάτων κατάθεσης/ανάληψης, ή
κλείσιμο/εκκαθάριση του Λογαριασμού Επενδυτή·
 ο κίνδυνος λάθους του Trader·
 ο κίνδυνος της αναίρεσης οποιασδήποτε συναλλαγής λόγω κλεισίματος του
Λογαριασμού Trader.

8. Περιορισμός της Ευθύνης Σχετικά με τα Σήματα Trading του Trader
8.1 Ο Πελάτης που δρα με την ιδιότητα του Επενδυτή κατανοεί και συμφωνεί πως η Εταιρεία δε
φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ατέλεια, σφάλματα του συστήματος trading, σφάλματα
χρέωσης ή τιμολόγησης, ψευδών δηλώσεων ή οποιονδήποτε αδικημάτων, τα οποία
συνέβησαν αμέσως ή εμμέσως εξαιτίας των ενεργειών ή παράλειψης του Trader ή που
προκαλούνται από ή έχουν σχέση με το/-α Σημείο/-α του Trader.
8.2 Η Εταιρεία αναλαμβάνει να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν περισσότερο και όλες τις στιγμές
σύμφωνα με το “Πολιτική Καλύτερης Εκτέλεσης” τα ακόλουθα:
 Ακρίβεια των υπολογισμών της
 Μετάδοση και εκτέλεση των εντολών
 Ακρίβεια στα σημεία Trader που αναμεταδίδονται
Για να γίνουν αυτά η Εταιρεία θα πρέπει να διατηρεί ενήμερη τεχνολογία, ούτως ώστε να
μειωθούν οποιεσδήποτε καθυστερήσεις ή τεχνικά σφάλματα εντός του ελέγχου της, παρά
την περίπτωση ανωτέρας βίας, ακραίων καταστάσεων της αγοράς ή την ισχύουσα
παραίτηση σύμφωνα με την παρακάτω παράγραφο.
8.3 Επιπλέον η Εταιρεία διαβεβαιώνει πως όλοι οι πελάτες, συμπεριλαμβανομένου των Traders
που έχουν αξιολογηθεί καταλλήλως σύμφωνα με τις λειτουργικές πολιτικές της Εταιρείας:
Συμφωνία Πελάτη, Καταπολέμησης Του Ξεπλύματος Χρημάτων και Κατηγοριοποίηση
Πελάτη. Κάθε προφίλ Πελάτη έχει αξιολογηθεί σε όρους εις γνώση του πελάτη και εμπειρίας
στον επενδυτικό τομέα ώστε να αξιολογηθεί η καταλληλότητα των υπηρεσιών για τη χρήση
του Πελάτη. Αυτή η αξιολόγηση διεξάγεται όπως περιγράφεται στην Λειτουργική Συμφωνία
Πελάτη.

© 2011-2019 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd.

11

9. Παραιτήσεις
9.1 Κάθε προσπάθεια για να σιγουρευτεί ότι οι πληροφορίες στην Ιστοσελίδα είναι ακριβής και
ολοκληρωμένες, αλλά ούτε η Εταιρεία, ούτε και οι υπάλληλοι γραφείου, διευθυντές και
agents δε φέρουν ευθύνη σε κανένα άτομο για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, έξοδα ή δαπάνες
(συμπεριλαμβανομένου, αλλά όχι περιορισμένου σε, απώλεια κερδών, απώλεια χρήσης,
άμεση, έμμεση, τυχαία ή επακόλουθες ζημίες) που έχουν προέλθει από οποιαδήποτε
σφάλματα, παραλείψεις ή τροποποιήσεις των πληροφοριών.
9.2 Οι Πελάτες αναγνωρίζουν πως όλες οι αποφάσεις σύνδεσης των Λογαριασμών Επενδυτών σε
οποιουσδήποτε Λογαριασμούς Traders πραγματοποιούνται κατά τη δική τους προαίρεση και
δεν υπάρχει κάποια εγγύηση πως η χρήση των Σημάτων Trader ή οι πληροφορίες που έχουν
δημοσιευτεί στην Ιστοσελίδα, θα έχουν ως αποτέλεσμα κέρδη για τον Επενδυτή. Από την
άλλη μεριά, αυτά μπορεί να αποτελέσουν σημαντικές απώλειες αντ’ αυτού και οι Πελάτες
κατανοούν πως η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε τέτοιες απώλειες, ζημίες, έξοδα
ή δαπάνες (συμπεριλαμβανομένου, αλλά όχι περιορισμένου, σε απώλεια κερδών, απώλεια
χρήσης, άμεση, έμμεση, τυχαία ή επακόλουθες ζημίες) οποιουδήποτε είδους.
9.3 Εφόσον η Εταιρεία δεν ελέγχει την ισχύ του σήματος, την αποδοχή ή τη δρομολόγησή του
μέσω του Διαδικτύου, τη διαμόρφωση του hardware ή του λογισμικού του Πελάτη, ή την
αξιοπιστία της σύνδεσής τους στο Διαδίκτυο, δε θέτουν την Εταιρεία υπεύθυνη και οι
Πελάτες συμφωνούν πως είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τέτοιου είδους αποτυχίες,
συμπεριλαμβανομένου αποτυχίες επικοινωνίας, διακοπές, στρεβλώσεις και καθυστερήσεις
στο trading.
9.4 Η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη προς κανένα άτομο για οποιεσδήποτε απώλειες, ζημίες, έξοδα ή
δαπάνες (συμπεριλαμβανομένου, αλλά όχι περιορισμένου, σε απώλεια κερδών, απώλεια
χρήσης, άμεση, έμμεση, τυχαία ή επακόλουθες ζημίες) που συμβαίνουν εξαιτίας συνθηκών
της αγοράς ή σφαλμάτων λογισμικού.
9.5 Η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη προς κανέναν Πελάτη για οποιεσδήποτε απώλειες, ζημίες, έξοδα
ή δαπάνες (συμπεριλαμβανομένου, αλλά όχι περιορισμένου, σε απώλεια κερδών, απώλεια
χρήσης, άμεση, έμμεση, τυχαία ή επακόλουθες ζημίες) που είναι αποτέλεσμα της χρήσης
κινητής τηλεφωνικής συσκευής όπως iPhones ή Blackberries ή iPads ή tablets, εφόσον
εξαρτώνται από την ασύρματη σύνδεση και υπόκεινται στους περιορισμούς του 3G, WiFi
και/ή GPRS δικτύων, οι οποίες δεν επιτρέπουν στην Εταιρεία να παρέχει στους Πελάτες τις
ίδιες λειτουργίες και/ή ταχύτητα λειτουργίας, όπως όταν συνδέονται στην πλατφόρμα της
Εταιρείας μέσω ενός υπολογιστή συνδεδεμένου με χερσαία γραμμή.
9.6 Η εταιρεία δε φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες σε περίπτωση μη-εξουσιοδοτημένης
χρήσης της σύνδεσης και του κωδικού για την πλατφόρμα trading και/ή της Εισόδου Πελατών
από οποιονδήποτε τρίτο.

10. Κρατήσεις
10.1 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά την δική της ευχέρεια να περιορίσει τη χρήση της
υπηρεσίας και/ή να προσθέσει ή να αφαιρέσει οποιονδήποτε Trader από τον Πίνακα
Κατατάξεων των Traders που βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.teletrade.eu/el και/ή μπορεί
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να περιορίσει των αριθμό των Λογαριασμών Επενδυτή που μπορεί να έχουν συνδεθεί σε έναν
Λογαριασμό Trader και/ή να περιορίσει ή να αφαιρέσει σε ορισμένες περιπτώσεις τη σύνδεση
Επενδυτικών Λογαριασμών σε οποιονδήποτε συγκεκριμένο Λογαριασμό Trader.
10.2 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά την δική της ευχέρεια να καθορίσει τις προϋποθέσεις
για την συμπερίληψη οποιουδήποτε πελάτη την Κατάταξη των Traders η οποία μπορεί να
βρεθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.teletrade.eu/el. Οι προϋποθέσεις μπορεί να
περιλαμβάνουν κριτήρια βασισμένα στην απόδοση του trading, την περίοδο της
δραστηριότητας trading και οποιουσδήποτε άλλους παράγοντες η Εταιρεία θεωρεί σχετικούς
και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: www.teletrade.eu/el. Οι προϋποθέσεις
μπορεί να τροποποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή κατά την ευχέρεια της Εταιρείας και θα
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα.
10.3 Η Εταιρεία ίσως χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα trading, οποιεσδήποτε άλλες
πληροφορίες απόδοσης, λογαριασμό και αριθμούς συμβολαίου και οποιαδήποτε άλλη
προσωπική πληροφορία που εκ προθέσεως έχουν παράσχει οι Πελάτες για προωθητικούς και
διαφημιστικούς σκοπούς.
10.4 Η Εταιρεία ίσως παρακρατήσει ή ακυρώσει οποιαδήποτε Προμήθεια Trader, διακανονισμούς
ή εγγραφή για έναν Λογαριασμό Traders σε περίπτωση που ο Trader ακυρώσει την
Κατάσταση Λογαριασμού Trader ή το trading του Trader περιλαμβάνει πράξεις που δεν
πραγματοποιούνται με καλή πίστη και με σκοπό τη λήψη προμήθειας σε αντίθεση με επίδοση.
10.5 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εξαιρέσει, κατά τη δική της κρίση, συγκεκριμένες
συναλλαγές από τον Trader από το να χρησιμοποιηθούν ως Σημείο Trading, και να αποτρέψει
την Αντιγραφή τους στους Λογαριασμούς Επενδυτή σε περίπτωση που τέτοιες συναλλαγές
που ακολουθούνται από απάτη ή απαγορευμένες πρακτικές trading (όπως ορίζονται στη
Συμφωνία Πελάτη) στον Λογαριασμό Trader.
10.6 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει έναν Trader από το να συνδεθεί σε
Λογαριασμούς Επενδυτή και/ή ξεκινήσει το κλείσιμο ενός Λογαριασμού Trader, κατά τη δική
της ευχέρεια στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 η απόδοση του λογαριασμού είναι κάτω του ποσοστού -80% για μία περίοδο πάνω
από 30 συνεχόμενων ημερών·
 καμία δραστηριότητα trading δεν έχει λάβει χώρα για πάνω από 90 συνεχόμενες
ημέρες trading·
 οποιαδήποτε απάτη ή απαγορευμένες πρακτικές trading (όπως ορίζονται στη
Συμφωνία Πελάτη) έχουν εντοπιστεί στον Λογαριασμό Trader·
 ο Trader δεν αντέδρασε στην απαίτηση της Εταιρείας να τροποποιήσει τις
πληροφορίες στο προφίλ Trader που η Εταιρεία έχει βρει ακατάλληλες·
 ο Trader απότυχε να χορηγήσει στην Εταιρεία και/ή να επιβεβαιώσει και/ή να
ανανεώσει οποιαδήποτε έγγραφα KYC που απαιτούνται κατά την Επιχειρησιακή
Συμφωνία·
 η Εταιρεία έχει επαρκής λόγους να πιστεύει πως ο Trader ίσως έχει χάσει την
πρόσβαση ή τον έλεγχο του Λογαριασμού Trader, ή έδωσε τον έλεγχο, θέλοντας ή μη,
σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο·
 ένας Trader έχει παραβιάσει τις υποχρεώσεις στους ισχύοντες Όρους και
Προϋποθέσεις και την Επιχειρησιακή Συμφωνία·
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λόγω άλλων αιτιών, χωρίς να υποχρεούται να προειδοποιήσει, δικαιολογήσει ή να
ενημερώσει για οποιονδήποτε λόγω για το κλείσιμο.

11. Τροπολογία
11.1 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις
οποιαδήποτε στιγμή, δίνοντας στον Πελάτη μια προειδοποίηση μέσω διαφόρων μέσων
επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου αλλά όχι περιορισμένου σε: Ιστοσελίδα/Email/Είσοδος
Πελατών/Τερματικών Trading, όπου θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία, την οποία οι
τροποποιήσεις θα ξεκινήσουν να ισχύουν και η συνέχεια της αποδοχής του Πελάτη για τις
Υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία θα πρέπει να θεωρείται ως θετική σε τέτοιους
τροποποιημένους όρους από τον Πελάτη.

12. Εγγυήσεις, Αντιπροσωπίες και Παραδοχές
12.1 Οι Traders συμφωνούν να παρέχουν στην Εταιρεία την άδεια να δημοσιεύουν δεδομένα
σχετικά με την απόδοση & αποτελέσματα trading, εισόδου χρήστη και αριθμού συμβολαίου
λογαριασμού για προωθητικούς και/η διαφημιστικούς σκοπούς όπως τη συμπερίληψη στον
Πίνακα Κατάταξης Master Traders.
12.2 Οι Traders αναγνωρίζουν πως μπορεί να μην αντιγράφεται κάθε συναλλαγή από τον
λογαριασμό τους σε έναν συνδεδεμένο Λογαριασμό Επενδυτή.
12.3 Ο Πελάτης που δρα με την ιδιότητα είτε του Επενδυτή ή του Trader εγγυάται πως:
 όλες οι πληροφορίες και τα έγγραφα που παρείχαν κατά την εγγραφή τους ως Πελάτες
της Εταιρείας είναι αληθείς·
 έχουν διαβάσει πλήρως τα περιεχόμενα και τις προϋποθέσεις όλων των εγγράφων
διακυβερνώντας τις δραστηριότητες της Εταιρείας, και το πεδίο και το αντικείμενο
αυτών των εγγράφων να είναι σαφές σε αυτούς.
 κατανοούν πλήρως τις συνέπειες των πράξεων τους ή της απραξίας σε σχέση με την
επίδοσή τους υπό τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.
12.4 Ο Πελάτης επιβεβαιώνει πως αυτός/-ή έχει τακτική πρόσβαση στο διαδίκτυο και αποδέχεται
πως αυτός/-ή θα λαμβάνει πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου, αλλά όχι περιορισμένου σε,
ειδοποιήσεις πληροφοριών σχετικά με τις τροποποιήσεις στους όρους και προϋποθέσεις,
έξοδα, προμήθειες, τέλη, ρυθμίσεις λογαριασμού TeleTrade Invest και προτιμήσεις κ.λπ. Από
την Εταιρεία που δημοσιεύει τέτοιες πληροφορίες στην Ιστοσελίδα/Είσοδο
Πελατών/Τερματικό Trading.
12.5 Ο Πελάτης λαμβάνει όλη την ευθύνη να κρατάει τα ίχνη όλων των απαραίτητων
πληροφοριών που δημοσιεύονται από την Εταιρεία, όπως επίσης να ελέγχει την προσωπική
του ηλεκτρονική διεύθυνση/αριθμό φαξ που έχει δώσει στην Εταιρεία μέσω της Εισόδου
Πελατών για οποιαδήποτε μηνύματα από την Εταιρεία. Στην περίπτωση οποιασδήποτε
αποτυχίας στη λήψη τέτοιων πληροφοριών λόγω τεχνικών ή άλλων αιτιών, έχει συμφωνηθεί
και είναι κατανοητό από τον Πελάτη πως η Εταιρεία δε θα φέρει ευθύνη σε καμία περίπτωση
για μη έγκαιρη αποδοχή τέτοιων ειδοποιήσεων από τον Πελάτη.
12.6 Οποιαδήποτε μηνύματα ειδοποίησης σταλθέντα από την Εταιρεία προς τον Πελάτη
χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε μέθοδος γραμμένη παραπάνω και χρησιμοποιώντας τις
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λεπτομέρειες που παρέχονται από τον Πελάτη προς την Εταιρεία όταν ανοίγουν τον
λογαριασμό trading, θα πρέπει να θεωρείται παραδομένο και να έχει ληφθεί από τον Πελάτη
όπως ακολουθεί:
 Μηνύματα e-mail – μεταξύ μιας ώρας μετά την αποστολή·
 Μηνύματα στη Σύνδεση Πελατών και μηνύματα μέσα στην Πλατφόρμα Trading –
άμεσα μετά την αποστολή·
 Τηλεφωνική συνομιλία – άμεσα μετά το πέρας της συνομιλίας·
 Ταχυδρομική επικοινωνία – μέσα σε 7 (εφτά) ημερολογιακές ημέρες μετά την
αποστολή.
12.7 Ο Πελάτης αναγνωρίζει πως οι τηλεφωνικές του/της συνομιλίες με την Εταιρεία θα
καταγράφονται σε μαγνητικό ή ηλεκτρονικό φορέα. Αυτές οι καταγραφές θα θεωρούνται ως
ιδιοκτησία της Εταιρείας και θα εξυπηρετούν ως απόδειξη των οδηγιών που δόθηκαν από τον
Πελάτη.
Αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις ισχύουν από την στιγμή που έχουν δημοσιευτεί στην Ιστοσελίδα
και/ή στη Σύνδεση Πελατών και θα παραμείνουν σε ισχύ έως ότου να ανακοινωθεί μία πιο
πρόσφατη έκδοση. Η επικρατούσα έκδοση των Όρων είναι πάντα διαθέσιμη στην ιστοσελίδα:
www.teletrade.eu/el.
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