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Γνωστοποίηση Γενικών Κινδύνων 

Η TFI MARKETS Limited (εφεξής  η «Εταιρεία») είναι επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών η 

οποία εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Αρ. Άδειας 117/10). Η παρούσα ειδοποίηση 

παρέχεται σε εσάς σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και 

Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 (Νόμος 87(I)/2017), που εφαρμόζει την Οδηγία 2014/65/EE του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις Αγορές Χρηματοοικονομικών Μέσων (Οδηγία MiFID 

II). 

 Ο Πελάτης θα πρέπει να διαβάσει 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 οποιασδήποτε συναλλαγής (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. Ο Πελάτης θα πρέπει 

να αναγνωρίσει ότι διατρέχει κίνδυνο να υποστεί  ζημίες ως αποτέλεσμα της αγοράς ή/και πώλησης 

οποιουδήποτε Χρηματοπιστωτικού Μέσου και αποδέχεται ότι είναι πρόθυμος να αναλάβει αυτόν τον 

κίνδυνο. 

 Ως εκ τούτου, ο Πελάτης δηλώνει και εγγυάται ότι θα συμβουλευθεί τους δικούς του νομικούς, 

φορολογικούς και χρηματοοικονομικούς συμβούλους πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε συγκεκριμένης 

συναλλαγής. Συστήνεται επίσης στον Πελάτη όπως συμβουλευθεί ανεξάρτητες πηγές αναφορικά με τους 

κινδύνους που εμπεριέχουν οι συναλλαγές σε Χρηματοοικονομικά Μέσα και ιδιαίτερα οι Συμβάσεις επί 

Διαφορών, όπως είναι η «Προειδοποίηση Επενδυτών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών κα Αγορών 

(ESMA) αναφορικά με τις Συμβάσεις επί Διαφορών (CFDs)1.» 

Ο Πελάτης γνωρίζει ότι οι συναλλαγές σε Χρηματοοικονομικά Μέσα και ιδιαίτερα οι Συμβάσεις επί 

Διαφορών (CFDs), ως περιγράφονται στο κείμενο με τίτλο «Όροι και Προϋποθέσεις για την Παροχή 

Επενδυτικών Υπηρεσιών» χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό κινδύνου και δεν είναι κατάλληλες για πολλά 

μέλη του κοινού. Οι εν λόγω συναλλαγές πρέπει να διενεργούνται μόνο από πρόσωπα που έχουν διαβάσει, 

κατανοήσει και εξοικειωθεί με το είδος της άσκησης, τη φύση και την έκταση των δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων και τους συνδεόμενους κινδύνους. 

           . 
1 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2013-267.pdf 



 
TFI Markets Ltd, Λεωφ. Αθαλάσσας 178, ‘Irene Tower’ 2

ος
 όροφος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος • Τ.Θ. 16022, 2085 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ: (+357) 22 749 800  •  Φαξ: (+357) 22 817 496  •  Email: info@tfimarkets.com  •  Ιστοσελίδα: www.tfimarkets.com 
 
Αδειοδοτήθηκε και Εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (Αρ. 115.1.2.13/2018)  
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΠΕΥ 117/10)  Σελ. 2 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις περί Παρακολούθησης Προϊόντων της Οδηγίας ΟΔ87-01 της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Κ.Δ.Π. 2/2018), η Εταιρεία έχει αξιολογήσει τα προσφερόμενα προϊόντα και έχει 

προσδιορίσει την αγορά-στόχο της. Τα προϊόντα που προσφέρονται από την Εταιρεία απευθύνονται κυρίως 

σε Επαγγελματίες και Επιλέξιμους Πελάτες. Ένα προϊόν δύναται να προσφερθεί σε Ιδιώτη Πελάτη μετά την 

αξιολόγηση των γνώσεων και της εμπειρίας του στον τομέα της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις 

διαδικασίες των ελέγχων καταλληλότητας.  

Η Εταιρεία δεν εγγυάται και δεν δύναται να εγγυηθεί το αρχικό κεφάλαιο του χαρτοφυλακίου του Πελάτη ή 

την αξία του σε οποιονδήποτε χρόνο ή οποιαδήποτε χρηματικά ποσά τα οποία επενδύονται σε 

οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό μέσο.  

Ο Πελάτης αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα και αποδέχεται ότι, ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε πληροφοριών που 

δύναται να προσφέρει η Εταιρεία, η αξία οποιασδήποτε επένδυσης σε Χρηματοοικονομικά Μέσα δύναται να 

διακυμανθεί προς τα κάτω ή προς τα πάνω ενώ είναι επίσης πιθανό η επένδυση να καταστεί άνευ 

οποιασδήποτε αξίας. 

Ο Πελάτης αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα και αποδέχεται ότι διατρέχει μεγάλο κίνδυνο να υποστεί απώλειες και 

ζημιές ως αποτέλεσμα της αγοράς ή/και πώλησης οποιουδήποτε Χρηματοοικονομικού Μέσου και 

αποδέχεται και δηλώνει ότι είναι πρόθυμος να αναλάβει τον εν λόγω κίνδυνο. 

Ο Πελάτης δεν θα πρέπει να εμπλακεί σε οποιαδήποτε επένδυση σε Χρηματοοικονομικά Μέσα, είτε άμεσα 

είτε έμμεσα, εκτός εάν γνωρίζει και κατανοεί τους κινδύνους που ενέχει κάθε Χρηματοοικονομικό Μέσο. 

Ο Πελάτης αναγνωρίζει και δηλώνει ότι είναι ενήμερος για τους κινδύνους που ενδέχεται να ενέχει 

οποιαδήποτε επένδυση σε Χρηματοοικονομικά Μέσα, είτε άμεσα είτε έμμεσα:  

Κατανοεί πλήρως: 

 Την έκταση του οικονομικού κινδύνου στον οποίον εκτίθεται ως αποτέλεσμα τέτοιων συναλλαγών (και 

έχει αποφασίσει ότι ο εν λόγω κίνδυνος είναι κατάλληλος για τον ίδιο ενόψει της συγκεκριμένης 

εμπειρίας του σε σχέση με τη συναλλαγή και τους χρηματοοικονομικούς του στόχους, τις περιστάσεις 

και (τους πόρους), 

 τη φύση και τα βασικά στοιχεία της συναλλαγής και της αγοράς στην οποία διενεργούνται οι εν λόγω 

συναλλαγές, 

 τους νομικούς όρους και προϋποθέσεις των εν λόγω συναλλαγών. 

 

Ο Πελάτης αναγνωρίζει περαιτέρω και δηλώνει ότι κατανοεί πλήρως τους όρους και τις προϋποθέσεις των 

συναλλαγών που θα διενεργηθούν, περιλαμβανομένων, άνευ περιορισμού, των ακολούθων: 

 

 Των όρων αναφορικά με την τιμή, τη διάρκεια, τα έξοδα, την ημερομηνία λήξης και των ουσιωδών όρων 

της συναλλαγής, 
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 οποιωνδήποτε όρων που περιγράφουν παράγοντες κινδύνου, όπως είναι η αστάθεια, η ρευστότητα κτλ, 

και  

 των περιστάσεων υπό τις οποίες ενδέχεται να υποχρεωθεί να προβεί ή να αποδεχθεί την 

πραγματοποίηση μιας συναλλαγής υπό μόχλευση. 

 

Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι ο ψηλός κίνδυνος μόχλευσης ενδέχεται να λειτουργήσει εναντίον του ή και υπέρ 

του λόγω της διακύμανσης των συνθηκών της αγοράς. Η διαπραγμάτευση σε εν λόγω χρηματοοικονομικά 

μέσα ενδέχεται να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες καθώς και σε κέρδη σε συνέχεια μιας έστω και μικρής 

διακύμανσης της αγοράς. 

Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ενδέχεται να υποστεί σημαντικές απώλειες σε σχέση με μία 

σύμβαση ή διαπραγμάτευση εάν οι συνθήκες της αγοράς κινηθούν ενάντια στη θέση του. Αναγνωρίζει 

επίσης ότι είναι προς το συμφέρον του να κατανοήσει πλήρως τον αντίκτυπο των κινήσεων της αγοράς, και 

ιδιαίτερα τον βαθμό κέρδους/απώλειας στον οποίον θα εκτίθετο στην περίπτωση ανοδικής ή καθοδικής 

κίνησης των σχετικών ποσοστών και τον βαθμό απώλειας εάν υποχρεωθεί να ρευστοποιήσει μια θέση στην 

περίπτωση που οι συνθήκες της αγοράς κινηθούν εναντίον του. 

Ο Πελάτης αναγνωρίζει την ύπαρξη διαφορετικών ειδών εξόδων που συνδέονται με συναλλαγές σε 

Χρηματοοικονομικά Μέσα τα οποία θα επηρεάσουν την πραγματική απόδοση. Τα έξοδα αυτά δύναται να 

περιλαμβάνουν, αλλά άνευ περιορισμού, προμήθειες, ημερήσιο τέλος χρηματοδότησης (μονάδες swap) και 

φόρους.   

Ο Πελάτης κατανοεί επίσης ότι υπό ορισμένες συνθήκες της αγοράς, ενδέχεται να δυσκολευτεί ή να είναι 

αδύνατο να ρευστοποιήσει μια θέση, να εκτιμήσει μια δίκαιη τιμή ή να εκτιμήσει την έκθεση στον κίνδυνο.  

Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όπου η αγορά για μια συναλλαγή παρουσιάζει πρόβλημα 

ρευστότητας ή σε περίπτωση βλάβης στα ηλεκτρονικά ή τηλεπικοινωνιακά συστήματα ή σε περίπτωση 

συμβάντος «ανωτέρας βίας». 

Ο Πελάτης γνωρίζει ότι η τοποθέτηση εντολών με προϋποθέσεις, όπως εντολές «ορίου εξασφάλισης 

ζημιάς» (stop-loss), δεν θα περιορίσουν κατ’ ανάγκη τις απώλειές του στα προβλεπόμενα ποσά, καθώς 

ενδέχεται να είναι αδύνατη η εκτέλεση των εν λόγω εντολών υπό ορισμένες συνθήκες της αγοράς. 

Ο Πελάτης αναγνωρίζει επίσης ότι λόγω του γεγονότος ότι οι τιμές και τα χαρακτηριστικά των 

εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών τυγχάνουν ατομικής διαπραγμάτευσης και δεν υπάρχει κεντρική πηγή 

για την εξασφάλιση τιμών, παρατηρούνται ανεπάρκειες στην τιμολόγηση των συναλλαγών.   

Ο Πελάτης αποδέχεται ως εκ τούτου ότι η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί και δεν θα εγγυηθεί ότι οι τιμές 

της Εταιρείας ή οι τιμές που εξασφαλίζει γι’ αυτόν η Εταιρεία είναι ή θα είναι σε οποιονδήποτε χρόνο οι 

καλύτερες τιμές που έχει στη διάθεσή του. 
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Ο Πελάτης δηλώνει και εγγυάται ότι έχει αναγνώσει, κατανοεί και ανεπιφύλακτα αποδέχεται τα 
ακόλουθα: 

I. Πληροφορίες σχετικά με την προηγούμενη απόδοση του Χρηματοοικονομικού Μέσου δεν εγγυούνται τη 

σημερινή ή/και μελλοντική απόδοσή του. Η χρήση ιστορικών δεδομένων δεν αποτελεί δεσμευτική ή 

ασφαλή πρόβλεψη για την αντίστοιχη μελλοντική απόδοση των Χρηματοοικονομικών Μέσων στα οποία 

αναφέρονται οι πληροφορίες.  

 

II. Ορισμένα Χρηματοοικονομικά Μέσα δύναται να μην καταστούν άμεσα ρευστοποιήσιμα ως αποτέλεσμα 

π.χ. μειωμένης ζήτησης και ο Πελάτης δύναται να μην είναι σε θέση να τα πωλήσει ή να εξασφαλίσει 

εύκολα πληροφορίες για την αξία των εν λόγω Χρηματοοικονομικών Μέσων ή την έκταση των 

συνδεόμενων κινδύνων.  

 

III. Όταν ένα Χρηματοοικονομικό Μέσο τυγχάνει διαπραγμάτευσης σε νόμισμα εκτός του νομίσματος της 

χώρας διαμονής του Πελάτη, οποιεσδήποτε αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες ενδέχεται να έχουν 

αρνητικό αντίκτυπο στην αξία, την τιμή και την απόδοσή του.  

 

IV. Ένα Χρηματοοικονομικό Μέσο σε ξένες αγορές ενδέχεται να ενέχει κινδύνους διαφορετικούς από τους 

συνήθεις κινδύνους των αγορών στη χώρα διαμονής του Πελάτη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κίνδυνοι 

αυτοί ενδέχεται να είναι μεγαλύτεροι. Η προοπτική κέρδους ή απώλειας από συναλλαγές σε ξένες 

αγορές επηρεάζεται επίσης και από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών.  

 

V. Ένα παράγωγο χρηματοοικονομικό μέσο (π.χ. συμβόλαιο δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβόλαιο 

μελλοντικής εκπλήρωσης, προθεσμιακό συμβόλαιο, σύμβαση ανταλλαγής, σύμβαση επί διαφορών), 

ενδέχεται να είναι συναλλαγή χωρίς φυσική παράδοση, δίνοντας την ευκαιρία για πραγματοποίηση 

κέρδους επί αλλαγών σε ισοτιμίες νομισμάτων, εμπορεύματα ή δείκτες.  

 

VI. Η αξία του παράγωγου χρηματοοικονομικού μέσου ενδέχεται να επηρεαστεί άμεσα από την τιμή της 

κινητής αξίας η οποιουδήποτε άλλου υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου που αποτελεί το αντικείμενο 

της απόκτησης. 

 

VII. Ο Πελάτης δεν πρέπει να προβεί στην αγορά παράγωγου χρηματοοικονομικού μέσου εκτός εάν είναι 

πρόθυμος να επωμιστεί τους κινδύνους της ολοκληρωτικής απώλειας του συνόλου των χρημάτων που 

έχει επενδύσει καθώς και οποιωνδήποτε πρόσθετων προμηθειών και άλλων εξόδων που έχει υποστεί.  

 

VIII. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ενδέχεται να υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι που δεν 

παρατίθενται πιο πάνω. 

 

Ο Πελάτης θα πρέπει να αναλάβει τον κίνδυνο οι συναλλαγές του σε Χρηματοοικονομικά Μέσα να 

υπόκεινται σήμερα ή στο μέλλον σε φορολογία ή/και σε οποιοδήποτε άλλο τέλος π.χ. λόγω αλλαγών στη 

νομοθεσία ή των  προσωπικών του περιστάσεων. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι δεν θα είναι πληρωτέα 
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οποιαδήποτε φορολογία ή/και οποιοδήποτε άλλο τέλος χαρτοσήμου. Ο Πελάτης φέρει προσωπική ευθύνη 

για οποιουσδήποτε φόρους ή/και οποιοδήποτε άλλο τέλος που δύναται να συσσωρευθεί σε σχέση με τις 

συναλλαγές του. 

 

Για σκοπούς συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία, κατά την εξέταση της αίτησης για άνοιγμα 

λογαριασμού η Εταιρεία θα κατατάξει τον υποψήφιο πελάτη ως Ιδιώτη Πελάτη, Επαγγελματία Πελάτη ή 

Επιλέξιμο Αντισυμβαλλόμενο, με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στην Εταιρεία.  

 

Πριν από την υποβολή αίτησης για άνοιγμα λογαριασμού, ο Πελάτης θα πρέπει να μελετήσει προσεκτικά 

κατά πόσον η επένδυση σε συγκεκριμένο Χρηματοοικονομικό Μέσο είναι κατάλληλη για τον ίδιο υπό το φως 

των περιστάσεων και των χρηματοοικονομικών του πόρων.  

 

Η επένδυση σε ορισμένα Χρηματοοικονομικά Μέσα συνεπάγεται τη χρήση «μόχλευσης». Μόχλευση 

σημαίνει τη χρήση διαφόρων Χρηματοοικονομικών Μέσων ή δανεισθέντος κεφαλαίου, όπως περιθώριο 

(margin), για αύξηση της ενδεχόμενης απόδοσης μιας επένδυσης. Κατά την εξέταση ενδεχόμενης εμπλοκής 

του σε αυτή τη μορφή επένδυσης, ο Πελάτης θα πρέπει να είναι ενήμερος για τα ακόλουθα: 

 

I. O Πελάτης ενδέχεται να κληθεί να καταθέσει σημαντικό πρόσθετο περιθώριο, με σύντομη 

προειδοποίηση, ώστε να διατηρήσει την επένδυσή του. Εάν ο Πελάτης δεν παρέχει τέτοια πρόσθετα 

κεφάλαια εντός της καθορισμένης προθεσμίας, η επενδυτική του θέση ενδέχεται να κλείσει με απώλεια. 

Αναφορικά με συναλλαγές σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, η Εταιρεία δικαιούται, κατά τη 

διακριτική της ευχέρεια, να αρχίσει να κλείνει θέσεις όταν το περιθώριο είναι μικρότερο του 50%.  

 

II. Τέτοιες συναλλαγές ενδέχεται να μην αναλαμβάνονται σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο επενδύσεων 

και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να εκθέσουν τον Πελάτη σε μεγαλύτερους κινδύνους συγκριτικά με 

συναλλαγές σε χρηματιστήριο. Οι όροι και προϋποθέσεις και οι κανόνες διαπραγμάτευσης μπορούν να 

καθοριστούν μόνο από τον αντισυμβαλλόμενο. Ο Πελάτης ενδέχεται να μπορεί να κλείσει μια ανοικτή 

θέση οποιασδήποτε δεδομένης σύμβασης μόνο κατά τις ώρες λειτουργίας του χρηματιστηρίου.   

 

III. Ο Πελάτης ενδέχεται επίσης να πρέπει να κλείσει οποιαδήποτε θέση με τον αντισυμβαλλόμενο με τον 

οποίο συμβλήθηκε αρχικά. Αναφορικά με συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά μέσα με την Εταιρεία, η 

Εταιρεία χρησιμοποιεί Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαπραγμάτευσης για συναλλαγές σε 

Χρηματοοικονομικά Μέσα που δεν εμπίπτει στον ορισμό ενός αναγνωρισμένου χρηματιστηρίου καθώς 

δεν πρόκειται για πολυμερές μηχανισμό διαπραγμάτευσης και η Εταιρεία είναι πάντοτε ο 

αντισυμβαλλόμενος σε κάθε συναλλαγή του Πελάτη. 

 

IV. Ενδέχεται να υπάρχει χρονική καθυστέρηση μεταξύ της ώρας κατά την οποία ο Πελάτης τοποθετεί την 

εντολή και της ώρας κατά την οποία εκτελείται. Σε αυτή τη χρονική περίοδο, η αγορά ενδέχεται να 

κινηθεί εναντίον του πελάτη και, ως εκ τούτου, η εντολή του Πελάτη να μην εκτελεστεί στην 

αναμενόμενη τιμή.  
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V. Η Εταιρεία δεν δύναται να παρέχει στον Πελάτη επενδυτικές συμβουλές αναφορικά με επενδύσεις ή 

πιθανές συναλλαγές σε επενδύσεις ή να προβεί σε οποιουδήποτε είδους συστάσεις για επενδύσεις. 

Εξαίρεση στην απαγόρευση αυτή, αποτελεί η περίπτωση όπου οι συμβουλές που δίνονται ισοδυναμούν 

με την παροχή αντικειμενικών πληροφοριών για την αγορά ή πληροφοριών αναφορικά με μια 

συναλλαγή για την οποία ο Πελάτης έχει ζητήσει πληροφορίες για τις σχετικές διαδικασίες, τους 

ενδεχόμενους κινδύνους και πώς οι κίνδυνοι αυτοί μπορούν να ελαχιστοποιηθούν. 

 
Κίνδυνοι Διαδικτυακής Διαπραγμάτευσης  
 

H πρόσβαση του Πελάτη στην Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Διαπραγμάτευσης της Εταιρείας (εφεξής η 

Πλατφόρμα), ή σε οποιοδήποτε τμήμα της, ενδέχεται να περιοριστεί, να διακοπεί ή να μην είναι διαθέσιμη 

σε περιόδους ζήτησης αιχμής, σε συνθήκες ακραίας αστάθειας της αγοράς, κατά τη διάρκεια αναβαθμίσεων 

των συστημάτων ή για άλλους λόγους. Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε οποιεσδήποτε ρητές ή σιωπηρές 

δηλώσεις ή εγγυήσεις προς τον Πελάτη αναφορικά με τη διαθεσιμότητα, τη δυνατότητα χρήσης, την 

κατάσταση ή τη λειτουργία της Πλατφόρμας. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η πρόσβαση σε ή η χρήση 

οποιουδήποτε τμήματος της Πλατφόρμας θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς λάθη ή ότι θα πληροί οποιεσδήποτε 

συγκεκριμένες απαιτήσεις ή κριτήρια επεξεργασίας, απόδοσης ή ποιότητας.  

 

Σε καμία περίπτωση, περιλαμβανομένης της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρεία η οποιοδήποτε άλλο 

πρόσωπο το οποίο εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή, παράδοση ή διαχείριση οποιουδήποτε μέρους 

Πλατφόρμας δεν θα φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημιές που 

προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης οποιουδήποτε μέρους της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας 

Διαπραγμάτευσης, ή από οποιαδήποτε παραβίαση οποιασδήποτε εγγύησης, περιλαμβανομένων, άνευ 

περιορισμού, εγγυήσεων για διακοπή εργασιών ή απώλεια κερδών.   

 

Ο Πελάτης συμφωνεί ρητώς ότι ο κίνδυνος από τη χρήση εκ μέρους του, της Πλατφόρμας αφορά 

αποκλειστικά τον ίδιο. Ο Πελάτης αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη και τον κίνδυνο απώλειας που προκύπτει από 

τη χρήση ή από υλικά ή δεδομένα που εξασφαλίζονται μέσω της Πλατφόρμας. Ούτε η Εταιρεία ούτε 

οποιοιδήποτε εκ των διευθυντών, αξιωματούχων, αντιπροσώπων, εργολάβων, συνδεδεμένων μερών, 

τρίτων πωλητών, εγκαταστάσεων, παρόχων πληροφοριών, δικαιοπαρόχων, χρηματιστηρίων, οργανισμών 

εκκαθάρισης ή άλλων προμηθευτών που παρέχουν δεδομένα, πληροφορίες ή υπηρεσίες, δεν εγγυούνται 

ότι (α) η Πλατφόρμα θα λειτουργεί χωρίς διακοπή ή χωρίς λάθη και η Εταιρεία δεν εγγυάται με 

οποιονδήποτε τρόπο τα αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση της Πλατφόρμας ή σε 

ό,τι αφορά την εγκαιρότητα, αλληλουχία, πληρότητα, αξιοπιστία ή το περιεχόμενο οποιωνδήποτε 

πληροφοριών, υπηρεσίας ή συναλλαγής που παρέχεται μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας 

Διαπραγμάτευσης, ή (β) ότι τα συστήματα του Πελάτη δεν θα επηρεαστούν ή υποστούν βλάβη λόγω 

οποιουδήποτε κακόβουλου λογισμικού, ή (γ) ότι οποιαδήποτε δεδομένα δεν θα υποκλαπούν από 

οποιοδήποτε τρίτο μέρος. 

 

Στην περίπτωση που η πρόσβαση του Πελάτη στην Πλατφόρμα ή σε οποιοδήποτε τμήμα της είναι 
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περιορισμένη ή μη διαθέσιμη, ο Πελάτης συμφωνεί ότι θα χρησιμοποιεί άλλα μέσα για τοποθέτηση των 

εντολών ή για σκοπούς πρόσβασης σε πληροφορίες, όπως να καλέσει την Εταιρεία ή/και τον εκπρόσωπο 

της Εταιρείας. 

 

Με την τοποθέτηση μιας εντολής μέσω της Πλατφόρμας, ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι οι εντολές ενδέχεται να 

μην αναθεωρηθούν από εγγεγραμμένο αντιπρόσωπο πριν από την εκτέλεση. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η 

Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη προς τον Πελάτη για οποιεσδήποτε απώλειες, χαμένες ευκαιρίες ή αυξημένες 

προμήθειες που ενδέχεται να προκύψουν από την αδυναμία του Πελάτη να χρησιμοποιήσει την Πλατφόρμα 

Ηλεκτρονικής Διαπραγμάτευσης για να τοποθετήσει εντολές ή να αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες.  

 

Η παρούσα ειδοποίηση δεν δύναται και δεν αποκαλύπτει ή επεξηγεί όλους τους κινδύνους και άλλες 

σημαντικές πτυχές που αφορούν τη διαπραγμάτευση σε χρηματοοικονομικά μέσα και επενδυτικές 

υπηρεσίες. Ο Πελάτης θα ενημερώνεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια για τους κινδύνους στη βάση της 

κατηγορίας στην οποία τον έχει κατατάξει η Εταιρεία και των επενδυτικών υπηρεσιών και 

χρηματοοικονομικών μέσων που έχει επιλέξει. 

 

 

 

                                                                                                                                                                          . 

Τόπος        Ημερομηνία 

 

 

                                                                                                                                                                             .     

Επωνυμία Εταιρίας (εάν εφαρμόζεται) 
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Υπογραφή Πελάτη ή Εξουσιοδοτημένη/ες Υπογραφή/Υπογραφές Και σφραγίδα Πελάτη  

(εάν εφαρμόζεται) 
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