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Όροι και Προϋποθέσεις Πελατών 

1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
Στην παρούσα Συμφωνία οι όροι “εμείς”, “εμάς” 
“δικό μας”, και “εμείς οι ίδιοι” αναφέρονται στην 
Monecor (London) Limited ανά περίπτωση. Η 
Monecor (London) Limited είναι μία εταιρεία που 
έχει συσταθεί στην Αγγλία και την Ουαλία με 
εταιρικό αριθμό 00851820 και διαθέτει άδεια 
λειτουργίας και υπάγεται στο ρυθμιστικό 
καθεστώς της Αρχής Χρηματοοικονομικής 
Συμπεριφοράς (“FCA”) με αριθμό μητρώου 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 124721. 
Εκτός αν υπάρχει διαφορετική ενημέρωση από 
εμάς, τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι: 
Διεύθυνση: One Broadgate,  
    London,  
    EC2M 2QS,  
    UNITED KINGDOM 
Email: customerservice@etxcapital.gr 
Τηλ: +44(0)20 7392 1494 
 

2 Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
2.1 Η μεταξύ μας συμφωνία σχετικά με τις συναλλαγές 

σας με εμάς (“η παρούσα Συμφωνία”) αποτελείται 
από: 
(α) την αίτηση λογαριασμού, 
(β) τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
περιλαμβάνονται σε αυτό το έγγραφο, και 
(γ) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο μπορεί να σας 
παρέχουμε, δηλώνοντας ρητά ότι αποτελεί τμήμα 
της μεταξύ μας συμφωνίας. 
 

2.2 Οι Όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη σχέση μας 
και του πελάτη μας (“εσάς”, “δικό σας” ή “εσείς ο 
ίδιος”, ανά περίπτωση) όσον αφορά στις 
συναλλαγές. Παρακαλούμε διαβάστε το έγγραφο 
προσεχτικά, και συγκεκριμένα εφιστούμε την 
προσοχή σας στις παραγράφους 3.3 (Ο 
Λογαριασμός σας), 9 (Συναλλαγές), 13 (Περιθώρια), 
και 21 (Περιορισμός Ευθύνης και Αποζημίωση).  

2.3 Συμφωνείτε να δεσμεύεστε νομικά από την 
παρούσα Συμφωνία, αν: (1) Επιλέξετε την ένδειξη 
«Συμφωνείτε με τους Όρους & τις Προϋποθέσεις μας»; 
στο δικτυακό μας τόπο ή (2) υπογράψετε το 
έγγραφο για το άνοιγμα του λογαριασμού, ή (3) 
προβείτε σε συναλλαγή με το ή τους 
Λογαριασμούς Συναλλαγών σας.  Η παρούσα 
συμφωνία, όπως αυτή μπορεί να τροποποιηθεί 
από καιρό σε καιρό, ισχύει για όλους τους  
Λογαριασμούς Συναλλαγών σας χωρίς νέες 
συμφωνίες. 

2.4 Από καιρό σε καιρό μπορεί να σας προσφέρουμε 
νέες Υπηρεσίες ή Προϊόντα (όπου οι Υπηρεσίες ή 
Προϊόντα  επιτρέπεται να σας παρέχονται 
σύμφωνα με τον εφαρμοστέο νόμο) και οι όποιες 

Υπηρεσίες ή Προϊόντα, εν τη απουσία ξεχωριστής 
συμφωνίας μεταξύ μας, θα διέπονται από την 
παρούσα Συμφωνία όπως αυτή όπως αυτή 
τροποποιείται κατά περιόδους. 

2.5 Αν υπάρξει κάποια «σύγκρουση» ανάμεσα σε αυτή 
τη Συμφωνία και το Νόμο 2000 περί 
Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών (ο 
“Νόμος”) (Financial Services and Markets Act 2000 
του Ηνωμένου Βασιλείου) ή τους Ισχύοντες 
Κανονισμούς, ο Νόμος και οι Ισχύοντες 
Κανονισμοί επικρατούν. Τίποτα σε αυτή τη 
Συμφωνία δε θα αποκλείει ή θα περιορίζει 
οποιαδήποτε δική μας υποχρέωση ή ευθύνη προς 
εσάς σύμφωνα με το Νόμο και τους Ισχύοντες 
Κανονισμούς σύμφωνα με τους οποίους δεν 
επιτρέπεται να προβούμε σε αποκλεισμό ή 
περιορισμό. 

2.6 Σε κάποιες από τις λέξεις ή τις εκφράσεις που 
εμφανίζονται σε αυτή τη Συμφωνία, έχει δοθεί 
συγκεκριμένη ερμηνεία. Εκεί όπου οι λέξεις με 
κεφαλαία γράμματα δεν ορίζονται στη σχετική 
παράγραφο, θα εφαρμόζονται οι ορισμοί που 
τίθενται στην παράγραφο 32 (Ερμηνεία). 

2.7 Η παρούσα Συμφωνία, μαζί με την αίτηση, 
αντιπροσωπεύει τη συνολική συμφωνία μεταξύ 
των μερών όσον αφορά το θέμα αυτών των όρων 
και προϋποθέσεων και αντικαθιστά κάθε άλλη 
προηγούμενη ή σύγχρονη προφορική ή γραπτή 
επικοινωνία, πρόταση, συμφωνία ή δήλωση όσον 
αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Αποδέχεστε ότι 
συνάπτοντας αυτή τη Συμφωνία και για κάθε 
Συναλλαγή που πραγματοποιείτε, δεν δικαιούστε 
να βασίζεστε και δεν εμπιστεύεστε καμία δήλωση, 
εγγύηση, σύσταση, συμβουλή ή άλλη ανακοίνωση 
εκτός αυτών που τίθενται στα πλαίσια της 
Συμφωνίας. 

2.8 Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την ημέρα 
κατά την οποία αναγνωρίζουμε την αποδοχή της 
αίτησής σας. Αν είστε ιδιώτης και ενεργείτε για 
σκοπούς εκτός της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, της απασχόλησης ή του 
επαγγέλματός σας, έχετε στη διάθεσή σας 14 
ημερολογιακές ημέρες από την αποδοχή της 
παρούσας Συμφωνίας για να αποχωρήσετε από 
αυτήν χωρίς αυτό να επισύρει κυρώσεις και χωρίς 
να απαιτείται να παρέχετε οποιαδήποτε εξήγηση. 
Το δικαίωμα αποχώρησης δεν ισχύει αν 
πραγματοποιηθεί Συναλλαγή στο πλαίσιο της 
παρούσας Συμφωνίας, η οποία εν συνεχεία θα σας 
δεσμεύει. 

2.9 Ο χρόνος είναι ουσιώδης παράγοντας όσον αφορά 
τις υποχρεώσεις σας στο πλαίσιο ή σε σύνδεση με 
την παρούσα Συμφωνία και οποιαδήποτε 
Συναλλαγή. Αυτό σημαίνει ότι οι ώρες και οι 
ημερομηνίες που καθορίζονται στην παρούσα 
Συμφωνία ή καθορίστηκαν από εμάς σε σχέση με 
την εκτέλεση των υποχρεώσεων στο πλαίσιο της 



 

 

  

4

Όροι και Προϋποθέσεις Πελατών 

παρούσας Συμφωνίας είναι ζωτικής σημασίας και 
δεσμευτικές. Οποιαδήποτε καθυστέρηση, εύλογη ή 
όχι, μπορεί να συνιστά αιτία καταγγελίας κάποιας 
Συναλλαγής ή Συναλλαγών ή της παρούσας 
Συμφωνίας. 

3 Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΑΣ 
3.1 Θα πρέπει να σας δεχτούμε ως πελάτη, πριν 

αποκτήσετε το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε τις 
Υπηρεσίες. Μπορούμε να απορρίψουμε την αίτησή 
σας για οποιοδήποτε λόγο και δεν είμαστε 
υποχρεωμένοι να σας παρέχουμε οποιεσδήποτε 
εξηγήσεις για την εν λόγω απόφασή μας. 
Μπορούμε να λάβουμε προσωπικά δεδομένα από 
τρίτο συνεργαζόμενο μέρος, προκειμένου να 
προχωρήσει η αίτησή σας, συμπεριλαμβανομένων 
των αποτελεσμάτων ελέγχων με υπηρεσίες 
πιστοληπτικής ικανότητας και πρόληψης απάτης 
(οι οποίες μπορούν να διατηρούν αρχεία της 
έρευνας), και άλλους οικονομικούς οργανισμούς. 
Αν ανοίξετε λογαριασμό με περισσότερα από ένα 
άτομα (“Κοινός Λογαριασμός” - Joint Account), θα 
ευθύνεστε αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για 
Ζημίες, έξοδα ή χρεώσεις που απορρέουν από 
αυτόν τον Κοινό Λογαριασμό. Μεταξύ άλλων, αυτό 
σημαίνει ότι χρήματα που οφείλονται στα πλαίσια 
του Κοινού Λογαριασμού, θα καταβάλλονται 
πλήρως από εσάς ή οποιοδήποτε άλλο κάτοχο του 
Κοινού Λογαριασμού, κι εμείς δεν έχουμε καμία 
υποχρέωση να συλλέξουμε από κανέναν από τους 
κατόχους.  

3.2 Επιπλέον, μπορούμε (εκτός αν έχουμε συμφωνήσει 
ρητά, γραπτώς, σε κάτι διαφορετικό) να λάβουμε 
οδηγίες για συναλλαγή από και / ή να 
καταβάλλουμε οποιοδήποτε μέρος του υπολοίπου 
σε εσάς ή άλλο κάτοχο του Κοινού Λογαριασμού, 
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς και 
μπορούμε να ειδοποιήσουμε ή να 
επικοινωνήσουμε είτε με εσάς είτε με άλλο κάτοχο 
του Κοινού Λογαριασμού. Σε περίπτωση θανάτου 
ενός κατόχου του Κοινού Λογαριασμού, μπορούμε 
να ειδοποιήσουμε ή να λάβουμε οδηγίες από τον 
επιζώντα / τους επιζώντες. 

3.3 Πρέπει να διατηρείτε το password (κωδικός 
χρήστη) σας ασφαλές και εμπιστευτικό. 
Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι μπορούμε να 
βασιστούμε στο όνομα χρήστη (username) / 
κωδικό χρήστη (password) σας για να σας 
ταυτοποιήσουμε και συμφωνείτε ότι δεν θα 
αποκαλύψετε αυτά τα στοιχεία σε κανένα άτομο 
που δεν είναι επαρκώς εξουσιοδοτημένο από εσάς. 
Οι υπάλληλοί μας δεν πρόκειται ποτέ να σας 
ζητήσουν το password σας και σε καμία 
περίπτωση δεν θα πρέπει να το αποκαλύψετε. 
Είστε υπεύθυνος για κάθε τη δραστηριότητα υπό 
τα στοιχεία σύνδεσης (login) και το password σας. 
Αν αντιληφθείτε ή υποπτεύεστε ότι το password 

σας έχει γνωστοποιηθεί σε κάποιον τρίτο, θα 
πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως. Δε φέρουμε 
καμία ευθύνη για οποιοδήποτε μη 
εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας 
και/ή του password σας, εκτός αν είναι 
αποτέλεσμα δικής μας αμέλειας, εκούσιας  
παράλειψης ή απάτης. Δεν αποδεχόμαστε καμία 
ευθύνη για password και ονόματα χρήστη που 
αποθηκεύετε στις προσωπικές και φορητές 
υπολογιστικές σας συσκευές. 

3.4 Αν συσταθήκατε σε εμάς από τρίτο μέρος (εκτός 
από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό μας), 
αποδέχεστε και συμφωνείτε:  
(α) ότι εξουσιοδοτήσατε το τρίτο μέρος να σας 
συστήσει σε εμάς και ότι δεν αναλαμβάνουμε 
καμία είδους ευθύνη για τους όρους της 
συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και το τρίτο μέρος ή 
για την απουσία ανάλογης συμφωνίας ή για 
οποιαδήποτε δήλωση ή διαγωγή του τρίτου 
μέρους, 
(β) ότι μέρος των εσόδων που απορρέουν από τις 
Συναλλαγές σας ή των χρεώσεων που 
καταβάλλονται από εσάς σε εμάς δύναται να 
δοθούν στο τρίτο μέρος, γεγονός που ενδέχεται να 
αυξήσει το συνολικό κόστος των υπηρεσιών που 
σας παρέχουμε και ότι μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με το τρίτο μέρος ή την ETX 
Capital για περαιτέρω σχετικές πληροφορίες,  
(γ) ότι οποιεσδήποτε συμβουλές λαμβάνετε 
σχετικά με το Λογαριασμό ή τις Συναλλαγές σας 
από τρίτο μέρος δεν παρέχονται από εμάς ή για 
λογαριασμό μας και ότι δεν αναλαμβάνουμε καμία 
είδους ευθύνη για οποιεσδήποτε ανάλογες 
συμβουλές και 
(δ) ότι το τρίτο μέρος αποτελεί έναν ανεξάρτητο 
ενδιάμεσο και δεν ενεργεί ως δικός μας 
αντιπρόσωπος ή δεν ενεργεί άλλως για 
λογαριασμό της ETX Capital. 

ΑΔΡΑΝΕΙΣ Ή ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟΙ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
3.5 Θεωρούμε ένα Λογαριασμό Συναλλαγών 

αχρησιμοποίητο ή αδρανή όταν δεν υπάρxουν 
ανοιχτές Συναλλαγές στο λογαριασμό σε μια 
ημέρα συναλλαγών. Μπορούμε να 
απενεργοποιήσουμε το Λογαριασμό Συναλλαγών 
σας αν έχει υπάρξει αδρανής ή αχρησιμοποίητος 
για μια περίοδο εκατόν είκοσι (120) 
ημερολογιακών ημερών η περισσότερο. Στις 
περιπτώσεις που είναι πρακτικά εφικτό θα σας 
ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων (με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο) για οποιαδήποτε απενεργοποίηση, 
αλλά αυτό μπορεί να μην είναι πάντοτε εφικτό 
και/ή πρακτικό. Στην περίπτωση που λάβετε 
ειδοποίηση για επικείμενη απενεργοποίηση του 
λογαριασμού σας ή ο λογαριασμός σας 
απενεργοποιήθηκε χωρίς να λάβετε ειδοποίηση 
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και επιθυμείτε να παραμείνει ενεργός ή να 
ενεργοποιηθεί  ξανά, παρακαλούμε επικοινωνήστε 
με την εξυπηρέτηση πελατών μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: 
customerservice@etxcapital.com. Θα χρεώνουμε 
ένα τέλος διατήρησης λογαριασμού σε αδρανείς ή 
αχρησιμοποίητους λογαριασμούς. Λεπτομέρειες 
σχετικά με αυτές τις χρεώσεις μπορείτε να δείτε 
στο διαδικτυακό τόπο μας. 

4 ΒΑΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
4.1 Είμαστε ο αντισυμβαλλόμενος σε όλες τις 

Συναλλαγές που εκτελούνται χρησιμοποιώντας τις 
Υπηρεσίες. Όλες οι Συναλλαγές εκτελούνται σε 
βάση principal-to-principal και θα σας 
αντιμετωπίσουμε ως αντισυμβαλλόμενο, εκτός εάν 
σας ενημερώσουμε ότι σας αντιμετωπίζουμε ως 
αντιπρόσωπο / πράκτορα ή ότι ενεργούμε για 
λογαριασμό σας γενικά ή όσον αφορά 
οποιαδήποτε Συναλλαγή ή κατηγορία Συναλλαγών. 
Θα πραγματοποιήσετε Συναλλαγές μαζί μας ως 
principal, εκτός και εάν έχουμε συμφωνήσει 
διαφορετικά εγγράφως. Οι Συναλλαγές 
πραγματοποιούνται από εμάς σύμφωνα με τις 
δικές σας οδηγίες σε βάση «εκτέλεσης μόνο». Δεν 
έχουμε καμία υποχρέωση να ικανοποιήσουμε τους 
εαυτούς μας όσον αφορά στην καταλληλότητα 
μίας Συναλλαγής, να ελέγξουμε ή να δώσουμε 
συμβουλές σχετικά με την απόδοσή της ή για τη 
συμμόρφωση της με τους κανόνες της Αρχής 
Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς, να προβούμε 
σε Margin Call (Κλήση Περιθωρίου) ή να κλείσουμε 
Συναλλαγές. 

4.2 Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται από εμάς ή 
εκ μέρους μας δε θα πρέπει να θεωρείται (και δε θα 
θεωρείται) ότι αποτελεί συμβουλή προς εσάς 
σχετικά με την καταλληλότητα, τους κινδύνους, τα 
οφέλη και τα μειονεκτήματα οποιασδήποτε 
συγκεκριμένης Συναλλαγής ή τις φορολογικές της 
συνέπειες. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι είστε σε 
θέση να αξιολογήσετε τα πλεονεκτήματα, καθώς 
επίσης να κατανοήσετε και να αποδεχτείτε τη 
φύση και τους κινδύνους των Συναλλαγών στις 
οποίες προβαίνετε στο πλαίσιο της παρούσας 
Συμφωνίας και ότι δεν πρόκειται τώρα ή στο 
μέλλον να βασιστείτε σε συμβουλές που 
παρέχουμε αναφορικά με τα πλεονεκτήματα 
οποιασδήποτε Συναλλαγής. 

4.3 Επιλέγοντας την ένδειξη ‘Συμφωνείτε με τους Όρους 
& τις Προϋποθέσεις μας;’ στο δικτυακό μας τόπο ή 
διαφορετικά υποβάλλοντας το έγγραφο για το 
άνοιγμα του λογαριασμού, και κάθε φορά που 
ανοίγετε ή κλείνετε μία Συναλλαγή ή δίνετε μία 
Εντολή (βλ. επίσης την παρ. 17 (Κατάχρηση 
Αγοράς)), δηλώνετε και εγγυάστε προς εμάς σε 
συνεχή βάση, με την πρόθεση ότι αυτή η δήλωση 

και η εγγύηση θα ισχύουν μέχρι την ολοκλήρωση 
της Συναλλαγής, ότι: 
(α) συμμετέχετε σε αυτήν τη Συμφωνία και σε κάθε 
Συναλλαγή, που πραγματοποιείται ως επακόλουθο 
αυτής εκ μέρους σας, ως κύριος αυτής και όχι ως 
πράκτορας (ή εμπιστευματοπάροχος) τρίτου, 
(β) Πράξη χρεοκοπίας ή αφερεγγυότητας δεν έχει 
εφαρμοστεί προς εσάς, 
(γ) διαθέτετε όλη την απαραίτητη νομική, εταιρική 
και ρυθμιστική εξουσία να συνάψετε αυτή τη 
Συμφωνία και όλες οι Συναλλαγές που 
πραγματοποιούνται ως επακόλουθο αυτής της 
Συμφωνίας και κάθε άτομο που αποδέχεται αυτή 
τη Συμφωνία εκ μέρους σας, έχει λάβει την 
απαραίτητη άδεια από εσάς για να το πράξει, 
(δ) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, είστε άνω 
των 18 ετών, 
(ε) όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε κατά τη 
διαδικασία υποβολής της αίτησης και κατά 
περιόδους, είναι πλήρεις, αληθείς, τρέχουσες και 
ακριβείς, 
(στ) δεν παραβιάζετε τη νομοθεσία της χώρας από 
την οποία πραγματοποιείτε τις Συναλλαγές, 
(ζ) Τοποθετώντας μία Εντολή, είστε ο μόνος 
υπεύθυνος για να κάνετε τη δική σας ανεξάρτητη 
αξιολόγηση και έρευνα σχετικά με τους κινδύνους 
μίας Συναλλαγής, και 
(η) έχετε επαρκή γνώση, εξοικείωση με την αγορά 
καθώς και εμπειρία, ή έχετε λάβει επαρκείς 
συμβουλές από επαγγελματίες που να σας 
καθιστούν ικανό, να εκτιμάτε μόνος σας τα 
πλεονεκτήματα και τους κινδύνους μίας 
Συναλλαγής. 

4.4 Μπορείτε να κατηγοριοποιηθείτε ως Ιδιώτης 
Πελάτης, Επαγγελματίας Πελάτης ή Επιλέξιμος 
Αντισυμβαλλόμενος. Αν σας κατηγοριοποιήσουμε 
ως Επαγγελματία Πελάτη ή Επιλέξιμο 
Αντισυμβαλλόμενο, ίσως αποκλειστείτε από την 
προστασία ορισμένων Κανόνων της Αρχής 
Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς, για τους 
οποίους θα σας ενημερώσουμε. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, μπορούμε να σας 
επανακατηγοριοποιήσουμε, και σε αυτήν την 
περίπτωση θα σας εξηγήσουμε ξεκάθαρα γιατί 
συνέβη αυτό και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στα 
δικαιώματά σας. 

4.5 Η Συναλλαγή δε θα δημιουργήσει δικαιώματα 
ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα σε καμία 
Υποκείμενη Αγορά. Δεν θα μεταφέρουμε σε εσάς 
καμία Υποκείμενη Αγορά ούτε δικαιώματα σε 
αυτήν. 

4.6 Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι οι 
όποιες Συναλλαγές πραγματοποιείτε εκτός του 
Ηνωμένου Βασιλείου δεν παραβιάζουν τους 
κανονισμούς του εξωτερικού που ισχύουν για 
εσάς. 
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5 ΟΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΣ 
5.1 Όταν πραγματοποιείτε Συναλλαγές μαζί μας, θα 

επιβαρυνθείτε με ανατίμηση ή υποτίμηση (η 
διαφορά μεταξύ της τιμής στην οποία λαμβάνουμε 
θέση principal και η τιμή εκτέλεσης Συναλλαγής με 
εσάς). Μπορεί να συμφωνήσουμε ένα σταθερό 
ποσό ανατίμησης ή υποτίμησης (προμήθεια). Η 
υποτίμηση/ανατίμηση ή προμήθεια που θα 
χρεώνεται, εξαρτάται από τις περιστάσεις κάθε 
Συναλλαγής. Λεπτομέρειες σχετικά με την 
ανατίμηση/υποτίμηση ή τις προμήθειες μπορείτε 
να μάθετε κατόπιν αίτησης στη διεύθυνση 
customerservice@etxcapital.com 

5.2 Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι μπορούμε 
να εφαρμόσουμε μέρισμα ή άλλες προσαρμογές 
στη Συναλλαγή σας, όπως ορίζεται στην παρ. 16.5 
(Εταιρικές Δράσεις, Μερίσματα και άλλες 
Καταστάσεις). 

5.3 Συναλλαγές που πραγματοποιούνται μετά το 
κλείσιμο των Υποκείμενων Αγορών μπορεί γενικά 
να υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής χρέωσης 
κεφαλαίων ή χρηματοδότησης ή σε επιστροφή 
χρημάτων ανάλογα, υποχρέωση που υφίσταται για 
κάθε μέρα που η σχετική Συναλλαγή είναι ανοιχτή 
και χρεώνεται ως μέρος της διαδικασίας 
κλεισίματος ημέρας. Για άλλες αγορές εκτός FX, η 
χρέωση ή η επιστροφή υπολογίζεται με βάση τη 
συνολική ισοδύναμη αγοραία αξία της κάθε 
Συναλλαγής που πραγματοποιείται κατά τη 
διάρκεια της νύχτας κι εμείς στη συνέχεια 
χρεώνουμε ή καταβάλλουμε τόκο σε αυτήν την 
αγοραία αξία για κάθε μέρα που η Συναλλαγή 
παραμένει ανοιχτή κατά τη διάρκεια της νύχτας. 
Θα υπάρχει κόστος χρηματοδότησης για 
συναλλαγές FX που παραμένουν ανοιχτές στις 
20:00 (ώρα Λονδίνου) της οποιασδήποτε ημέρας 
συναλλαγών και αυτό αποτελείται από 
διαχειριστική χρέωση και τη σχετική χρέωση Tom 
Next (Tomorrow Next) που μας χρεώνει ο πάροχος 
ρευστότητάς μας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις 
χρεώσεις συναλλαγών FX, παρακαλούμε να δείτε 
τον Οδηγό Συναλλαγών FX Dealing Guide που είναι 
διαθέσιμος στο Δικτυακό μας Τόπο.  

5.4 Κατά διαστήματα μπορεί να μοιραζόμαστε ένα 
ποσοστό των χρεώσεών μας με τρίτους που σας 
έχουν συστήσει σε εμάς. Λεπτομέρειες σχετικά με 
τις ρυθμίσεις κατανομής που μπορεί να 
εφαρμόζονται στο Λογαριασμό ή στους 
Λογαριασμούς Συναλλαγών σας είναι διαθέσιμες 
κατόπιν αιτήματος. 

5.5 Όταν ανοίγετε συναλλαγή πώλησης σε εμάς, 
διατηρούμε το δικαίωμα να μεταφέρουμε σε εσάς 
τις όποιες χρεώσεις δανεισμού μάς έχουν 
επιβάλλει συν κάποια λογική προσαύξηση όταν 
κάνουμε αντιστάθμιση την έκθεσή μας σε εσάς 
σύμφωνα με τη Συναλλαγή Πώλησης. Αν δεν 
πληρώσετε τις όποιες τέτοιες χρεώσεις, ή αν δεν 

μπορούμε να δανειστούμε στη σχετική Υποκείμενη 
Αγορά (και σας προειδοποιήσουμε σχετικά), 
μπορούμε, σύμφωνα με την απόλυτη διακριτική 
μας ευχέρεια, να λάβουμε ένα από τα ακόλουθα 
μέτρα: 
(α) να κλείσουμε τη Συναλλαγή Πώλησής σας στην 
τιμή εκείνη που θεωρούμε ότι είναι κατάλληλη, ή 
(β) να αυξήσουμε την Απαίτηση Περιθωρίου 
(Margin Requirement) σας. 

5.6 Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι αυτές οι πράξεις 
μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την πρόκληση 
ζημίας για εσάς στη Συναλλαγή Πώλησης και μας 
απαλλάσσετε πλήρως έναντι του όποιου 
προστίμου, ποινής, υποχρέωσης ή άλλης 
παρόμοιας χρέωσης που μας επιβάλλεται για 
οποιοδήποτε λόγο από οποιοδήποτε 
Χρηματιστήριο, ρυθμιστή αγοράς, χρηματιστή, 
πράκτορα ή ρυθμιστική αρχή που σχετίζεται με 
οποιοδήποτε τρόπο με το άνοιγμα ή κλείσιμο της 
Συναλλαγής Πώλησής σας ή της σχετικής 
συναλλαγής που κάναμε για να αντισταθμίσουμε 
την έκθεση μας από την Συναλλαγή Πώλησής σας. 

5.7 Μια Υποκείμενη Αγορά μπορεί να μην επιδέχεται 
δανεισμού από το ξεκίνημα ή οι χρηματιστές μας ή 
πράκτορες / αντιπροσώπους μπορεί να 
ανακαλέσουν την Υποκείμενη Αγορά στην οποία 
δανειστήκαμε για να αντισταθμίσουμε την έκθεσή 
μας στη Συναλλαγή Πώλησής σας. Για την 
αποφυγή αμφιβολίας, η απαλλαγή σας προς εμάς, 
όπως καταγράφεται στην παράγραφο 5.5 
παραπάνω επεκτείνεται σε κάθε τέτοια ανάκληση 
μετοχής ή κόστους “buy-in” που επιβάλλεται από  
οποιοδήποτε Χρηματιστήριο, ρυθμιστή αγοράς, 
χρηματιστή, πράκτορα ή κεντρικό εκκαθαριστή και 
σχετίζεται με τη Συναλλαγή Πώλησής σας. 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 
5.8 Αν καταθέτετε χρήματα στο λογαριασμό σας ή 

πραγματοποιείτε Συναλλαγή σε νόμισμα 
διαφορετικό από το Νόμισμα Βάσης σας, θα 
πρέπει να λάβετε υπόψη τα παρακάτω: 
(α) αν πραγματοποιείτε Συναλλαγή σε νόμισμα 
διαφορετικό από το Νόμισμα Βάσης σας, είναι 
πιθανό να πραγματοποιήσετε κέρδος ή ζημία σε 
εκείνο το νόμισμα. Κατά συνέπεια, μπορεί να έχετε 
διαφορετικά υπόλοιπα σε διαφορετικά νομίσματα. 
(β) Τα οφέλη ή ζημίες που τυχόν προκύψουν από 
Συναλλαγή μπορούν να μετατραπούν στο δικό σας 
Νόμισμα Βάσης και να τοποθετηθούν στο 
Λογαριασμό ή στους Λογαριασμούς Συναλλαγών 
σας σε αυτό το Νόμισμα Βάσης. Μπορούμε, 
επίσης, να μετατρέψουμε οποιεσδήποτε 
προσαρμογές ή χρεώσεις από το Μη Βασικό 
Νόμισμα στο δικό σας Νόμισμα Βάσης, προτού 
αυτές οι προσαρμογές / χρεώσεις καταχωρηθούν 
στο λογαριασμό σας, και να μετατρέψουμε 
οποιοδήποτε χρηματικό ποσό λάβουμε από εσάς 
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από ένα Μη Βασικό Νόμισμα στο δικό σας 
Νόμισμα Βάσης. 
(γ) Η οποιαδήποτε μετατροπή νομίσματος θα 
πραγματοποιείται σε συναλλαγματική ισοτιμία 
εύλογα καθοριζόμενη από εμάς. Δε θα φέρουμε 
ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε απώλεια 
υποστείτε λόγω της συναλλαγματικής ισοτιμίας ως 
αποτέλεσμα μιας τέτοιας μετατροπής νομίσματος. 

5.9 Αν έχετε ζητήσει να εξαιρεθείτε κι εμείς έχουμε 
συμφωνήσει να μην εφαρμοστεί η υπο-
παράγραφος 5.8(β) σε έναν ή περισσότερους από 
τους Λογαριασμούς Συναλλαγών σας, μπορούμε, 
αν θεωρήσουμε ότι είναι λογικά απαραίτητο ή αν 
ζητηθεί από εσάς, να μετατρέψουμε στο δικό σας 
Νόμισμα Βάσης θετικά ή αρνητικά υπόλοιπα 
συναλλαγών ή/και χρήματα που έχουν ληφθεί από 
σε Εσάς σε ένα άλλο από το  Νόμισμα Βάσης. 

5.10 Κατά διαστήματα (για παράδειγμα: σε μία μηνιαία 
έκθεση) μπορούμε να σας παρέχουμε πληροφορίες 
που παρουσιάζουν τα  υπόλοιπα σας σε διάφορα 
νομίσματα στην αντίστοιχη αξία του δικού σας 
Νομίσματος Βάσης, χρησιμοποιώντας τις 
ισχύουσες ισοτιμίες κατά τη στιγμή της 
παραγωγής της πληροφορίας. Ωστόσο, θα πρέπει 
να σημειώσετε ότι  τα υπόλοιπα δεν έχουν 
μετατραπεί στην πραγματικότητα και ότι η 
παρουσίαση της πληροφορίας στο δικό σας 
Νόμισμα Βάσης προορίζεται για την 
πληροφόρησή σας και μόνο. 

ΑΛΛΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ 
5.11 Μπορούμε να σας χρεώσουμε, όταν 

επεξεργαζόμαστε σε μία κατάθεση ή  απόσυρση 
κεφαλαίων (για παράδειγμα: κατά τη χρήση 
πιστωτικής κάρτας). Πληροφορίες σχετικά με 
αυτές τις χρεώσεις μπορείτε να βρείτε στο 
διαδικτυακό μας χώρο ή επικοινωνώντας με το 
customerservice@etxcapital.com .  
Η τράπεζά σας ή κάποιος τρίτος που έχει σχέση 
μπορεί να επιβάλλει πρόσθετες χρεώσεις σε σχέση 
με την κατάθεση ή την απόσυρση κεφαλαίων. 
Οποιαδήποτε τέτοια χρέωση τρίτου θα βαρύνει 
εσάς. 

5.12 Αποδέχεστε ότι οποιοιδήποτε άλλοι φόροι ή 
έξοδα, μπορεί να υπάρξουν τα οποία δεν 
καταβάλλονται ούτε επιβάλλονται από εμάς. Είστε 
υπεύθυνος για οποιουσδήποτε τέτοιους 
πρόσθετους φόρους ή έξοδα. 

5.13 Υπάρχουν, επίσης, περιπτώσεις, όπου 
μεταβιβάζουμε πρόσθετες χρεώσεις 
(παραδείγματα: κόστος δανεισμού ή τέλος 
χαρτοσήμου ή άλλοι φόροι) οι οποίες μπορεί να 
προκύψουν, αντισταθμίζοντας την σύνθεση της 
Συναλλαγής σας σε μία Υποκείμενη Αγορά σε τίτλο 
εκτός Ηνωμένου Βασιλείου. 

5.14 Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώνουμε τόκο, 
προστιθέμενο σε ημερήσια βάση, σε ποσοστό 

8% πάνω από την ισχύουσα τιμή βάσης της 
Bank of Scotland plc (ή άλλου 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που έχει 
επιλεγεί από εμάς κατά την απόλυτη 
διακριτική μας ευχέρεια) σε σχέση με 
οποιοδήποτε χρεωστικό υπόλοιπο, απλήρωτο 
Περιθώριο ή άλλα ποσά ληξιπρόθεσμα προς 
εμάς στα πλαίσια αυτής της Συμφωνίας. 

5.15 Ποσά που οφείλετε προς εμάς σύμφωνα με τους 
όρους αυτής της Συμφωνίας μπορούν να 
συμψηφιστούν (αφαιρεθούν) από το Λογαριασμό ή 
τους Λογαριασμούς Συναλλαγών σας ή 
οποιονδήποτε Συνδεδεμένο Λογαριασμό χωρίς 
καμία περαιτέρω ειδοποίηση προς εσάς. Το 
δικαίωμα συμψηφισμού σημαίνει ότι μπορούμε να 
συνδυάσουμε ένα λογαριασμό που έχει χρέος με 
ένα άλλο που έχει πιστωτικό υπόλοιπο, 
χρησιμοποιώντας χρήματα από τον ένα 
λογαριασμό για να πληρώσουμε το χρέος σας σε 
άλλο λογαριασμό. Όπου είναι πρακτικό θα σας 
προειδοποιήσουμε για την πρόθεσή μας να 
ασκήσουμε το δικαίωμα αυτό. 

6 ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ 
6.1 Αν έχετε κατηγοριοποιηθεί ως Ιδιώτης Πελάτης (ή 

έχουμε συμφωνήσει να διαχωρίσουμε τα κεφάλαιά 
σας), εφαρμόζονται τα παρακάτω: 
(α) Όταν μεταφέρετε χρήματα σε εμάς ή 
καταβάλλονται χρήματα σε εμάς εκ μέρους σας ή 
πιστώνονται από εμάς στο λογαριασμό σας, αυτά 
τα χρήματα θα φυλάσσονται σε ξεχωριστό 
τραπεζικό λογαριασμό πελατών σε ένα ή 
περισσότερα εγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα σύμφωνα με τους Κανόνες για τα 
Χρήματα των Πελατών. 
(β) Μπορούμε να διατηρούμε χρήματα 
λογαριασμών πελατών σε τραπεζικό λογαριασμό 
πελατών εκτός ΕΕΑ. Το νομικό και ρυθμιστικό 
πλαίσιο που εφαρμόζεται σε μια τέτοια τράπεζα 
μπορεί να είναι διαφορετικό από την ΕΕΑ και στην 
περίπτωση πτώχευσης ή άλλου αντίστοιχου 
προβλήματος τέτοιας τράπεζας, τα χρήματά σας 
μπορεί να τύχουν διαφορετικής μεταχείρισης από 
αυτή που θα εφαρμοζόταν αν τα χρήματά σας 
φυλάσσονταν σε τράπεζα εντός ΕΕΑ. 
(γ) Θα λάβουμε κάθε δυνατή φροντίδα στην 
επιλογή του όποιου τρίτου μέρους φυλάσσει 
χρήματα σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β). 
Δεν θα φέρουμε ευθύνη για την πτώχευση, πράξεις 
ή παραλείψεις της όποιας τράπεζας ή άλλου 
τρίτου μέρους φυλάσσει χρήματα σύμφωνα με τις 
παραγράφους (α) και (β) εκτός αν είναι αποτέλεσμα 
της δικής μας αμέλειας, απάτης ή ηθελημένης 
παράληψης. 

6.2 Εκτός και αν μας ειδοποιήσετε γραπτώς ή άλλως, 
μπορεί να διαβιβάσουμε Χρήματα Πελάτη ή να 
επιτρέψουμε σε άλλο πρόσωπο, όπως 
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χρηματιστήριο, γραφείο εκκαθαρίσεων ή 
ενδιάμεσο χρηματομεσίτη, να διακρατήσει ή να 
ελέγχει τα Χρήματα Πελάτη στην περίπτωση που 
μεταφέρουμε τα Χρήματα Πελάτη (α) για τους 
σκοπούς εκτέλεσης μιας Συναλλαγής για 
λογαριασμό σας μέσω ή με το εν λόγω πρόσωπο ή 
(β) για να εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις σας όσον 
αφορά την παροχή εγγύησης για μια Συναλλαγή 
(π.χ. μια αρχική απαίτηση περιθωρίου για 
παράγωγη συναλλαγή). Συμφωνείτε ότι μπορούμε 
να σταματήσουμε να διαχειριζόμαστε χρήματα για 
λογαριασμό σας, ως χρήματα πελάτη, και να 
αποσύρουμε τα χρήματα αυτά από τον τραπεζικό 
λογαριασμό των χρημάτων των πελατών, αν δεν 
έχετε προβεί σε συναλλαγή κατά τα τελευταία έξι 
(6) χρόνια, και δεν έχουμε κατορθώσει να έρθουμε 
σε επαφή μαζί σας μετά από εύλογες προσπάθειες. 
Αυτά τα χρήματα θα παραμείνουν χρωστούμενα σε 
εσάς κι εμείς αναλαμβάνουμε να τηρήσουμε 
αρχεία όλων αυτών των ποσών. 

6.3 Αν έχετε κατηγοριοποιηθεί ως Επαγγελματίας 
Πελάτης ή Επιλέξιμος Αντισυμβαλλόμενος, θα 
εφαρμόζονται τα παρακάτω: 
(α) Όταν μεταφέρετε χρήματα προς εμάς ή 
καταβάλλονται χρήματα σε εμάς εκ μέρους σας ή 
πιστώνονται από εμάς στο Λογαριασμό ή τους 
Λογαριασμούς Συναλλαγών σας, αναγνωρίζετε και 
συμφωνείτε ότι η πλήρης κυριότητα των 
χρημάτων μεταφέρεται σε εμάς, προκειμένου να 
καλύψουμε τις υποχρεώσεις, όπως αναφέρονται 
σε αυτήν τη Συμφωνία σύμφωνα με τους 
διακανονισμούς εγγυήσεων για τη μεταφορά του 
τίτλου. Αντίστοιχα, οι Κανόνες για τα Χρήματα των 
Πελατών δε θα εφαρμόζονται και τα χρήματα δε 
θα διαχωρίζονται από τα χρήματα που τηρούνται 
στο λογαριασμό/λογαριασμούς μας και μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της επιχείρησής 
μας. Σε περίπτωση χρεοκοπίας μας, θα θεωρείστε 
γενικός πιστωτής όσον αφορά σε αυτά τα 
χρήματα. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για την 
κεφαλαιακή επάρκεια , πράξεις ή παραλείψεις 
οποιασδήποτε άλλης τράπεζας ή άλλου τρίτου 
μέρους που φυλάσσει τα χρήματά σας. 
(β) Χρήματα που μεταφέρονται σε εμάς, θα 
καταγράφονται από εμάς ως υποχρέωση 
επιστροφής χρημάτων που σας οφείλουμε. Μετά 
από δική σας αίτηση θα σας επιστρέψουμε το 
ισόποσο των χρημάτων, όταν, κατά τη διακριτική 
μας ευχέρεια, θ θεωρούμε ότι το χρηματικό ποσό 
που μας έχετε μεταφέρει είναι μεγαλύτερο από 
αυτό που χρειάζεται για να καλύψετε τις 
υποχρεώσεις σας προς εμάς. Καθορίζοντας το 
ποσό της εγγύησης και τα ποσά cash margin 
(περιθωρίου μετρητών), τις υποχρεώσεις σας, και 
τις υποχρεώσεις μας προς εσάς, μπορεί να 
εφαρμόσουμε τέτοια μεθοδολογία 
(συμπεριλαμβανομένων κρίσεων σχετικά με τις 

μελλοντικές κινήσεις των αγορών και των αξιών) 
που εμείς θεωρούμε κατάλληλη, σύμφωνη με τους 
Ισχύοντες Κανονισμούς. 

6.4 Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι παραιτείστε 
κάθε δικαιώματος (σύμφωνα με τους Κανόνες 
Χρημάτων Πελατών ή άλλων) να λάβετε 
τόκους σε οποιαδήποτε χρήματα διατηρούμε 
για εσάς. Οι παράγραφοι 6.1 έως 6.4 της 
παρούσης εφαρμόζονται μόνο στα προϊόντα που 
ρυθμίζονται από την FCA. 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
6.5 Μπορούμε να αρνηθούμε να δεχτούμε πληρωμή 

με ορισμένες μεθόδους και σε αυτήν την 
περίπτωση μπορεί να σας ζητήσουμε να 
χρησιμοποιήσετε εναλλακτική μέθοδο πληρωμής. 

6.6 Δε δεχόμαστε μετρητά ή πληρωμές από, ή να 
καταβάλλουμε πληρωμή σε, τρίτους ή σε 
λογαριασμούς άλλων πελατών, εκτός αν έχει 
συμφωνηθεί από πριν. Οποιαδήποτε τέτοια 
συμφωνία θα είναι στη διακριτική μας ευχέρεια 
και υπό όρους που μπορούμε να ζητήσουμε κατά 
διαστήματα. Καταθέσεις κεφαλαίων με μεταφορά 
χρημάτων μεταξύ λογαριασμών πελατών μπορούν 
να πραγματοποιηθούν, με όλη την δέουσα 
προσοχή, μετά από υπογεγραμμένη, γραπτή 
αδειοδότηση του πελάτη που καταβάλλει την 
πληρωμή. 

6.7 Το μικρότερο (ποσό) (1) του Υπολοίπου Μετρητών 
σας ή (2) της Αξίας Ρευστοποίησής σας ή (3) των 
διαθέσιμων σας για συναλλαγές θα σας 
καταβάλλεται, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, εκτός 
αν δεν μας επιτρέπεται από το νόμο. Σημειώστε 
ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι 
απαραίτητο να μας παράσχετε πρόσθετα 
υποστηρικτικά έγγραφα για την πηγή της 
κατάθεσής σας και της ιδιοκτησίας σας του 
τραπεζικού λογαριασμού ή κάρτας στην οποία θα 
γίνει η πίστωση για να προστατέψουμε εσάς και 
εμάς από απάτη. Όπως ορίζεται στην παράγραφο 
5.15 (Άλλες Χρεώσεις) παραπάνω, τα όποια ποσά 
μάς οφείλονται σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας Συμφωνίας μπορεί να αφαιρεθούν μέσω 
συμψηφισμού από το λογαριασμό σας. Με τον 
τρόπο αυτό, η όποια πληρωμή πραγματοποιηθεί 
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο θα 
υπόκειται στην προηγούμενη αφαίρεση των 
ποσών που οφείλονται σε εμάς σύμφωνα με τους 
όρους αυτής της Συμφωνίας. 

6.8 Για να προβείτε σε ανάληψη, θα πρέπει να στείλετε 
γραπτή αίτηση είτε μέσω email είτε όπως 
αναφέρεται στη σελίδα «Ανάληψη Κεφαλαίων» στο 
Δικτυακό μας Τόπο.  Όπου είναι εφικτό, εκτός αν 
υπάρξουν διαφορετικές εντολές, όλα τα κεφάλαια 
θα επιστραφούν στον ίδιο λογαριασμό ή πηγή 
όπου έγινε η αρχική κατάθεση. Μπορεί να 
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επιβληθούν χρεώσεις. Παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με το  
customerservice@etxcapital.com  
για επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις 
χρεώσεις που υφίστανται. 

6.9 Εμείς θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για 
την εκτέλεση των δικών σας οδηγιών ανάληψης. 
Παρακαλούμε σημειώσετε ότι ενώ τα κεφάλαια 
παραμένουν στο Λογαριασμό ή Λογαριασμούς 
Συναλλαγών σας, μπορεί να έχουν επίπτωση στο 
Περιθώριο Διατήρησής σας.  Πρέπει να 
διασφαλίσετε ότι διαθέτετε επαρκή ποσά στο 
λογαριασμό σας για να ανταποκριθείτε στις 
απαιτήσεις Περιθωρίου. 

6.10 Αν οποιαδήποτε ρυθμιστική αρχή ερωτήσει 
αναφορικά με συναλλαγές στο Λογαριασμό 
Συναλλαγών σας για οποιοδήποτε λόγο, 
διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε τη 
λειτουργία του Λογαριασμού ή των Λογαριασμών 
Συναλλαγών σας, αναμένοντας καθοδήγηση ή 
οδηγίες από την αρχή αυτή ή άλλη απόφαση. 

6.11 Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη περί του 
αντιθέτου πρόνοια στην παρούσα Συμφωνία, αν 
προκύψει κάποιο Γεγονός Ανωτέρας Βίας, Γεγονός 
Διατάραξης της Αγοράς ή αν διαπιστώσουμε ότι 
έχει προκύψει ή ενδέχεται να προκύψει μια 
Ανώμαλη Εξέλιξη Διαδικασίας Αντιστάθμισης 
Κινδύνου (συμπεριλαμβανομένης Ανώμαλης 
Εξέλιξης Διαδικασίας Αντιστάθμισης Κινδύνου που 
είναι αποτέλεσμα οποιασδήποτε πραγματικής ή 
επικείμενης καθυστέρησης, διακοπής, αναστολής ή 
μείωσης οποιασδήποτε πληρωμής ή εκκαθάρισης 
σε σχέση με οποιαδήποτε συναλλαγή ή 
περιουσιακό στοιχείο που κρίνουμε αναγκαίο για 
την αντιστάθμιση του κινδύνου τιμών της 
Συναλλαγής μας, είτε αυτή η Ανώμαλη Εξέλιξη 
Διαδικασίας Αντιστάθμισης Κινδύνου προκύψει 
άμεσα είτε έμμεσα από την αποτυχία ενός 
αντισυμβαλλόμενου σε διαδικασία αντιστάθμισης 
κινδύνου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ή 
άλλως), τότε σε αυτές τις περιστάσεις δεν θα 
υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε πληρωμές 
στο βαθμό που η ικανότητά μας να το πράξουμε 
περιορίζεται από αυτά τα γεγονότα, ενώ θα 
υποχρεούστε να μας καταβάλετε οποιεσδήποτε 
αυξημένες δαπάνες ή έξοδα που προκύπτουν από 
οποιαδήποτε ανάλογη Ανώμαλη Εξέλιξη 
Διαδικασίας Αντιστάθμισης Κινδύνου 
(συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε κόστους 
για τη επαναφορά στο προηγούμενο καθεστώς, τη 
θέσπιση ή την αποκατάσταση μιας αντιστάθμισης 
κινδύνου) και έχουμε το δικαίωμα, κατόπιν 
γνωστοποίησης του εν λόγω κόστους, να το 
αφαιρέσουμε από το Λογαριασμό σας ή να 
ζητήσουμε την εξόφλησή του απευθείας από εσάς. 

6.12 Αν το υπόλοιπο του λογαριασμού σας είναι 
αρνητικό, το πλήρες ποσό αυτού του υπολοίπου 
είναι οφειλόμενο και πληρωτέο σε εμάς άμεσα. 

7 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
7.1 Όταν μία Ηλεκτρονική Υπηρεσία σάς επιτρέπει να 

δίνετε Εντολές ή οδηγίες που εμείς θα πρέπει να 
ακολουθήσουμε, σε αυτήν περίπτωση, εκτός αν 
συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό, αποδέχεστε ότι: 
(α) όταν δίνεται μία οδηγία, αυτή είναι 
αμετάκλητη, κι εμείς δεν έχουμε καμία υποχρέωση 
να προχωρήσουμε σε περαιτέρω ενέργειες για την 
αναστροφή της, εκτός κι αν απαιτείται από το 
νόμο, 
(β) καμία Εντολή δεν είναι ενεργή, μέχρι να λάβετε 
από εμάς, στην οθόνη σας, επιβεβαίωση λήψης, 
και 
(γ) υπάρχουν ενδογενείς κίνδυνοι στη χρήση της 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα 
ότι τα συστήματα μπορεί να αποτύχουν ή να μην 
είναι ασφαλή και οι επικοινωνίες να λαμβάνονται 
από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή να μην 
φτάνουν στον προορισμό τους ή να φτάνουν πολύ 
αργότερα για λόγους που δεν ελέγχονται από εμάς. 

7.2 Θα προβούμε σε εμπορικά εύλογες προσπάθειες 
για να εξασφαλίσουμε ότι μπορείτε να έχετε 
πρόσβαση, προς χρήση, στην Ηλεκτρονική μας 
Υπηρεσία σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. 
Σύμφωνα με το παρόν, δεν παρέχουμε καμία 
διαβεβαίωση ή εγγύηση ότι οποιαδήποτε 
Ηλεκτρονική Υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη ή 
προσβάσιμη. 

7.3 Κατανοείτε ότι δεν υπάρχει σύστημα 
συναλλαγών χωρίς κίνδυνο απώλειας. Δεν 
υπαινισσόμαστε ούτε εγγυούμαστε ότι θα 
έχετε κέρδος. Δεν πρέπει να συναλλάσσεσθε 
με εμάς εκτός αν κατανοείτε το σύστημα 
συναλλαγών που χρησιμοποιείτε και το εύρος 
της έκθεσής σας σε κίνδυνο. Αν δεν είστε 
βέβαιοι για τη χρήση ενός συστήματος 
συναλλαγών δεν θα πρέπει να κάνετε 
συναλλαγές.  Αν χρειάζεστε περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με ένα από τα 
συστήματα συναλλαγών μας παρακαλούμε 
ειδοποιήστε μας αμέσως. 

7.4 Μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να 
αναστείλουμε οποιαδήποτε Ηλεκτρονική 
Υπηρεσία, με ή χωρίς ενημέρωση, για οποιοδήποτε 
λόγο συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης, 
επισκευής ή ανάπτυξης και όχι μόνο. Δε φέρουμε 
ευθύνη σε περίπτωση που η πρόσβαση στην 
Ηλεκτρονική Υπηρεσία εμποδίζεται ή διακόπτεται 
ή είναι αδύνατη για οποιοδήποτε άλλο λόγο που 
οφείλεται σε Ανωτέρα Βία ή/και λόγω αναστολής 
της παρούσας Συμφωνίας εκτός αν είναι 
αποτέλεσμα ηθελημένης παράλειψης, απάτης ή 
αμέλειας. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση 
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σχετικά με το σύνολο ή μέρος των 
πλατφορμών συναλλαγών μας, τον ιστόχωρο ή 
οποιαδήποτε συστήματα ή δικτυακές 
συνδέσεις ή οποιαδήποτε άλλα μέσα 
επικοινωνίας ή την καταλληλότητά τους για 
οποιοδήποτε εξοπλισμό και συσκευή 
χρησιμοποιείτε για οποιονδήποτε 
συγκεκριμένο σκοπό, εκτός κι αν είναι 
αποτέλεσμα δικής μας ηθελημένης 
παράλειψης, απάτης ή αμέλειας. Δε φέρουμε 
καμία υπαιτιότητα προς εσάς σχετικά με την 
όποια απώλεια υποστείτε ως αποτέλεσμα της 
όποιας καθυστέρησης ή ελαττώματος ή βλάβης 
του συνόλου ή μέρους της πλατφόρμας 
συναλλαγών μας, του ιστοχώρου μας ή άλλων 
συστημάτων ή δικτυακών διασυνδέσεων ή 
άλλων μέσων τηλεπικοινωνίας. Δεν θα 
φέρουμε καμία ευθύνη προς εσάς, είτε 
συμβατική, είτε αδικοπρακτική 
(συμπεριλαμβανομένης αμέλειας) στην 
περίπτωση που οποιοσδήποτε ιός ή άλλο 
κακόβουλο ή επιζήμιο λογισμικό εισχωρήσει 
στον υπολογιστή ή το λογισμικό σας μέσω 
δικτυακών τόπων, αρκεί να έχουμε λάβει 
εύλογα μέτρα για να αποτρέψουμε τέτοια 
εισχώρηση. 

7.5 Εκτός αν σας έχει προσφερθεί η δυνατότητα 
εκτέλεσης τηλεφωνικών συναλλαγών από εμάς, 
κανονικά θα πρέπει να πραγματοποιείτε 
συναλλαγές online μέσω του Δικτυακού Τόπου μας 
ή φορητών συσκευών. Αν δεν μπορείτε να κλείσετε 
μία ανοιχτή Συναλλαγή εξαιτίας τεχνικών 
δυσκολιών με την online πλατφόρμα συναλλαγών, 
μπορείτε να κλείσετε τη Συναλλαγή τηλεφωνικά 
(βλ. παρακάτω παρ. 7.11 σχετικά με Αδυναμία 
Συστήματος). 

7.6 Είστε υπεύθυνος να διασφαλίσετε ότι η τεχνολογία 
πληροφορικής που χρησιμοποιείτε, είναι συμβατή 
με τη δική μας και ανταποκρίνεται στις ελάχιστες 
απαιτήσεις του συστήματος μας. Οι ελάχιστες 
απαιτήσεις του συστήματος παρουσιάζονται στο 
Δικτυακό Τόπο μας κατά διαστήματα. 

7.7 Εκτός αν έχει υποδηλωθεί ή συμφωνηθεί κάτι 
διαφορετικό, οι τιμές που προβάλλονται μέσω της 
Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας είναι ενδεικτικές κατά το 
χρόνο προβολής και βασίζονται σε δεδομένα που 
υπόκεινται σε συνεχή αλλαγή. Η τιμή εκτέλεσης 
είναι η τιμή εκείνη η οποία επιβεβαιώνεται σε 
εσάς κατή τη χρονική στιγμή της εκτέλεσης. 

7.8 Αν γίνει καταχώρηση εντολής μέσω των 
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών κατά λάθος ή εάν η εν 
λόγω καταχώρηση δεν αντικατοπτρίζει την 
προτιθέμενη συναλλαγή ("εσφαλμένη εντολή"), θα 
είστε υπεύθυνοι για την τροποποίηση ή την 
ακύρωση τέτοιων εντολών όπως είναι απαραίτητο, 
καθώς επίσης για το κλείσιμο τυχόν θέσεων που 
προκύπτουν, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων 

μας, όπως προβλέπονται στην παρούσα 
Συμφωνία. 

7.9 Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε την από 
μέρους σας χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 
και να εφαρμόσουμε ελέγχους πριν από την 
εκτέλεση των συναλλαγών, όπως κρίνεται 
αναγκαίο, για να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση 
με τους Ισχύοντες Κανονισμούς ή οποιαδήποτε 
άλλα όρια συναλλαγών που μπορεί να σας 
γνωστοποιηθούν, ή εάν πιστεύουμε εύλογα ότι 
παραβιάζετε ή μπορεί να παραβιάζετε την 
παράγραφο 20.2 (ε). Σε περίπτωση απουσίας 
δόλου ή απάτης από εμάς δεν θα φέρουμε ευθύνη 
απέναντί σας για οποιαδήποτε απώλεια, αξίωση, 
απαίτηση ή έξοδα που θα προκύψουν εις βάρος 
σας σε σχέση με την άσκηση μας 
προαναφερόμενου δικαιώματός μας. 

7.10 Ορισμένες πληροφορίες Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 
μπορεί να παρέχονται από τρίτα μέρη. Αν 
παύσουν να παρέχονται ορισμένες πληροφορίες 
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών από οποιονδήποτε τρίτο 
προμηθευτή με τρόπο που είναι συμβατός με τις 
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, μπορεί να αφαιρέσουμε 
όσες πληροφορίες Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 
επηρεάζονται, χωρίς προειδοποίηση, χωρίς αυτό 
να συνεπάγεται οποιαδήποτε ευθύνη απέναντί σας 
ή οποιαδήποτε μεταβολή σε πληρωμές ή άλλες 
υποχρεώσεις σας. Επιπλέον, μπορούμε να 
προβούμε κατά καιρούς σε αλλαγή, τροποποίηση, 
μεταβολή, ενημέρωση, συμπλήρωση ή 
αντικατάσταση ενός τμήματος ή του συνόλου του 
λογισμικού των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (που, 
μεταξύ άλλων, καθορίζει τη λειτουργικότητα και 
την εμφάνιση ορισμένων ή όλων των 
χαρακτηριστικών των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών), 
χωρίς καμία ειδοποίηση (εκτός από την περίπτωση 
εφαρμογής ουσιαστικών αλλαγών στη 
λειτουργικότητα, όσο είναι ευλόγως εφικτό), χωρίς 
αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε ευθύνη 
απέναντί σας ή μεταβολή σε οποιαδήποτε 
πληρωμή ή άλλες υποχρεώσεις σας. Αποδέχεστε 
και συμφωνείτε ότι η από μέρους σας χρήση των 
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών μετά από οποιαδήποτε 
αλλαγή, τροποποίηση, μεταβολή, ενημέρωση, 
συμπλήρωση ή αντικατάσταση συνεπάγεται την 
αποδοχή της εν λόγω αλλαγής, τροποποίησης, 
μεταβολής, ενημέρωσης, συμπλήρωσης ή 
αντικατάστασης. 

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
7.11 Αν, παρά τα πολυάριθμα μέτρα προστασίας που 

λαμβάνουμε, προκύψει αδυναμία σε κάποια 
πλατφόρμα συναλλαγής ή σχετικό σύστημα που να 
καθιστά μη πρακτική τη συναλλαγή, όλες οι νέες 
συναλλαγές θα ανασταλούν. Όλες οι ανοιχτές 
Συναλλαγές θα παραμείνουν ανοιχτές, μέχρι το 
κλείσιμο των σχετικών Υποκείμενων Αγορών. 
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Ωστόσο, ενώ το σύστημα είναι «πεσμένο» καμία 
Εντολή Τερματισμού Απώλειας (Stop Loss Order) ή 
Εντολή Περιορισμού (Limit Order) δεν θα δύναται 
να εκτελεστεί. Δεν ευθυνόμαστε για καμία 
πρόσθετη απώλεια συναλλαγής η οποία επήλθε ως 
αποτέλεσμα μίας Εντολής Stop Loss ή 
Περιορισμού η οποία δεν εκτελέστηκε δεόντως 
λόγω αποτυχίας των συστημάτων, εκτός αν είναι 
αποτέλεσμα εκούσιας αθέτησης υποχρέωσης ή 
απάτης από μέρους μας. Παραμένετε υπεύθυνος 
για οποιαδήποτε ανοιχτή Συναλλαγή, μέχρι να 
εκδοθεί επιβεβαίωση ότι αυτή έχει κλείσει.-Στην 
περίπτωση αδυναμίας του συστήματος, μπορείτε 
να κλείσετε Συναλλαγές τηλεφωνικά. Παρακαλούμε 
να λάβετε υπόψη σας ότι σε περιόδους υψηλής 
μεταβλητότητας στις Υποκείμενες Αγορές, μπορεί 
να λάβουμε ασυνήθιστα υψηλό όγκο τηλεφωνικών 
κλήσεων και σε περίπτωση διακοπής των 
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ή της τηλεφωνίας, δε θα 
μπορείτε να επικοινωνήσετε. Υπό αυτές τις 
συνθήκες, θα καταβάλλουμε εμπορικά εύλογες 
προσπάθειες να απαντήσουμε στην κλήση σας όσο 
το δυνατόν γρηγορότερα, αλλά δε θα φέρουμε 
καμία ευθύνη προς εσάς για οποιαδήποτε απώλεια 
συναλλαγής εξαιτίας της καθυστέρησης, εκτός αν 
είναι αποτέλεσμα απάτης ή ηθελημένης 
παράληψης. 

8 ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 
8.1 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες 

τηλεφωνικής συναλλαγής, αν: 
(α) σας καλέσουμε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες 
τηλεφωνικής συναλλαγής, οι οποίες προσφέρονται 
από εμάς κατά τη διάρκεια του σχετικού ωραρίου 
συναλλαγών της σχετικής υποκείμενης αγοράς, με 
δεδομένο ότι ανταποκρίνεστε στις απαιτήσεις που 
έχουμε καθορίσει, ή 
(β) χρειάζεστε την τηλεφωνική υπηρεσία ως 
εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας, όταν ο 
κανονικός τρόπος επικοινωνίας (για παράδειγμα: 
μέσω της online πλατφόρμας συναλλαγών) δεν 
είναι διαθέσιμος. 

8.2 Η προμήθεια που αναφέρεται μέσω της 
τηλεφωνικής υπηρεσίας μπορεί σε κάποιες 
περιπτώσεις να διαφοροποιείται από αυτό που 
αναφέρεται στην online πλατφόρμα συναλλαγών. 

8.3 Δεν θα δεχτούμε καμία οδηγία σε σχέση με μία 
Συναλλαγή, όταν πρόκειται για οδηγίες, οι οποίες, 
λαμβάνονται μόνο μέσω μηνυμάτων στον 
τηλεφωνητή ή σε συσκευές ηχητικών μηνυμάτων. 
Όταν μας διαβιβάσετε εντολές μέσω τηλεφώνου 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
Συμφωνίας, θα πρέπει να το πράξετε μόνο 
μιλώντας άμεσα σε ένα από τα μέλη 
εξουσιοδοτημένα του προσωπικού μας και μέσω 
μίας από τις σταθερές γραμμές που 
καταγράφονται. 

8.4 Διατηρούμε το δικαίωμα να μην σας παρέχουμε 
κάποια αμφίδρομη τιμή στα Προϊόντα που σας 
προσφέρουμε. 

8.5 Με επιφύλαξη των λοιπών όρων της παρούσας 
Συμφωνίας, οι διατάξεις της παρ. 13 Margin 
(Περιθώριο) θα εφαρμόζονται στις Συναλλαγές 
που πραγματοποιούνται μέσω της τηλεφωνικής 
υπηρεσίας συναλλαγών. 

8.6 Αν και Συναλλαγές μπορούν να γίνονται μέσω 
τηλεφώνου, όπως ορίζεται σε τούτη την 
παράγραφο (8), είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε 
και να διαχειρίζεστε αυτές τις τηλεφωνικές 
Συναλλαγές και το Λογαριασμό ή Λογαριασμούς 
Συναλλαγών σας,  online. 

8.7 Η εκτέλεση μίας Εντολής θα επιβεβαιώνεται μέσω 
τηλεφώνου και / ή email, μόνο αν αυτό ζητηθεί 
ειδικά. 

9 ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ 
9.1 Οι διατάξεις αυτής της παρ. (9), συμπληρωματικά 

προς όλες τις άλλες διατάξεις της παρούσας 
Συμφωνίας, θα εφαρμόζονται σε κάθε Συναλλαγή 
που πραγματοποιείτε μαζί μας. Συναλλάσσεστε επί 
της τιμής ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος 
(για παράδειγμα: μίας μετοχής) και δεν δικαιούστε 
την παράδοση ούτε υποχρεούστε σε παράδοση, 
του υποκείμενου χρηματοοικονομικού προϊόντος, 
ούτε και θα έχετε το δικαίωμα ιδιοκτησίας, ή 
οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα σε αυτό, εκτός και αν 
έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από εμάς εγγράφως. 

9.2 Μπορείτε να πραγματοποιείτε Συναλλαγές μέσω 
της online πλατφόρμας συναλλαγών ή σύμφωνα με 
την παρ. 8, μέσω τηλεφώνου. Δεν ευθυνόμαστε για 
εντολές που έχουν σταλεί ηλεκτρονικά (για 
παράδειγμα: μέσω sms, email, Bloomberg ή άλλες 
υπηρεσίες στιγμιαίων μηνυμάτων) και δεν έχουμε 
καμία υποχρέωση να εκτελέσουμε αυτές τις 
εντολές, εκτός αν έχετε λάβει προηγούμενη άδεια 
από εμάς. 

9.3 Θα σας παρέχουμε τα μέσα για να συναλλάσσεσθε 
(πώληση ή αγορά) επί της τιμής διαφόρων 
χρηματοοικονομικών συμβολαίων για ένα 
ορισμένο ποσό ανά κίνηση της Υποκείμενης 
Αγοράς. 

9.4 Όταν συναλλάσσεσθε με την πλατφόρμα της ETX 
Capital δεν μπορείτε να διεξάγετε αντίθετες 
Συναλλαγές (ή θέσεις) στο ίδιο Προϊόν, στον ίδιο 
λογαριασμό, για την ίδια ημερομηνία λήξης. Για 
παράδειγμα, δεν μπορείτε να ανοίξετε μία (1) 
Συναλλαγή «αγοράς» (buy) και στη συνέχεια να 
ανοίξετε μία (1) Συναλλαγή «Πώλησης» (sell) στην 
ίδια Υποκείμενη Αγορά. Αν προσπαθήσετε να το 
πράξετε, ανάλογα με την πλατφόρμα, η Συναλλαγή 
που προηγείται χρονικά, μπορεί να κλείσει 
αυτόματα και μπορεί να προκύψει κέρδος ή 
απώλεια.  
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9.5 Αναγνωρίζετε ότι μπορούμε να δεχτούμε και να 
εκτελέσουμε εντολές μόνο αν έχουν στην πράξη 
ληφθεί σε βάση “not held”, (δηλ. δεν θα έχουμε 
ευθύνη για την εκτέλεση της Εντολής στην τιμή 
που αναφέρθηκε). 

9.6 Κάθε Συναλλαγή που ανοίχθηκε από εσάς θα είναι 
δεσμευτική ως  προς εσάς, ακόμα και αν με το 
άνοιγμα της Συναλλαγής δεν διαθέτετε επαρκές 
αρχικό περιθώριο στο Λογαριασμό Συναλλαγών 
σας ή έχετε υπερβεί την όποια πίστωση ή άλλο 
όριο σας έχει διατεθεί σε σχέση με τις συναλλαγές 
σας με εμάς. 

9.7 Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι οι Συναλλαγές 
είναι κερδοσκοπικές πράξεις και συμφωνείτε ότι 
δεν θα προβείτε σε καμία Συναλλαγή μαζί μας σε 
σχέση με εταιρικές χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες. 

9.8 Μπορούμε να αναφέρουμε οποιαδήποτε 
Συναλλαγή σας σε σχετικές ρυθμιστικές αρχές αν 
απαιτείται από το νόμο ή την βέλτιστη πρακτική.        

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
9.9 Στα πλαίσια των υπηρεσιών πλατφόρμας της ETX 

Capital σάς παρέχουμε ένα εργαλείο 
διαγραμμάτων “Trade-through Charts” με το οποίο 
μπορείτε να εκτελέσετε διάφορες λειτουργίες 
συναλλαγών όπως το άνοιγμα και κλείσιμο 
Συναλλαγών. Θα καταβάλουμε κάθε εύλογη 
προσπάθεια να εξασφαλίσουμε μια επαρκή 
υπηρεσία. Παρόλα αυτά, με τη χρήση των “Trade-
through Charts” αποδέχεστε ότι τα δεδομένα τιμών 
που απεικονίζονται μπορεί να έχουν καθυστέρηση 
και δεν εγγυούμαστε την ακρίβεια ή αρτιότητα των 
δεδομένων, είτε των τρεχόντων είτε παλαιότερων, 
ούτε εγγυούμαστε το αδιάκοπο της υπηρεσίας. 

9.10 Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι στην περίπτωση 
διαφοράς μεταξύ δεδομένων (τιμής ή άλλων) που 
απεικονίζονται στα “Trade-through Charts” και στα 
δεδομένα που απεικονίζονται στην πλατφόρμα 
ETX Capital, επικρατούν τα δεδομένα στην 
πλατφόρμα ETX Capital. 

9.11 Είναι όρος της χρήσης των “Trade-through Charts” 
ότι συμφωνείτε σε κάθε εύλογο όρο που θέτουμε 
για τη χρήση τους. 

ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
9.12 Αναλαμβάνετε αποκλειστική ευθύνη για τις όποιες 

εφαρμογές τρίτων που χρησιμοποιείτε σχετικά με 
τον Λογαριασμό ή Λογαριασμού Συναλλαγών σας. 

9.13 Είναι αποκλειστική σας ευθύνη να διερευνήσετε 
την καλή λειτουργία των προγραμμάτων 
λογισμικού που χρησιμοποιείτε και να 
διαπιστώσετε μόνοι σας αν το λογισμικό είναι 
κατάλληλο για εσάς. Αν δεν μπορείτε να το κάνετε 
αυτό μόνοι σας, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε 
επαγγελματία σύμβουλο. Δεν θα μπορούμε να σας 
δώσουμε οποιαδήποτε συμβουλή στην επιλογή ή 

χρήση της όποιας διεπαφής ή άλλου λογισμικού ή 
εξοπλισμού τρίτου. Αν αποφασίσετε να 
εγκαταστήσετε ή να χρησιμοποιήσετε κάποιο 
εξειδικευμένο εργαλείο (Expert Advisor, Script 
Indicator) θα το πράξετε με δικό σας κίνδυνο. Δεν 
θα είμαστε υπεύθυνοι κατ’ οιονδήποτε τρόπο σε 
σχέση με αποφάσεις, Εντολές, Συναλλαγές ή 
σήματα που παράγονται με τη χρήση 
εξειδικευμένων προγραμμάτων, (Ex. ,Ad, Scr., Indc.) 
ή τη χρήση από εσάς τέτοιων εργαλείων για 
απώλειες σε συναλλαγές που τυχόν προκύψουν. 

9.14 Παρακαλούμε σημειώστε ότι το εξειδικευμένο 
λογισμικό (Expert Advisor, script) μπορεί να 
παράξει υψηλούς όγκους συναλλαγών και ενίοτε 
να μοχλεύει το λογαριασμό σας στη μέγιστη 
δυνατή έκθεση σε κάποια αγορά, δεδομένων των 
διαθέσιμων χρημάτων σας. Είναι αποκλειστική σας 
ευθύνη να παρακολουθείτε αυτές τις Εντολές και 
Συναλλαγές και να διατηρείτε επαρκή Χρήματα 
Συναλλαγών στο Λογαριασμό Συναλλαγών σας ανά 
πάσα στιγμή. 

9.15 Αν το εξειδικευμένο λογισμικό (Expert Advisor, 
script) παράγει υψηλούς όγκους Συναλλαγών, 
Εντολών προς Εκτέλεση ή αλλαγές Εντολών που 
πιστεύουμε ότι έχει επίπτωση στην απόδοση των 
διακομιστών μας, τότε μπορούμε, κατά την 
διακριτική μας ευχέρεια, να απενεργοποιήσουμε 
τη λειτουργία Expert Advisor από το Λογαριασμό 
Συναλλαγών σας. Σε κανονικές συνθήκες θα 
καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες να σας 
ειδοποιήσουμε για την πρόθεσή μας να 
αδρανοποιήσουμε το Λογαριασμό Συναλλαγών 
σας. Δείτε επιπροσθέτως την Πολιτική 
Υπερφόρτωσης στην παράγραφο 12.10 παρακάτω. 

9.16 9Θα ενεργοποιήσουμε τη λειτουργία Expert 
Advisor ως προεπιλογή στο Λογαριασμό 
Συναλλαγών σας. Παρόλα αυτά διατηρούμε το 
δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να 
απαγορεύσουμε ή με άλλο μέσο αποτρέψουμε τη 
χρήση του όποιου Expert Advisor ή Script ή να 
απενεργοποιήσουμε από το Λογαριασμό 
Συναλλαγών σας κάθε τέτοιο Expert Advisor ή 
Script. 

ΑΓΟΡΕΣ 
9.17 Προσφέρουμε Συναλλαγές σε ποικιλία 

χρηματοοικονομικών συμβολαίων κάθε τύπου, 
συμπεριλαμβανομένων, χωρίς να περιοριζόμαστε 
σε αυτά, μεμονωμένων μετοχών, δεικτών 
μεμονωμένων μετοχών, δεικτών συμβολαίων 
μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) δεικτών 
ομολόγων και futures, εμπορευμάτων, 
συναλλαγματικών ισοτιμιών, futures επί 
συναλλάγματος, και options δικαιώματα 
προαίρεσης επί όλων αυτών των προϊόντων. 

9.18 Αναφέρουμε στο Δικτυακό Τόπο μας τις 
προδιαγραφές των Προϊόντων για κάθε τύπο 
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Συναλλαγής. Αυτές οι προδιαγραφές 
περιλαμβάνουν την ημερομηνία λήξης, την 
απαίτηση περιθωρίου και τις ώρες συναλλαγής. 
Παρακαλούμε διαβάστε πολύ καλά τα 
περιεχόμενα των προδιαγραφών Προϊόντων 
πριν υποβάλετε την πρώτη σας Συναλλαγή του 
συγκεκριμένου τύπου. Αν χρειάζεστε 
περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τις 
Προδιαγραφές Προϊόντων παρακαλούμε 
ενημερώστε μας αμέσως.  Αν δεν είστε βέβαιοι 
για το περιεχόμενο των προδιαγραφών 
προϊόντων , σας συστήνεται να μην 
συναλλαχθείτε. 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΑΣ 
9.19 Διατηρούμε ένα Bid Offer Spread ανάμεσα στην 

τιμή στην οποία αγοράζουμε και την τιμή στην 
οποία πουλάμε σε κάθε αγορά, πάνω στο οποίο 
βασίζονται τα σχετικά συμβόλαια. Το Bid Offer 
Spread διαφοροποιείται ανάμεσα στις αγορές και 
μπορούμε να το αλλάξουμε ανά πάσα στιγμή. Το 
Bid Offer Spread και οι τιμές καθορίζονται μόνο 
από εμάς κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. 

9.20 Οι τιμές που προσφέρουμε, καθορίζονται με βάση 
την τιμή της Υποκείμενης Αγοράς η οποία 
παρέχεται από το χρηματιστήριο, τον πάροχο 
ρευστότητας ή τρίτο ρυθμιστή αγοράς που έχουμε 
επιλέξει κατά την διακριτική μας ευχέρεια. Οι τιμές 
που προσφέρουμε μπορεί να είναι διαφορετικές 
από την τιμή της Υποκείμενης Αγοράς όπως αυτή 
προσφέρεται από τρίτους. 

9.21 Όλες οι τιμές που δίνονται, επιβεβαιώνονται από 
εμάς. Θα εξαντλήσουμε τη δέουσα φροντίδα και 
επιδεξιότητα ως προς τις τιμές που θα 
προβάλλονται στην οθόνη, ωστόσο, εξαιτίας της 
φύσης και της ταχύτητας των κινήσεων στις 
υποκείμενες αγορές, οι τιμές που υποδεικνύονται, 
ίσως να μην είναι απαραίτητα οι ακριβείς 
διαθέσιμες τιμές για το άνοιγμα ή το κλείσιμο μίας 
Συναλλαγής. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν 
απώλειες ή δαπάνες που μπορεί να επέλθουν, 
επειδή δεν είστε σε θέση να ανοίξετε ή να κλείσετε 
μία Συναλλαγή σε μία συγκεκριμένη τιμή που 
εμφανίζεται επί της οθόνης, εκτός αν είναι 
αποτέλεσμα απάτης μας ή  δόλου. 

9.22 Επειδή υπάρχει το ενδεχόμενο σφάλματος του 
υπολογιστή ή άλλων σφαλμάτων, μπορούμε να 
προβούμε σε οποιαδήποτε εύλογη ενέργεια, όπως 
ορίζεται στην παρ. 9.24, για Συναλλαγές οι οποίες 
εκτελούνται σε τιμές που είναι αποτέλεσμα 
πρόδηλου σφάλματος, παράλειψης ή ανακριβούς 
παράθεσης τιμής (είτε από εμάς είτε από κάποιον 
τρίτο) συμπεριλαμβανομένης δικής μας 
ανακριβούς παράθεσης τιμής, λαμβάνοντας 
υπόψη την τρέχουσα αγορά και τις τρέχουσες 
διαφημιζόμενες τιμές (για παράδειγμα: 
λανθασμένη τιμή ή αγορά ή οποιοδήποτε σφάλμα 

ή έλλειψη σαφήνειας πληροφορίας, πηγής ή 
σχολιαστή) ή πρόκειται ειδάλλως για τιμή η οποία 
αντιτίθεται ξεκάθαρα στην δίκαιη τιμή της αγοράς 
(“Πρόδηλο Σφάλμα”). 

9.23 Αν μία Συναλλαγή βασίζεται σε Πρόδηλο Σφάλμα, 
μπορούμε, λειτουργώντας εύλογα και με καλή 
πίστη να: 
(α) ακυρώσουμε τη Συναλλαγή (π.χ. να 
διαχειριστούμε τη Συναλλαγή σαν να μην είχε 
συμβεί ποτέ) 
(β) κλείσουμε τη Συναλλαγή με βάση τις 
τρέχουσες, κατά τη χρονική εκείνη στιγμή, τιμές, ή 
(γ) να τροποποιήσουμε τη Συναλλαγή, έτσι ώστε να 
διαμορφωθεί όπως θα ήταν, αν η Εντολή είχε 
εκτελεστεί χωρίς την ύπαρξη Πρόδηλου 
Σφάλματος. 

9.24 Μπορούμε να ασκήσουμε τα παραπάνω 
δικαιώματα, ακόμα κι αν έχετε συνάψει (ή έχετε 
αποφύγει να συνάψετε) συμφωνία με τρίτους, 
όσον αφορά στη σχετική Συναλλαγή, και ακόμα και 
αν υποστείτε απώλεια. Σε περίπτωση απουσίας 
δόλου ή απάτης από εμάς δεν θα φέρουμε ευθύνη 
απέναντί σας για οποιαδήποτε απώλεια, κόστος, 
αξίωση, απαίτηση ή δαπάνη προκύπτει μετά από 
Πρόδηλο Σφάλμα. 

9.25 Σε περίπτωση έχει προκύψει Πρόδηλο Σφάλμα και 
επιλέξουμε να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας 
σύμφωνα με την παράγραφο 9.24, και σε 
περίπτωση που έχετε λάβει οποιοδήποτε ποσό 
από εμάς σε σχέση με το Πρόδηλο Σφάλμα, 
συμφωνείται ότι το εν λόγω ποσό είναι 
οφειλόμενο και πληρωτέο σε μας και συμφωνείτε 
να επιστρέψετε το εν λόγω ποσό χωρίς 
καθυστέρηση. 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ 
9.26 Ανάλογα με τα προϊόντα, οι συναλλαγές μπορούν 

να κλειστούν μόνο κατά τις κανονικές ώρες 
συναλλαγών μας. Όταν μία Συναλλαγή κλείσει, οι 
τυχόν απώλειες θα χρεωθούν (αφαιρεθούν), ενώ 
τα κέρδη θα πιστωθούν (προστεθούν) στα 
διαθέσιμα κεφάλαιά σας σας. 

9.27 Γενικά, μπορείτε να κλείσετε τις Συναλλαγές 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τις ώρες 
λειτουργίας της Αγοράς και, όπου είναι εφικτό, 
πριν την Ημερομηνία και ώρα Λήξης του σχετικού 
CFD, στην τιμή που δίνουμε κατά διαστήματα. 

9.28 Με την επιφύλαξη άλλων  δικαιωμάτων που 
μπορεί να έχουμε στα πλαίσια της παρούσας 
Συμφωνίας, αν η Συναλλαγή σας δεν έχει κλείσει 
κατά τη σχετική Ημερομηνία Λήξης, μπορούμε να 
την κλείσουμε ( διακανονίσουμε) στην επίσημη 
ισχύουσα τιμή ή αξία ή, αν δεν υπάρχει επίσημη 
Υποκείμενη Αγορά, σε άλλη σχετική τιμή, 
λαμβάνοντας υπόψη οποιοδήποτε άλλο Bid Offer 
Spread εφαρμόζεται από εμάς σε τέτοιες 
περιστάσεις. 
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9.29 Τα κεφάλαια που, κατά το κλείσιμο, εμφανίζονται 
ως Αξία Ρευστοποίησης στο λογαριασμό σας, θα 
σας επιστρέφονται, μετά από δική σας απαίτηση, 
σύμφωνα με την παρ. 6 (Τα χρήματά σας). 

ROLL OVER (ΜΕΤΑΚΥΛΙΣΗ) ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
9.30 Μπορείτε να μας ζητήσετε τηλεφωνικά, μέχρι και 

τριάντα (30) λεπτά πριν από την Ημερομηνία 
Λήξης μίας ανοικτής Συναλλαγής, να παρατείνουμε 
τη διάρκεια αυτής της Συναλλαγής (“Roll over”). 
Ζητώντας  παράταση της διάρκειας, όλες οι 
εντολές που συνδέονται με τη Συναλλαγή που 
λήγει, δε θα παραταθούν αυτόματα με βάση την 
παράταση της Συναλλαγής. Πρέπει να ορίσετε μία 
νέα εντολή, αν απαιτείται. Διατηρούμε το δικαίωμα 
να απορρίψουμε χωρίς αιτιολογία ένα τέτοιου 
είδους αίτημα για Roll over μίας ανοιχτής 
Συναλλαγής. Θα ενημερωθείτε για τη σχετική 
απόρριψη είτε τηλεφωνικά είτε μέσω email. 

9.31 Αν δεχτούμε αίτημα για Roll over μίας ανοιχτής 
Συναλλαγής: 
(α) η αρχική Συναλλαγή θα κλείσει στην τρέχουσα 
τιμή μας, και 
(β) η νέα Συναλλαγή τίθεται αμέσως στην αγορά, 
αντί της πρώτης Συναλλαγής, στη σχετική 
τρέχουσα τιμή που προσφέρεται από εμάς για τη 
νέα Συναλλαγή. 

9.32 Έχουμε το δικαίωμα να σας χρεώσουμε σύμφωνα 
με την παρ. 5 (Οι Χρεώσεις μας) για τυχόν έξοδα 
και δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων εξόδων και 
δαπανών τρίτων) που προέκυψαν σε σχέση με τη 
διεκπεραίωση του αιτήματός σας για Roll over μίας 
ανοιχτής Συναλλαγής. Αν δεν κλείσετε μία 
Συναλλαγή που λήγει, θα κλείσει αυτόματα κατά 
την Ημερομηνία Λήξης της, εκτός αν έχει γίνει 
δεκτό αίτημα για Roll over. 

9.33 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούμε να 
ζητήσουμε το Roll over μίας Συναλλαγής που λήγει 
(για παράδειγμα: όταν δεν είμαστε σε θέση να 
κλείσουμε την αντίστοιχη αντισταθμιστική μας 
συναλλαγή – hedging). Διατηρούμε το δικαίωμα να 
σας χρεώσουμε για το Roll over. 

ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΗΓΟΥΝ 
9.34 Όταν το θεωρούμε απαραίτητο, μπορούμε να 

κλείσουμε Συναλλαγές που δεν Λήγουν, 
(παραδείγματα: σε περίπτωση Ανωτέρας Βίας ή αν 
το κόστος χρηματοδότησης της Συναλλαγής, έχει 
υπερβεί τα δικά μας Διαθέσιμα Κεφάλαια 
Συναλλαγής). Όταν κλείνουμε μία Συναλλαγή, η 
τιμή θα ανέρχεται στην πλήρη προμήθεια που 
ορίζεται από εμάς εκείνη τη χρονική στιγμή, ή σε 
μία τιμή η οποία, κατά τη γνώμη μας, 
αντικατοπτρίζει δικαίως την τιμή εκείνη τη στιγμή. 

9.35 Αυτές οι Συναλλαγές θα παραμείνουν ανοιχτές για 
όσο διάστημα έχετε διαθέσιμα κεφάλαια να 

υποστηρίξετε το ελάχιστο Περιθώριο για κάθε 
Αγορά. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις 
τιμές Εντολής Stop Loss σε οποιαδήποτε ανοιχτή 
Συναλλαγή, έτσι ώστε να παραμείνουν τα 
διαθέσιμα κεφάλαια σας με θετικό πρόσημο. Αν 
δεν είστε σε θέση να υποστηρίξετε οποιαδήποτε 
Συναλλαγή λόγω του συνεχούς κόστους της 
καθημερινής χρέωσης πίστωσης (και τους 
περιορισμούς του ελάχιστου περιθωρίου), 
διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσουμε μέρος 
οποιασδήποτε Συναλλαγής ή και ολόκληρη τη 
Συναλλαγή, για να επανέλθουν τα διαθέσιμα 
κεφάλαιά σας σε θετικό πρόσημο. 

9.36 Οποιαδήποτε εντολή που συνδέεται με μία τέτοια 
Συναλλαγή, παραμένει συνδεδεμένη στη 
Συναλλαγή, μέχρι τη λήξη της Εντολής, το κλείσιμο 
της Συναλλαγής ή την ακύρωση της Εντολής. Όλοι 
οι άλλοι όροι της παρούσας Συμφωνίας 
εφαρμόζονται σε Συναλλαγές που δεν Λήγουν. 

10 ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (MARKET 
DISRUPTION) 

10.1 Για τις ανάγκες της παρούσας Συμφωνίας, ως 
“Γεγονός που προκαλεί ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ” ή αλλιώς 
Γεγονός Διατάραξης  ή Διαταρακτικό Γεγονός 
ορίζονται μία από τις παρακάτω περιστάσεις ή 
γεγονότα: 
(α) η Υποκείμενη Αγορά που σχετίζεται με την 
Αγορά στην οποία συναλλάσσεστε ή το 
Χρηματιστήριο στο οποίο η Υποκείμενη Αγορά 
συναλλάσσεται, είτε άμεσα είτε έμμεσα, (για 
παράδειγμα: ένα future ή option επί της 
Υποκείμενης Αγοράς) καθίσταται αντικείμενο 
προσφοράς εξαγοράς ή συγχώνευσης, ή ο εκδότης 
της εν λόγω Υποκείμενης Αγοράς ή ο διαχειριστής 
του Χρηματιστηρίου έχει περιέλθει σε διαδικασίες 
χρεοκοπίας ή εκκαθάρισης (ή οποιοσδήποτε 
Πράξη  έχει επέλθει σε σχέση με αυτόν τον εκδότη 
ή διαχειριστή), ή 
(β) οποιοδήποτε γεγονός διαταράσσει τη 
συναλλαγή του υποκείμενου αξιόγραφου ή τη 
Συναλλαγή στο Χρηματιστήριο, 
συμπεριλαμβανομένης της αναστολής ή του 
περιορισμού της συναλλαγής λόγω κινήσεων στην 
τιμή που υπερβαίνουν τα όρια του σχετικού 
Χρηματιστηρίου, ή λόγω ρυθμιστικής ή άλλης 
παρέμβασης, ή λόγω πρόωρου κλεισίματος του 
Χρηματιστηρίου ή διαφορετικά, και / ή 
οποιουδήποτε άλλο γεγονός που προκαλεί 
διατάραξη στην αγορά και το οποίο αποτελεί 
ουσιώδη διατάραξη. 

10.2 Αν εμείς κατά τη μοναδική και απόλυτη διακριτική 
μας ευχέρεια αποφασίσουμε ότι έχει λάβει χώρα 
ένα Γεγονός που προκαλεί Διατάραξη σε μία 
οποιαδήποτε ημέρα κατά την οποία ένα 
Χρηματιστήριο έχει προγραμματιστεί να ανοίξει 
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για συναλλαγές, τότε αυτή η ημέρα θα θεωρείται 
“Ημέρα Διατάραξης ”. 

10.3 Αν επέλθει μία Ημέρα Διατάραξης, μπορούμε, κατά 
την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, με ή χωρίς 
προειδοποίηση προς εσάς (και με την επιφύλαξη 
άλλων δικαιωμάτων και δυνατοτήτων 
αποκατάστασης που μπορούμε να έχουμε στα 
πλαίσια αυτής της Συμφωνίας ή βάσει του νόμου), 
να προβούμε στις παρακάτω ενέργειες όσον 
αφορά στις Συναλλαγές που επηρεάζονται από το 
Γεγονός που προκαλεί Διατάραξη: 
(α) να αναστείλουμε τις συναλλαγές στην Αγορά, 
(β) να κλείσουμε κάποιες ή όλες τις ανοιχτές 
Συναλλαγές, να αρνηθούμε να 
πραγματοποιήσουμε Συναλλαγές, να ακυρώσουμε 
Εντολές και να εκτελέσουμε Εντολές σε κάθε 
περίπτωση σε τιμή που θεωρούμε καλή τη πίστη 
ότι είναι κατάλληλη, 
(γ) σε περίπτωση αναστολής της Υποκείμενης 
Αγοράς, ή άλλου Γεγονότος που προκαλεί 
Διατάραξη ως προς την Υποκείμενη Αγορά, 
διατηρούμε το δικαίωμα, χωρίς να είμαστε 
υποχρεωμένοι, να αποτιμήσουμε τη σχετική 
Συναλλαγή στο μηδέν (0), 
(δ) να αναστείλουμε ή να τροποποιήσουμε την 
εφαρμογή των όρων της παρούσας Συμφωνίας στο 
βαθμό που είναι αδύνατο ή λογικά μη πρακτικό 
για εμάς να συμμορφωθούμε με αυτούς, 
(ε) να ζητήσουμε άμεσα την πληρωμή του 
Maintenance Margin (Περιθωρίου Συντήρησης) και 
/ ή οποιοδήποτε άλλο ποσό μας οφείλετε, ή 
(στ) να λάβουμε ή να παραλείψουμε να λάβουμε 
όλα τα λοιπά μέτρα, τα οποία θεωρούμε 
κατάλληλα κάτω από αυτές τις περιστάσεις, και δε 
φέρουμε ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε 
απώλεια που απορρέει από οποιαδήποτε αιτία, 
εκτός αν ήταν αποτέλεσμα δικής μας αμέλειας,  
δόλου ή απάτης. 

10.4 Αν οι συναλλαγές ανασταλούν ή κάποια άλλη από 
τις Υπηρεσίες είναι εν μέρει ή εξ’ ολοκλήρου μη 
διαθέσιμη, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο 
δυνατό και γενικά μέσω ειδοποίησης στο Δικτυακό 
μας Τόπο. 

10.5 Το κλείσιμο οποιασδήποτε Συναλλαγής σύμφωνα 
με την παρ. 10.3 θα πραγματοποιηθεί με βάση την 
τρέχουσα τιμή της σχετικής Αγοράς. 

10.6 Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε δική 
σας Απώλεια ως αποτέλεσμα αναστολής των 
συναλλαγών ή οποιασδήποτε Υπηρεσίας (ή 
καθυστέρησης δικής σας ενημέρωσης), όπως 
περιγράφεται στην παρ. 10 εκτός αν ήταν 
αποτέλεσμα δικού μας δόλου ή απάτης. 
 

11 ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ 
11.1 Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας 

με καλή πίστη και να μην αντλείτε αθέμιτο όφελος 

των Υπηρεσιών μας ή να ενεργείτε άλλως με 
οποιονδήποτε αθέμιτο τρόπο (για παράδειγμα, 
χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
συσκευή, λογισμικό, αλγόριθμο ή οποιαδήποτε 
στρατηγική συναλλαγών που έχει ως στόχο τη 
χειραγώγηση ή την άντληση αθέμιτου οφέλους 
των Υπηρεσιών μας μέσω της αξιοποίησης λάθους, 
νομικού κενού ή σφάλματος στο λογισμικό μας, το 
σύστημα, την πλατφόρμα ETX Capital Platform, 
μέσω συμπαιγνίας, ή της χρήσης στρατηγικής 
συναλλαγών σχεδιασμένη για την επίτευξη κερδών 
μέσα από την εκμετάλλευση internet latencies 
(χρονικών καθυστερήσεων στο διαδίκτυο), της 
καθυστέρησης στη μετάδοση των τιμών ή μέσω 
των μεγάλων όγκων συναλλαγών στοχεύοντας σε 
διακυμάνσεις tick παρά στις κινήσεις που 
αντικατοπτρίζουν τη σωστή υποκείμενη τιμή ή με 
οποιοδήποτε άλλο μέσο). 

11.2 Οποιαδήποτε συμπεριφορά που εμπίπτει στις 
περιπτώσεις της παραγράφου 11.1 θεωρείται 
παράβαση της παρούσας Συμφωνίας και μπορεί 
να ενεργήσουμε εύλογα και με καλή πίστη και κατά 
την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια: 
(α) να κλείσουμε άμεσα τους Λογαριασμούς 
Συναλλαγών σας και να διακόψουμε την πρόσβασή 
σας στους διακομιστές μας, 
(β) να ακυρώσουμε οποιαδήποτε Συναλλαγή 
(δηλαδή, να αντιμετωπίσουμε τη Συναλλαγή σαν 
να μην είχε συμβεί ποτέ) που αποτελεί μέρος 
οποιασδήποτε ανάρμοστης δραστηριότητας  
(γ) να κλείσουμε οποιαδήποτε Συναλλαγή με βάση 
τις τότε τιμές μας, που αποτελεί μέρος 
οποιασδήποτε  απρεπούς δραστηριότητας  
(δ) να τροποποιήσουμε οποιαδήποτε Συναλλαγή, 
ώστε να είναι όπως θα ήταν σε περίπτωση που η 
Εντολή είχε εκτελεστεί χωρίς να έχει σημειωθεί 
ανάρμοστη συμπεριφορά. 

11.3 Μπορούμε να ασκήσουμε τα παραπάνω 
δικαιώματα ακόμα και αν έχετε συνάψει (ή έχετε 
αποφύγει να συνάψει) συμφωνίες με τρίτα μέρη 
αναφορικά με τη σχετική Συναλλαγή, ακόμα και αν 
υποστείτε ζημία από τη συναλλαγή. 

11.4 Διατηρούμε το δικαίωμα, σύμφωνα με την 
απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να αλλάξουμε 
την υποκείμενη ροή ρευστότητάς σας σε άλλο 
πάροχο για να προστατευτούμε έναντι της 
κατάχρησης. Μια τέτοια αλλαγή μπορεί να 
προκαλέσει μεταβλητά spread στις αγορές που 
συναλλάσσεσθε. Αν αλλάξει η ροή ρευστότητας 
δεν έχουμε καμία υποχρέωση να σας 
ενημερώσουμε ή να σας δώσουμε πρότερη 
ειδοποίηση για την αλλαγή. Δεν είμαστε 
υποχρεωμένοι να αλλάξουμε τη ροή ρευστότητας 
και μπορεί να λάβουμε κάθε μέτρο που 
επιτρέπεται από τους συνήθεις Όρους και 
Προϋποθέσεις. 
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12 ΕΝΤΟΛΕΣ 
12.1 Παρέχουμε μεγάλο εύρος διαφορετικών Εντολών 

για άνοιγμα και κλείσιμο Συναλλαγών. Δεν 
ενεργούμε για λογαριασμό σας, παρά μόνο ως 
αντισυμβαλλόμενος και θα προβούμε σε κάθε 
λογική ενέργεια να επιτύχουμε τα καλύτερα 
δυνατά αποτελέσματα για εσάς. Η εκτέλεση των 
εντολών μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την 
πλατφόρμα. Για περισσότερες πληροφορίες όσον 
αφορά την εκτέλεση εντολών παρακαλούμε δείτε 
την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών μας που υπάρχει 
διαθέσιμη στο διαδικτυακό μας τόπο. Αν δεν 
κατανοείτε τα χαρακτηριστικά μιας Εντολής, 
δεν θα πρέπει να συνεχίσετε. Αν χρειάζεστε 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά μιας Εντολής ή αν έχετε 
ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί 
μας άμεσα. 

12.2 Μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να 
δεχτούμε μια Εντολή από εσάς. Μπορούμε να 
ακυρώσουμε οποιαδήποτε Εντολή έχετε δώσει σε 
πρότερο χρόνο, υπό τον όρο ότι δεν έχουμε  
ενεργήσει για την Εντολή σας. Η αποδοχή μιας 
Εντολής δεν μας δεσμεύει για την εκτέλεση της 
Εντολής. Δεν θα υποχρεούμαστε να εκτελέσουμε 
μια Εντολή αν, κατά το χρόνο που η εντολή 
καθίσταται εκτελέσιμη δεν υπάρχουν επαρκή 
Διαθέσιμα Κεφάλαια Συναλλαγών στο Λογαριασμό 
Συναλλαγών σας.  

12.3 Με το που ενεργοποιείται μια εντολή σας, (δηλ. η 
τιμή που καθορίσατε επιτεύχθηκε ή ξεπεράστηκε), 
θα επιχειρήσουμε να εκπληρώσουμε την Εντολή 
σας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και στην 
αμέσως επόμενη διαθέσιμη τιμή στην υποκείμενη 
Αγορά. Για την αποφυγή αμφιβολίας, η Εντολή σας 
ενεργοποιείται με βάση τη δική μας τιμή κατά τη 
διάρκεια των δικών μας εργάσιμων Ωρών και όχι 
από την τιμή της υποκείμενης Αγοράς και των 
δικών της εργάσιμων Ωρών. Με το που 
ενεργοποιείται μια Εντολή, δεν μπορείτε να 
ακυρώσετε ή να τροποποιήσετε την Εντολή εκτός 
αν έχουμε συμφωνήσει ρητά για την εν λόγω 
ακύρωση ή τροποποίηση. 

12.4 Αν η Εντολή σας είναι Εντολή Stop Loss 
(Τερματισμός Ζημίας) τότε η τιμή εκπλήρωσης της 
Εντολής σας μπορεί να είναι η ίδια, ή χειρότερη 
από την τιμή που καθορίσατε στην Εντολή σας 
Stop Loss. Αν η Εντολή σας είναι Εντολή Limit 
(Περιορισμού) τότε η τιμή εκπλήρωσης της 
Εντολής σας μπορεί να είναι η ίδια, ή καλύτερη, 
από την τιμή που καθορίσατε. Παρόλα αυτά, οι 
όποιες καλύτερες τιμές επίτευξης είναι στην 
αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια και 
αποδέχεστε ότι θα προβούμε σε λογικές πράξεις 
ώστε  να μετακυλήσουμε αυτό το όφελος σε εσάς. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι σε ό,τι αφορά συναλλαγές 
FX CFD δεν θα επωφεληθείτε από τις όποιες 

καλύτερες τιμές επίτευξης αν η τιμή μετακινηθεί 
προς όφελός σας. 

12.5 Αν η εντολή σας είναι Guaranteed Stop 
εγγυούμαστε ότι η τιμή στην οποία θα 
εκπληρώσουμε την εντολή σας θα είναι η ίδια με 
την τιμή που υποδείξατε στην εντολή Guaranteed 
Stop. Μαζί με την προμήθεια ή το Bid Offer Spread 
που θα πληρώσετε σε σχέση με κάθε Guaranteed 
Stop, θα είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε μια 
επιβάρυνση Guaranteed Stop που ορίζεται από 
εμάς, κατά την  απόλυτη διακριτική ευχέρειά μας. 
Η επιβάρυνση αυτή θα σας κοινοποιηθεί πριν 
ορίσετε την τιμή του Guaranteed Stop σας. Στην 
περίπτωση που έχετε ανοίξει Συναλλαγή με 
Guaranteed Stop μπορείτε να αλλάξετε την τιμή 
Guaranteed Stop  μόνο με τη δική μας 
συγκατάθεση (η οποία μπορεί να μη δοθεί) και 
κατόπιν πληρωμής πρόσθετης επιβάρυνσης 
Guaranteed Stop και οποιουδήποτε επιπρόσθετου 
Περιθωρίου απαιτείται.  Στην περίπτωση που 
έχετε προηγουμένως ανοίξει συναλλαγή και δεν 
έχετε θέσει Guaranteed Stop και τελικά επιθυμείτε 
να το πράξετε, μπορούμε, κατά την απόλυτη 
διακριτική μας ευχέρεια, να συμφωνήσουμε να το 
πράξετε και θα είστε υπόχρεοι να πληρώσετε την 
επιβάρυνση Guaranteed Stop. Συμπληρωματικά, 
διατηρούμε το δικαίωμα, δρώντας με εύλογο 
τρόπο, να ακυρώσουμε ή μεταβάλουμε την όποια 
εντολή Guaranteed Stop και αν ακυρωθεί, να 
επιστρέψουμε την όποια επιβάρυνση έχει 
πληρωθεί.  

12.6 Για να καθορίσουμε αν η τιμή της εντολής σας 
Guaranteed Stop έχει επιτευχθεί ή ξεπεραστεί, 
εμείς (στην απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια) 
μπορούμε να αγνοήσουμε τις όποιες περιόδους 
pre-market, post-market, intraday auction ή άλλες 
περιόδους που κατά τη γνώμη μας μπορεί να 
δώσουν ώθηση σε βραχυπρόθεσμες απότομες 
ανόδους ή άλλες  διαστρεβλώσεις. 

12.7 Αποδέχεστε ότι υπάρχουν κάποια χειροκίνητα 
στοιχεία στην εκτέλεση των Εντολών και παρότι 
επιδιώκουμε να εκτελούμε όλες τις Εντολές 
εγκαίρως σύμφωνα με την Πολιτική Εκτέλεσης 
Εντολών μας, μπορεί να υπάρξουν στιγμές και 
καταστάσεις εκτός του ελέγχου μας οι οποίες 
μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα να μην 
εκπληρωθεί η Εντολή σας εγκαίρως (παράδειγμα: 
μπορεί να υπάρχει ασυνήθιστα μεγάλος αριθμός 
ταυτόχρονων Εντολών που ενεργοποιούνται στο 
σύστημά μας). 

12.8 Κάθε Αγορά συνήθως έχει μια ελάχιστη διαφορά 
τιμών μεταξύ της τωρινής μας προσφερόμενης 
τιμής και της τιμής των όποιων Εντολών 
δημιουργούνται και διατηρούμε το δικαίωμα να 
μην δεχτούμε εντολές που είναι σε μικρότερη τιμή 
από αυτό το ελάχιστο εύρος τιμών. 
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12.9 Μπορεί να υπάρχουν καταστάσεις, όπως μια 
Εταιρική Δράση σε συγκεκριμένη μετοχή ή δείκτη, 
που καθιστούν μη λογικό να πραγματοποιηθεί η 
Εντολή σας. Σε αυτές τις καταστάσεις διατηρούμε 
το δικαίωμα να ακυρώσουμε ή να 
τροποποιήσουμε την Εντολή σας και δεν θα 
ευθυνόμαστε για το αποτέλεσμα μιας τέτοιας 
πράξης, εκτός αν είναι αποτέλεσμα της δικής μας 
αμέλειας, απάτης ή δόλου. 

12.10 Πολιτική Υπερφόρτωσης – Αν εντοπίσουμε 
υψηλούς όγκους (εκκρεμών) Εντολών να 
τοποθετούνται στο λογαριασμό σας και εσείς 
διαθέτετε ανεπαρκή κεφάλαια στο λογαριασμό σας 
για την κάλυψη του απαιτούμενου περιθωρίου 
εφόσον για την εκτέλεση των Εντολών, διατηρούμε 
το δικαίωμα να αναστείλουμε άμεσα τις 
συναλλαγές στο Λογαριασμό ή Λογαριασμούς 
Συναλλαγών σας καθώς θεωρούμε κάτι τέτοιο 
κατάχρηση. Θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες 
ειδοποίησής σας για την πρόθεσή μας να 
αναστείλουμε το Λογαριασμό ή Λογαριασμούς 
Συναλλαγών σας αλλά δεν θα ευθυνόμαστε 
απέναντί σας αν δεν μπορέσουμε να το πράξουμε, 
εκτός αν είναι αποτέλεσμα δικής μας αμέλειας, 
απάτης ή δόλου. Αν εμείς, κατά την αποκλειστική 
μας διακριτική ευχέρεια, θεωρήσουμε ότι αυτή η 
κατάχρηση ήταν σκόπιμη, διατηρούμε το δικαίωμα 
να τερματίσουμε άμεσα τους Λογαριασμούς 
Συναλλαγών σας. 

13 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
13.1 Η Αρχική Απαίτηση Περιθωρίου θα πρέπει να 

καταβληθεί πριν το άνοιγμα κάθε Συναλλαγής και 
διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε 
οποιαδήποτε Εντολή ή Συναλλαγή όταν η Αρχική 
Απαίτηση Περιθωρίου δεν έχει ληφθεί από εμάς. 
Αναγνωρίζετε ότι το ποσό της Αρχικής 
Απαίτησης Περιθωρίου δεν είναι ενδεικτικό 
ούτε περιορίζει με οποιοδήποτε τρόπο τις 
ενδεχόμενες απώλειες από τις συναλλαγές 
σας. 

13.2 Κάθε φορά που θα είναι ανοικτή μια Συναλλαγή, 
ενδέχεται να απαιτηθεί να τοποθετήσετε επιπλέον 
ποσά κατά τη διάρκεια της Συναλλαγής, το 
ονομαζόμενο Περιθώριο Διατήρησης,. 
Υποχρεούστε να επιβεβαιώνετε ότι έχουν 
πραγματοποιηθεί όλες οι απαιτούμενες 
πληρωμές Περιθωρίου. 

13.3 Ανάλογα με την πλατφόρμα μια Εντολή Stop Loss 
μπορεί αυτόματα να τοποθετηθεί σε μια 
Συναλλαγή εάν δεν διαθέτετε στο λογαριασμό σας 
επαρκή Διαθέσιμα Κεφάλαια Συναλλαγών για την 
Αρχική Απαίτηση Περιθωρίου αυτής της 
Συναλλαγής (Σημείωση: Αυτή η Εντολή δεν θα 
είναι Guaranteed Stop). Εάν αυτό συμβεί, θα 

λάβετε λεπτομέρειες για κάθε Εντολή Stop Loss 
που θα εμφανίζονται στις πληροφορίες 
επιβεβαίωσης Συναλλαγής όταν είστε 
συνδεδεμένοι με την πλατφόρμα. Θα μπορείτε να 
αλλάξετε την τιμή αυτής της Συναλλαγής ή να 
ακυρώσετε αυτή την Εντολή εφόσον διαθέτετε στο 
Λογαριασμό Συναλλαγών σας θετικά Διαθέσιμα 
Κεφάλαια Συναλλαγών. Εάν τα Διαθέσιμα Κεφάλαια 
Συναλλαγών σας δεν επαρκούν για να τοποθετηθεί 
η απαραίτητη Εντολή Stop Loss, τότε η 
επιχειρούμενη Συναλλαγή σας θα απορριφθεί. 

13.4 Κατά τη διακριτική μας ευχέρεια μπορεί 
αυξήσουμε ή να περιορίσουμε το ποσό της 
Αρχικής Απαίτησης Περιθωρίου ή άλλου 
Περιθωρίου, το οποίο απαιτείται από εσάς για τις 
ανοικτές Συναλλαγές. Θα καταβάλουμε εύλογες 
προσπάθειες να σας ειδοποιήσουμε για κάθε 
τέτοια αύξηση στο κόστος Αρχικού Περιθωρίου ή 
άλλου Περιθωρίου. Ενδεικτικά παραδείγματα 
τέτοιων περιστάσεων: 
(α) μια μεταβολή στις συνθήκες της Υποκείμενης 
Αγοράς όπως η μεταβλητότητα ή η έλλειψη 
ρευστότητας στις κεφαλαιαγορές γενικότερα, ή 
(β) μια μεταβολή στις συνθήκες σας η οποία 
πιστεύουμε ότι σχετίζεται με την οικονομική σας 
κατάσταση. 

13.5 Κατά τον υπολογισμό οποιουδήποτε Περιθωρίου 
απαιτείται από εσάς, μπορεί κατά τη διακριτική 
μας ευχέρεια να λάβουμε υπόψη τις Συναλλαγές 
(θέσεις) που διακρατείτε σε εμάς, το οποίο μπορεί 
να οδηγήσει σε μείωση του ποσού του Περιθωρίου 
που απαιτείται από εσάς. 

13.6 Θα δεχθούμε μόνο χρήματα (με τους τρόπους που 
περιγράφονται στον όρο 6 (τα Χρήματά σας) ή 
όπως αλλιώς σας ειδοποιήσουμε) και δε θα 
αποδεχθούμε σε καμία περίπτωση αξιόγραφα ή 
άλλα περιουσιακά στοιχεία ως πληρωμή 
Περιθωρίου.  

ΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ & ΠΙΣΤΩΣΗ (MΑRGIN 
CALL & CREDIT) 
13.7 Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι 

είστε εν γνώσει της κατάστασης του 
λογαριασμού σας ανά πάσα στιγμή και να 
παρακολουθείτε τις Συναλλαγές σας ώστε να 
βεβαιωθείτε ότι έχετε επαρκή Διαθέσιμα 
Κεφάλαια Συναλλαγών στο Λογαριασμό ή 
Λογαριασμούς Συναλλαγών σας ώστε να 
διατηρήσετε τις Συναλλαγές σας ή να 
συνεχίσετε να συναλλάσσεστε. 

13.8 Αν τα Διαθέσιμα Κεφάλαια  Συναλλαγών σας είναι 
μικρότερα του μηδενός (0) ή πιστεύουμε εύλογα 
ότι επίκειται πτώση κάτω του μηδενός ανεξάρτητα 
από το αν έχουν προηγηθεί ή όχι Margin Call, 
μπορούμε κατά τη διακριτική μας ευχέρεια να 
κλείσουμε ή να τερματίσουμε τις ανοικτές 
Συναλλαγές στο λογαριασμό σας χωρίς να σας 
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αποστείλουμε αμέσως σχετική ειδοποίηση. Στην 
περίπτωση που λάβετε ένα Margin Call, πρέπει να 
παράσχετε Περιθώριο Διατήρησης (Maintenance 
Margin) άμεσα για να φέρετε το υπόλοιπο των 
Διαθέσιμων Κεφαλαίων Συναλλαγών σας και πάλι 
στο (0) ή παραπάνω, εκτός αν συμφωνήσουμε 
ρητώς κάτι άλλο μαζί σας (παράδειγμα: αν 
μειώσουμε ή παραιτηθούμε ολικώς ή μερικώς από 
Αρχική Απαίτηση Περιθωρίου ή από Περιθώριο 
Διατήρησης. Σημείωση: Η όποια παραίτηση ή 
μείωση πρέπει να συμφωνηθεί γραπτώς από 
μέρους μας και, εκτός αν έχει ρητά διατυπωθεί το 
αντίθετο, αυτή θα αφορά το συγκεκριμένο Margin 
Call και μπορεί να ακυρωθεί από εμάς εφόσον 
γνωστοποιηθεί.) Οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία 
δεν περιορίζει τα δικαιώματά μας να 
αναζητήσουμε περαιτέρω Περιθώριο από εσάς σε 
σχέση με μια Συναλλαγή σε οποιοδήποτε 
μεταγενέστερο χρόνο. 

13.9 Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση όσον 
αφορά την εκτέλεση των Margin Call ή την 
εκτέλεση των Margin Call εντός μιας καθορισμένης 
χρονικής περιόδου, ενώ οποιοδήποτε Margin Call 
έχει πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο που το 
υπόλοιπο των Διαθέσιμων Κεφαλαίων Συναλλαγών 
σας ήταν κάτω από μηδέν, χωρίς να έχει κλείσει ο 
Λογαριασμός σας ή να έχουν ρευστοποιηθεί οι 
θέσεις, δεν πρόκειται να εκληφθεί ως 
προηγούμενο ή ως ενδεικτική πρακτική για την 
εκτέλεση μελλοντικών Margin Call. Η από μέρους 
σας αποτυχία ή η καθυστέρηση εκτέλεσης Margin 
Call οποιαδήποτε στιγμή, δεν θα εκλαμβάνεται ως 
παραίτηση από τα δικαιώματα ή τα μέσα 
επανόρθωσης στο πλαίσιο ή σε σχέση με την 
παρούσα Συμφωνία, είτε αφορά το εν λόγω Margin 
Call ή άλλως. 

13.10 Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, μπορεί να σας 
ενημερώσουμε σχετικά με κάποιο Margin Call 
προφορικά, ηλεκτρονικά ή γραπτώς. Αν γίνει 
γραπτώς, θα εφαρμόζονται οι όροι της 
παραγράφου 23 (Επικοινωνία και 
Ειδοποιήσεις). Πρέπει να μας ενημερώσετε 
άμεσα για τις όποιες βραχύχρονες ή 
μακροχρόνιες αλλαγές στα στοιχεία 
επικοινωνίας σας ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
μπορείτε να ενημερωθείτε για κάποιο Margin 
Call. 

13.11 Έχουμε δικαίωμα να ζητήσουμε κεφάλαια για να 
καλύψουμε κάποιο Margin Call ανά πάσα στιγμή. 
Θα θεωρηθεί ότι το Margin Call έχει γίνει από 
πλευράς μας αν έχουμε καταβάλει κάθε εύλογη 
προσπάθεια για να έρθουμε σε επαφή 
χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που 
έχετε παράσχει, αλλά δεν καταφέραμε να το 
επιτύχουμε εντός της χρονικής περιόδου που 
καθορίζουμε κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. 
Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι ίσως 

ζητήσουμε την κατάθεση των χρημάτων 
Περιθωρίου εντός λίγων λεπτών ανάλογα με τις 
περιστάσεις (λαμβάνοντας υπόψη, αλλά χωρίς να 
περιοριζόμαστε σε αυτό, την Αγορά ή/και το 
μέγεθος της Συναλλαγής σας). 

13.12 Αν δεν διαθέτετε επαρκή Διαθέσιμα Κεφάλαια 
Συναλλαγών ή αν δεν τακτοποιήσετε ένα Margin 
Call (με τη μορφή ελεύθερων κεφαλαίων σε Λίρες 
Στερλίνες ή σε όποιο άλλο νόμισμα έχουμε 
συμφωνήσει να δεχτούμε) σύμφωνα με την 
παρούσα παράγραφο 13, ανάλογα με την 
πλατφόρμα, είναι στη διακριτική μας ευχέρεια: 
(α) να κλείσουμε κάποια η όλες (μερικώς ή 
εξολοκλήρου) από τις ανοιχτές σας Συναλλαγές, 
(β) να εξασκήσουμε τα δικαιώματα αντιστάθμισης 
και συμψηφισμού σύμφωνα με την παρούσα 
Συμφωνία, ή 
(γ) να κλείσουμε όλους τους Λογαριασμούς 
Συναλλαγών σας και να μην ανοίξουμε περαιτέρω 
Συναλλαγές για εσάς. 

13.13 Μόλις έχει τακτοποιηθεί το Margin Call - είτε με το 
κλείσιμο μίας ή περισσότερων Συναλλαγών ή με 
την κατάθεση κεφαλαίων - και επιθυμείτε να 
ανοίξετε περισσότερες Συναλλαγές, η Αρχική 
Απαίτηση Περιθωρίου για οποιαδήποτε νέα 
συναλλαγή θα πρέπει να καλυφθεί πλήρως. 

13.14 Δεν φέρουμε ευθύνη για όποια Απώλεια 
σημειώθηκε ως αποτέλεσμα εξάσκησης των 
δικαιωμάτων μας υπό την παρούσα παράγραφο 
13, εκτός αν είναι αποτέλεσμα δικής μας αμέλειας, 
απάτης ή δόλου. Τα όποια κεφάλαια καταθέσετε ή 
απαιτείται να κατατεθούν για Περιθώριο (Margin) 
δεν περιορίζουν την υποχρέωσή σας απέναντί μας 
σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία ή σε άλλη 
περίπτωση σύμφωνα με το Νόμο. 

13.15 Οι λεπτομέρειες για κάθε πιστωτική συμφωνία 
που μπορεί να σας προσφέρουμε θα υπόκειται 
στους όρους, προϋποθέσεις και όρια που μπορεί 
να συμφωνήσουμε μαζί σας σε ξεχωριστή 
αλληλογραφία. Διατηρούμε το δικαίωμα 
τροποποίησης οποιωνδήποτε ρυθμίσεων 
πίστωσης που συμφωνήθηκαν μαζί σας ανά πάσα 
στιγμή. Αναγνωρίζετε ότι όταν συναλλάσσεστε 
μαζί μας με πίστωση, ούτε οποιοδήποτε όριο που 
έχει καθοριστεί στο Λογαριασμό συναλλαγών σας, 
ούτε οποιοδήποτε ποσό του Περιθωρίου που 
έχετε καταβάλει οριοθετεί τις πιθανές ζημίες σας 
σε σχέση με μια Συναλλαγή. Αναγνωρίζετε και 
συμφωνείτε ότι η οικονομική ευθύνη σας απέναντι 
σε μας μπορεί να υπερβεί το επίπεδο του όποιου 
πιστωτικού ή άλλου ορίου έχει τοποθετηθεί στο 
Λογαριασμό Συναλλαγών σας.  

14 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ 
14.1 Όλες οι συναλλαγές μεταξύ υμών και ημών σε 

σχέση με το Λογαριασμό ή Λογαριασμούς 
Συναλλαγών σας πραγματοποιούνται στη βάση 
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του γεγονότος ότι η παρούσα Συμφωνία και όλες 
οι Συναλλαγές συνιστούν μία συμφωνία μεταξύ 
των μερών, και ότι σε άλλη περίπτωση δεν θα 
δεχόμαστε να προβούμε  σε συναλλαγές μαζί σας. 

14.2 Αν έχουμε ασκήσει τα δικαιώματά μας σύμφωνα με 
την παρούσα Συμφωνία για να κλείσουμε τις 
ανοιχτές Συναλλαγές σας και/ή το Λογαριασμό 
Συναλλαγών σας, μπορεί να: 
(α) συνδυάσουμε και συνενώσουμε το Λογαριασμό 
Συναλλαγών σας με οποιοδήποτε άλλο ή όλους 
τους άλλους Λογαριασμούς Συναλλαγών που 
διατηρούνται στο όνομά σας με εμάς, ακόμη και αν 
κάποιος από αυτούς τους λογαριασμούς έχει 
κλείσει. Και 
(β) να  συμψηφίσουμε μεταξύ τους όλους τους 
άλλους λογαριασμούς που αναφέρονται στις υπο-
παραγράφους (i) και (ii) παρακάτω: 
(i) τα διαθέσιμα Κεφάλαια Συναλλαγών σας (αν 
υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο), τα κέρδη από 
ανοιχτές Συναλλαγές και όποια ποσά οφείλονται 
από εμάς σε εσάς, οποιασδήποτε φύσης και 
οποτεδήποτε πληρωτέα, και τα Διαθέσιμα 
Κεφάλαια Συναλλαγών σας (αν υπάρχει χρεωστικό 
υπόλοιπο), 
(ii) όποια εκκρεμή Margin Call, απώλειες σε 
ανοιχτές Συναλλαγές και όποιες ζημίες ή άλλα 
ποσά οφείλετε εσείς σε εμάς, οποιασδήποτε φύσης 
και οποτεδήποτε πληρωτέα. 

14.3 Μπορεί να απαιτήσετε από εμάς να εφαρμόσουμε 
τις προβλέψεις αυτής της παραγράφου 14 αν όλες 
οι Συναλλαγές σας έχουν κλείσει. 

14.4 Αν ασκήσουμε τα όποια δικαιώματά μας σύμφωνα 
με την παρούσα παράγραφο 14, όλες οι 
υποχρεώσεις πληρωμών θα συνενωθούν σε μία 
υποχρέωση ώστε εσείς να πληρώσετε ένα 
εκκαθαρισμένο ποσό σε εμάς (όπως εμείς σας 
καθοδηγήσουμε,) ή ώστε εμείς να πληρώσουμε ένα 
εκκαθαρισμένο ποσό σε εσάς. 

15 OPTIONS (ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) 

ΓΕΝΙΚΑ 
15.1 Παραθέτουμε τιμές σε CFD options για 

μεμονωμένες μετοχές, δείκτες μετοχών, 
εμπορεύματα και επιτόκια. Συναλλασσόμενοι με 
CFD σε options συναλλάσσεστε πάνω στη 
μελλοντική τιμή του option. Τα option σε CFD 
μπορεί να εκκαθαριστούν με μετρητά και το 
υποκείμενο option μπορεί να ασκηθεί από εσάς ή 
ενάντια σε εσάς με την παραλαβή του υποκείμενου 
αξιογράφου. 

15.2 15.2 Διατηρούμε το δικαίωμα να έχουμε 
διαφορετικές απαιτήσεις Περιθωρίου (Margin) για 
συναλλαγές σε options σύμφωνα με την 
αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια. Θα 
καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να σας 
ενημερώσουμε για οποιαδήποτε τέτοια αύξηση 

στο απαιτούμενο Περιθώριο για τις ανοιχτές 
Συναλλαγές σας. 

15.3 Αν κάποιο μέρισμα είναι πληρωτέο στη διάρκεια 
ζωής ενός option και το μέρισμα αυτό αποτελεί 
μέρος της Εγγενούς του Αξίας, διατηρούμε το 
δικαίωμα να παραθέσουμε την τιμή του option σε 
CFD αφού υπολογίσουμε την αφαίρεση του 
μερίσματος. Αν υπάρξει αλλαγή στο μέρισμα ή την 
ημερομηνία του μερίσματος σε περιστάσεις κατά 
τις οποίες εμείς αγοράσαμε ως αντιστάθμιση και 
έχουμε ασκήσει το σχετικό υποκείμενο option, θα 
μας αποζημιώσετε για τις όποιες Απώλειες 
σημειώθηκαν και μπορεί να χρεώσουμε 
αντιστοίχως τα Διαθέσιμα Συναλλαγών σας. 

15.4 Θα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τα ειδικά 
προγράμματα λήξης σε options δεικτών και 
αξιόγραφων. Συναλλαγές σε option που δεν έχουν 
κλείσει από εσάς και αφήνονται να λήξουν, θα 
κλείσουν ως ακολούθως: 
 

Tύπος 
option 

Στοιχεία Διακανονισμοί 
κλεισίματος στη λήξη 

Οption 
δείκτη 

UK 100 Διακανονίζονται σε 
μετρητά 

Germany 30 Διακανονίζονται σε 
μετρητά 

SP500 Εκχωρούνται σε 
future 

EuroStoxx Εκχωρούνται σε 
future 

France 40 Διακανονίζονται σε 
μετρητά 

Nasdaq Διακανονίζονται σε 
μετρητά 

Οption 
αξιόγραφου 

 

Call option Αν αγοράσετε το 
option, αγοράζετε τη 
μετοχή 

Αν πουλήσετε το 
option, πουλάτε τη 
μετοχή 

Put option Αν αγοράσετε το 
option, πουλάτε τη 
μετοχή 

Αν πουλήσετε το 
option, αγοράζετε τη 
μετοχή 
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15.5 Στους κατόχους options αξιόγραφων τα οποία στη 
λήξη τους είναι in the money θα εκχωρείται η εν 
λόγω μετοχή. 

15.6 Θα προσφέρουμε μόνο μηνιαία options (και όχι 
εβδομαδιαία options). Συνήθως θα προσφέρουμε 
options αξιόγραφων και δεικτών, αλλά μπορεί να 
προσφέρουμε και άλλα είδη options κατόπιν 
αιτήματος (με βάση την κάθε περίπτωση και κατά 
την απόλυτη διακριτική ευχέρειά μας).  

15.7 Θα λάβουμε υπόψη τις όποιες προσαρμογές 
γίνονται από το NYSE LIFFE ή οποιοδήποτε άλλο 
σχετικό Ανταλλακτήριο. 

15.8 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
λεπτομέρειες συμβολαίων options, ωράρια 
συναλλαγών, εκκαθάρισης και κανόνες που 
ισχύουν για μερίσματα, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με το 
customerservice@etxcapital.com. 

ΔΥΑΔΙΚΑ OPTIONS (ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) 
15.9 Τα δυαδικά options θα διακανονίζονται σε 

μετρητά. 
15.10 Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι τα δυαδικά 

options που διαπραγματευόμαστε ικανοποιούν 
τον ορισμό μιας καθορισμένης επένδυσης 
σύμφωνα με το Νόμο και συνεπώς δεν θα 
θεωρούνται μη εφαρμοστέα ή άκυρα ως σύμβαση 
παιχνιδιού. 

16 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ 

16.1 Αν λάβει χώρα κάποια Συλλογική Δράση που 
επηρεάζει μια Υποκείμενη Αγορά και συνεπώς τη 
δική μας Αγορά εμείς θα προβούμε σε μια δίκαιη 
και κατάλληλη μεταχρονολογημένη 
αναπροσαρμογή, αν χρειάζεται, σε όποιες ανοιχτές 
Συναλλαγές ή/και Εντολές έχετε σε εκείνη την 
Αγορά, η οποία θα αντανακλά όσο το δυνατό 
περισσότερο την οικονομική επίπτωση της 
Συλλογικής Δράσης ως να ήσασταν δικαιούχοι 
στην Υποκείμενη Αγορά (παράδειγμα: κλείσιμο και 
άνοιγμα νέων Συναλλαγών και/ή προσαρμογές στο 
Λογαριασμό Συναλλαγών σας σε μετρητά.) 

16.2 Στην περίπτωση που μια Συλλογική Δράση παρέχει 
επιλογή στον δικαιούχο της Υποκείμενης Αγοράς 
(παράδειγμα: επιλογή μεταξύ λήψης μετοχών ή 
μετρητών) εμείς, όπου είναι πρακτικά εφικτό, θα 
σας δώσουμε τη δυνατότητα επιλογής, αλλά δεν 
θα είμαστε υπαίτιοι για την όποια Απώλεια, αν 
κάνουμε την επιλογή εν τη απουσία καθοδήγησης 
από πλευράς σας, εκτός αν πρόκειται για 
αποτέλεσμα δικής μας αμέλειας, απάτης ή δόλου. 

16.3 Θα προβούμε στις όποιες σχετικές προσαρμογές 
στις Συναλλαγές σας σχετικά με Συλλογικές 
Δράσεις όσο πιο σύντομα είναι πρακτικά δυνατόν 
για εμάς να το πράξουμε. 

16.4 Δεν θα μεταβιβάσουμε δικαιώματα ψήφου 
σχετιζόμενα με κάποια Υποκείμενη Αγορά σε εσάς 
και με κανένα άλλο τρόπο δεν θα σας επιτρέψουμε 
να επηρεάσετε την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου 
που κατέχονται από εμάς ή για εμάς. 

16.5 Κάποιες από τις τιμές μας δεν λαμβάνουν υπόψη 
τα όποια μερισματικά γεγονότα μπορεί να 
λαμβάνουν χώρα σε εκείνη την αγορά 
(παράδειγμα: κάποιο CFD σε μεμονωμένη μετοχή). 
Αν κάποιο μερισματικό γεγονός λαμβάνει χώρα σε 
μια τέτοια Αγορά, και εσείς έχετε ανοιχτή 
Συναλλαγή σε εκείνη την Αγορά σε τιμή που δεν 
περιλαμβάνει το μέρισμα, εμείς θα προβούμε σε 
αναπροσαρμογή στο Λογαριασμό Συναλλαγών σας 
ώστε αυτός να αντανακλά καταλλήλως το 
μερισματικό γεγονός. Αν έχετε μια Συναλλαγή 
Αγοράς (Long), τότε θα γίνει πίστωση στο 
Λογαριασμό Συναλλαγών σας. Αν έχετε Συναλλαγή 
Πώλησης (Short) τότε θα γίνει χρέωση στο 
Λογαριασμό Συναλλαγών σας. Η όποια 
μερισματική προσαρμογή κάνουμε μπορεί να 
αντικατοπτρίζει τη μερισματική προσαρμογή που 
έγινε στην θέση που κρατάμε και περιλαμβάνει 
αντιστάθμιση κινδύνου (hedged position) από τους 
σχετικούς συνεργάτες μας (hedging partners). 

16.6 Κάποιες από τις Αγορές μας περιέχουν 
μερισματικά στοιχεία τα οποία προβλέπονται από 
εμάς. Σε περίπτωση που το ανακοινωθέν μέρισμα 
είναι αφύσικα μεγάλο, μικρό, είτε έχει ακυρωθεί, 
είτε η ημερομηνία αποκοπής μερίσματος διαφέρει 
από την προβλεπόμενη ημερομηνία αποκοπής 
μερίσματος, διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε 
σε αναπροσαρμογή στην τιμή εκκίνησης μιας 
Συναλλαγής ώστε να αντανακλά τέτοιες διαφορές, 
αρκεί η όποια τέτοια αναπροσαρμογή να είναι 
δίκαιη και εύλογη. 

16.7 Αν έχετε έναν Εγγυημένο Τερματισμό  (Guaranteed 
Stop) σε μία Υποκείμενη Αγορά η οποία υπόκειται 
σε προσαρμογή μετοχών, διατηρούμε το δικαίωμα 
να τροποποιήσουμε την τιμή Εγγυημένου 
Τερματισμού ανάλογα με το μέγεθος προσαρμογής 
της μετοχής. 

16.8 Αν μια Υποκείμενη Αγορά σταματήσει διατηρούμε 
το δικαίωμα να τοποθετήσουμε 100% Περιθώριο 
σε όλες τις σχετικές Συναλλαγές και να 
αποτιμήσουμε αναλόγως τη συγκεκριμένη Αγορά. 
Αυτό σημαίνει ότι η Συναλλαγή σας είτε θα 
αποτιμηθεί ως μηδενική (0) είτε στην τελευταία 
τιμή που κατείχε στη δική μας Αγορά κατά την ώρα 
της διακοπής. 

16.9 Αν μια Υποκείμενη Αγορά βγει από τους 
καταλόγους διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσουμε 
όλες τις Συναλλαγές που σχετίζονται με την εν 
λόγω Αγορά με τιμή μηδέν (0). 

16.10 Σε περίπτωση που προκύψει μία κατάσταση σε 
σχέση με τη Συναλλαγή σας η οποία δεν 
καλύπτεται από την εν λόγω Συμφωνία, θα 
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επιλύσουμε το ζήτημα με λογική και καλή τη 
πίστει, και όπου χρειάζεται, λαμβάνοντας υπόψη 
την μεταχείριση που λαμβάνουμε από το 
Ανταλλακτήριο, ρυθμιστή αγοράς, broker ή 
πράκτορα σε σχέση με την αντιστάθμιση της 
έκθεσής μας στη συναλλαγή σας.  

17 ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 
17.1 Μπορεί να αντισταθμίσουμε την έκθεσή μας στις 

συναλλαγές σας με το άνοιγμα ανάλογων θέσεων 
σε άλλους οργανισμούς. Το αποτέλεσμα είναι ότι, 
όταν συναλλάσσεστε μαζί μας, αυτές οι 
Συναλλαγές μπορεί, μέσω της αντιστάθμισής μας, 
να στρεβλώσουν την Υποκείμενη Αγορά εκτός από 
την επίπτωση που μπορεί αυτό να έχει στις τιμές 
μας. 

17.2 Εκτός από τις δηλώσεις και εγγυήσεις της 
παραγράφου 4.3 (Βάση Συναλλαγών), κάθε φορά 
που ανοίγετε ή κλείνετε Συναλλαγή, δηλώνετε και 
εγγυάστε σε εμάς ότι: 
(α) δεν θα τοποθετήσετε και δεν έχετε τοποθετήσει 
συναλλαγή σε εμάς σχετική με συγκεκριμένη 
Υποκείμενη Αγορά, αν, πράττοντας αυτό θα 
σήμαινε ότι εσείς, ή άλλοι, με τους οποίους θα 
είχαμε βάσιμους λόγους να θεωρούμε ότι 
συνεργάζεστε, έχετε έκθεση στην Υποκείμενη 
Αγορά η οποία ισούται ή ξεπερνά το ποσό 
συμφέροντος που οφείλει να δηλωθεί στη σχετική 
εταιρεία. Για το σκοπό αυτό, το επίπεδο του 
συμφέροντος που πρέπει να δηλωθεί θα είναι το 
κυρίαρχο επίπεδο κατά την ώρα της συναλλαγής, 
όπως αυτό ορίζεται από τους νόμους, κανόνες και 
οδηγίες ή από τα Ανταλλακτήρια στα οποία 
συναλλάσσεται η Υποκείμενη Αγορά. 
(β) Δεν πρόκειται και δεν έχετε στο παρελθόν 
τοποθετήσει Συναλλαγή με εμάς, η οποία 
σχετίζεται με την τοποθέτηση, έκδοση, διανομή ή 
άλλο ανάλογο γεγονός, ή με προσφορά, εξαγορά, 
συγχώνευση, ή άλλο ανάλογο γεγονός με το οποίο 
σχετίζεστε ή έχετε άλλο ενδιαφέρον 
(γ) δεν πρόκειται και δεν έχετε στο παρελθόν 
τοποθετήσει Συναλλαγή που αντιβαίνει 
οποιαδήποτε νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό 
ενάντια στις συναλλαγές με χρήση εμπιστευτικών 
πληροφοριών ή την κατάχρηση αγοράς. Για τους 
σκοπούς της παρούσας παραγράφου 17 
συμφωνείτε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε με 
βάση ότι, όταν ανοίξετε ή κλείσετε συναλλαγή με 
εμάς σε κάποια Αγορά, μπορεί να θεωρηθεί ότι 
συναλλάσσεστε με αξιόγραφα σύμφωνα με την 
ερμηνεία της Ενότητας V του Criminal Justice Act 
1993 και/ή την Financial Services και Markets Act 
2000 και/ή οποιουδήποτε νόμου, κανόνα ή 
κανονισμού ενάντια στην κατάχρηση αγοράς, και 
(δ) δεν πρόκειται κατά κανένα τρόπο να 
τοποθετήσετε και δεν έχετε τοποθετήσει 

Συναλλαγή σε συνθήκες που μπορεί να θεωρηθεί 
ότι συνιστούν κατάχρηση αγοράς. 

17.3 Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να εξοικειωθείτε 
και να συμμορφώνεστε με τους όποιους Ισχύοντες 
Κανονισμούς που αφορούν την πώληση τίτλων αν 
θέλετε την εκτέλεση ενός CFD ή ενός 
χρηματοοικονομικού στοιχήματος σε ανοίγματα 
τιμών (Spread Bet Trade) με θέση τίτλων short που 
μπορούμε να αντισταθμίσουμε με short πώληση 
τίτλων και θα διασφαλίσετε ότι η από μέρους σας 
χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών δεν θα έχει 
ως αποτέλεσμα την από μέρους μας παραβίαση 
οποιωνδήποτε Ισχυόντων Κανονισμών όσον 
αφορά την πώληση short τίτλων. 

17.4 Για το σκοπό της συμμόρφωσης με νομικές και 
ρυθμιστικές υποχρεώσεις, μπορούμε, σύμφωνα με 
την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, και χωρίς 
καμία υποχρέωση να σας πληροφορήσουμε για 
την αιτία της πράξεώς μας, να κλείσουμε τις 
όποιες Συναλλαγές που πιθανώς έχετε ανοίξει, και 
μπορούμε επίσης, αν έτσι αποφασίσουμε, να 
χειριστούμε όλες τις Συναλλαγές που έχουν 
κλείσει σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο 17, 
ως άκυρες. 

18 ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ 
18.1 Αν εμποδιστούμε, δυσκολευτούμε ή 

καθυστερήσουμε στην άσκηση οποιασδήποτε 
υποχρέωσής μας απορρέει από την παρούσα 
Συμφωνία λόγω γεγονότος Ανωτέρας Βίας, τότε οι 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα 
Συμφωνία θα αναβληθούν για όσο διαρκεί το 
γεγονός Ανωτέρας Βίας και στο βαθμό που 
εμποδιζόμαστε, δυσκολευόμαστε ή καθυστερούμε 
λόγω αυτού. Δεν θα θεωρηθούμε ότι 
παραβιάζουμε την παρούσα Συμφωνία ούτε με 
άλλο τρόπο θα είμαστε υπόλογοι σε εσάς λόγω της 
όποιας καθυστέρησης ή αδυναμίας εκτέλεσης της 
υποχρέωσής μας που απορρέει από τη παρούσα 
Συμφωνία, στο βαθμό που η καθυστέρηση ή 
αδυναμία προκαλείται από Γεγονός Ανωτέρας 
Βίας, η δε χρονική στιγμή της εκτέλεσης θα 
παραταθεί αναλόγως. 

18.2 Με το Γεγονός Ανωτέρας Βίας εννοείται το εξής: 
(α) θεομηνίες, πόλεμος, εχθροπραξίες, ταραχές, 
φωτιά, έκρηξη, ατύχημα, πλημμύρα, δολιοφθορά, 
διακοπή παροχής ρεύματος, βλάβη 
τηλεπικοινωνιακών συσκευών, απεργιακό 
λοκάουτ, συμμόρφωση με κυβερνητικούς νόμους 
(εγχώριους ή διεθνείς), κανονισμούς ή εντολές ή 
βλάβη ή καταστροφή μηχανημάτων, 
(β) η διακοπή ή κλείσιμο της όποιας αγοράς ή η 
εγκατάλειψη ή δυσλειτουργία του όποιου 
γεγονότος πάνω στο οποίο βασίζουμε τις 
προσφερόμενες τιμές μας ή με το οποίο μπορεί οι 
τιμές μας να σχετίζονται, ή η τοποθέτηση ορίων ή 
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ειδικών/ασυνήθιστων όρων στη συναλλαγή της 
όποιας αγοράς ή του όποιου γεγονότος, ή 
(γ) η εμφάνιση υπερβολικής κινητικότητας στη 
τιμή, ή απώλεια ρευστότητας, σε οποιοδήποτε από 
τους δείκτες ή Προϊόντα μας και/ή σχετιζόμενη 
αγορά, ή η εύλογη προσδοκία μας για κάτι τέτοιο, 
ή όποια άλλη αιτία, είτε είναι, είτε δεν είναι της 
τάξης που αναφέρεται παραπάνω και που 
επηρεάζει την εφαρμογή της παρούσας 
Συμφωνίας που προέρχεται ή αποδίδεται σε 
δράσεις, γεγονότα, παραλείψεις ή ατυχήματα που 
ξεπερνούν τον εύλογο έλεγχό μας. Δείτε επίσης 
παράγραφο 10.1 σχετικά με την Αποδιοργάνωση 
Αγοράς. 

18.3 Μπορούμε, και είναι στην απόλυτη ευχέρειά μας, 
να προβούμε σε όλες ή κάποιες από τις δράσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 10.3 
(Αποδιοργάνωση Αγοράς) με την εμφάνιση 
Γεγονότος Ανωτέρας Βίας. 

19 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΚΑΙ 
ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ 

19.1 Αν επιθυμείτε να απευθύνετε ερώτημα για 
οποιαδήποτε πτυχή μιας Συναλλαγής  θα πρέπει 
να μας το γνωστοποιήσετε μόλις αντιληφθείτε το 
ζήτημα. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε 
συναλλαγή στο Λογαριασμό ή τους Λογαριασμούς 
Συναλλαγών σας, ενώ μία διαμάχη διερευνάται κι 
επιλύεται. 

19.2 Αν επιθυμείτε να προβείτε σε παράπονο ή 
προκληθεί ανάμεσά μας διαφωνία σε σχέση με την 
εφαρμογή των όποιων Υπηρεσιών, θα πρέπει να 
επικοινωνήσετε με την ομάδα Εξυπηρέτησης 
Πελατών, ή τον υπεύθυνο σχέσεων του 
Λογαριασμού σας. Προκειμένου να μας βοηθήσετε 
για τη γρήγορη επίλυση του παραπόνου ή της 
διαφωνίας σας συνιστούμε να μας ενημερώσετε 
ταχέως για το παράπονό σας σε γραπτή μορφή, με 
τις πλήρεις λεπτομέρειες του σχετικού παραπόνου 
ή διαφωνίας.  

19.3 Θα ακολουθήσουμε τη Διαδικασία Παραπόνων 
σύμφωνα με τους κανόνες της FCA και αν δεν είστε 
ικανοποιημένοι από την απόφαση που έλαβε ο 
Αξιωματούχος Συμμόρφωσης, δικαιούστε να 
παραπέμψετε το παράπονό σας στην Υπηρεσία 
Οικονομικού Συνηγόρου του Πολίτη. Πληροφορίες 
σχετικά με την Υπηρεσία Οικονομικού Συνηγόρου 
του Πολίτη καθώς και του πώς να προβείτε σε 
παράπονο, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τις 
εμπλεκόμενες διαδικασίες, διατίθενται στο 
δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας του Συνηγόρου του 
Πολίτη: www.financialombudsman.org.uk. 
Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε στη 
διεύθυνση: The Financial Ombudsman Service, 
Εxchange Tower, London, E14 9SR.  

19.4 Ως εταιρεία ρυθμιζόμενη από την FCA 
καλυπτόμαστε από το σχέδιο προστατευμένων 
επενδύσεων το οποίο υπάγεται στο Σχέδιο 
Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών.  
Αυτό το Σχέδιο μπορεί σε κάποιες περιστάσεις να 
καταβάλει αποζημίωση σε πελάτες αν το 
δικαιούνται και αδυνατούμε ή πιθανολογείται ότι 
αδυνατούμε να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις 
μας προς τους πελάτες, συμπεριλαμβανομένης της 
περίπτωσης που η εταιρεία κηρύξει χρεωκοπία. Η 
αποζημίωση μπορεί να είναι διαθέσιμη σε 
δικαιούχους επενδυτές όσον αφορά 
προστατευμένες απαιτήσεις με μέγιστο ποσό 
£50.000 ανά αιτούντα. Περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τις διαδικασίες αποζημίωσης 
διατίθενται από τον ιστοχώρο του FSCS στο  
www.fscs.org.uk ή με επικοινωνία στο Σχέδιο 
Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, 
10th Floor, Beaufort House, 15 St Botolph Street, 
London EC3A 7QU. 

19.5 Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης παραπόνων και 
αμφισβητήσεων θα εξετάζουμε και θα 
βασιζόμαστε στα αρχεία μας, αν δεν υπάρχει 
Πρόδηλο Σφάλμα. Εν τούτοις, σας συνιστούμε να 
τηρείτε τα δικά σας αρχεία των Συναλλαγών σας 
(συμπεριλαμβανομένων χρόνων, ποσών και 
Αγορών) προκειμένου να βοηθήσετε την έρευνά 
μας. 

20 ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

20.1 Αν πραγματοποιηθεί Πράξη Παράβασης της 
Σύμβασης τότε ενδέχεται να λάβουμε άμεσα όλες ή 
κάποιες από τις παρακάτω δράσεις: 
(α) να απαιτήσουμε άμεση πληρωμή των ποσών 
που μας οφείλεται, 
(β) να κλείσουμε όλες ή κάποιες από τις ανοιχτές 
Συναλλαγές σας, 
(γ) αν το Νόμισμα Βάσης του Λογαριασμού 
Συναλλαγών σας είναι νόμισμα διαφορετικό από 
τη Στερλίνα Ηνωμένου Βασιλείου, να 
μετατρέψουμε το όποιο υπόλοιπο σε Λίρες 
Στερλίνες Ηνωμένου Βασιλείου, 
(δ) να ακυρώσουμε τις όποιες Εντολές και ανοιχτές 
Συναλλαγές σας, 
(ε) να αναστείλουμε τη λειτουργία του 
Λογαριασμού Συναλλαγών σας και να αρνηθούμε 
να εκτελέσουμε Συναλλαγές και Εντολές, 
(ζ) να εξασκήσουμε τα δικαιώματά μας σχετικά με 
συμψηφισμό και/ή 
(η) να τερματίσουμε την παρούσα Συμφωνία. 

20.2 Χωρίς περιορισμό του δικαιώματός μας να 
τερματίσουμε την παρούσα Συμφωνία ανά πάσα 
στιγμή, μπορούμε να αναστείλουμε ή να κλείσουμε 
όλους τους Λογαριασμούς Συναλλαγών σας στις 
ακόλουθες περιστάσεις: 
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(α) όταν δεν πληρώσετε Περιθώριο Διατήρησης 
(Maintenance Margin) ή οποιοδήποτε άλλο ποσό 
μας οφείλετε, εμπρόθεσμα. 
(β) αν οποιαδήποτε πληροφορία μας παρέχετε 
κατά τη διαδικασία εγγραφής σας ή σε άλλη 
χρονική στιγμή αποδεικνύεται ή θεωρείται 
παραπλανητική ή ανακριβής. 
(γ) όταν η δραστηριότητα του λογαριασμού ή των 
κινήσεών σας είναι τέτοιου μεγέθους ή είδους που 
δεν επιθυμούμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία 
μαζί σας. 
(δ) όταν έχουμε βάσιμους λόγους να 
υποπτευόμαστε ότι η δραστηριότητα του 
Λογαριασμού Συναλλαγών σας μπορεί να 
περιλαμβάνει κατάχρηση αγοράς, ξέπλυμα 
χρήματος ή άλλη εγκληματική δραστηριότητα. 
(ε) όταν έχουμε βάσιμες υποψίες ότι αντλείτε 
αθέμιτο όφελος από τις Υπηρεσίες μας ή ενεργείτε 
άλλως με αθέμιτο τρόπο (για παράδειγμα, 
χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
συσκευή, λογισμικό, αλγόριθμο ή οποιαδήποτε 
στρατηγική συναλλαγών η οποία έχει ως στόχο τη 
χειραγώγηση ή την άντληση αθέμιτου οφέλους 
από τις Υπηρεσίες μας, μέσω της αξιοποίησης ενός 
σφάλματος, νομικού κενού ή σφάλματος στο 
λογισμικό μας, στο σύστημά μας, στην Πλατφόρμα 
ETX Capital Platform, μέσω συμπαιγνίας, ή 
οποιουδήποτε άλλου μέσου). 
(στ) όταν βρισκόμαστε σε ανοικτή διαφορά μαζί 
σας και αποφασίσουμε ότι δεν μπορούμε να 
συνεχίσουμε να σας παρέχουμε Υπηρεσίες, ή 
(ζ) όταν φέρεστε με αγένεια στο προσωπικό μας. 

20.3 Με την παραλαβή της ειδοποίησής μας σχετικά με 
την πρόθεσή μας να κλείσουμε το Λογαριασμό ή 
τους Λογαριασμούς Συναλλαγών σας σύμφωνα με 
την παράγραφο 20.2, δεν θα σας επιτραπεί να 
ανοίξετε νέες Συναλλαγές και δεν θα μπορείτε να 
κάνετε Συναλλαγές ή με άλλο τρόπο να 
συναλλαχθείτε ως πελάτες εκτός από τα 
απαραίτητα για το κλείσιμο όλων των ανοιχτών 
Συναλλαγών. Μπορεί να κλείσουμε όλες τις 
Συναλλαγές που απομένουν ανοικτές δέκα (10) 
Εργάσιμες Ημέρες από την ημέρα που στείλατε την 
ειδοποίησή μας. 

21 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ 
21.1 Κανένας όρος στην παρούσα Συμφωνία δεν θα 

περιορίζει και δεν θα αποκλείει την ευθύνη μας 
προς εσάς σχετικά με τα ακόλουθα: 
(α) To θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό σας λόγω 
δικής μας αμέλειας, ή 
(β) Την απώλεια που προκλήθηκε από απάτη ή 
δόλια παράσταση. 

21.2 Με εξαίρεση όσα προβλέπονται στην παρ. 21.1 δεν 
φέρουμε καμία ευθύνη προς εσάς για τυχόν 
απώλειες, κόστη, ζημίες, υποχρεώσεις ή έξοδα που 
μπορεί να προκύψουν σε σχέση με την παρούσα 

Συμφωνία ή άλλες συναλλακτικές δραστηριότητες 
που πραγματοποιείτε,  χρησιμοποιώντας τις 
Υπηρεσίες, εκτός αν έχουν προκληθεί άμεσα από 
δόλο, απάτη ή παράβαση αυτής της Συμφωνίας 
από εμάς ή τους υπαλλήλους μας, αντιπροσώπους 
μας ή υπεργολάβους μας. 

21.3 Δε θα φέρουμε ευθύνη προς εσάς για τυχόν 
Έμμεσες Απώλειες που μπορείτε να υποστείτε, 
εκτός αν υπάρχει δόλος ή απάτη από τη δική μας 
πλευρά.  Η «Έμμεση Απώλεια» περιλαμβάνει, για 
παράδειγμα, απώλεια κέρδους, απώλεια ευκαιρίας, 
απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
απώλεια σχετιζόμενη με ζημιά στη φήμη και 
οποιαδήποτε άλλη έμμεση απώλεια. 

21.4 Πέραν της περίπτωσης που βάσει νόμου 
απαγορεύεται ο περιορισμός ευθύνης, δε θα 
φέρουμε ευθύνη προς εσάς για συμπτωματικές, 
ειδικές, τιμωρητικές ή αποθετικές ζημίες οι οποίες 
προκαλούνται από δικές μας πράξεις ή 
παραλείψεις στα πλαίσια της παρούσας 
Συμφωνίας.  Αυτός ο περιορισμός θα 
περιλαμβάνει απαιτήσεις που σχετίζονται με 
απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
απώλεια κερδών, απώλεια ευκαιρίας,  αποτυχία 
περιορισμού ζημιάς, απώλεια καλής πίστης ή 
φήμης ή την αλλοίωση ή την απώλεια δεδομένων. 

21.5 Άνευ βλάβης προς οποιοδήποτε άλλο περιορισμό 
της ευθύνης μας που προβλέπεται στα πλαίσια της 
παρούσας Συμφωνίας, το μέγιστο ποσό της 
ευθύνης μας, για τυχόν απώλεια την οποία έχετε 
υποστεί στα πλαίσια κάποιας Συναλλαγής, θα είναι 
αντίστοιχο του Περιθωρίου που θέσατε ως προς 
την εν λόγω Συναλλαγή. 

21.6 Θα φέρετε ευθύνη απέναντι στην Monecor 
(London) Limited, τα ιδρυτικά μέλη της, τα στελέχη 
της, τους διευθυντές, υπαλλήλους, 
αντιπροσώπους, διαδόχους  και / ή πληρεξουσίους 
της, για όλες τις Απώλειες, απαιτήσεις, τις 
διαδικασίες και τα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων, 
αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, των 
νομικών εξόδων και των εξόδων των 
εμπειρογνωμόνων) που προκύπτουν από ή σε 
σχέση με (i) οποιαδήποτε αδυναμία από την 
πλευρά σας να εκπληρώσετε κάποια από τις 
υποχρεώσεις σας στα πλαίσια της παρούσας 
Συμφωνίας, (ii) οποιαδήποτε λανθασμένη 
πληροφορία ή δήλωση που έχετε κάνει προς εμάς 
ή τρίτο μέρος, ή (iii) οποιαδήποτε  πράξη ή 
παράλειψη ή απάτη  από μέρους σας ή από 
Εξουσιοδοτημένο Άτομο ή από οποιοδήποτε 
άτομο έχει πρόσβαση στον λογαριασμό 
συναλλαγών σας, χρησιμοποιώντας τον αριθμό 
λογαριασμού που σας έχει δοθεί, user name ή 
password, είτε έχετε επιτρέψει είτε όχι τέτοιου 
είδους πρόσβαση.  
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22 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

22.1 Έχουμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να 
διαφοροποιήσουμε την παρούσα Συμφωνία κατά 
διαστήματα ύστερα από ειδοποίηση προς εσάς, 
δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν, εκτός αν η εν 
λόγω τροποποίηση ή διαφοροποίηση απαιτείται 
συντομότερα λόγω αλλαγής του ισχύοντος 
Κανονισμού.  Θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε και 
συμφωνείτε με την τροποποίηση ή 
διαφοροποίηση εκτός αν ειδοποιήσετε περί του 
αντιθέτου. Αν εξακολουθήσετε να χρησιμοποιείτε 
τις Υπηρεσίες κατόπιν της ειδοποίησης αυτής, θα 
θεωρηθεί ότι δέχεστε και συμφωνείτε με το 
περιεχόμενο της διαφοροποίησης. Αν πράγματι 
διαφωνείτε με την τροποποίηση ή 
διαφοροποίηση, αυτή η τροποποίηση ή 
διαφοροποίηση δεν θα είναι δεσμευτική για εσάς, 
όμως ο Λογαριασμός ή οι Λογαριασμοί 
Συναλλαγών σας θα ανασταλούν και θα είστε 
υποχρεωμένος να κλείσετε το Λογαριασμό ή τους 
Λογαριασμούς Συναλλαγών σας το συντομότερο 
ευλόγως δυνατό. Η όποια τροποποίηση ή 
διαφοροποίηση θα υπερισχύει της όποιας 
προηγούμενης συμφωνίας μας πάνω στο ίδιο 
θέμα. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή 
διαφοροποίηση θα εφαρμόζεται σε όλες τις 
ανοιχτές Συναλλαγές, καθώς και σε όλες τις 
Εντολές κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος και 
μετέπειτα της σχετικής τροποποίησης ή 
διαφοροποίησης.  

22.2 Καμία καθυστέρηση στην άσκηση ή η μη άσκηση, 
και από τις δύο πλευρές, ενός δικαιώματος, 
εξουσίας ή θεραπείας που παρέχεται από το νόμο 
ή στα πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας ή σε 
σχέση με την παρούσα Συμφωνία (για παράδειγμα: 
αναφορικά με μία Κλήση Περιθωρίου - Margin Call) 
δε θίγει το εν λόγω δικαίωμα, εξουσία ή θεραπεία, 
ούτε λειτουργεί ως παραίτηση ή υπαναχώρηση 
από το δικαίωμα αυτό.  Οποιαδήποτε παραίτηση ή 
υπαναχώρηση θα πρέπει να δίδεται συγκεκριμένα 
και γραπτώς και να φέρει την υπογραφή του 
μέρους που την δίδει. 

22.3 Τα δικαιώματα και οι θεραπείες που δικαιούται το 
κάθε μέρος στα πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας 
είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν άλλα 
δικαιώματα και θεραπείες του μέρους αυτού 
σύμφωνα με το δίκαιο. Το κάθε μέρος μπορεί να 
ασκεί καθένα από τα δικαιώματά του όσο τακτικά 
θεωρεί ότι είναι αναγκαίο. 

22.4 Δε χρειαζόμαστε τη συγκατάθεση κανενός 
Συνεργάτη ή Συνδεδεμένης Εταιρείας μας, 
προκειμένου να τροποποιήσουμε, να 
διαφοροποιήσουμε, να αναστείλουμε, να 
ακυρώσουμε ή να καταργήσουμε οποιαδήποτε 
πρόνοια της παρούσας Συμφωνίας. 

23 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ 
23.1 Είναι δική σας ευθύνη να ανανεώνετε τα 

στοιχεία επικοινωνίας σας και να μας 
ενημερώνετε άμεσα για τυχόν αλλαγές. 
Αν οποιαδήποτε στιγμή δεν είστε σε θέση, για 
οποιονδήποτε λόγο, να επικοινωνήσετε μαζί μας ή 
αν δεν λάβετε κάποια ενημέρωση που 
αποστέλλεται από εμάς στο πλαίσιο της παρούσας 
συμφωνίας, 
(α) δεν θα ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε απώλεια, 
ζημία ή κόστος που προκαλείται σε σας από 
οποιαδήποτε ενέργεια, σφάλμα  καθυστέρηση ή 
παράλειψη που προκύπτει από αυτήν όταν αυτή η 
απώλεια, ζημία ή κόστος είναι αποτέλεσμα της 
αδυναμίας σας να ανοίξετε μία Συναλλαγή� και 
(β) εκτός από την περίπτωση που η αδυναμία 
σας να μας δώσετε οδηγίες ή να επικοινωνήσετε 
μαζί μας απορρέει από δική μας απάτη, εσκεμμένη 
παράλειψη ή αμέλεια, δεν θα ευθυνόμαστε για 
οποιαδήποτε άλλη απώλεια, ζημία ή κόστος που 
θα επιβαρυνθείτε ή θα προκληθεί σε σας μέσω 
οποιασδήποτε ενέργειας, σφάλματος ή 
παράλειψης που απορρέει από αυτήν 
συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό, της 
απώλειας, ζημίας ή κόστους που είναι αποτέλεσμα 
της αδυναμίας σας να κλείσετε μια Συναλλαγή.  

23.2 Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε 
επικοινωνία μεταβιβάζεται από εσάς ή εκ μέρους 
σας πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη και μας 
εξουσιοδοτείτε να βασιστούμε και να ενεργήσουμε 
επ’ αυτής και να μεταχειριστούμε ως πλήρως 
εξουσιοδοτημένοι και δεσμευμένοι απέναντί σας 
οποιαδήποτε ενημέρωση (είτε γραπτή είτε όχι) την 
οποία εύλογα πιστεύουμε ότι έχει γίνει ή 
μεταδοθεί από εσάς ή εκ μέρους σας ή εκ μέρους 
οποιουδήποτε πράκτορα ή μεσάζοντα ο οποίος 
πιστεύουμε εύλογα ότι έχει εξουσιοδοτηθεί από 
εσάς. 

23.3 Ανάλογα με τους Ισχύοντες Κανονισμούς, η μεταξύ 
μας επικοινωνία με τη χρήση ηλεκτρονικών 
υπογραφών θα είναι εξίσου δεσμευτική με τις 
επικοινωνίες που φέρουν ιδιόχειρη υπογραφή. 
Συμφωνώντας με αυτούς τους όρους και τις 
προϋποθέσεις, συναινείτε να λαμβάνετε 
αλληλογραφία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, 
παρά το γεγονός ότι ορισμένες επικοινωνίες 
οφείλουν να πραγματοποιούνται 
χρησιμοποιώντας ανθεκτικό μέσο σύμφωνα με 
τους Ισχύοντες Κανονισμούς. Με την επιφύλαξη 
της γενικότητας των ανωτέρω, οι εντολές που 
υποβάλλονται ή άλλες οδηγίες που παρέχονται με 
τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων θα συνιστούν 
αποδεικτικά στοιχεία των εν λόγω εντολών ή 
οδηγιών. Αν δεν επιθυμείτε να επικοινωνείτε 
πλέον με αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να 
ανακαλέσετε γραπτώς τη συναίνεση που 
παρείχατε. 
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23.4 Διά του παρόντος συναινείτε όλες οι τηλεφωνικές 
επικοινωνίες που πραγματοποιούνται από εσάς ή 
προς εσάς ή για λογαριασμό σας να 
καταγράφονται. Οι εν λόγω ηχογραφήσεις θα 
αποτελέσουν αποκλειστική μας ιδιοκτησία και 
ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς, για την επιβεβαίωση οδηγιών, ως 
αποδεικτικό στοιχείο στην περίπτωση διαφοράς ή 
για οποιοδήποτε άλλο λόγο χρειαστεί από την 
Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (FCA). 
Θα διατηρούμε την καταγραφή των τηλεφωνικών 
επικοινωνιών όπως απαιτείται από τους κανόνες 
της Αρχής Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς. 

23.5 Σε γενικές γραμμές δεν δεχόμαστε οδηγίες από 
εσάς, εκτός κι αν αυτό συμβαίνει προφορικά μέσω 
της τηλεφωνικής γραμμής που έχει ορισθεί ή 
ηλεκτρονικά μέσω της δικής μας πλατφόρμας 
συναλλαγών (ή με κάποιον άλλο τρόπο που έχει 
συμφωνηθεί από πριν μαζί μας). 

23.6 Συναινείτε στην παραλαβή εγγράφων σε 
ηλεκτρονική μορφή μέσω email, μέσω του 
Δικτυακού μας Τόπου ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα. 

23.7 Κατά διαστήματα μπορεί να σας παρέχουμε 
πληροφορίες οι οποίες παρουσιάζουν τα 
υπόλοιπά σας σε διάφορα νομίσματα στην 
αντίστοιχη αξία του Νομίσματος Βάσης σας, 
χρησιμοποιώντας τις τιμές που ισχύουν στην 
αγορά κατά τη χρονική στιγμή παραγωγής της 
πληροφορίας. Ωστόσο, εκτός κι αν έχουμε 
μετατρέψει τα μη Βασικά Νομίσματα σύμφωνα με 
την παρ. 5.7 (Μετατροπή Συναλλάγματος), τα 
υπόλοιπα δεν μετατρέπονται στην πράξη και η 
παρουσίαση της πληροφορίας στο Νόμισμα Βάσης 
θα προορίζεται μόνο για την ενημέρωσή σας. 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 
23.8 Η επιβεβαίωση της Συναλλαγής σας θα 

εμφανίζεται ηλεκτρονικά στο Λογαριασμό 
Συναλλαγών σας, και (θα αποστέλλεται) μέσω 
email ανάλογα με  τις προτιμήσεις ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας σας -. Μπορείτε να αλλάξετε  τις 
προτιμήσεις σας, μέσω του Λογαριασμού 
Συναλλαγών σας ή ερχόμενοι σε επαφή μαζί μας. 
Σε περίπτωση που αναμένετε επιβεβαίωση και 
αυτή δεν εμφανίζεται στην online πλατφόρμα 
συναλλαγών, θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε. Θα 
πρέπει να ελέγχετε ότι η επιβεβαίωση της 
Συναλλαγής περιέχει τα σωστά στοιχεία της 
Συναλλαγής στην οποία αναφέρεται. Αν 
αμφισβητείτε κάποια από τα στοιχεία, θα πρέπει 
να μας ενημερώσετε αμέσως και το ζήτημα θα 
αντιμετωπιστεί σύμφωνα με την παρ. 19 
(Ερωτήσεις, Παράπονα και Αμφισβητήσεις). Αν δεν 
έχετε λάβει την εν λόγω επιβεβαίωση της 
Συναλλαγής, ενώ πιστεύετε ότι θα έπρεπε, είναι 
δική σας ευθύνη να το διερευνήσετε. Σας 
παροτρύνουμε να διατηρείτε, ως αρχείο, ένα 

τυπωμένο αντίγραφο για όλες τις επιβεβαιώσεις 
Συναλλαγών. 

23.9 Αν μία επιβεβαίωση Συναλλαγής περιέχει κάποιο 
λάθος ή είναι ανακριβής κατά οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο, αυτό δε θα επηρεάσει την εγκυρότητα της 
σχετικής υποκείμενης Συναλλαγής η οποία έχει 
εκτελεστεί. Ωστόσο, η επιβεβαίωση Συναλλαγής η 
οποία αναφέρεται σε Συναλλαγή με λανθασμένη 
τιμή δεν είναι δεσμευτική για εμάς. Βλ. παρ. 9.19-
9.24 (Οι Τιμές μας). 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ 
23.10 Όλες οι επικοινωνίες που σχετίζονται με την 

παρούσα Συμφωνία, είτε πρόκειται για 
αλληλογραφία, είτε για έγγραφα, γραπτές  
ειδοποιήσεις, επιβεβαιώσεις, δηλώσεις κ.α. θα σας 
αποστέλλονται σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία 
επικοινωνίας που μας έχετε δώσει. Είναι δική σας 
ευθύνη να διασφαλίσετε ότι είμαστε, ορθώς 
ενημερωμένοι για όλες τις αλλαγές. Όλες οι 
επικοινωνίες αναφορικά με αυτά θα θεωρούνται 
ότι διεξάγονται σωστά: 
(α) αν πρόκειται για ταχυδρομική αποστολή first 
class στην διεύθυνση που έχει δοθεί από εσάς, 
κατά την παράδοση, 
(β) αν πρόκειται για ιδιόχειρη παράδοση στη 
διεύθυνση που τελευταίως έχει δοθεί από εσάς, 
κατά τη στιγμή της εναπόθεσης σε αυτήν τη 
διεύθυνση, 
(γ) αν έχει σταλεί με fax ή γραπτό μήνυμα 
εναπόθεσης, μόλις έχει πραγματοποιηθεί η 
αποστολή στο fax ή στον αριθμό κινητού 
τηλεφώνου που έχει δοθεί από εσάς, ή 
(δ) αν έχει γίνει αποστολή μέσω email, μόλις έχει  
αποσταλεί στην τελευταία διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δοθεί από 
εσάς. 
Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ οποιασδήποτε 
πρόνοιας της αγγλικής έκδοσης της παρούσας 
Συμφωνίας και μίας Έκδοσης της Συμφωνίας σε 
άλλη γλώσσα από την Αγγλική, η αγγλική έκδοση 
θα  υπερισχύσει. 

23.11 Αν είμαστε σε θέση και είναι εμπορικά εύλογο να 
συμβεί αυτό, θα προσπαθήσουμε να σας 
προσφέρουμε έγγραφα και επικοινωνίες στη 
γλώσσα επιλογής σας.  

23.12 Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να 
επικοινωνούμε μαζί σας στην Αγγλική γλώσσα σε 
όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Συμφωνίας. 

23.13 Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι μπορούμε να σας 
καλέσουμε μέσω τηλεφώνου σε λογική ώρα ή να 
επικοινωνήσουμε μαζί σας με άλλο τρόπο χωρίς 
ρητή πρόσκληση. 

24 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
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24.1 Αποδέχεστε ότι θα μας παρέχετε προσωπικές 
πληροφορίες κατά την έννοια του Νόμου του 1998 
Περί Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Act 
1998), όταν υποβάλλετε αίτημα, προκειμένου να 
γίνετε πελάτης ή σε αντίστοιχες περιπτώσεις, κατά 
διαστήματα, και ότι μπορούμε να λάβουμε 
πληροφορίες από τρίτους, όπως ορίζεται 
παρακάτω, στην παρ. 24.4 Δίνετε τη συναίνεσή σας 
σε εμάς και τις Συνδεδεμένες Εταιρείες μας να 
επεξεργαστούν τις πληροφορίες σας για το 
άνοιγμα και τη διαχείριση του Λογαριασμού ή των 
Λογαριασμών Συναλλαγών σας σε σχέση με τις 
Υπηρεσίες κ.α. σύμφωνα με τη Δήλωση περί 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

24.2 Μπορείτε να βρείτε την Πολιτική περί Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων στον Δικτυακό μας Τόπο 
και να τη διαβάστε, πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία 
υποβολής αίτησης. 

24.3 Συμφωνείτε πως όπου είναι απαραίτητο για την 
παροχή Υπηρεσιών σε εσάς, μπορούμε να 
μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας σε άτομα που 
μας παρέχουν υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων 
ατόμων που μπορεί να βρίσκονται κι εκτός της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης κι εμείς θα 
διασφαλίσουμε ότι τα εν λόγω άτομα λαμβάνουν 
μέτρα προστασίας δεδομένων αντίστοιχα με αυτά 
που ορίζονται στην παρ. 24 και τα οποία 
επιβάλλονται σε εμάς από το εφαρμοστέο δίκαιο 
περί προστασίας δεδομένων για την προστασία 
των προσωπικών πληροφοριών. 

24.4 Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι τρίτοι μπορούν να 
μοιραστούν οποιαδήποτε από τις πληροφορίες 
σας μαζί μας και με άλλους οργανισμούς που 
σχετίζονται με αναφορά πιστοληπτικής 
ικανότητας, αναδιάρθρωση χρέους, πρόληψη και 
εξιχνίαση απάτης, πρόληψη και εξιχνίαση 
ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, και ότι εμείς με 
τη σειρά μας μπορούμε να μοιραστούμε τις 
πληροφορίες σας με αυτούς τους οργανισμούς. Οι 
πληροφορίες που μοιραζόμαστε μπορούν να 
επηρεάσουν την πιστοληπτική σας ικανότητα. 

24.5 Εκτός αν έχετε συμφωνήσει για το αντίθετο (είτε 
μέσω της online διαδικασίας υποβολής αιτήματος 
ή στη συνέχεια γραπτώς), ότι δηλαδή δεν 
επιθυμείτε να λαμβάνετε πληροφορίες από εμάς 
για προσεχτικά επιλεγμένες προσφορές και 
Προϊόντα ή άλλες χρήσιμες πληροφορίες, 
συμφωνείτε ότι μπορούμε να έρθουμε σε επαφή 
μαζί σας ηλεκτρονικά μέσω email, μέσω 
ταχυδρομείου, γραπτού μηνύματος ή μέσω 
τηλεφώνου (σε λογικές ώρες) για τους παραπάνω 
λόγους και για το χρονικό διάστημα που 
διατηρείτε λογαριασμό μαζί μας. 

24.6 Αν έχετε συνάψει συμφωνία με εμάς μέσω τρίτου, 
αποδέχεστε και συμφωνείτε να ανταλλάσσουμε 
πληροφορίες με αυτό το άτομο στον βαθμό που 
είναι απαραίτητο για εμάς για να εκπληρώσουμε 

τις υποχρεώσεις μας στα πλαίσια οποιασδήποτε 
συμφωνίας μπορεί να έχουμε με αυτό το άτομο. 
Αυτή η αποκάλυψη μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 
να μοιραζόμαστε δικές σας πληροφορίες, 
οικονομικές και προσωπικές, 
συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της αίτησής 
σας, της κατάστασης του λογαριασμού σας και της 
συναλλακτικής σας δραστηριότητας. Σε περίπτωση 
που δεν επιθυμείτε πλέον να αποκαλύπτουμε 
πληροφορίες στα εν λόγω άτομα, παρακαλούμε να 
μας ενημερώσετε γραπτώς. 

24.7 Αν επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες 
που έχουμε στη διάθεσή μας ή να διορθώσουμε 
οποιαδήποτε λανθασμένη πληροφορία, 
παρακαλούμε να μας ενημερώσετε γραπτώς. Ίσως 
να επιβαρυνθείτε με κάποιο κόστος για την 
παροχή πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες. 
Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι σύμφωνα με το 
Νόμο του 1998 περί Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων, ορισμένες πληροφορίες μπορεί να μην 
αποκαλύπτονται ή ίσως να μην είμαστε σε θέση να 
αποκαλύψουμε πληροφορίες που ζητάτε. 

25 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
25.1 Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας 

τα “Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας” 
αναφέρονται σε όλες τις ευρεσιτεχνίες, 
δικαιώματα σε εφευρέσεις, μοντέλα χρησιμότητας, 
πνευματική ιδιοκτησία (copyright) και σχετικά 
δικαιώματα, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, 
εμπορικά, επιχειρηματικά ονόματα και domain 
names, δικαιώματα σε εμπορική ενδυμασία, 
δικαιώματα καλής θέλησης ή μήνυσης για 
πλαστοπροσωπία, δικαιώματα αθέμιτου 
ανταγωνισμού, δικαιώματα σχεδιασμού, 
δικαιώματα επί λογισμικού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, δικαίωμα βάσεων δεδομένων, 
τοπογραφικά δικαιώματα, ηθικά δικαιώματα, 
δικαιώματα σε εμπιστευτικές πληροφορίες 
(συμπεριλαμβανομένης τεχνογνωσίας και 
εμπορικών μυστικών), και οποιοδήποτε άλλο 
δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, κατοχυρωμένο 
ή μη, συμπεριλαμβανομένων όλων των 
εφαρμογών γι’ αυτά τα δικαιώματα, καθώς και των 
ανανεώσεων και επεκτάσεων αυτών των 
δικαιωμάτων, και όλων των παρόμοιων ή 
αντίστοιχων δικαιωμάτων ή τρόπων προστασίας 
σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. 

25.2 Όλα τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας των 
Προϊόντων, Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 
ή του Δικτυακού Τόπου ή οποιουδήποτε άλλου 
πράγματος έχετε προμηθευτεί από εμάς ή όλα τα 
Δικαιώματα (Πνευματικής Ιδιοκτησίας) που 
απορρέουν από αυτά ή σχετίζονται με αυτά, στο 
βαθμό που δεν βρίσκονται στην κατοχή τρίτου, θα 
ανήκουν σε εμάς. 
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25.3 Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι, σε σχέση με τα 
Πνευματικά Δικαιώματα τρίτων σε Προϊόντα, 
Υπηρεσίες, Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ή Δικτυακό 
Τόπο ή σε οτιδήποτε άλλο έχετε προμηθευτεί από 
εμάς, η χρήση από την πλευρά σας των εν λόγω 
δικαιωμάτων θα πραγματοποιείται υπό τον όρο 
ότι εμείς θα λάβουμε γραπτή άδεια από το σχετικό 
δικαιοπάροχο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, 
που θα μας δίνει το δικαίωμα να παραχωρήσουμε 
την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων αυτών σε 
εσάς. 

25.4 Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι δεν πρέπει να 
προμηθεύετε οποιαδήποτε Ηλεκτρονική Υπηρεσία 
ή τον Δικτυακό μας Τόπο (ή μέρος αυτών) σε 
κανένα, ούτε μπορείτε να αντιγράψετε τα 
Προϊόντα, τις Υπηρεσίες, τις Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες ή τον Δικτυακό Τόπο. 

25.5 Μπορούμε κατά διαστήματα να σας παρέχουμε 
υλικό σε σχέση με τα Προϊόντα μας, τις Υπηρεσίες, 
τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ή τον Δικτυακό Τόπο. 
Δεν πρέπει να αμαυρώνετε, να αλλοιώνετε ή με 
άλλο τρόπο να καταστρέφετε οποιαδήποτε 
πνευματική ιδιοκτησία (copyright) ή άλλες 
ιδιόκτητες ενημερώσεις που σας προμηθεύουμε ή 
να αποκαλύπτετε, δημοσιεύετε, ή με άλλο τρόπο 
διαθέτετε αυτό το υλικό σε τρίτους. Θα πρέπει να 
χρησιμοποιείτε μόνο το υλικό που σας 
προμηθεύουμε και αφορά στη λειτουργία του 
λογαριασμού σας, ενώ κατά το κλείσιμο του 
λογαριασμού σας, το εν λόγω υλικό θα πρέπει να 
επιστρέφεται σε εμάς. 

25.6 Οτιδήποτε σας προμηθεύουμε, σας παρέχεται σε 
μη αποκλειστική βάση και διατηρούμε το δικαίωμα 
να σταματήσουμε αυτήν την προμήθεια και να 
τερματίσουμε τη χρήση του Προϊόντος, της 
Υπηρεσίας, της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας, του 
Δικτυακού Τόπου ή οποιουδήποτε άλλου 
πράγματος παρέχουμε σε εσάς. 

26 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ 
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

26.1 Η παρούσα Συμφωνία θα ερμηνεύεται σύμφωνα με 
το αγγλικό και το ουαλικό δίκαιο. 

26.2 Τα συμβαλλόμενα μέρη υπόκεινται αμετάκλητα 
στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αγγλικών 
δικαστηρίων του Λονδίνου για την διευθέτηση 
διαφορών (συμπεριλαμβανομένων μη συμβατικών 
διαφορών ή αξιώσεων) που μπορεί να προκύψουν 
σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία, εκτός του ότι 
θα μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, (ή 
όπου απαιτείται από τους Ισχύοντες Κανονισμούς) 
να ξεκινήσουμε και να ακολουθήσουμε 
διαδικασίες σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία κι 
εσείς παραιτείστε κάθε δικαιώματος αντίρρησης 
ως προς αυτό με επίκληση του χώρου ή του 
δικαστηρίου. 

27 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
27.1 Δε μπορείτε να εκχωρήσετε ή να μεταφέρετε 

κανένα από τα δικαιώματά σας ή τις υποχρεώσεις 
σας στα πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας, χωρίς 
προηγούμενη γραπτή συναίνεση.  

27.2 Μπορούμε να εκχωρήσουμε και να μεταφέρουμε 
όλα ή κάποια από τα δικαιώματά μας και τις 
υποχρεώσεις μας στα πλαίσια αυτής της 
Συμφωνίας μετά από σχετική ειδοποίηση προς 
εσάς, χωρίς να έχουμε καμία υποχρέωση να 
λάβουμε άδεια από εσάς. Οποιαδήποτε τέτοιου 
είδους μεταφορά ή εκχώρηση θα υπόκειται στην 
έγγραφη ανάληψη από την πλευρά του 
εντολοδόχου ότι δεσμεύεται από και εφαρμόζει τις 
υποχρεώσεις μας στα πλαίσια της παρούσας 
Συμφωνίας. 

28 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ 
28.1 Αν επιθυμείτε να εξουσιοδοτήσετε ένα τρίτο 

πρόσωπο (για παράδειγμα έναν οικονομικό 
διαχειριστή) για να προβεί σε Εντολές ή να 
τοποθετήσει Συναλλαγές εκ μέρους σας σε σχέση 
με το Λογαριασμό Συναλλαγών σας (ένα 
“Εξουσιοδοτημένο Άτομο”), μπορείτε να το 
πράξετε αρκεί να μας έχετε ειδοποιήσει γραπτώς 
σε μορφή ικανοποιητική για εμάς και να σας 
έχουμε παράσχει τη γραπτή συναίνεσή μας. 
Μπορεί να σας ζητήσουμε να επισημοποιήσετε το 
διορισμό ενός Εξουσιοδοτημένου Ατόμου με τη 
σύναψη, ως πράξης, ενός πληρεξουσίου. 
Διατηρούμε το δικαίωμα να μη δώσουμε τη 
συγκατάθεσή μας (ή, αν έχει προηγουμένως δοθεί, 
να αποσύρουμε τη συγκατάθεσή μας με έγκαιρη 
ειδοποίηση) και δεν θα είμαστε υποχρεωμένοι να 
σας παράσχουμε εξηγήσεις. 

28.2 Θα είστε υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις και 
παραλείψεις από πλευράς του Εξουσιοδοτημένου 
Προσώπου. Δεν θα είναι καθήκον μας να 
παρακολουθούμε τις Συναλλαγές, τις Εντολές ή 
άλλες πράξεις ή παραλείψεις ή να αποδείξουμε το 
κύρος αυτού του Εξουσιοδοτημένου Ατόμου. 

28.3 Θα είστε υπεύθυνοι για τις όποιες συναλλαγές 
φαινομενικά έγιναν εκ μέρους σας. Μπορεί να 
δράσουμε σύμφωνα με τις όποιες εντολές 
πιστεύουμε προέρχονται καλή τη πίστη από ένα 
Εξουσιοδοτημένο Άτομο. 

28.4 Η παροχή κεφαλαίων από τρίτο πρόσωπο, και η 
αποδοχή τους από εμάς, σε σχέση με συναλλαγές 
στο λογαριασμό σας, δεν σας απαλλάσσει με 
κανένα τρόπο από τις υποχρεώσεις σας, ούτε 
επηρεάζει τις ευθύνες σας προς εμάς σύμφωνα με 
την παρούσα Συμφωνία. 

28.5 Για την αποφυγή αμφιβολιών, μπορούμε να 
κλείσουμε τις ανοικτές Συναλλαγές σας και το 
Λογαριασμό ή τους Λογαριασμούς Συναλλαγών 
σας, κατόπιν πληροφόρησης περί του θανάτου 
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σας. Η περιουσία σας θα παραμένει υπεύθυνη για 
τα όποια ποσά μας χρωστάτε. Μπορούμε (αλλά 
χωρίς την όποια παραχώρηση ή δήλωση, δεν 
είμαστε υποχρεωμένοι) να δράσουμε σύμφωνα με 
τις οδηγίες των προσωπικών σας αντιπροσώπων. 

29 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 
29.1 Τα τρίτα πρόσωπα δεν προτίθενται ο όποιος όρος 

της παρούσας Συμφωνίας να είναι εφαρμοστέος 
σύμφωνα με το Νόμο Contracts (Rights of Third 
Parties) Act 1999 με την εξαίρεση Συνεργάτη ή 
Συνεργαζόμενης με εμάς Εταιρείας που έχει το 
δικαίωμα να επιβάλει τους όρους της παρούσας 
Συμφωνίας σύμφωνα με τη συγκεκριμένη 
νομοθεσία. 

30 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ 
30.1 Αν κάποιο μέρος ή πρόβλεψη της παρούσας 

Συμφωνίας είναι άκυρο ή μη εφαρμόσιμο, τότε το 
υπόλοιπο της πρόβλεψης ή όλες οι υπόλοιπες 
προβλέψεις της παρούσας Συμφωνίας θα 
παραμείνουν έγκυρες και εφαρμόσιμες. 

31 ΛΥΣΗ 
31.1 Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να λυθεί: 

(α) άμεσα από εμάς σύμφωνα με την παράγραφο 
20 (Γεγονότα Παραβίασης και Κλεισίματος 
Λογαριασμών) ή μετά από δέκα (10) ημερολογιακές 
ημέρες ειδοποίησης προς εσάς, γραπτώς, ή 
(β) από εσάς μετά από δέκα (10) ημερολογιακές 
ημέρες γραπτής ειδοποίησης 

31.2 Κατόπιν μιας τέτοιας ειδοποίησης, οι όποιες 
ανοιχτές Συναλλαγές θα συνεχιστούν μέχρι να 
κλείσουν ή να εκπνεύσουν σύμφωνα με την 
παρούσα Συμφωνία. Η παράδοση της όποιας 
ειδοποίησης τερματισμού δεν θα επηρεάσει την 
όποια υποχρέωση ή ευθύνη μπορεί να έχει ήδη 
προκύψει σε σχέση με τις όποιες ανοιχτές 
Συναλλαγές ή με άλλο τρόπο, σύμφωνα με την 
παρούσα Συμφωνία. 

31.3 Για μεγαλύτερη σιγουριά, οι ακόλουθες 
προβλέψεις θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε 
πλήρη ισχύ και δράση κατόπιν τερματισμού της 
παρούσας Συμφωνίας: παράγραφοι 19 
(Συμφωνίες, Παράπονα ή Αμφισβητήσεις), 21 
(Αποζημίωση και Ευθύνη), 23 (Επικοινωνίες και 
Ειδοποιήσεις), 24 (Προστασία Δεδομένων), 25 
(Πνευματική Ιδιοκτησία), 26 (Εφαρμοστέος Νόμος 
και Δικαιοδοσία), 27 (Εκχώρηση), 29 (Δικαιώματα 
Τρίτων), 30 (Διαχωρισμός) και 32 (Ερμηνεία). 

31.4 Η παρούσα Συμφωνία δεν έχει ελάχιστη διάρκεια. 
Εφόσον οι Συναλλαγές που μπορεί να 
τοποθετήσετε υπόκεινται σε διακυμάνσεις των 
αγορών, είμαστε υποχρεωμένοι να σας παρέχουμε 
το δικαίωμα ακύρωσης. 

32 ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
32.1 Οι επικεφαλίδες περιλαμβάνονται για ευκολία 

μόνο και δεν θα επηρεάσουν την ερμηνεία ή 
σύσταση της παρούσας Συμφωνίας. 

32.2 Εκτός αν το ερμηνευτικό πλαίσιο απαιτεί κάτι 
άλλο, οποιαδήποτε αναφορά σε: 
(α) παράγραφο, υποπαράγραφο, όρο, αποτελεί 
αναφορά σε παράγραφο, υποπαράγραφο ή όρο 
της παρούσας Συμφωνίας. 
(β) ένα μέρος ή μέρη, αναφέρεται σε μέρος ή μέρη 
(όπως μπορεί να ισχύει) της παρούσας Συμφωνίας. 
(γ) ένας νόμος ή νομική πρόβλεψη περιλαμβάνει 
την όποια ενσωμάτωση ή επαναθέσπιση, 
μετατροπή ή αντικατάσταση του ιδίου, του όποιου 
νόμου ή νομικής πρόβλεψης αποτελεί 
ενσωμάτωση, επαναθέσπιση, μετατροπή ή 
αντικατάσταση καθώς και της όποιας υπαγόμενης 
νομοθεσίας βρίσκεται σε ισχύ από καιρού εις 
καιρό και περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα ή εντολές 
που έχουν γίνει υπό το καθεστώς αυτής της 
θέσπισης. 
(δ) ένα άτομο περιλαμβάνει εταιρεία, 
συνεταιρισμό, καταπίστευμα, κυβέρνηση, πολιτεία 
ή πολιτειακό οργανισμό, ή την όποια συνεργασία 
ή κοινοπραξία (που μπορεί ή όχι να διαθέτει 
ξεχωριστή νομική υπόσταση), 
(ε) η ώρα της ημέρας αναφέρεται στην ώρα 
Λονδίνου, Ηνωμένου Βασιλείου και 
(στ) και έγγραφο εννοεί την αναφορά σε εκείνο το 
έγγραφο με τον τρόπο που αυτό αλλάζει, αποκτά 
προσθήκες ή αντικαθίσταται από καιρού εις καιρό. 

32.3 Οι όποιες λέξεις ακολουθούν τους όρους 
συμπεριλαμβανομένου, συμπεριλαμβάνουν, 
παράδειγμα, συγκεκριμένα ή παρόμοιες 
εκφράσεις, θα εκλαμβάνονται ως επεξηγηματικές 
και δεν θα περιορίζουν την έννοια των λέξεων, 
περιγραφών, ορισμών, φράσεων ή όρων που 
προηγούνται των όρων αυτών. 

32.4 Γενικές λέξεις δεν θα αποκτούν περιοριστική 
ερμηνεία επειδή προηγούνται ή έπονται λέξεις 
που σηματοδοτούν μια συγκεκριμένη τάξη 
δράσεων ή πραγμάτων και εννοιών. 

32.5 Εκτός αν τα συμφραζόμενα εννοούν αλλιώς, οι 
λέξεις στον ενικό θα περιλαμβάνουν και τον 
πληθυντικό, ενώ οι λέξεις στον πληθυντικό θα 
περιλαμβάνουν και τον ενικό. 

32.6 Οι παρακάτω λέξεις και φράσεις θα έχουν, εκτός 
αν ορίζεται διαφορετικά, τις σημασίες που 
ακολουθούν:. 
 
Ο Νόμος ορίζεται στην παρ. 2.5. 
 
Αφερεγγυότητα, σε σχέση με κάποιο 
(συμβαλλόμενο) μέρος, σημαίνει: 
(α) τη γενική εκχώρηση προς όφελος των 
πιστωτών, ή την εισαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης 
ή σύνθεσης με τους πιστωτές, ή 
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(β) τη γραπτή δήλωση (του συμβαλλόμενου 
μέρους) περί αδυναμίας πληρωμής των οφειλών 
του, καθώς αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες, ή 
(γ) την αναζήτηση, συγκατάθεση, συναίνεση (του 
συμβαλλόμενου μέρους) για τον διορισμό 
θεματοφύλακα ή ανάλογου λειτουργού αυτού ή 
οποιουδήποτε υλικού μέρους της περιουσίας του, 
ή 
(δ) την παρουσίαση ή υποβολή υπομνήματος σε 
σχέση με αυτό (το συμβαλλόμενο μέρος) σε 
οποιοδήποτε δικαστήριο ή πριν από τον 
ισχυρισμό οποιουδήποτε φορέα ή για την 
χρεοκοπία ή την αφερεγγυότητα του εν λόγω 
μέρους (ή άλλη ανάλογη διαδικασία) ή την 
αναζήτηση ρύθμισης, σύνθεσης, 
επαναπροσαρμογής ή παρόμοιας «ελάφρυνσης» 
στα πλαίσια τρέχουσας ή μελλοντικής διάταξης, 
νόμου ή κανονισμού, χωρίς το εν λόγω υπόμνημα 
να έχει παραμείνει ή να έχει απορριφθεί εντός 30 
ημερών από την υποβολή του (εκτός από την 
περίπτωση υπομνήματος για εκκαθάριση ή 
ανάλογη διαδικασία, όπου δεν εφαρμόζεται η 
περίοδος των 30 ημερών), ή 
(ε) τη σύγκλιση συνεδρίασης των πιστωτών του με 
σκοπό την εξέταση μίας εθελοντικής ρύθμισης. 
 
Η Συμφωνία ορίζεται στην παρ. 2.1. 
 
Ο Ισχύων Κανονισμός, ανάλογα με την 
περίπτωση, αναφέρεται: (α) στους Κανόνες της 
Αρχής Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (FCA), 
(β) στους κανόνες μίας σχετικής ρυθμιστικής ή 
άλλης κυβερνητικής αρχής, (γ) στους κανόνες ενός 
σχετικού Ανταλλακτηρίου, και (δ) σε όλους τους 
άλλους νόμους, κανόνες και κανονισμούς που 
ισχύουν κατά διαστήματα και που εφαρμόζονται 
στην παρούσα Συμφωνία ή τα Προϊόντα και τις 
Υπηρεσίες. 
 
Συνδεδεμένος έχει την έννοια που δίνεται στα 
πλαίσια των Κανόνων της Αρχής 
Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (FCA). 
 
Συνδεδεμένη Εταιρεία σημαίνει οποιαδήποτε 
εταιρεία χαρτοφυλακίου (holding company) ή 
θυγατρική εταιρεία (subsidiary company) (όπως 
ορίζεται στον Νόμο περί Εταιρειών του 2006), 
καθώς και/ή οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία της 
εν λόγω εταιρείας χαρτοφυλακίου ή των 
θυγατρικών της. 
 
Εξουσιοδοτημένο Άτομο σημαίνει οποιοδήποτε 
άτομο που έχει εξουσιοδοτηθεί να δίνει Εντολές ή 
να πραγματοποιεί Συναλλαγές για λογαριασμό σας 
σύμφωνα με την παρ. 28. 
 

Νόμισμα Βάσης (Base Currency) σημαίνει, για τις 
ανάγκες της συμφωνίας μας, το νόμισμα στο οποίο 
έχετε επιλέξει να μεταφράζεται ο λογαριασμός 
σας. 
 
Bid Offer Spread σημαίνει τη διαφορά μεταξύ της 
τιμής στην οποία ένα συμβόλαιο μπορεί να 
αγοραστεί και να πωληθεί σε μία δεδομένη 
χρονική στιγμή. 
 
Εργάσιμη Ημέρα σημαίνει μία ημέρα (εκτός 
Σαββάτου ή Κυριακής) κατά την οποία οι τράπεζες 
του Λονδίνου είναι ανοιχτές για τη διεξαγωγή των 
συναλλαγών των γενικών τραπεζικών εργασιών. 
 
Ταμειακό Υπόλοιπο σημαίνει το υπόλοιπο του 
λογαριασμού σας συμπεριλαμβανομένων όλων 
των χρεών / πιστώσεων και των κερδών / 
απωλειών από το κλείσιμο των Συναλλαγών. 
 
CFD ή Συμβόλαιο επί Διαφορών είναι μία 
συμφωνία για την ανταλλαγή της διαφοράς της 
αξίας ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος μεταξύ 
της χρονικής στιγμής που το συμβόλαιο ανοίγει 
και της χρονικής στιγμής κατά την οποία κλείνει. 
 
Οι Κανόνες περί των Χρημάτων των 
Πελατών αναφέρονται στους κανόνες που 
τίθενται στα πλαίσια του κεφαλαίου 7 για τα 
Περιουσιακά Στοιχεία του Πελάτη (CASS) του 
Εγχειριδίου Κανόνων και Οδηγιών της FCA. 
 
Διαδικασία Παραπόνων σημαίνει τη γραπτή μας 
πολιτική που διέπει τη διαχείριση των παραπόνων 
σχετικά με οποιαδήποτε πτυχή των Υπηρεσιών, 
όπως δημοσιεύεται κατά διαστήματα στον 
Δικτυακό μας Τόπο. 
 
Η Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων είναι 
διαθέσιμη στον Δικτυακό μας Τόπο ή μετά από 
σχετικό αίτημα. 
 
Εταιρική Δράση σημαίνει οποιοδήποτε 
δραστηριότητα μίας εταιρείας που επηρεάζει τους 
μετόχους της (παραδείγματα: split μετοχών, 
ενοποιήσεις, συγχωνεύσεις και υποπροϊόντα). 
 
Προφίλ Πελάτη (Customer Profile) είναι το 
προφίλ του πελάτη με τα ατομικά στοιχεία 
σύνδεσης ενός πελάτη όπως το όνομα χρήστη και 
ο κωδικός πρόσβασης το οποίο δίνει στον πελάτη 
πρόσβαση σε όλους τους Λογαριασμούς 
Συναλλαγών του. 
 
Η Ημέρα Αποδιοργάνωσης ορίζεται στην παρ. 
10.2. 
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Το Γεγονός που προκαλεί 
Αποδιοργάνωση ορίζεται στην παρ. 10.1. 
 
ΕΟΧ σημαίνει Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος 
(δηλαδή Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, 
Κύπρο, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Εσθονία, 
Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, 
Ιρλανδία, Ιταλία, Λεττονία, Λιθουανία, 
Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, 
Πορτογαλία, Ρουμανία, Δημοκρατία της Σλοβακίας, 
Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ισλανδία, Λίχνενσταϊν,  
Νορβηγία και Ηνωμένο Βασίλειο). 
 
Ηλεκτρονική Υπηρεσία σημαίνει οποιαδήποτε 
ηλεκτρονική υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων, 
χωρίς περιορισμό, μιας πλατφόρμας ETX Capital, 
των Trade-through Charts, του MT4, της 
πλατφόρμας συναλλαγών δυαδικών options, της 
άμεσης πρόσβασης στην αγορά, της 
δρομολόγησης εντολών ή υπηρεσίας 
πληροφοριών, στην οποία σας χορηγούμε 
πρόσβαση ή την οποία διαθέτουμε προς εσάς, είτε 
άμεσα είτε μέσω ενός τρίτου παρόχου υπηρεσιών. 
 
Ο Επιλέξιμος Αντισυμβαλλόμενος αναφέρεται 
στον πελάτη ο οποίος κατηγοριοποιείται σε καθ’ 
εαυτόν (per se) ή σε κατ’ επιλογήν επιλέξιμο 
αντισυμβαλλόμενο σύμφωνα με το κεφάλαιο 3.6 
του Εγχειριδίου Επιχειρηματικής Δεοντολογίας 
(Conduct of Business Sourcebook - COBS) της 
Αρχής Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (FCA). 
 
ETX Capital Platform (πλατφόρμα ΕΤΧ Capital) 
είναι μία πλατφόρμα συναλλαγών που 
προσφέρουμε κατά διαστήματα, αλλά δεν 
περιλαμβάνει τυχόν άλλες πλατφόρμες που 
σχεδιάζονται από τη MetaQuotes Software Corp, ή 
τη Markets Pulse P.S. Ltd.  
 
Γεγονός Αθέτησης Υποχρεώσεων (event of 
default) σημαίνει 
(α) μία Πράξη Αφερεγγυότητας που έχει σχέση με 
εσάς, 
(β) το θάνατό σας ως άτομο ή διανοητική 
διαταραχή σας, 
(γ) την παραβίαση εγγύησης ή δήλωσης στην 
οποία έχετε προβεί στα πλαίσια της παρούσας 
Συμφωνίας, 
(δ) την παροχή οποιασδήποτε δήλωσης ή 
εγγύησης από εσάς στα πλαίσια της παρούσας 
Συμφωνίας ή/και οποιασδήποτε πληροφορίας σε 
σχέση με την παρούσα Συμφωνία, η οποία είναι ή 
εξελίσσεται στη συνέχεια σε ψευδή και 
παραπλανητική, 
(ε) ποσά τα οποία μας οφείλετε και δεν 
καταβάλλονται σύμφωνα με την παρούσα 
Συμφωνία, και 

(στ) οποιαδήποτε χρονική στιγμή και περίοδο που 
θεωρούμε λογική, δεν είναι εφικτή η επικοινωνία 
μαζί σας ή δεν απαντάτε σε οποιαδήποτε 
ειδοποίηση ή αλληλογραφία από την πλευρά μας. 
 
Ανταλλαγή σημαίνει τυχόν ανταλλαγή 
αξιόγραφων και futures, εκκαθάριση, 
αυτορυθμιζόμενες οργανώσεις, εναλλακτικά 
συστήματα συναλλαγών ή πολυμερή μηχανισμό 
διαπραγμάτευσης, όπως μπορεί να προκύπτει από 
τα συμφραζόμενα. 
 
O Εμπειρογνώμων (Expert Advisor) αναφέρεται 
σε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα συναλλαγών 
το οποίο χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την 
πλατφόρμα “MetaTrader”. Οι εμπειρογνώμονες 
είναι ευρέως γνωστοί ως «ρομπότ» συναλλαγών 
(trading robots) και είναι προγραμματισμένοι  ή 
γραμμένοι σε γλώσσα MetaQuotes (MQL). 
 
Λήξη σε σχέση με ένα δικαίωμα προαίρεσης 
(option) σημαίνει την ημερομηνία και την ώρα 
κατά την οποία το option λήγει και όλα τα 
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σχετικά με αυτό 
σταματούν. 
 
Ληξιπρόθεσμη Συναλλαγή  είναι η Συναλλαγή η 
οποία λήγει σε προκαθορισμένη χρονική στιγμή 
στο μέλλον. 
 
Ημερομηνία Λήξης σημαίνει την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα κατά την οποία μία 
Συναλλαγή στα πλαίσια ενός συμβολαίου μπορεί 
να πραγματοποιηθεί. 
 
FCA σημαίνει την Αρχή Χρηματοοικονομικής 
Συμπεριφοράς, τον ρυθμιστή της βιομηχανίας 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών του Ηνωμένου 
Βασιλείου, καθώς και τους φορείς της ή 
οποιοδήποτε παρεπόμενο πρόσωπα, με τα οποία 
μπορεί να επικοινωνήσει κανείς στη διεύθυνση 25 
The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 
5HS ή μέσω του δικτυακού της τόπου 
www.fca.gov.uk.  
 
Κανόνες FCA σημαίνει τους Κανόνες της FCA, 
όπως αυτοί διαφοροποιούνται, τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται κατά περιόδους από την FCA και 
παρουσιάζονται στο Εγχειρίδιο Κανόνων και 
Οδηγιών της FCA. Για περισσότερες πληροφορίες 
παρακαλούμε επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο 
της FCA www.fca.org.uk ή 
http://fshandbook.info/FS/html/FCA.  
 
Financial Spread Bet (Στοιχηματισμός σε 
ανοίγματα τιμών επί χρηματοοικονομικών 
εργαλείων) είναι ένα στοίχημα επί της διαφοράς 
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ανάμεσα στις τιμές ανοίγματος και κλεισίματος 
ενός συμβολαίου. Η τιμή ανοίγματος και 
κλεισίματος ενός συμβολαίου καθορίζεται σε 
σχέση με την τιμή της Υποκείμενης Αγοράς. Ο 
στοιχηματισμός σε ανοίγματα τιμών επί 
χρηματοοικονομικών εργαλείων  είναι μια νομικά 
δεσμευτική σύμβαση δυνάμει του άρθρου 412 του 
Νόμου. Ο Στοιχηματισμός σε ανοίγματα τιμών 
επί χρηματοοικονομικών εργαλείων 
διατίθεται μόνο σε άτομα που κατοικούν στο 
Ηνωμένο Βασίλειο ή τη Δημοκρατία της 
Ιρλανδίας.  
 
Το Γεγονός Ανωτέρας Βίας ορίζεται στην παρ. 
18.2. 
 
FX σημαίνει ανταλλαγή συναλλάγματος. 
 
Ο FX Dealing Guide είναι διαθέσιμος στον 
Δικτυακό μας Τόπο ή κατόπιν σχετικού αιτήματος. 
 
Εγγυημένος Τερματισμός (Guaranteed Stop) 
σημαίνει μία Εντολή Τερματισμού Απώλειας (Stop 
Loss Order) η οποία, εγγυούμαστε ότι δε θα 
υπερβαίνεται από τη διολίσθηση της αγοράς. 
 
Ανώμαλη Εξέλιξη Συμφωνίας Αντιστάθμισης 
Κινδύνου (Hedging Disruption) σημαίνει 
περιστάσεις κατά τις οποίες δεν είναι εφικτό, αφού 
έχει καταβληθεί κάθε εύλογη (αλλά όχι περαιτέρω) 
εμπορική προσπάθεια, να επιτευχθούν τα εξής: 
(α) απόκτηση, θέσπιση, επαναφορά, 
υποκατάσταση, διατήρηση, ρευστοποίηση ή 
διάθεση συναλλαγής ή περιουσιακού στοιχείου 
που κρίνεται απαραίτητο για την αντιστάθμιση 
οποιουδήποτε κινδύνου σχετίζεται ή συνδέεται με 
τη σχετική Συναλλαγή, ή 
(β) επίτευξη, ανάκτηση ή αποστολή μέσω 
εμβάσματος των προσόδων οποιασδήποτε 
ανάλογης συναλλαγής ή περιουσιακού στοιχείου 
 
Δείκτης (Indicator) αντικείμενο τεχνικής 
ανάλυσης πάνω σε διάγραμμα means a technical 
analysis object imposed onto a chart που 
χρησιμοποιείται για να προβλέψει τη μελλοντική 
κίνηση της τιμής της σχετικής αγοράς. Τυπικά 
υπάρχουν δύο είδη δεικτών (indicators): οι δείκτες 
τάσης (trend indicators) και οι ταλαντωτές 
(oscillators). 
 
Αρχική Απαίτηση Περιθωρίου (Initial Margin 
Requirement) σημαίνει το ελάχιστο ποσό που 
απαιτείται να κατατεθεί για τον άνοιγμα μίας CFD 
Συναλλαγής. 
 
 

Τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας έχουν 
την έννοια της παρ. 25.1. 
 
Ο όρος ‘Intrinsic Value’ για ένα a call option 
υπάρχει, όταν η τιμή της Αγοράς είναι υψηλότερη 
από την Τιμή Διάθεσης (Strike Price). Αντίθετα, ένα 
option έχει intrinsic value, αν η Τιμή Διάθεσης 
(Strike Price) είναι υψηλότερη από την τιμή της 
Αγοράς. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό intrinsic value 
υπολογίζεται αφαιρώντας την Τιμή Διάθεσης από 
την τιμή Αγοράς. 
 
Ο Κοινός Λογαριασμός έχει την έννοια της παρ. 
3.2. 
 
Εντολή Περιορισμού (Limit Order) είναι η 
εντολή για το κλείσιμο συμφωνίας σε μία 
συγκεκριμένη Αγορά, αν η τιμή μας σε αυτήν την 
Αγορά είναι πιο ευνοϊκή για εσάς. 
 
Αξία Ρευστοποίησης σημαίνει το σύνολο του 
Ταμειακού Υπολοίπου, καθώς και τα κέρδη / 
απώλειες που προκύπτουν από τις ανοιχτές 
Συναλλαγές. 
 
Οι Απώλειες  σε σχέση με οποιοδήποτε ζήτημα, 
γεγονός ή περίσταση, περιλαμβάνει όλες τις 
απαιτήσεις, ισχυρισμούς, δράσεις, διαδικασίες, 
ζημίες, πληρωμές, απώλειες συναλλαγών, δαπάνες, 
έξοδα ή λοιπές υποχρεώσεις, καθώς και κάθε 
επακόλουθη έμμεση ή ειδική απώλεια, 
συμπεριλαμβανομένης, χωρίς όμως να 
περιορίζεται σε απώλεια ή κέρδη, απώλειας 
εισοδήματος, απώλειας αναμενόμενων 
αποταμιεύσεων και απώλειας ευκαιρίας. 
 
Περιθώριο Συντήρησης (Maintenance 
Margin) σημαίνει το σύνολο των κεφαλαίων που 
απαιτούνται για το άνοιγμα μίας Συναλλαγής. 
 
Το Πρόδηλο Σφάλμα ορίζεται στην παρ. 9.22. 
 
Περιθώριο (Margin) σημαίνει Initial Margin 
Requirement και / ή Maintenance Margin και 
ορισμένες φορές αναφέρεται ως 'variation margin". 
 
Κλήση Περιθωρίου (Margin Call) σημαίνει 
ζήτηση ή θεωρούμενη ζήτηση κεφαλαίων, 
προκειμένου να φέρετε τα διαθέσιμα κεφάλαια 
Συναλλαγών σας στο μηδέν (0) ή και παραπάνω. 
 
Αγορά σημαίνει μία μοναδική ομάδα Προϊόντων 
που βασίζεται στην κίνηση των τιμών μίας 
Υποκείμενης Αγοράς. 
 
Εντολή Αγοράς σημαίνει μία Εντολή στην τιμή της 
τρέχουσας ισχύουσας τιμής της Αγοράς. 
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Negative Slippage (αρνητική ολίσθηση) είναι η 
ολίσθηση που οδηγεί σε τιμή εκτέλεσης η οποία 
είναι χειρότερη από την τιμή που ζητήθηκε από 
τον πελάτη.  
 
Συναλλαγή που δεν λήγει σημαίνει μια 
Συναλλαγή που δεν έχει ημερομηνία λήξης. Αυτές 
οι Συναλλαγές παραμένουν ανοιχτές κάθε νύχτα με 
οικονομική χρέωση να εφαρμόζεται στο 
λογαριασμό σας. 
 
Εντολή σημαίνει μία οδηγία για άνοιγμα ή 
κλείσιμο μίας Συναλλαγής σε τιμή παρόμοια, ή 
υψηλότερη ή χαμηλότερη από την τρέχουσα τιμή 
της Αγοράς και περιλαμβάνει: την αρχική Εντολή 
(Initial Order), την Εντολή Περιορισμού (Limit 
Order), την Εντολή Τερματισμού Απώλειας (Stop 
Loss), Τερματισμού Ακολουθίας (Trailing Stop), 
Εγγυημένου Τερματισμού (Guaranteed Stop) και 
την Εντολή Αγοράς (Market Order). 
 
Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών σημαίνει το 
έγγραφο που περιγράφει τα λογικά βήματα που 
πρέπει να ακολουθήσει κανείς για να διασφαλίσει 
ότι, κατά την εκτέλεση μίας εντολής, έχουμε δίκαιη 
μεταχείριση προς εσάς και σύμφωνα με τους 
Κανόνες της Αρχής Χρηματοοικονομικής 
Συμπεριφοράς. 
 
Positive Slippage (θετική ολίσθηση) είναι η 
ολίσθηση που οδηγεί σε τιμή εκτέλεσης η οποία 
είναι καλύτερη από την τιμή που ζητήθηκε από 
τον πελάτη.  
 
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων σημαίνει την δήλωση περί 
προστασίας προσωπικών δεδομένων που έχει 
αναρτηθεί στον Δικτυακό Τόπο, όπως αυτή 
τροποποιείται κατά διαστήματα. 
 
Προϊόν σημαίνει κάθε τύπο οικονομικού 
συμβολαίου που καθιστούμε διαθέσιμο στα 
πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας (παράδειγμα: το 
UK 100 Daily Rolling contract είναι ένα από τα 
προϊόντα του δείκτη UK100 που παρέχουμε μέσα 
στην ομάδα Αγοράς Δεικτών ΗΒ) και περιλαμβάνει 
CFD, δυαδικά options και χρηματοοικονομικά 
στοιχήματα σε ανοίγματα τιμών (Spread Bets). 
 
Ο όρος Επαγγελματίας Πελάτης αναφέρεται στον 
πελάτη ο οποίος κατηγοριοποιείται ως καθ’ εαυτός 
(per se) ή κατ’ επιλογή επαγγελματίας πελάτης 
σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Επιχειρηματικής 
Δεοντολογίας (Conduct of Business Sourcebook - 
COBS), βλ. παρ. 3.5.1. 
 

Ο όρος Πελάτης Λιανικής αναφέρεται στον 
πελάτη ο οποίος δεν ανήκει ούτε στην κατηγορία 
του Επαγγελματία Πελάτη  ούτε αυτή του 
Επιλέξιμου Αντισυμβαλλόμενου Πελάτη σύμφωνα 
με το Εγχειρίδιο Επιχειρηματικής Δεοντολογίας 
(Conduct of Business Sourcebook - COBS), βλ. παρ. 
3.4.1. 
 
Προειδοποίηση Κινδύνου είναι η ειδοποίηση 
που είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε στους 
Πελάτες Λιανικής και τους Επαγγελματίες Πελάτες 
σε σχέση με τους κινδύνους που σχετίζονται με τα 
Προϊόντα και τις Υπηρεσίες που παρέχονται 
σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. 
 
Τα Ρομποτικά Εργαλεία Συναλλαγών (Robotic 
Trading Tools) περιλαμβάνουν, χωρίς να 
περιορίζονται σε αυτά, εργαλεία ευρέως γνωστά 
ως εμπειρογνώμονες (Expert Advisors), Σενάρια 
(Scripts) και Δείκτες (Indicators). 
 
To Roll Over (Μετακύλιση) προσδιορίζεται στην 
παράγραφο 9.29. 
 
Υπηρεσίες είναι οι υπηρεσίες που προσφέρονται 
από εμάς σε εσάς σε σχέση με συναλλαγές CFD 
όπως καθορίζονται στον Δικτυακό Τόπο και 
διέπονται από την παρούσα Συμφωνία. 
 
Σενάριο (Script) σημαίνει ένα πρόγραμμα 
γραμμένο σε γλώσσα MetaQuotes (MetaQuotes 
Language - MQL) το οποίο χρησιμοποιείται για την 
υλοποίηση μίας μόνο δράσης κι έπειτα 
διακόπτεται όταν η δράση έχει εκτελεστεί. Το 
σενάριο (script) διαφέρει από έναν 
εμπειρογνώμονα (Expert Advisor), καθώς το 
σενάριο μπορεί να εκτελεστεί μετά από σχετικό 
αίτημα, ενώ ο Εμπειρογνώμονας θα δράσει μόνος 
του άπαξ και ενεργοποιηθεί. 
 
Slippage (ολίσθηση) σημαίνει ότι η συγκεκριμένη 
τιμή που ζητήθηκε από τον πελάτη δεν είναι 
διαθέσιμη όταν μια εντολή υποβάλλεται σε 
εκτέλεση και έτσι η εντολή εκτελείται το 
πλησιέστερο δυνατόν στη ζητηθείσα από τον 
πελάτη τιμή το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε 
Θετική ολίσθηση ή σε Αρνητική Ολίσθηση. 
 
Εντολή Stop Loss είναι η εντολή συναλλαγής σε 
συγκεκριμένη Αγορά αν η τιμή μας σε εκείνη την 
Αγορά κινηθεί λιγότερο ευνοϊκά προς εσάς. Οι 
εντολές αυτές συνήθως χρησιμοποιούνται για να 
παράσχουν κάποιου είδους προστασία κινδύνου, 
αλλά δεν είναι εγγυημένες. Παρακαλώ δείτε τον 
ορισμό του Εγγυημένου Τερματισμού (Guaranteed 
Stop). 
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Τιμή Strike είναι η σταθερή τιμή στην οποία ο 
δικαιούχος ενός option έχει το δικαίωμα να 
αγοράσει ή να πουλήσει. 
 
Time Value (διαχρονική αξία) είναι η αξία ενός 
option μετά την αφαίρεση κάποιας εγγενούς Αξίας 
από την τιμή Αγοράς. Η εξωτερική αυτή 
υπερτίμηση αντανακλά την πιθανότητα ότι το 
option θα μετακινηθεί ακόμη περισσότερο σε 
συμφέρουσα τιμή πριν την λήξη της. 
 
Συναλλαγή είναι η όποια συναλλαγή λαμβάνει 
χώρα σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία (όπως 
χρηματοοικονομικά στοιχήματα σε ανοίγματα 
τιμών (Spread Bets), συναλλαγές με CDF και 
συναλλαγές με δυαδικά options). 
 
Επαρκή Διαθέσιμα Συναλλαγών είναι το ποσό 
χρημάτων του λογαριασμού σας που είναι 
ελεύθερο να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη 
απαιτήσεων Περιθωρίου. 
 
Λογαριασμός Συναλλαγών είναι ένας 
λογαριασμό συναλλαγών για οποιαδήποτε από τις 
πλατφόρμες συναλλαγών που προσφέρονται από 
εμάς στις οποίες ένας πελάτης μπορεί να έχει 
πρόσβαση μέσω ατομικών στοιχείων σύνδεσης 
(login), όπως όνομα χρήστη (user name) και κωδικό 
πρόσβασης (password) για τον συγκεκριμένο 

λογαριασμό συναλλαγών ή στο Προφίλ του 
Πελάτη, ανάλογα με το υποκείμενο σύστημα 
τεχνολογίας. 
 
Ο Τερματισμός Ακολουθίας (Trailing Stop) 
σημαίνει μία Εντολή Τερματισμού Απώλειας (Stop 
Loss Order) όπου επιλέγεις το επίπεδο 
τερματισμού να τιμής να ακολουθήσει την κίνηση 
της τιμής της Υποκείμενης Αγοράς. 
 
Υποκείμενη Αγορά είναι το σχετικό 
χρηματοοικονομικό προϊόν, δείκτης, νόμισμα ή 
άλλο προϊόν, η τιμή ή αξία του οποίου παρέχει τη 
βάση ώστε να θέσουμε την τιμή που σας 
παρέχουμε σε μια Αγορά. 
 
Δικτυακός Τόπος είναι ο δικτυακός τόπος που 
λειτουργεί από εμάς με το σκοπό της παροχής των 
Υπηρεσιών προς εσάς. 
 
Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δε μπορεί να 
αντιγραφεί ή να αναπαραχθεί με οποιοδήποτε τρόπο 
χωρίς τη γραπτή άδεια της Monecor  (London) Limited. 
Όλα τα πνευματικά δικαιώματα διατηρούνται. 
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