
NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΗ ΠΕΛΑΤΗ

Σημείωση: Το Αγγλικό κείμενο αυτής της Σύμβασης αποτελεί την επικρατούσα έκδοση και 
θα υπερισχύει οποτεδήποτε υπάρξει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Αγγλικής και άλλων 
εκδόσεων.

Η παρούσα Σύμβαση Πελάτη (η "Σύμβαση") εισάγεται μεταξύ της Nuntius Brokerage & 
Investment Services SA (η "Εταιρεία" ή "εμείς" ή "εμάς") και του Πελάτη που συμπληρώνει 
τη φόρμα ανοίγματος λογαριασμού , και έχει γίνει αποδεκτός από την Εταιρεία ως Πελάτης 
(ο "Πελάτης" ή "εσείς" ή "ο / η" σας).

Αυτή η Σύμβαση Ιδιώτη Πελάτη, μαζί με οποιοδήποτε παράρτημα (τα), καθώς και τα 
συνοδευτικά έγγραφα, όπως τροποποιούνται ανά διαστήματα, («Σύμβαση») καθορίζει 
τους όρους της συνεργασίας σας («ο Πελάτης»)   με την εταιρεία υπό την επωνυμία 
«Nuntius Ανώνυμη Χρηματιστηριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» (η 
«Εταιρεία»). 

Εκτός από τα παραπάνω, σημειώνεται ότι άλλα έγγραφα που είναι διαθέσιμα στην 
Ιστοσελίδα μας αποτελούν μέρος της Σύμβασης και παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες 
για εμάς και τις δραστηριότητές σας που διεξάγονται μαζί μας, όπως:

• Πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων
• Πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης
• Αποποίηση ευθύνης
• Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών
• Πολιτική απορρήτου
• Πολιτική Αμοιβαίου Κεφαλαίου Αποζημίωσης Επενδυτών
• Διαδικασία παραπόνων για Πελάτες
• Στοιχεία της εταιρείας

Ο Πελάτης θα πρέπει να διαβάσει ολόκληρη τη Σύμβαση καθώς και τις πληροφορίες που 
είναι διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα μας και να βεβαιωθεί ότι κατανοεί και συμφωνεί με όλους 
τους όρους πριν από την αποδοχή της Σύμβασης. Για τυχόν ερωτήσεις ή ανακοινώσεις, 
μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία.



Περιεχόμενα:
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20. Εφαρμοστέο Δίκαιο Και Δικαιοδοσία



1. ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Στην παρούσα Σύμβαση:

«Λογαριασμός» νοείται ο λογαριασμός που διατηρείται στην εταιρεία μας και 
προσδιορίζεται με έναν ειδικό αριθμό λογαριασμού.

"Θυγατρική" νοείται, σε σχέση με την Εταιρεία, οποιαδήποτε οντότητα ελέγχει άμεσα ή 
έμμεσα ή ελέγχεται από την Εταιρεία ή οποιαδήποτε οντότητα άμεσα ή έμμεσα υπό 
κοινό έλεγχο με την Εταιρεία. Ως «έλεγχος» νοείται η εξουσία να κατευθύνει ή να 
διαχειρίζεται τις υποθέσεις της Εταιρείας ή της οντότητας. 

«Εφαρμοζόμενες Διατάξεις» νοούνται:

1. Κανόνες της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) ή οποιοιδήποτε άλλοι 
κανόνες μιας αντίστοιχης κανονιστικής αρχής και

2. όλοι οι υπόλοιποι εφαρμοζόμενοι νόμοι, κανόνες και κανονισμοί όπως εκάστοτε 
ισχύουν. 

«Συνεργάτης» νοείται μία επιχείρηση που υπάγεται στον όμιλό μας, ένας 
αντιπρόσωπος τον οποίο εμείς ή μία επιχείρηση του ομίλου μας θα καθορίσει, ή 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο με το οποίο διατηρούμε μία σχέση η οποία μπορεί εύλογα 
να δημιουργήσει μία κοινότητα συμφερόντων μεταξύ της Nuntius και αυτών.

«Νόμισμα Βάσης» νοείται το νόμισμα που τηρείται κάθε λογαριασμός

«Εργάσιμη Ημέρα» νοείται η ημέρα η οποία δεν είναι Σάββατο ή Κυριακή και κατά την 
οποία οι Τράπεζες στην Ελλάδα είναι ανοιχτές.

«Κανόνες που αφορούν τα Χρήματα Πελατών» νοούνται οι κανόνες που 
εξειδικεύονται στη σχετική νομοθεσία, στους νόμους, στις αποφάσεις και στις εγκυκλίους 
που έχουν εκδοθεί από την ΕΚ.

«Πελάτης» και/ή «Αγοραστής» είστε εσείς, ο αντισυμβαλλόμενος της Εταιρείας, που 
συμφωνείτε με τους όρους αυτούς και συνάπτετε την παρούσα Σύμβαση με την 
Εταιρεία.

«Εταιρεία» νοείται για τον σκοπό της παρούσας Σύμβασης η Nuntius Χρηματιστηριακή 
ΑΕΠΕΥ (η οποία επίσης αναφέρεται ως «Nuntius»). 

 «Συμβόλαια επί της Διαφοράς» ή «CFD» νοείται το χρηματοπιστωτικό μέσο που 



προσδιορίζεται στην MIFID.

«Πάροχος Πιστωτικής Υποστήριξης» νοείται οποιοδήποτε πρόσωπο έχει συνάψει 
οποιαδήποτε εγγύηση, υποθήκη, συμφωνία, συμφωνία περιθωρίου ή διασφάλισης υπέρ 
της Nuntius σχετικά με τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας  
Σύμβασης.

Το "CRS" αποτελεί συντομογραφία για το κοινό πρότυπο αναφοράς, δηλαδή το κοινό 
παγκόσμιο πρότυπο για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών  
λογαριασμών, το οποίο εφαρμόστηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της 
οδηγίας για τη διοικητική συνεργασία (οδηγία 2014/107 / ΕΕ) μεταφέρθηκε στο ελληνικό 
δίκαιο με τον νόμο 4428/2016.

«CRS Reportable Persons – Πρόσωπα υπόχρεα σε αναφορά βάσει του CRS: Κατ΄ 
εφαρμογή των διατάξεων του Κοινού Προτύπου Αναφοράς και με την επιφύλαξη των 
εξαιρέσεων και λεπτομερών ορισμών που περιέχονται στη σχετική νομοθεσία, ένα 
πρόσωπο που υπόκειται σε υποχρέωση αναφοράς βάσει του CRS είναι για τη Nuntius 
ένα πρόσωπο που σχετίζεται με οποιαδήποτε δικαιοδοσία των μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, εκτός από την Ελλάδα, ή οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία που συνεργάζεται 
εκτός από: i) μια εταιρεία της οποίας οι μετοχές διαπραγματεύονται σε μία ή 
περισσότερες αναγνωρισμένες αγορές κινητών αξιών · (ii) κάθε εταιρεία που αποτελεί 
Σχετική Εταιρεία της περίπτωσης περιγράφεται υπό το σημείο (i). (iii) κυβερνητική 
οντότητα · (iv) ένας διεθνής οργανισμός · v) Κεντρική Τράπεζα. ή (vi) χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα. 

«ΕΚ» νοείται η συντομογραφία για την «Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς».

«Κανόνες ΕΚ» νοείται το Νομοθετικό Πλαίσιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: 

- για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών, την Άσκηση Επενδυτικών 
Δραστηριοτήτων και την Λειτουργία Οργανωμένων Αγορών καθώς και άλλων 
συναφών ζητημάτων, 

- για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες 
Δραστηριότητες καθώς και οι Αποφάσεις, Εγκύκλιοι και άλλες διατάξεις που έχουν 
εκδοθεί σύμφωνα με το Νομοθετικό αυτό πλαίσιο μαζί με όλες τις διευκρινιστικές 
επισημάνσεις, κυβερνητικές οδηγίες, ενημερωτικά δελτία και κανόνες που έχουν 
δημοσιευθεί από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

«Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» νοούνται οι υπηρεσίες που παρέχονται από εμάς, για 
παράδειγμα η διαδικτυακή συναλλαγή η οποία προσφέρει στους πελάτες πρόσβαση σε 
πληροφορίες και διευκολύνσεις συναλλαγών, μέσω διαδικτύου, μέσω υπηρεσίας WAP 
και/ή μέσω συστήματος ηλεκτρονικού δικτύου εντολών.

"Αρχικό περιθώριο" νοείται το ελάχιστο χρηματικό ποσό που απαιτείται στον 
Επενδυτικό Λογαριασμό για να πραγματοποιήσετε μια Συναλλαγή, όπως ορίζεται στην 



πλατφόρμα συναλλαγών ή / και στην Ιστοσελίδα κατά διαστήματα για κάθε 
συγκεκριμένο Υποκείμενο Μέσο.

"Πάροχος ρευστότητας" νοείται ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή τρίτο μέρος που 
παρέχει στη Nuntius εκτελέσιμα ζεύγη εντολών για τα χρηματοπιστωτικά μέσα που 
αποτελούν το αντικείμενο των εντολών και των συναλλαγών σας, προκειμένου η 
Nuntius να καλύψει τις θέσεις των πελατών της εισάγοντας σχετικές συναλλαγές.

«Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Nuntius» ή "πλατφόρμα συναλλαγών" 
(Nuntius Online Trading System) σημαίνει το διαδικτυακό σύστημα συναλλαγών που 
υπάρχει στον ιστότοπο Nuntius, το οποίο σας επιτρέπει να μας παρέχετε οδηγίες και να 
παρακολουθείτε τη συναλλακτική σας δραστηριότητα μέσω του περιβάλλοντος της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας συναλλαγών.

«Περιθώριο» νοείται συνολικά το Αρχικό Περιθώριο και το ελάχιστο απαιτούμενο 
περιθώριο για τον Λογαριασμό σας, όπως προσδιορίζεται στην Πλατφόρμα 
Συναλλαγών και/ή στην Ιστοσελίδα, για να διατηρήσετε μια Συναλλαγή ανοιχτή στην 
Πλατφόρμα Συναλλαγών.

«Γεγονός Αθέτησης Υποχρέωσεων» νοείται οποιοδήποτε γεγονός περιλαμβάνεται 
στις παραγράφους 14.1 έως 14.9 του Κεφαλαίου 14.1 (Γεγονότα Αθέτησης 
Υποχρεώσεων).

«Εκτέλεση» νοείται η ολοκλήρωση των εντολών των πελατών στην πλατφόρμα 
συναλλαγών της Nuntius, όπου η Nuntius ενεργεί ως αποδέκτης των συναλλαγών του 
πελάτη, οι οποίες είναι πλήρως αντισταθμισμένες από πλευράς κινδύνου ή/και 
αποστέλλονται προς επεξεργασία ηλεκτρονικά απευθείας και χωρίς ανθρώπινη 
παρέμβαση (straight through process - STP) στους παρόχους ρευστότητας.

«Υποκείμενο χρηματοπιστωτικό μέσο» νοείται το αντικείμενο ή ο υποκείμενος τίτλος 
σε ένα CFD, το οποίο μπορεί να είναι Ζεύγος Νομισμάτων (FX Contracts), αξίες, 
δείκτες, βασικά ή πολύτιμα μέταλλα, εμπορεύματα, μετοχές, δείκτες μετοχών και 
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.

«FATCA» νοείται η συντομογραφία για το Νόμο «Foreign Account Tax Compliance Act» 
(νόμος των Η.Π.Α. περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών).

«FFI» νοείται η συντομογραφία για το «Foreign Financial Institution» (Αλλοδαπός 
Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός).

«OTC» ερμηνεύεται ως «εξωχρηματιστηριακά» (Over the Counter) και αναφέρεται σε 
συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εκτός χρηματιστηρίου.

«Πολιτική Προστασίας Απορρήτου» νοείται η Δήλωση για την Πολιτική Προστασίας 
που ακολουθεί η Nuntius και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, όπως αυτή μπορεί να 



τροποποιείται κατά διαστήματα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
Σύμβασης καθώς περιλαμβάνει το πώς η Nuntius συλλέγει, επεξεργάζεται, αποθηκεύει 
και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σας.

"Quote" νοείται η πληροφορία σχετικά με την τρέχουσα τιμή ενός συγκεκριμένου 
Υποκείμενου Μέσου, με τη μορφή των τιμών πώλησης Bid και ζήτησης Ask. 

«Trading Desk» νοούνται τα πρόσωπα που λειτουργούν το σύστημα συναλλαγών.

«Διασφαλισμένες Υποχρεώσεις» νοείται η καθαρή υποχρέωση που σας οφείλει η 
Nuntius μετά την εφαρμογή του συμψηφισμού σύμφωνα με το Κεφάλαιο 12 της 
παρούσας σύμβασης (Συμφωνίες Περιθωρίου) στο κεφάλαιο με τίτλο (Συμψηφισμός - 
περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων).

«FX Contract» νοείται ένα συμβόλαιο μεταξύ της Nuntius (που είναι ο Broker) μέσω του 
Παρόχου Ρευστότητας και του Πελάτη της για την ανταλλαγή δύο νομισμάτων σε μία 
προκαθορισμένη ισοτιμία ανταλλαγής.

«Σύστημα» νοείται το σύνολο των ηλεκτρονικών Υπολογιστών και το λογισμικό, ο 
εξοπλισμός, οι εγκαταστάσεις δικτύου και άλλα μέσα και εγκαταστάσεις που είναι 
αναγκαία για να σας επιτρέψουν να χρησιμοποιήσετε μία Ηλεκτρονική Υπηρεσία.

«Διολίσθηση» ή "Slippage" νοείται η διαφορά μεταξύ της αναμενόμενης τιμής μιας 
Συναλλαγής σε ένα CFD και της τιμής στην οποία εκτελείται στην πράξη η συναλλαγή. 
Κατά την υποβολή μιας εντολής για εκτέλεση, η συγκεκριμένη τιμή που ζητήθηκε από 
τον Πελάτη ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη. Ως εκ τούτου, η εντολή θα εκτελείται μερικά 
pips (αριθμητική τιμή : μονάδα μέτρησης των κερδών ή των απωλειών σε μια ισοτιμία) 
μακριά  την επιθυμητή τιμή του Πελάτη. Η διολίσθηση συμβαίνει συχνά σε περιόδους 
υψηλής μεταβλητότητας (για παράδειγμα, λόγω σημαντικών γεγονότων, ειδήσεων), 
καθιστώντας αδύνατη την εκτέλεση εντολής σε συγκεκριμένη τιμή, όταν 
χρησιμοποιούνται ανοιχτές εντολές (market orders), όταν εκτελούνται μεγάλες εντολές, 
όταν ενδέχεται να μην υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον στην επιθυμητή τιμή για τη διατήρηση 
της αναμενόμενης τιμής της συναλλαγής.

"Διαφορά" ή «spread» νοείται η διαφορά μεταξύ τιμής ζήτησης Ask και τιμής πώλησης 
Bid του υποκείμενου μέσου σε ένα CFD 

“Overnight Rollover” για συναλλαγές σε CFD νοούνται οι τόκοι που προστίθενται ή 
αφαιρούνται για τη διακράτηση μιας θέσης overnight όπως καθορίζεται στην πλατφόρμα 
διαπραγμάτευσης ή / και στην ιστοσελίδα.

Ως "Ώρες Συναλλαγών" ή Trading Hours νοούνται οι ώρες διαπραγμάτευσης όπως 
ορίζονται στην πλατφόρμα διαπραγμάτευσης για συγκεκριμένο υποκείμενο μέσο.



«Συναλλαγή» νοείται οποιαδήποτε συναλλαγή που προβλέπεται σε αυτή τη Σύμβαση 
και περιλαμβάνει ένα συμβόλαιο διαφοράς (CFD), ή ένα προθεσμιακό συμβόλαιο 
οποιουδήποτε είδους, συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβόλαιο προαίρεσης ή 
συμβόλαιο παραγώγου σχετικά με οποιοδήποτε αγαθό, χρηματοοικονομικό μέσο 
(συμπεριλαμβανομένου οποιοδήποτε χρεογράφου), συνάλλαγμα, επιτόκιο, δείκτη, ή 
οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών και οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή ή 
χρηματοοικονομικό μέσο για το οποίο είμαστε αδειοδοτημένοι από την ΕΚ με την άδεια 
όπως εκάστοτε ισχύει και για το οποίο και τα  δύο μέρη της παρούσας Σύμβασης 
συμφωνούμε ότι αποτελεί μία Συναλλαγή.

«Πρόσωπα προέλευσης των Η.Π.Α που χρήζουν αναφοράς» - Σύμφωνα με το 
Νόμο FATCA, ένας πολίτης των Η.Π.Α. που χρήζει αναφοράς είναι : 

1. Ένας πολίτης των ΗΠΑ (περιλαμβανομένων αυτών με διπλή υπηκοότητα),

2. Ένας αλλοδαπός κάτοικος των ΗΠΑ για φορολογικούς λόγους,

3. Μια ημεδαπή προσωπική εταιρεία,

4. Μια ημεδαπή επιχείρηση,

5. Οποιαδήποτε ομάδα περιουσίας εκτός από τις μη αμερικάνικες ομάδες 

περιουσίας,

6. Οποιοδήποτε καταπίστευμα εφόσον: 

1. Ένα δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών δύναται να ασκεί πρωταρχική 

εποπτεία της διαχείρισης του καταπιστεύματος.

2. Ένας ή περισσότεροι υπήκοοι των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν την 

δικαιοδοσία να ελέγχουν όλες τις σημαντικές αποφάσεις του 

καταπιστεύματος.

7. Οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο δεν θεωρείται ως αλλοδαπό στις ΗΠΑ.

«Website Nuntius» νοείται η διαδικτυακή σελίδα www.WiredMarket.com ή 
οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα την αντικαθιστά.

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2.1 Σκοπός της παρούσας Σύμβασης

Με την παρούσα Σύμβαση και με τους όρους που τίθενται σε αυτήν, η Nuntius 
αναλαμβάνει, για όσο διαρκεί αυτή η Σύμβαση, να παρέχει υπηρεσίες στον Πελάτη, 
αναφορικά με τη λήψη και διαβίβαση εντολών για την αγορά ή την πώληση 
χρηματοπιστωτικών μέσων, δηλαδή τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο σημείο 1 
του Τμήματος Α, Παράρτημα Ι της MiFID.



Η Σύμβαση αυτή μαζί με κάθε άλλο έγγραφο που σας παρέχουμε πριν τη σύναψη 
επιχειρηματικής συμφωνίας και συγκεκριμένα τα πληροφοριακά μας έντυπα αναφορικά 
με τους Επενδυτικούς Κινδύνους, η Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης της Εταιρίας, η 
Δήλωση Απορρήτου της Εταιρίας καθώς και τα Βασικά Έγγραφα Πληροφοριών για κάθε 
προϊόν που αποτελεί το αντικείμενο των συναλλαγών σας με την Εταιρία, όπως αυτά 
εκδίδονται είτε από τη Nuntius είτε από τον κατασκευαστή των σχετικών προϊόντων, 
καθορίζει τη βάση επί της οποίας θα παρέχουμε υπηρεσίες σε εσάς ενώ παράλληλα 
διέπει κάθε Συναλλαγή την οποία είτε ολοκληρώνουμε είτε  βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ 
μας κατά την διάρκεια ή μετά την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης.

2.2 Σύναψη & Έναρξη

Αυτή η Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ μετά την αποδοχή της από τον Πελάτη στην 
ιστοσελίδα της WiredMarket.

Αμέσως μετά την αποδοχή αυτής της Σύμβασης, θα λάβετε ένα email όπου θα σας 
επισημαίνεται ένας σύνδεσμος για τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις. Σας 
παρακαλούμε να επισκεφθείτε αυτό το σύνδεσμο και να αποθηκεύσετε το PDF αρχείο 
στον υπολογιστή σας. Αυτή η Σύμβαση θα έχει εφαρμογή σε όλες τις Συναλλαγές που 
που πραγματοποιούνται δυνάμει αυτής της Σύμβασης. 

Η Σύμβαση αυτή παύει να είναι δεσμευτική αν ο Πελάτης δεν επιβεβαιώσει άμεσα την 
παραλαβή της ή δεν αποδεχθεί τους όρους μέσω της ιστοσελίδας της WiredMarket. 
Αυτή η Σύμβαση υπερισχύει κάθε προηγούμενης  σύμβασης ή συμφωνίας μεταξύ του 
Πελάτη και της Εταιρίας που αφορά το ίδιο αντικείμενο.

Ο Πελάτης επιβεβαιώνει ότι αυτός/αυτή συμβάλλεται σε αυτή τη Σύμβαση σύμφωνα με  
την δική του/της πρωτοβουλία και ότι αυτός/αυτή έχει πλήρως κατανοήσει τους όρους 
της παρούσας Σύμβασης, έχοντας πλήρη ευθύνη για τη χρήση των Ηλεκτρονικών 
Υπηρεσιών υπό το καθεστώς των όρων αυτής της Σύμβασης. 

3. ΓΕΝΙΚΑ

3.1 Ποιοι είμαστε

Η Nuntius Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ («Nuntius») εποπτεύεται από την Ελληνική 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς («ΕΚ»). Η καταχωρημένη έδρα της εταιρείας είναι στην 
Ελλάδα, επί της οδού Δραγατσανίου 6, 105 59 στην Αθήνα. Παραθέτουμε τα στοιχεία 
επικοινωνίας μας στο Κεφάλαιο 19 (Λοιπά) κάτω από την επικεφαλίδα «Ανακοινώσεις».

Τα γραφεία της ΕΚ βρίσκονται στην Οδό Κολοκοτρώνη 1, 105 59 Αθήνα, Ελλάδα.

H Nuntius μέσω των παρόχων ρευστότητας δραστηριοποιείται σε Συμβόλαια CFD και 



FX (Forex) για τους τελικούς χρήστες ενώ διαθέτει και λειτουργεί ιστοσελίδες, 
πλατφόρμα συναλλαγών και εμπορικά σήματα όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα της 
(http://www.nuntiusbrokers.com). H Nuntius λειτουργεί μέσω αυτών των πλατφορμών 
συναλλαγών οι οποίες επιτρέπουν ηλεκτρονικές συναλλαγές.

3.2 Γλώσσα

Η παρούσα Σύμβαση σας αποστέλλεται στην Αγγλική γλώσσα και θα συνεχίσουμε να 
επικοινωνούμε μαζί σας στα Αγγλικά για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αυτής. 
Εντούτοις, όποτε είναι δυνατόν, θα επικοινωνούμε μαζί σας και σε άλλες γλώσσες, 
επιπλέον της Αγγλικής.

3.3 Επικοινωνία μαζί μας

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας γραπτώς (συμπεριλαμβανομένου του fax), με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλον ηλεκτρονικό τρόπο, ή προφορικά 
(συμπεριλαμβανομένου του τηλεφώνου). Παραθέτουμε τα στοιχεία επικοινωνίας μας 
στο Κεφάλαιο 19 (Διάφορα). Η γλώσσα επικοινωνίας θα είναι η Αγγλική, και θα 
λαμβάνετε έγγραφα και άλλες πληροφορίες από εμάς στην Αγγλική γλώσσα. Εντούτοις, 
όποτε ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση σας, θα προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε 
μαζί σας σε άλλες γλώσσες. Η ιστοσελίδα μας περιλαμβάνει επιπλέον πληροφορίες για 
της εταιρεία και τις υπηρεσίες μας καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικές με αυτή τη 
Σύμβαση. Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ της Σύμβασης και της ιστοσελίδας μας, αυτή 
η Σύμβαση θα υπερισχύει.

 3.4 Ιδιότητα

Ενεργούμε ως μεσάζοντας, αποστέλλοντας προς επεξεργασία ηλεκτρονικά απευθείας 
και χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση (straight through process - STP) ή αντισταθμίζοντας 
τις εντολές σας στους παρόχους ρευστότητας,  και όχι ως εκπρόσωπος για λογαριασμό 
σας. Εσείς συνάπτετε αυτή τη Σύμβαση ως εντολοδότης και όχι ως εκπρόσωπος (ή 
θεματοφύλακας) για λογαριασμό κάποιου άλλου. Θα σας αντιμετωπίζουμε σαν ιδιώτη 
πελάτη σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΚ και τις Εφαρμοζόμενες Διατάξεις. Έχετε το 
δικαίωμα να ζητήσετε μια διαφορετική κατηγοριοποίηση πελάτη. Εντούτοις, εάν όντως 
ζητήσετε μια τέτοια διαφορετική κατηγοριοποίηση και συμφωνήσουμε σε αυτό, η 
προστασία που παρέχεται από συγκεκριμένους κανόνες της ΕΚ καθώς και από άλλες 
Εφαρμοζόμενες Διατάξεις μπορεί να μειωθεί. 

Συγκεκριμένα ως επαγγελματίας πελάτης θα θεωρείται ότι έχετε την απαιτούμενη γνώση 
και εμπειρία σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τα οποία θα 
κατηριοποιήθείται ως επαγγελματίας. Μέρος της προσυμβατικής πληροφόρησης (π.χ. 
αναφορικά με τους επενδυτικούς κινδύνους) μπορεί να είναι λιγότερο λεπτομερές από το 
περιεχόμενο της πληροφόρησης που παρέχεται στους ιδιώτες πελάτες, η πολιτική 
βέλτιστης εκτέλεσης ενδέχεται  να διαφέρει από αυτή που εφαρμόζεται στους ιδιώτες 
πελάτες (π.χ. η ιεράρχηση παραγόντων άλλων από την τιμή) και η εταιρία δύναται να 



συμφωνεί μαζί σας να σας παρέχει λιγότερο λεπτομερή πληροφόρηση αναφορικά με τα 
κόστη των υπηρεσιών και των συναλλαγών. Επιπλέον, οι περιορισμοί που επιβάλλονται 
από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές στα μοχλευμένα προϊόντα που προσφέρονται σε 
ιδίωτες πελάτες, δεν θα ερμόζονται σε εσάς εάν έχετε κατηγοριοποιηθεί ως 
επαγγελματίας πελάτης.

3.5 Νόμιμη Ηλικία

Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα συναλλαγών της Nuntius είναι διαθέσιμα σε άτομα που 
είναι τουλάχιστον 18 ετών (και τουλάχιστον στη νόμιμη ηλικία στην περιοχή της νόμιμης 
κατοικίας σας). Δηλώνετε και εγγυάστε ότι εάν είστε ιδιώτης, είστε τουλάχιστον 18 ετών 
και έχετε τη νόμιμη ηλικία στην περιοχή της νόμιμης κατοικίας σας προκειμένου να 
συνάψετε μία δεσμευτική σύμβαση, και ότι όλα τα στοιχεία σας στη φόρμα εγγραφής 
που υποβάλλετε, είναι ακριβή και αληθή. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει 
απόδειξη της ηλικίας σας και ο λογαριασμός σας μπορεί να απενεργοποιηθεί έως ότου 
παρασχεθεί ικανοποιητική απόδειξή της. Η Nuntius μπορεί, κατά τη διακριτική της 
ευχέρεια να αρνηθεί να προσφέρει τα προϊόντα και τις Υπηρεσίες της σε οποιοδήποτε 
φυσικό πρόσωπο ή φορέα και να αλλάξει τα κριτήρια επιλεξιμότητας ανά πάσα στιγμή.

3.6 Απαγορευμένες/Μη επιτρεπόμενες Περιοχές

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα και νομιμοποιείται ανά πάσα στιγμή και κατά την 
διακριτική της ευχέρεια να περιορίσει την παροχή των υπηρεσιών της σε συγκεκριμένες 
περιοχές και να τις θεωρήσει ως απαγορευμένες χώρες όσον αφορά τους όρους 
συνεργασίας με πιθανούς πελάτες. Προς το παρόν, η Εταιρεία δεν δέχεται νέους 
πελάτες και/ ή άνοιγμα νέων λογαριασμών από τις ακόλουθες περιοχές: 
Αφγανιστάν, Αλγερία, Αμερικανική Σαμόα, Ανγκόλα, Αυστραλία, Βέλγιο, Βοσνία 
Ερζεγοβίνη, Βραζιλία, Καμπότζη, Καναδάς, Κίνα, Κούβα, Δημοκρατία της Κορέας 
(DPRK), Αιθιοπία, Γκουάμ, Γκουγιάνα, Χονγκ Κονγκ, Ινδονησία, Ινδία, Ιράν, Ιράκ, 
Ισραήλ, Ιαπωνία, Λάος, Μακάο, Μαλαισία, Μιανμάρ, Νέα Ζηλανδία, Βόρειες Μαριάνες 
Νήσοι, Πακιστάν, Παναμάς, Παπούα Νέα Γουινέα, Φιλιππίνες, Πουέρτο Ρίκο, Ρωσία, 
Σερβία, Σινγκαπούρη, Νότια Κορέα, Σρι Λάνκα, Σουδάν, Συρία, Ηνωμένη Αραβική 
Δημοκρατία, Ταϊβάν, Ταϊλάνδη, Τρινιδάδ & Τομπάγκο, Τουρκία, Ουγκάντα, Αμερικάνικες 
Παρθένοι Νήσοι, Βανουάτου, ΗΠΑ, Βιετνάμ, Υεμένη.
Η παραπάνω αναφερόμενη λίστα κρατών είναι ενδεικτική και η ενημερωμένη λίστα των 
απαγορευμένων Κρατών, την οποία μπορείτε να βρείτε στο τμήμα υποστήριξης 
πελατών της Εταιρείας, υπόκειται σε αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή η Εταιρεία κρίνει 
κατάλληλη με βάση την διακριτική της ευχέρεια χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

Ο πελάτης με το παρόν, επιβεβαιώνει ότι αποδεχόμενος αυτή τη Σύμβαση δεν κατοικεί 
σε μία από τις χώρες που αναφέρονται στον προαναφερθέντα κατάλογο και δεσμεύεται 
στο να ειδοποιήσει την Εταιρεία εφόσον αυτή η κατάσταση του αλλάξει καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμά της να ζητήσει οποιαδήποτε πρόσθετη 
πληροφορία κρίνει αναγκαία για να επαληθεύσει τη συμμόρφωση με αυτόν τον 
συμβατικό όρο.



3.7 Γενική ερμηνεία

Οποιαδήποτε αναφορά σε αυτή τη Σύμβαση σε «παράγραφο ή κεφάλαιο» ή 
«παράρτημα» θα θεωρείται σαν αναφορά αντίστοιχα σε παράγραφο ή κεφάλαιο ή 
παράρτημα αυτής της Σύμβασης, εκτός και εάν το γενικό πλαίσιο απαιτεί διαφορετικά. 
Αναφορές σε αυτή τη Σύμβαση σε οποιονδήποτε νόμο ή νομοθετικό διάταγμα ή σε 
Εφαρμοζόμενες Διατάξεις, περιλαμβάνουν και οποιαδήποτε τροποποίηση, 
αναθεώρηση, επέκταση ή επαναδιατύπωση. Μία αναφορά στην παρούσα Σύμβαση σε 
«έγγραφο» θα ερμηνεύεται ότι περιλαμβάνει οποιοδήποτε ηλεκτρονικό έγγραφο. Το 
αρσενικό περιλαμβάνει το θηλυκό και το ουδέτερο και ο ενικός περιλαμβάνει τον 
πληθυντικό και αντιθέτως όπως το σχετικό πλαίσιο αποδέχεται ή απαιτεί. Λέξεις και 
φράσεις που ορίζονται στους κανόνες και τις Εφαρμοζόμενες Διατάξεις της ΕΚ έχουν 
την ίδια ακριβώς έννοια σε αυτή τη Σύμβαση εκτός και αν ορίζεται κάτι διαφορετικό ρητά 
σε αυτή τη Σύμβαση.
 
3.8 Παραρτήματα

Οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο παράρτημα (όπως εκάστοτε 
τροποποιούνται) θα βρίσκονται σε ισχύ. Μπορεί περιστασιακά να σας στέλνουμε 
επιπλέον παραρτήματα σχετικά με τις συναλλαγές. Στην περίπτωση τυχόν διαφοράς 
μεταξύ των διατάξεων οποιουδήποτε παραρτήματος και αυτής της Σύμβασης, οι 
διατάξεις 
του παραρτήματος θα υπερισχύουν. Το γεγονός ότι μία διάταξη περιλαμβάνεται ειδικά 
σε ένα παράρτημα αναφορικά με μια Συναλλαγή δεν θα αποκλείει μία παρόμοια διάταξη 
να διατυπώνεται ή να υπονοείται σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη Συναλλαγή. 
Αποδέχεστε ό,τι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει στα παραρτήματα αυτής 
της Σύμβασης.

3.9 Επικεφαλίδες

Οι Επικεφαλίδες περιλαμβάνονται μόνο χάριν ευκολίας και δεν αποτελούν μέρος αυτής 
της Σύμβασης.

4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

4.1 Συμμόρφωση με Εφαρμοζόμενους Κανονισμούς

Αυτή η Σύμβαση και όλες οι Συναλλαγές υπόκεινται σε Εφαρμοζόμενες Διατάξεις έτσι 
ώστε:

(i) Τίποτα σε αυτή τη Σύμβαση δεν θα εξαιρεί ή περιορίζει οποιαδήποτε υποχρέωση την 
οποία οφείλουμε σε εσάς σύμφωνα με τις Εφαρμοζόμενες Διατάξεις,



(ii) Μπορεί να κάνουμε ή να παραλείψουμε να κάνουμε οποιαδήποτε ενέργεια θεωρούμε 
αναγκαία για να βεβαιώσουμε τη συμβατότητα με οποιεσδήποτε Εφαρμοζόμενες 
Διατάξεις,

(iii) Όλες οι Εφαρμοζόμενες Διατάξεις και οτιδήποτε κάνουμε ή αποτυγχάνουμε να 
κάνουμε προκειμένου να συμμορφωθούμε με αυτές θα είναι δεσμευτικό για εσάς και

(iv) Τέτοιου είδους ενέργειες τις οποίες αναλαμβάνουμε ή αποτυγχάνουμε να 
αναλάβουμε για τον σκοπό της συμμόρφωσης με οποιαδήποτε Εφαρμοζόμενη Διάταξη 
δεν θα καθιστά ούτε εμάς ούτε κάποιον από τους διευθυντές, υπευθύνους, υπαλλήλους 
ή αντιπροσώπους μας υπεύθυνους.

4.2 Ενέργειες του εποπτικού φορέα

Εάν ένας εποπτικός φορέας λάβει οποιοδήποτε μέτρο το οποίο επιδρά σε μία 
Συναλλαγή, τότε μπορεί να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια, την οποία εμείς, κατά 
την διακριτική μας ευχέρεια, θεωρούμε επιθυμητή για να ανταποκριθούμε σε αυτό το 
μέτρο με μια τέτοια 
ενέργεια ή να αμβλύνουμε οποιαδήποτε ζημία υπήρξε σαν αποτέλεσμα αυτού του 
μέτρου. Οποιαδήποτε ενέργεια αυτού του είδους θα είναι δεσμευτική για εσάς. Εάν ένας 
ρυθμιστικός φορέας ξεκινήσει μία διερεύνηση σχετικά με οποιαδήποτε Συναλλαγή σας, 
συμφωνείτε ότι θα συνεργασθείτε με εμάς και θα παράσχετε άμεσα ζητούμενες 
πληροφορίες σχετικά με αυτή την διερεύνηση.

5. ΚΟΣΤΗ, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

5.1 Κόστη

Θα πρέπει να εξοφλείτε τις χρεώσεις που έχουμε ανά διαστήματα συμφωνήσει, 
οποιεσδήποτε αμοιβές ή άλλες χρεώσεις οι οποίες επιβάλλονται από έναν οργανισμό 
εκκαθάρισης και τόκους για οποιοδήποτε ποσό μας οφείλετε με τα επιτόκια που ισχύουν 
εκείνη την περίοδο (και που είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος). Ένα αντίγραφο των 
τρεχουσών χρεώσεων δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας. Οποιαδήποτε αλλαγή στις 
χρεώσεις θα σας ανακοινώνεται πριν από τον χρόνο ισχύος της. Η Nuntius με την 
ιδιότητα της ως μεσάζοντας μπορεί να χρεώνει προμήθειες ή χρηματιστηριακά ή άλλα 
τέλη ή να διατηρήσει το τμήμα της διαφοράς μεταξύ της τιμής αγοράς και πώλησης που 
πληρώνει ή λαμβάνει από τις συναλλαγές σας (spread). Οποιαδήποτε αλλαγή στις 
χρεώσεις θα σας γνωστοποιηθεί πριν από τη στιγμή της αλλαγής.

5.2 Επιπλέον κόστη

Θα πρέπει να είστε ενήμεροι για την πιθανότητα ότι μπορεί να υπάρξουν επιπλέον 
φόροι ή κόστη που δεν εξοφλούνται ούτε επιβάλλονται από εμάς. 



5.3 Πληρωμές

Όλες οι πληρωμές προς εμάς σύμφωνα με αυτή τη Σύμβαση θα γίνονται σε τέτοιο 
νόμισμα που μπορεί εκάστοτε να καθορίζουμε στον τραπεζικό λογαριασμό ο οποίος 
υποδεικνύεται από εμάς γι’ αυτό το σκοπό. Όλες αυτές οι πληρωμές θα πρέπει να 
γίνονται από εσάς χωρίς καμία μείωση ή παρακράτηση.

5.4 Αμοιβές και επιμερισμός χρεώσεων

Η Nuntius μπορεί να μοιράζεται χρεώσεις με συνεργάτες, θυγατρικές, πάροχους 
διαμεσολαβητικών υπηρεσιών και αντιπροσώπους (αποκαλούμενους ως σύνολο 
«Συνεργάτες») σχετικά με Συναλλαγές που πραγματοποιούνται στον Λογαριασμό σας. 
Οι Συνεργάτες λαμβάνουν αμοιβή με βάση ένα ποσοστό του spread, μια σταθερή 
αμοιβή και/ή μια αμοιβή βασισμένη σε οποιαδήποτε άλλη μέθοδο έχει συμφωνηθεί μαζί 
τους η οποία μπορεί να επιδρά στα κόστη που συνδέονται με τον Λογαριασμό σας. 

Περισσότερες πληροφορίες για τις αμοιβές και προμήθειες που η Nuntius καταβάλει 
στους συνεργάτες της είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος.

5.5 Μετακυλήσεις, Επιτόκια

5.5.1. H ημερήσια οικονομική χρέωση μπορεί να ισχύει για κάθε ανοικτή θέση FX/CFD 
στο κλείσιμο των ημερήσιων συναλλαγών του παρόχου ρευστότητας της NUNTIUS 
σχετικά με εκείνο το FX/CFD. Εάν μια τέτοια χρέωση εφαρμόζεται, είτε θα ζητηθεί να 
πληρωθεί από τον Πελάτη απ’ ευθείας στην NUNTIUS ή θα πληρωθεί από την 
NUNTIUS στον Πελάτη, ανάλογα από τον τύπο του FX/CFD και τη φύση της θέσης που 
έχει ανοιχτή ο Πελάτης. Η μέθοδος προσδιορισμού της εν λόγω χρέωσης ποικίλει 
ανάλογα με τον τύπο του FX/CFD στον οποίο εφαρμόζεται. Επιπλέον, το ποσό της 
οικονομικής χρέωσης θα ποικίλει καθώς αυτό συνδέεται στο τρέχον επιτόκιο (όπως το 
LIBOR). Η οικονομική χρέωση θα χρεώνεται ή πιστώνεται (ανάλογα) στον λογαριασμό 
του Πελάτη την επόμενη ημέρα συναλλαγής η οποία ακολουθεί την ημέρα με την οποία 
συσχετίζεται.

5.5.2. Η NUNTIUS σύμφωνα με την προσφορά των παρόχων ρευστότητας διατηρεί το 
δικαίωμα να αλλάζει τη μέθοδο υπολογισμού της οικονομικής χρέωσης, τα επιτόκια 
δανεισμού και/ή τους τύπους των FX/CFDs τους οποίους επιβαρύνει η οικονομική 
χρέωση. Για ορισμένους τύπους FX/CFD ο πελάτης επιβαρύνεται με προμήθεια για να 
ανοίξει και να κλείσει τις FX/CFD θέσεις του. Μια τέτοιου είδους πληρωτέα προμήθεια, 
θα χρεώνεται από τον λογαριασμό του Πελάτη τον ίδιο χρόνο που η NUNTIUS, μέσω 
των παρόχων ρευστότητας, ανοίγει ή κλείνει τα σχετικά FX/CFD. Αλλαγές στις 
συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων μας (swap) και υπολογισμοί θα είναι στην διακριτική 



μας ευχέρεια και χωρίς προειδοποίηση. Οι Πελάτες πρέπει πάντα να συμβουλεύονται 
την ιστοσελίδα μας για τις αλλαγές των ισχυόντων επιτοκίων. Τα επιτόκια μπορεί να 
μεταβάλλονται γρήγορα λόγω των συνθηκών στην αγορά (αλλαγές επιτοκίων 
δανεισμού, αστάθεια αγορών, ρευστότητα κλπ.) και οφείλονται σε διάφορα ζητήματα 
συνδεόμενα με τους κινδύνους που είναι στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας.

5.5.3. Οποιαδήποτε ανοιχτή συναλλαγή FX/CFD που γίνεται από τον Πελάτη στο τέλος 
της ημερήσιας συναλλαγής όπως καθορίζεται από την NUNTIUS, σε συνάρτηση με την 
προσφορά τω παρόχων ρευστότητάς της ή κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, 
αυτόματα θα μετακυλίεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα έτσι ώστε να αποφεύγεται ένα 
αυτόματο κλείσιμο και ρευστοποίηση της Συναλλαγής. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι όταν 
μετακυλίονται τέτοιου είδους συναλλαγές στην επόμενη εργάσιμη ημέρα, μια χρέωση 
ενδέχεται να προστίθεται ή να αφαιρείται από τον λογαριασμό του Πελάτη που αφορά 
αυτή την συναλλαγή. Η πλατφόρμα ΜΤ4 υπολογίζει την μετακύλιση που λαμβάνει χώρα 
κατά τη διάρκεια της νύχτας στις 21:00 GMT και η χρέωση/πίστωση της μετακύλισης 
χρεώνεται ή πιστώνεται στον ή από τον λογαριασμό συναλλαγής. Για παράδειγμα: εάν 
πωλήσετε 1 lot EUR/USD θα πληρώσετε κόστος μετακύλισης στα 100.000 EURO, το 
οποίο με το τρέχον επιτόκιο θα ήταν $0.017. Αυτό το επιτόκιο μπορεί να μεταβάλλεται 
ανά διαστήματα. Για τα τωρινά επιτόκια πατήστε εδώ.

5.6 Μετακύληση λήξης CFD

5.6.1. Εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά, το υποκείμενο μέσο (underlying instrument) 
ενός CFD έχει μια ημερομηνία λήξης. Εντούτοις, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα CFDs 
δεν είναι διαπραγματεύσιμα μέχρι την ημερομηνία λήξης του υποκείμενου μέσου. 
Αντίθετα, τα CFDs μετακυλίονται στην επόμενη υποκείμενη Μελλοντική Τιμή την 
τελευταία Παρασκευή πριν από την επίσημη ημερομηνία λήξης (εκτός από τις 
περιπτώσεις που πέφτει σε μια Παρασκευή όπου οι αγορές είναι κλειστές). Αυτό είναι 
γνωστό ως Μετακύληση Λήξης. Σε περίπτωση ύπαρξης μιας σημαντικής διαφοράς τιμής 
μεταξύ των δυο Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης, μια προσαρμογή θα χρεώνεται 
ή θα πιστώνεται από ή προς το υπόλοιπο του λογαριασμού σας (ανάλογα με το ποσό 
της ανοιχτής θέσης του προς λήξη CFD).

5.6.2. Αυτή η προσαρμογή θα εμφανίζεται στο λογαριασμό σας κάτω από τον τίτλο 
Χρέωση Μετακύλησης και δεν θα επηρεάζει την πραγματική αξία της καθαρής σας 
θέσης. Εντούτοις, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η αλλαγή μεταξύ των τιμών των δύο 
Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης του υποκείμενου CFD μπορεί να περιλαμβάνει 
μια σημαντική διαφορά τιμής. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αντίθετη αναφορά, 
οποιεσδήποτε υπάρχουσες σε εξέλιξη εντολές  (stop loss/take profit, entry stop or entry 
limit) που είναι συνδεδεμένες με το υπό λήξη συμβόλαιο υποκείμενου στη CFD εντολή 
σας πριν από τη μετακύλησή του, θα προσαρμόζονται συμμετρικά (σημείο προς σημείο) 
έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν τις διαφορές μεταξύ των τιμών του υπό λήξη συμβολαίου 
υποκείμενου στην αρχική CFD εντολή σας κατά την ημερομηνία λήξης αυτού και του 
μετακυλιομένου (νέου) συμβολαίου υποκείμενου στη CFD εντολή σας. Για να 
υπολογίσει την μετακύληση η Nuntius μέσω των παρόχων ρευστότητας λαμβάνει 



υπόψη τις τιμές διευθέτησης των δυο συμβολαίων από το σχετικό επίσημο 
χρηματιστήριο. 

5.6.3. Η Nuntius, καταβάλλοντας την μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια, θα ενημερώνει 
τους πελάτες σχετικά με οποιαδήποτε προβλεπόμενη λήξη επενδυτικών μέσων μέσω 
Αναδυόμενου Παραθύρου (PopUp), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της ιστοσελίδας 
της. Ωστόσο, έχετε υπόψη σας ότι η Nuntius δεν μπορεί να διαθέσει πληροφορίες 
προσαρμογής σχετικά με την μετακύληση εκ των προτέρων και πριν να συμβεί η 
προσαρμογή. Ως εκ τούτου, οι Πελάτες με ανοιχτές θέσεις οι οποίοι δεν επιθυμούν να 
μετακυλιθούν οι θέσεις τους στο νέο συμβόλαιο συναλλαγών θα πρέπει να κλείσουν την 
(τις) θέση (εις) τους και/ή να ακυρώσουν τις εντολές τους πριν από την ημερομηνία 
μετακύλησης και να ανοίξουν μια νέα θέση αργότερα.

Ο τύπος ο οποίος χρησιμοποιείται από την Nuntius για τον υπολογισμό της χρέωσης 
μετακύλησης:

Πλατφόρμα ΜΤ4 & Web Trader:

Για long positions

Προσαρμογή μετακύλησης λήξης : [(Lots x Μέγεθος Συμβολαίου) x (Τιμή Παλαιού 
Συμβολαίου- Νέο Συμβόλαιο)] + Overnight Rollover

Για short positions

Προσαρμογή μετακύλησης λήξης: [(Lots x Μέγεθος Συμβολαίου) x (Νέο Συμβόλαιο – 
Τιμή Παλαιού Συμβολαίου)] + Overnight Rollover

  
Παράδειγμα 1:

 Νέα Τιμή Συμβολαίου: 9,975.00 EUR
 Παλαιά Τιμή Συμβολαίου: 9,982.00 EUR

Αν ο Πελάτης X έχει μία long open position στο υποκείμενο μέσο μεγέθους 1 lot, η 
προσαρμογή θα είναι:

[(1 x 100) x (9982-9975)] + Overnight Rollover = 700 EUR + Overnight Rollover

Αν ο Πελάτης X έχει μία short position στο υποκείμενο μέσο μεγέθους1 lot, η 
προσαρμογή θα είναι:

[(1 x 100) x (9975 – 9982)] + Overnight Rollover = -700 EUR + Overnight Rollover



Παράδειγμα 2:

 Νέα τιμή συμβολαίου: 9,982.00EUR
 Παλαιά τιμή συμβολαίου: 9,975.00EUR

Αν ο Πελάτης X έχει μια long position στο υποκείμενο μέσο μεγέθους ενός (1) lot, η 
προσαρμογή θα είναι:

[(1 x 100) x (9975-9982)] + Overnight Rollover = -700 EUR + Overnight Rollover

Αν ο  Πελάτης X έχει μια short position στο υποκείμενο μέσο μεγέθους ενός (1) lot, η  
προσαρμογή θα είναι:

[(1 x 100) x (9982-9975)] + Overnight Rollover = 700 EUR + Overnight Rollover

5.6.4. Για Ισλαμικούς λογαριασμούς, λόγω του ότι ο λογαριασμός είναι χωρίς 
ανταλλαγή (swap), οι παραπάνω αναφερόμενες πράξεις, χρέωσης ή πίστωσης, θα 
διορθώνονται χειρόγραφα, έτσι ώστε να απεικονίζουν τη διαφορά στην τιμή μεταξύ του 
παλαιού λήξαντος συμβολαίου και του νέου συμβολαίου. Ο τύπος υπολογισμού και οι 
τιμές οι οποίες χρησιμοποιούνται είναι οι ίδιες όπως αναφέρονται στην κανονική 
διαδικασία. Όσον αφορά την κανονική διαδικασία, οποιεσδήποτε χειρόγραφες 
διορθώσεις δεν θα επηρεάζουν την καθαρή θέση του Πελάτη.

5.7 Εξαιρέσεις από την κανονική διαδικασία:

(i) Όταν η διαφορά στην τιμή του εκπνέοντος συμβολαίου και του νέου συμβολαίου 
είναι αφύσικα υψηλή, κατά την διακριτική της ευχέρεια, η Nuntius διατηρεί το 
δικαίωμα να εφαρμόσει την διαδικασία που εφαρμόζεται στους Ισλαμικούς 
λογαριασμούς και να αποτυπώσει τη διαφορά τιμής μέσω χειρόγραφων διορθώσεων 
αντί ανταλλαγών (swaps).

(ii) Στην περίπτωση όπου η ρευστότητα του CFD του παλαιού συμβολαίου είναι πολύ 
μικρή, κατά την διακριτική της ευχέρεια η Nuntius, διατηρεί το δικαίωμα να 
ενεργοποιήσει την μετακύληση σε μια προηγούμενη ημερομηνία από αυτήν που είναι 
προκαθορισμένη.

Όλες οι προσαρμογές μετακύλησης υπολογίζονται στο νόμισμα που είναι 
συνομολογημένη η ονομαστική αξία του επενδυτικού μέσου και στην περίπτωση όπου ο 
λογαριασμός είναι σε διαφορετικό νόμισμα, το σύστημα θα μετατρέψει αυτόματα τις 
διορθώσεις στο νόμισμα του Λογαριασμού χρησιμοποιώντας την τρέχουσα ισοτιμία της 
αγοράς.

5.8 Overnight Rollover



Οι αμοιβές για την μετακύληση κατά την διάρκεια της νύχτας θα πολλαπλασιάζονται επί 
τρία (x3) ως αποζημίωση για το επερχόμενο Σαββατοκύριακο: για CFD’s την 
Παρασκευή στις 21:00 GMT και για FX την Τετάρτη στις 21.00 GMT. Το ποσό αυτό 
χρέωσης θα καθορίζεται από την NUNTIUS ανά διαστήματα, στην απόλυτη διακριτική 
της ευχέρεια. Ο Πελάτης με το παρόν εξουσιοδοτεί τη NUNTIUS να προσθέτει ή να 
αφαιρεί την χρέωση αυτή στον ή από τον λογαριασμό του για οποιαδήποτε ανοιχτή 
συναλλαγή που οφείλεται μια χρέωση, σύμφωνα με τον ισχύοντα συντελεστή σε αυτό, 
κάθε ημέρα και στον χρόνο που καθορίζεται στην πλατφόρμα συναλλαγών για κάθε 
χωριστό επενδυτικό μέσο, ανάλογα με την περίπτωση.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε αυτή τη Σύμβαση για μια περίοδο δεκατεσσάρων (14) 
ημερών αρχίζοντας από την ημερομηνία σύναψης της Σύμβασης αυτής ή από την 
ημερομηνία παραλαβής της (όποια είναι μεταγενέστερη) («Περίοδος Ακύρωσης»). Εάν 
επιθυμείτε να ακυρώσετε αυτή τη Σύμβαση εντός της Περιόδου Ακύρωσης, θα πρέπει 
να στείλετε γραπτή ειδοποίηση στην ακόλουθη διεύθυνση: Nuntius Χρηματιστηριακή 
ΑΕΠΕΥ, Δραγατσανίου 6, 10559 Αθήνα, Ελλάδα, ή ηλεκτρονικά στην ακόλουθη 
ηλεκτρονική διεύθυνση: office@nuntiusbrokers.com. Ακυρώνοντας αυτή τη Σύμβαση 
εντός της Περιόδου Ακύρωσης δεν ακυρώνετε οποιαδήποτε Συναλλαγή έχετε 
πραγματοποιήσει κατά την Περίοδο Ακύρωσης. Εάν παραλείψετε να ακυρώσετε αυτή τη 
Σύμβαση εντός της Περιόδου Ακύρωσης θα δεσμεύεστε από τους όρους της αλλά θα 
μπορείτε να ακυρώσετε τη Σύμβαση αυτή σύμφωνα με το κεφάλαιο 17 (Λήξη χωρίς 
Αθέτηση Υποχρεώσεων).

7.  ΜΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

7.1 Εκτέλεση εντολών και μόνο

Σύμφωνα με αυτή τη Σύμβαση, η Nuntius παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες της λήψης, 
διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών για αγορά ή πώληση χρηματοοικονομικών μέσων.

Ενεργούμε στη βάση της εκτέλεσης εντολών και μόνο και δεν παρέχουμε συμβουλές 
όσον αφορά τα πλεονεκτήματα συγκεκριμένων Συναλλαγών ή τις φορολογικές τους 
επιπτώσεις.

7.2.1 Έλεγχος Συμβατότητας. Η Εταιρία προβαίνει στον έλεγχο συμβατότητας, στο 
μέτρο και το βαθμό που επιβάλλεται από τις Εφαρμοζόμενες Διατάξεις, όπως οι 
υποχρεώσεις αυτές εξειδικεύονται και στην παρούσα, αναφορικά με ιδιώτες πελάτες, Ο 
Πελάτης κατά την εγγραφή του συμπληρώνει το σχετικό ερωτηματολόγιο, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Η Εταιρεία βασίζεται στις πληροφορίες 
που της παρέχει ο Πελάτης σε αυτήν και τα οποία η Εταιρεία θεωρεί ως αληθή. Ο 



Πελάτης αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι αν δεν παρέχει επαρκή και ορθή πληροφόρηση 
στην Εταιρία, τότε η Εταιρία δύναται να προχωρήσει στη συναλλαγή  ή την παροχή της 
υπηρεσίας, χωρίς καμία ευθύνη ως προς τη συμβατότητά της με το προφίλ του Πελάτη.

7.2.2 Ίδια κρίση και καταλληλότητα

Δεν παρέχουμε επενδυτικές συμβουλές για συναλλαγές σε FX και CFDs, επομένως δεν 
μπορούμε να σας συστήσουμε καμία συγκεκριμένη συναλλαγή. Ο Πελάτης όταν 
αναλαμβάνει τέτοιες συναλλαγές βασίζεται σε δική του κρίση όσον αφορά την 
καταλληλόλητα της συγκεκριμένης συναλλαγής με το επενδυτικό του προφίλ. Με την 
επιφύλαξη όσον αφορά τις ανωτέρω υποχρεώσεις, ζητώντας από εμάς να 
πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε Συναλλαγή, παραδέχεστε ότι είστε αποκλειστικά 
υπεύθυνος για την ανεξάρτητη εκτίμηση και έρευνά σας όσον αφορά τους κινδύνους της 
Συναλλαγής αυτής. Παραδέχεστε ότι έχετε επαρκείς γνώσεις, εξειδικευμένες γνώσεις 
αγοράς, επαγγελματική καθοδήγηση και εμπειρία έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε τη 
δική σας αξιολόγηση για τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους οποιασδήποτε 
Συναλλαγής και ότι έχετε διαβάσει και αποδεχθεί την Δήλωση Κοινοποίησης Κινδύνων 
και τις οδηγίες σχετικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα και τις αγορές τα οποία είναι 
διαθέσιμα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις μας. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε το 
αποτέλεσμα των συναλλαγών σας επί των προϊόντων που προσφέρονται μέσω αυτής 
της πλατφόρμας και δεν θα αποδεχθούμε σχετικές αξιώσεις.

7.2.3 Κίνδυνοι. Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι οι 
επενδύσεις σε CFDs περιέχουν από τη φύση τους κινδύνους μείωσης της αξίας του 
κεφαλαίου που επενδύεται σε αυτές και ότι η Εταιρεία δεν θα έχει καμία ευθύνη για 
τυχόν τέτοιο αποτέλεσμα. Τα χαρακτηριστικά και οι κίνδυνοι που συνδέονται με κάθε 
χρηματοπιστωτικό μέσο περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό Έγγραφο Βασικών 
Πληροφοριών ή σε όποια άλλα έγγραφα συνοδεύουν τη διάθεση του συγκεκριμένου 
χρηματοπιστωτικού μέσου. Ο Πελάτης δηλώνει ότι δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε 
συναλλαγή αν δεν έχει μελετήσει και κατανοήσει τις ως άνω πληροφορίες.

7.3 Περιστασιακή πληροφόρηση και έρευνα επενδύσεων

Οποτεδήποτε παρέχουμε σχολιασμό της αγοράς ή άλλες πληροφορίες:

(i)Είναι περιστασιακές όσον αφορά τη συναλλακτική σχέση σας μαζί μας. Παρέχονται 
μόνο για να σας επιτρέψουν να πάρετε τις δικές σας επενδυτικές αποφάσεις και δεν 
λογίζονται ως συμβουλή,

1. (ii) στις περιπτώσεις όπου η πληροφόρηση έχει τη μορφή εντύπου που περιλαμβάνει 
έναν περιορισμό σχετικά με το πρόσωπο ή την κατηγορία προσώπων για τους οποίους 
προορίζεται το έντυπο αυτό ή σε αυτούς που διανέμεται, συμφωνείτε ότι δε θα το 
δώσετε σε κανένα τέτοιο πρόσωπο ή κατηγορία προσώπων,



2. (iii) δεν παραχωρούμε εκπροσώπηση, εξουσιοδότηση ή εγγύηση όσον αφορά την 
ακρίβεια ή την πληρότητα αυτού του είδους της πληροφόρησης ή των φορολογικών 
επιπτώσεων οποιασδήποτε συναλλαγής,

3. (iv) αποδέχεστε ότι πριν από την αποστολή της πληροφόρησης αυτής ενδεχομένως 
εμείς να έχουμε ενεργήσει σύμφωνα με αυτή ή να έχουμε κάνει χρήση των 
πληροφοριών στις οποίες βασίζεται. Δεν κάνουμε δηλώσεις για τον χρόνο παραλαβής 
της από εσάς και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα λάβετε αυτού του είδους την 
πληροφόρηση στον ίδιο χρόνο με άλλους πελάτες. Οποιεσδήποτε δημοσιευμένες 
αναλύσεις ή συστάσεις ενδεχομένως να εμφανίζονται σε μια ή περισσότερες 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφόρησης.

7.4 Μεταφορά πληροφοριών

Η Nuntius μπορεί να προωθεί περιστασιακά πληροφορίες στους Πελάτες είτε μέσω μιας 
τηλεφωνικής κλήσης είτε αποστέλλοντας ηλεκτρονικά γενικό σχολιασμό της αγοράς σε 
ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει υποδείξει ο Πελάτης.

Όταν μεταφέρουμε τέτοιες πληροφορίες, η Nuntius προειδοποιεί τον Πελάτη ότι:

(i) Θα λάβει πληροφορίες γενικού περιεχομένου.

1. (ii) Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν είναι ούτε επενδυτική συμβουλή ούτε 
επενδυτική σύσταση,

2. (iii) Η διαμόρφωση απόφασης βάσει των παρεχόμενων πληροφοριών μπορεί να 
οδηγήσει σε οικονομική ζημία του Πελάτη, ειδικά λόγω του ότι οι πληροφορίες 
μπορεί να μην είναι ακριβείς,

3. (iv) Οι πληροφορίες δεν είναι δεσμευτικές και οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση 
είναι ανεξάρτητη απόφαση του Πελάτη.

7.5 Πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην πολιτική μας για την σύγκρουση συμφερόντων για 
περισσότερες πληροφορίες για το πως διαχειριζόμαστε συγκρούσεις οι οποίες θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν την αντικειμενικότητα της επενδυτικής έρευνας που σας 
παρέχουμε. Κατόπιν αιτήματος, θα σας χορηγήσουμε οποιεσδήποτε άλλες λεπτομέρειες 
σχετικά με αυτό. Όταν τα μέτρα που λαμβάνονται από τη Nuntius για την αποφυγή ή τη 
διαχείριση καταστάσεων συγκρούσεων συμφερόντων δεν επαρκούν για να 
διασφαλίσουν σε εύλογο βαθμό, ότι θα αποφευχθεί ο κίνδυνος βλάβης των 
συμφερόντων των πελατών, η Nuntius θα σας γνωστοποιήσει τη συγκεκριμένη 
σύγκρουση συμφερόντων και τα μέτρα που ελήφθησαν για τον μετριασμό των κινδύνων 
που συνδέονται με αυτή, πριν από την παροχή της υπηρεσίας που επηρεάζεται από την 
κατάσταση της συγκρούσης.



8. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

8.1 Έντυπα

8.1.1. Προτού δώσετε μία εντολή στη Nuntius, πρέπει να συμπληρώσετε το 
ερωτηματολόγιο συμβατότητας διαβάσετε και να αποδεχθείτε την παρούσα Σύμβαση, 
συμπεριλαμβανομένων  όλων των συμπληρωματικών εγγράφων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.1. . Μαζί με όλα τα σχετικά παραρτήματα, πρέπει να καταθέσετε επαρκή 
και ορισμένα χρήματα στον λογαριασμό σας και στη συνέχεια η φόρμα εγγραφής 
πελάτη και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα θα πρέπει να εγκριθούν από τη Nuntius. Μόλις 
εγκριθεί η εγγραφή σας, θα ενημερωθείτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η 
Nuntius δύναται, κατά την διακριτική της ευχέρεια, να ζητήσει επιπλέον της ηλεκτρονικής 
αποδοχής της παρούσας Σύμβασης από τον Πελάτη να συμπληρώσει και να υποβάλει 
οποιαδήποτε υπογεγραμμένα έγγραφα απαιτούνται από τη Nuntius, 
συμπεριλαμβανομένων, όχι μόνο της Σύμβασης αυτής αλλά και της Δήλωσης 
Γνωστοποίησης Κινδύνων.

8.1.2. Μόνο οι καταθέσεις από μια μέθοδο πληρωμής στο όνομά σας θα πιστωθούν 
στον λογαριασμό. Τυχόν καταβολές τρίτων θα επιστραφούν στον δικαιούχο καταβολής 
ή θα μπλοκαριστούν εάν δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων.

8.2 Νόμισμα των Λογαριασμών

Θα μπορείτε να ανοίξετε τον/τους λογαριασμό/ούς συναλλαγών σας σε 
USD/EUR/GBP/CAD/JPY ή σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα μπορεί να προσφέρεται από 
τη Nuntius. Το υπόλοιπο του(ων) Λογαριασμού(ων) θα υπολογίζεται και θα σας 
ανακοινώνεται στο νόμισμα στο οποίο διατηρείτε τον/τους Λογαριασμό/ούς σας.

8.3 Κοινοί Λογαριασμοί

Επιπλέον των προϋποθέσεων που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 9 όσον αφορά τους 
κατόχους κοινών Λογαριασμών, ισχύουν οι ακόλουθες επιπρόσθετες προϋποθέσεις.

Όταν ο Λογαριασμός συναλλαγών σας που τηρείται με την Nuntius ανήκει από κοινού 
σε δύο ή περισσότερους δικαιούχους:

(i) Έκαστος κάτοχος κοινού Λογαριασμού θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον 
υπεύθυνος για όλες τις υποχρεώσεις προς την Nuntius που απορρέουν από τον 
κοινό Λογαριασμό συναλλαγών σας.

(ii) Καθένας από εσάς είναι χωριστά υπεύθυνος για την τήρηση των όρων της 
Σύμβασης αυτής.



(iii) Εάν υπάρξει μια διαφορά μεταξύ σας για την οποία είμαστε ενήμεροι, ενδέχεται 
να επιμείνουμε ότι και οι δύο ή όλοι σας θα παρέχετε σε μας γραπτές οδηγίες.

(iv) Εάν ένας από εσάς αποβιώσει, ο(οι) επιζών(όντες) μπορεί να συνεχίσει να 
λειτουργεί τον Λογαριασμό συναλλαγών και εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός 
επιζώντες, οι όροι αυτής της παραγράφου θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται στο 
Λογαριασμό συναλλαγών.

(v) Όποτε παρέχετε προσωπική και οικονομική ενημέρωση σχετικά με άλλους 
κατόχους του κοινού Λογαριασμού για τον σκοπό ανοίγματος ή διαχείρισης του 
Λογαριασμού συναλλαγών σας, επιβεβαιώνετε ότι έχετε την έγκρισή τους ή αλλιώς 
πως είναι εξουσιοδοτημένοι να παράσχουν αυτήν την πληροφόρηση σε εμάς 
προκειμένου να την χρησιμοποιούμε σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση.

(vi) Οποιοσδήποτε από εσάς μπορεί να ζητήσει το κλείσιμο και τη μεταφορά των 
υπολοίπων του Λογαριασμού, εκτός των περιπτώσεων που απαιτούν να έχουμε την 
εξουσιοδότηση από όλους εσάς.

(vii) Έκαστος από εσάς θα έχει πλήρη πρόσβαση στα χρήματα που κατατέθηκαν 
αρχικά από εσάς στον κοινό Λογαριασμό συναλλαγών σας. Στην περίπτωση που 
θελήσετε να κάνετε ανάληψη των χρημάτων αυτών από τον κοινό Λογαριασμό 
συναλλαγών σας θα απαιτείται από εσάς να συμπληρώσετε και να υπογράψετε μια 
αίτηση ανάληψης, και με την παραλαβή της συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης 
αίτησης ανάληψης θα σας δοθεί έγκριση από την Nuntius να κάνετε ανάληψη 
χρημάτων μέχρι το ποσό που είχατε αρχικά καταθέσει, με την προϋπόθεση ότι 
πληρούνται οι όροι ανάληψης που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 9. Η Nuntius  θα 
πιστώσει το ποσό της ανάληψης στον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό ο οποίος είχε 
αρχικά χρεωθεί.

(viii) Στην περίπτωση ανάληψης κερδών, εάν οποιοσδήποτε από εσάς θελήσει να 
κάνει ανάληψη κερδών από τον κοινό Λογαριασμό συναλλαγών, θα απαιτηθεί να 
συμπληρώσετε και να υπογράψετε μια φόρμα ανάληψης, με την προϋπόθεση ότι 
πληρούνται οι όροι ανάληψης που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 9. Με την παραλαβή 
της συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης φόρμας ανάληψης θα σας δοθεί έγκριση 
από τη Nuntius να κάνετε ανάληψη όποιων κερδών από τον κοινό Λογαριασμό 
συναλλαγών. Η Nuntius θα πιστώσει το ποσό των κερδών το οποίο κάνετε ανάληψη 
στον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό που έχετε δηλώσει και από όπου έχουν μεταφερθεί 
τα χρήματά σας εξαρχής.

(ix) Για να είναι η Σύμβαση αυτή έγκυρη και δεσμευτική απαιτείται όλοι οι κάτοχοι των 
κοινών Λογαριασμών να υπογράψουν και στην περίπτωση όπου εσείς και/ή όποιος 
άλλος από τους κατόχους του Λογαριασμού θελήσει να διακόψει τη Σύμβαση αυτή 
και να κλείσει τον κοινό Λογαριασμό συναλλαγών που τηρείται από την Nuntius, 
απαιτείται η γραπτή έγκριση όλων των κατόχων του Λογαριασμού σύμφωνα με τους 



όρους του Κεφαλαίου 17 αυτής της Σύμβασης.

8.4 Ισλαμικοί Λογαριασμοί

8.4.1. Στην περίπτωση που ένας πελάτης λόγω της τήρησης των θρησκευτικών 
Ισλαμικών του πεποιθήσεων δεν μπορεί να εισπράξει ή να πληρώσει τόκους, ο πελάτης 
αυτός μπορεί να επιλέξει να ορίσει, με τον τρόπο που προβλέπεται από την Εταιρεία και 
όπως αυτός μπορεί να μεταβάλλεται ανά περιόδους, ο Λογαριασμός συναλλαγών του 
να είναι ελεύθερος από συμφωνίες ανταλλαγής χωρίς να χρεώνεται ή να δικαιούται, 
χρεώσεις και/ή μετακυλήσεις και/ή τόκους («Ισλαμικός Λογαριασμός»). Ο Πελάτης με το 
παρόν επιβεβαιώνει και/ή αποδέχεται και/ή δηλώνει ότι η αίτησή του να καταστήσει τον 
λογαριασμό του ως Ισλαμικό θα γίνεται μόνο λόγω των ανωτέρω δηλωθέντων 
θρησκευτικών Ισλαμικών πεποιθήσεων και για κανέναν απολύτως άλλο λόγο. Η 
Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την αίτηση του Πελάτη να καθορίσει τον 
λογαριασμό του ως Ισλαμικό, βασιζόμενη στην πλήρη και απόλυτη διακριτική της 
ευχέρεια η οποία θα είναι καθοριστική και αδιαμφισβήτητη από τον Πελάτη.

8.4.2. Στην περίπτωση όπου η Εταιρεία υποψιάζεται ότι ένας πελάτης κάνει κατάχρηση 
των δικαιωμάτων που του έχουν απονεμηθεί από την κατηγοριοποίηση του 
λογαριασμού του ως Ισλαμικού, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα, χωρίς πρότερη ειδοποίηση, 
να προχωρήσει σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα: 

(i) Η Εταιρεία μπορεί να προσθέσει προμήθεια σε όλες τις συναλλαγές που έχουν 
εκτελεσθεί στον Ισλαμικό Λογαριασμό, και/ή

1. (ii) Η Εταιρεία μπορεί να ακυρώσει τα ειδικά δικαιώματα και/ή όρους που 
αφορούν τον Λογαριασμό λόγω της κατηγοριοποίησής του ως Ισλαμικού 
Λογαριασμού, να ανακαλέσει την κατηγοριοποίηση του Λογαριασμού ως 
Ισλαμικού Λογαριασμού και να τον μετατρέψει σε έναν απλό Λογαριασμό 
Συναλλαγών, και/ή

2. (iii) Η Εταιρεία μπορεί να περιορίσει και/ή απαγορεύσει στον πελάτη να προβαίνει 
σε αντιστάθμιση (hedging) των θέσεών του και/ή

3. (iv) Η Εταιρεία μπορεί, κατά την διακριτική της ευχέρεια, να κλείσει κάθε ανοιχτή 
θέση και να την επαναφέρει στις τρέχουσες πραγματικές τιμές. Ο Πελάτης με το 
παρόν, αναγνωρίζει ότι θα επιβαρυνθεί με όλο το κόστος που θα προκαλέσει η 
παραπάνω κίνηση, συμπεριλαμβανομένου, και όχι μόνο, του κόστους αλλαγής 
του spread.

9. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

9.1 Παροχή οδηγιών



Μπορείτε να μας δώσετε οδηγίες ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος 
Συναλλαγών της Nuntius ή προφορικά από το τηλέφωνο στο Trading Desk, εκτός εάν σας 
πληροφορήσουμε ότι οι οδηγίες σας μπορούν να δοθούν μόνο με έναν συγκεκριμένο τρόπο. 
Εάν δώσετε οδηγίες τηλεφωνικά, η τηλεφωνική σας κλήση θα καταγραφεί. Το trading desk 
έχει την απόλυτη διακριτική ευχέρεια να κάνει δεκτές τις τηλεφωνικές εντολές σας. Στην 
περίπτωση που οποιεσδήποτε οδηγίες μας έχουν δοθεί τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικού 
υπολογιστή ή μέσω άλλου μέσου, μπορούμε να σας ζητήσουμε να επιβεβαιώσετε τις 
οδηγίες αυτές γραπτώς. Θα είμαστε επιφορτισμένοι να ακολουθήσουμε τις οδηγίες 
ανεξάρτητα της αδυναμίας σας να τις επιβεβαιώσετε γραπτώς. Σε αυτή τη Σύμβαση οι 
έννοιες «οδηγίες» και «εντολές» έχουν την ίδια σημασία.

9.2 Τύπος Αποδεκτών Εντολών

Μερικοί από τους αποδεκτούς τύπους εντολών είναι ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, οι 
ακόλουθοι:

(i) Έγκυρες μέχρι να ακυρωθούν- (Good till Cancelled) «GTC». Μία εντολή (εκτός 
της ανοικτής εντολής (market order)), η οποία σύμφωνα με τους όρους της ισχύει 
έως ότου υποβληθεί ή ακυρωθεί από τον Πελάτη. Εντολές GTC δεν ακυρώνονται 
αυτόματα στο τέλος της Εργάσιμης Ημέρας κατά την οποία δόθηκαν.

(ii) Με όριο (Limit)- Μία εντολή (εκτός της ανοικτής εντολής (market order)) για 
αγορά ή πώληση σε αναγνωρισμένη αγορά σε μια καθορισμένη τιμή. Μια εντολή 
με όριο τιμής (Limit order) για αγορά, γενικά θα εκτελείται όταν η τιμή πώλησης 
(ask price) ισούται ή είναι χαμηλότερη από την τιμή προσφοράς (bid price) την 
οποία προσδιορίσατε στην εντολή σας με όριο τιμής (Limit order). Μία εντολή με 
όριο τιμής (Limit order) για πώληση, θα εκτελείται γενικά όταν η τιμή προσφοράς 
(bid price) ισούται ή είναι μεγαλύτερη της τιμής πώλησης (ask price) που 
προσδιορίσατε στην εντολή σας με όριο τιμής (Limit order). Υπάρχουν τέσσερις 
τύποι οριακών εντολών διαθέσιμες στην πλατφόρμα:
• Εντολή με όριο αγοράς (Limit Buy):, Μια εντολή με όριο τιμής για αγορά 
εκτελείται εφόσον η μελλοντική τιμή ζήτησης "ASK" είναι ίση με την 
προκαθορισμένη τιμή. Το τρέχον επίπεδο τιμών είναι υψηλότερο από την αξία 
τηςεντολής που τοποθετείται. Οι εντολές αυτού του τύπου τοποθετούνται 
συνήθως όταν προσδοκούμε ότι η τιμή ασφαλείας, η οποία έχει μειωθεί σε ένα 
ορισμένο επίπεδο, θα αυξηθεί.
• Εντολή με Διακοπή Πώλησης (Buy Stop) - Μια εντολή με Διακοπή Αγοράς 
εκτελείται εφόσον η μελλοντική τιμή ζήτησης "ASK" είναι ίση με την 
προκαθορισμένη τιμή. Το τρέχον επίπεδο τιμών είναι χαμηλότερο από την αξία 
της εντολής που τοποθετείται. Οι εντολές αυτού του τύπου τοποθετούνται 
συνήθως της όταν προσδοκούμε ότι η τιμή ασφαλείας, αφού έχει φτάσει σε ένα 
ορισμένο επίπεδο, θα αυξηθεί.
• Εντολή με όριο πώλησης (Limit Buy): Μια εντολή με όριο τιμής για πώληση  
εκτελείται εφόσον η μελλοντική τιμή πώλησης "BID" είναι ίση με την 
προκαθορισμένη τιμή. Το τρέχον επίπεδο τιμών είναι χαμηλότερο από την αξία 



της εντολής που τοποθετούνται. Οι εντολές αυτού του τύπου τοποθετούνται 
συνήθως όταν προσδοκούμε ότι η μελλοντική τιμή πώλησης "BID" 
• Εντολή με Διακοπή Πώλησης (Stop – sell): Μια εντολή με Διακοπή Πώλησης 
εκτελείται όταν η μελλοντική τιμή ζήτησης "BID" είναι ίση με την προκαθορισμένη 
τιμή. Το τρέχον επίπεδο τιμών είναι υψηλότερο από την αξία της εντολής 
τοποθετείται. 

(iii) Ανοικτή (Market)- Μια εντολή για αγορά ή πώληση, χωρίς όριο τιμής, στην 
τρέχουσα τιμή αγοράς την οποία παρέχει η Nuntius,. Η εκτέλεση αυτής της 
εντολής έχει ως αποτέλεσμα το άνοιγμα μιας θέσης διαπραγμάτευσης. Μια 
εντολή αγοράς πραγματοποιείται στην τρέχουσα τιμή αγοράς και μια εντολή 
πώλησης εκτελείται στην τρέχουσα τιμή αγοράς. Οι εντολές Stop Loss και Take 
Profit (που περιγράφονται παρακάτω) μπορούν να επισυναφθούν σε μια εντολή 
αγοράς. Καθώς η εντολή εκτελείται σε τιμή αγοράς, η τιμή εκτέλεσης μπορεί να 
διαφέρει από την τιμή που υποδεικνύεται κατά την είσοδο στην εντολή λόγω 
μεταβολής της τιμής αγοράς κατά την εκτέλεση ή λόγω ανεπαρκούς ρευστότητας.

(iv) Stop Loss (Ελαχιστοποίηση Ζημιάς)- Μία εντολή stop loss αποτελεί εντολή 
για αγορά ή πώληση σε μια τιμή η οποία είναι χειρότερη από την τιμή ανοίγματος 
μιας ανοικτής θέσης (ή χειρότερη από την επικρατούσα τιμή όταν εφαρμόστηκε η 
εντολή stop loss σε μια ήδη ανοικτή θέση). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
προστασία σε περίπτωση ζημιών. Η πλατφόρμα διαπραγμάτευσης ελέγχει τις 
θέσεις αγοράς (long positions) με τιμή πώλησης BID για την τήρηση των 
χαρακτηριστικών της εντολής (η τιμή της εντολή είναι πάντα χαμηλότερη από την 
τρέχουσα τιμή πώλησης BID) και το ίδιο ισχύει για την τιμή ASK για τις θέσεις 
πώλησης (short positions) (η τιμή της εντολής είναι πάντα υψηλότερη από την 
τρέχουσα τιμή ζήτησης ASK). Παρακαλούμε σημειώσατε ότι λόγω διαφορών 
μεταξύ των τιμών ανοίγματος και κλεισίματος της αγοράς (gapping), η καλύτερη 
διαθέσιμη τιμή που μπορεί να επιτευχθεί μπορεί να διαφέρει ουσιαστικά από την 
τιμή με την οποία έγινε η τοποθέτηση στην εντολή stop loss και επομένως 
εντολές stop loss δεν είναι εγγυημένο ότι θα πραγματοποιηθούν στην τιμή στην 
οποία έχουν τοποθετηθεί.

 
(v) Trailing Stop (Κυλιόμενες Εντολές Διακοπής) - Η εντολή trailling stop είναι ίδια 
με την εντολή ελαχιστοποίησης ζημιάς (Stop loss) με την μόνη διαφορά ότι αντί 
να καθορίζεται μια τιμή στην οποία θα ενεργοποιηθεί η εντολή, η trailing stop 
εντολή θα ενεργοποιηθεί όταν υπάρξει μια δεδομένη σταθερή διαφορά από την 
τρέχουσα στην αγορά τιμή. Για παράδειγμα, εάν ο Πελάτης έχει αγοράσει μια long 
open position και η τρέχουσα στην αγορά τιμή πώλησης (ask price) αυξηθεί, η 
trailing stop τιμή θα αυξηθεί επίσης και θα υπολείπεται της τιμής αγοράς για 
πώληση (ask price) κατά μια σταθερή διαφορά που έχει καθορισθεί από τον 
Πελάτη. Εάν η τρέχουσα στην αγορά τιμή (ask price) στη συνέχεια μειωθεί, η 
trailing stop τιμή θα παραμείνει σταθερή στην τελευταία της θέση και εάν η 
τρέχουσα στην αγορά τιμή προσφοράς (ask price) φθάσει την trailing stop τιμή, η 



εντολή θα εκτελεσθεί. Παρακαλούμε σημειώσατε ότι λόγω διαφορών μεταξύ των 
τιμών ανοίγματος και κλεισίματος της αγοράς (gapping), η καλύτερη διαθέσιμη 
τιμή που μπορεί να επιτευχθεί μπορεί να διαφέρει ουσιαστικά από την τιμή με την 
οποία έγινε η τοποθέτηση στην εντολή trailing stop και επομένως οι εντολές 
trailing stop δεν είναι εγγυημένο ότι θα πραγματοποιηθούν στην συγκεκριμένη 
διαφορά από την τρέχουσα στην αγορά τιμή στην οποία έχουν τοποθετηθεί.

(vi) Εντολή κλεισίματος της θέσης με ένα προκαθορισμένο κέρδος (Take Profit) – 
Μια εντολή Take Profit έχει στόχο την απόκτηση του κέρδους όταν η τιμή 
ασφαλείας έχει φτάσει σε ένα ορισμένο επίπεδο. Η εκτέλεση αυτής της εντολής  
έχει ως αποτέλεσμα το κλείσιμο της θέσης. Συνδέεται πάντοτε με μια ανοικτή 
θέση ή εκκρεμή εντολή. Η πλατφόρμα συναλλαγών ελέγχει πάντα τις θέσεις 
αγοράς  με τιμή πώλησης BID για την τήρηση των χαρακτηριστικών της εντολής 
(η εντολή είναι πάντα υψηλότερη από την τρέχουσα τιμή πώλησης BID) και το 
ίδιο ισχύει με την τιμή ζήτησης ASK για τις θέσεις πώλησης (η τιμή της εντολής 
είναι πάντα χαμηλότερη από την τρέχουσα τιμή ASK).

Παρακαλώ, λάβετε υπόψη σας ότι εξαιτίας των διακυμάνσεων ή κενών στην 
αγορά, η καλύτερη δυνατή τιμή που μπορεί να επιτευχθεί ενδέχεται να διαφέρει 
σημαντικά από την τιμή που καθορίζεται στην περίπτωση μιας εντολής Take 
Profit και ως εκ τούτου δεν είναι εγγυημένη η λήψη των εντολών Take Profit στην 
τιμή που έχει καθοριστεί.

Κατόπιν της υποβολής μιας εντολής, αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη να παραμένετε 
διαθέσιμοι για επιβεβαιώσεις εντολής και συμπλήρωσης καθώς και για οποιαδήποτε άλλη 
επικοινωνία σχετικά με τον Λογαριασμό σας έως ότου όλες οι ανοιχτές εντολές εκτελεσθούν. 
Στη συνέχεια, εφόσον έχετε ανοικτές θέσεις στο Λογαριασμό σας θα πρέπει να τον 
παρακολουθείτε σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Η εντολή σας θα είναι έγκυρη σύμφωνα με τον συγκεκριμένο τύπο και χρόνο που αυτή 
δόθηκε, όπως προσδιορίζεται. Εάν ο χρόνος ισχύος ή η καταληκτική ημερομηνία/χρόνος της 
εντολής δεν καθορίζεται, η εντολή θα ισχύει για αόριστο χρόνο.

9.3 Όροι Αποδοχής Εντολών

Αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη να υποδείξετε με σαφήνεια τους όρους μιας εντολής όταν 
την υποβάλλετε, είτε είναι μια ανοικτή (market) εντολή, μια εντολή με όριο (Limit), μια εντολή 
ελαχιστοποίησης ζημιάς (Stop loss), είτε οποιοσδήποτε άλλος τύπος εντολής, 
συμπεριλαμβανομένης της σχετικής τιμής και όγκου συναλλαγής. Αποδέχεστε και 
συμφωνείτε ότι, παρά τις καλύτερες κατά το δυνατό προσπάθειές μας, η τιμή στην οποία 
εκτελείται η εντολή μπορεί να διαφέρει από την τιμή που προσδιορίζεται στην εντολή σας. 
Αυτό μπορεί να προέλθει από ξαφνικές μεταβολές τιμών στα υποκείμενα προϊόντα 
(underlying assets) τα οποία είναι εκτός ελέγχου μας. Η Nuntius μπορεί, κατά την διακριτική 
της ευχέρεια, να απορρίψει οποιαδήποτε εντολή μερικά ή ολικά πριν από την εκτέλεσή της, ή 
να ακυρώσει οποιαδήποτε εντολή, στην περίπτωση που το υπόλοιπο του Λογαριασμού σας 



κρίνεται ανεπαρκές για να καλύψει ολόκληρη την εντολή σας ή όταν αυτή η εντολή είναι 
παράνομη ή εσφαλμένη.

9.4 Πολιτική εκτέλεσης

Είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε μια πολιτική εκτέλεσης εντολών και να παρέχουμε στους 
πελάτες μας την κατάλληλη πληροφόρηση σχετικά με την πολιτική μας αυτή. Οπουδήποτε 
υποβάλλετε εντολές σε συνεργασία με εμάς, οι παράγοντες εκτέλεσης που λαμβάνουμε υπ’ 
όψη και η σχετική τους σημασία περιγράφονται στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης της 
Εταιρίας όπως είναι διαθέσιμη σε εσάς (ή σας έχει παρασχεθεί) πριν από τη σύναψη της 
παρούσας Σύμβασης. 

9.5 Δικαιοδοσία

Δικαιούμαστε να ενεργούμε με βάση τις οδηγίες που μας δίδονται ή εμφανίζεται ότι μας 
δίδονται από εσάς ή από οποιοδήποτε πρόσωπο έχετε εξουσιοδοτήσει για λογαριασμό σας 
χωρίς περαιτέρω εξέταση όσον αφορά τη γνησιότητα, τη δικαιοδοσία, ή την ταυτότητα του 
προσώπου που δίδει ή εμφανίζεται ότι δίδει αυτές τις οδηγίες, με την προϋπόθεση ότι αυτές 
οι οδηγίες συνοδεύονται από τον σωστό αριθμό Λογαριασμού σας και τον κωδικό 
πρόσβασης. Εάν ο Λογαριασμός σας είναι κοινός λογαριασμός, συμφωνείτε ότι είμαστε 
εξουσιοδοτημένοι να ενεργούμε με βάση τις οδηγίες από οποιοδήποτε άτομο στου οποίου το 
όνομα έχει ανοιχθεί ο Λογαριασμός αυτός. Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη για περαιτέρω 
διερεύνηση μιας ρητής δικαιοδοσίας και καμία υπαιτιότητα για τις επιπτώσεις αυτών των 
ενεργειών που αναλαμβάνουμε ή παραλείπουμε να αναλάβουμε όσον αφορά την 
εμπιστοσύνη σε οποιεσδήποτε τέτοιες οδηγίες ή στην ρητή δικαιοδοσία οποιουδήποτε 
τέτοιου προσώπου.

9.6 Ακύρωση/Απόσυρση των εντολών

Μη-ανοικτές (non-market) εντολές μπορούν να ακυρωθούν μέσω του Ηλεκτρονικού 
Συστήματος Συναλλαγών της Nuntius. Όμως, μπορούμε να ακυρώσουμε τις εντολές σας 
μόνο εάν μας ζητηθεί ρητά από εσάς, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουμε κάνει καμία 
ενέργεια στις εντολές σας μέχρι να μας ζητήσετε την ακύρωση. Εντολές που έχουν 
εκτελεσθεί μπορούν να αποσυρθούν ή να διαφοροποιηθούν από εσάς μόνο με την 
συγκατάθεσή μας. Η Nuntius δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε απαιτήσεις, 
απώλειες, ζημιές, κόστη ή δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των νομικών αμοιβών που 
εγείρονται άμεσα ή έμμεσα από την παράλειψη ακύρωσης μιας τέτοιας εντολής.

9.7 Δικαίωμα μη αποδοχής εντολών

Μπορούμε να απορρίψουμε εντολές για την πραγματοποίηση μιας συναλλαγής. Εάν 
αρνηθούμε να προχωρήσουμε σε μια προτεινόμενη συναλλαγή, δεν θα είμαστε 
υποχρεωμένοι να γνωστοποιήσουμε τον λόγο, αλλά θα σας ειδοποιήσουμε εγκαίρως 
σχετικά με την απόφαση μας αυτή. 



9.8 Έλεγχος των εντολών πριν από την εκτέλεση

Έχουμε το δικαίωμα να θέτουμε όρια και/ή παραμέτρους για να ελέγξουμε την ικανότητά σας 
να υποβάλλετε εντολές. Τέτοια όρια και/ή παράμετροι μπορεί να τροποποιούνται, 
αυξάνονται, μειώνονται, απαλείφονται ή προστίθενται από εμάς και μπορεί να 
περιλαμβάνουν (χωρίς περιορισμούς):

(i) Ρυθμίσεις σχετικά με το μέγιστο ποσό εντολής και το μέγιστο όγκο της εντολής,

(ii) Ρυθμίσεις  σχετικά με το συνολικό άνοιγμά μας προς εσάς,

(iii) Ρυθμίσεις σχετικά με τις τιμές στις οποίες μπορείτε να καταθέσετε εντολές. 
Ειδικότερα ρυθμίσεις για εντολές με τιμή η οποία διαφέρει σημαντικά από την τιμή 
της αγοράς κατά τον χρόνο που καταχωρείται η εντολή σας στο βιβλίο εντολών,

(iv) Ρυθμίσεις στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Ειδικότερα οποιεσδήποτε 
διαδικασίες επαλήθευσης για να είναι βέβαιο ότι οποιαδήποτε συγκεκριμένη 
εντολή ή εντολές προέρχονται από εσάς, και/ή

(v) Οποιαδήποτε άλλα όρια, παραμέτρους ή περιορισμούς οι οποίοι μπορεί να 
απαιτείται να εφαρμοσθούν σύμφωνα με τις Εφαρμοζόμενες Διατάξεις.

Τα παραπάνω όρια/ παράμετροι θα είναι σε ισχύ μετά από προηγούμενη ειδοποίηση στον 
Πελάτη.

9.9 Ρυθμίσεις Συναλλαγών

9.9.1. Οι πελάτες πρέπει να είναι ενήμεροι ότι οι συναλλαγές σε Forex και CFD’s 
εμπεριέχουν υψηλό βαθμό κινδύνου. Το ποσό του αρχικού περιθωρίου μπορεί να είναι 
μικρό σε σχέση με την αξία του ξένου νομίσματος, έτσι ώστε οι συναλλαγές να είναι 
«μοχλευμένες» ή «προσανατολισμένες». Μία σχετικά μικρή μεταβολή της αγοράς μπορεί να 
έχει μια δυσανάλογα μεγάλη επίδραση στα ποσά τα οποία έχει καταθέσει ή πρόκειται να 
καταθέσει ο Πελάτης. Αυτό μπορεί να ισχύσει τόσο υπέρ όσο και κατά του Πελάτη.

9.9.2. Η Nuntius, μέσω του παρόχου ρευστότητας, στοχεύοντας αφενός στη δική της 
προστασία και αφετέρου στην προστασία του Πελάτη, διατηρεί αποκλειστικά το δικαίωμα να 
διευρύνει της μεταβλητές των προμηθειών της, να ρυθμίζει τη μόχλευση, να αλλάζει τα 
επιτόκια μετακύλησης και/ή να αυξάνει τις απαιτήσεις του περιθωρίου κάτω από ορισμένες 
συνθήκες αγοράς οι οποίες περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, στην περίοδο όπου το 
γραφείο συναλλαγών (trading desk) δεν λειτουργεί, λόγω σημαντικών ανακοινώσεων, ως 
αποτέλεσμα μεταβολών στις χρηματαγορές, ή όταν ένας ή περισσότεροι πάροχοι 
ρευστότητας έχουν λάβει ένα ή περισσότερα από ως άνω μέτρα σε περιόδους εξαιρετικής 
αστάθειας των αγορών και/ή όταν η Nuntius θεωρεί ότι μια τέτοια έκθεση είναι επικίνδυνη και 
ότι δεν είναι δυνατόν για την Nuntius να αμβλύνει αυτούς τους κινδύνους μέσω των 
παρόχων ρευστότητας.



9.10 Εκτέλεση εντολών

Θα καταβάλουμε όλες τις δυνατές προσπάθειες για να εκτελέσουμε οποιαδήποτε εντολή μας 
έχετε υποβάλει, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις σχετικές συνθήκες της αγοράς και την Πολιτική 
Διαχείρισης Κινδύνων των παρόχων ρευστότητας. Αποδεχόμενοι τις εντολές σας δεν 
εγγυόμαστε ότι θα είναι δυνατόν να τις εκτελέσουμε. Εάν συναντήσουμε οποιαδήποτε 
ουσιαστική δυσκολία κατά την εκτέλεση της εντολής για λογαριασμό σας, θα σας 
ενημερώσουμε εντός 8 δευτερολέπτων από την λήψη της εντολής σας.

9.11 Προστασία αρνητικού υπολοίπου

Τα CFDs, τα οποία είναι προϊόντα μόχλευσης, επιφέρουν υψηλό επίπεδο κινδύνου και 
μπορούν να οδηγήσουν στην απώλεια όλων των επενδυμένων κεφαλαίων του πελάτη. 
Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η Nuntius λειτουργεί με βάση την έννοια της «αρνητικής 
ισορροπίας» που σημαίνει ότι ο πελάτης δεν μπορεί να χάσει περισσότερα από το συνολικό 
επενδυμένο κεφάλαιο του (κατάθεση).

9.12 Επιβεβαιώσεις και αναφορές

9.12.1. Αμέσως μετά την εκτέλεση μιας εντολής, εμφανίζεται στην οθόνη σας ένα 
αναδυόμενο παράθυρο που επιβεβαιώνει την εκτέλεση της εντολής αυτής. Αυτή η 
επιβεβαίωση περιλαμβάνει όλες τις σχετικές με τη συναλλαγή λεπτομέρειες και μπορείτε είτε 
να την αποθηκεύσετε στον υπολογιστή/ κινητό σας τηλέφωνο είτε να την εκτυπώσετε, όπως 
επιθυμείτε.

Στο τέλος κάθε ημέρας συναλλαγών, οι επιβεβαιώσεις για όλες τις Συναλλαγές που έχουμε 
εκτελέσει για λογαριασμό σας την συγκεκριμένη ημέρα θα είναι διαθέσιμες στον ηλεκτρονικό 
Λογαριασμό σας στην ιστοσελίδα μας στο παράθυρο «Ανοιχτές Θέσεις» καθώς και στο 
«Deal Blotter» στην πλατφόρμα συναλλαγών η οποία ενημερώνεται ηλεκτρονικά καθώς 
εκτελείται κάθε Συναλλαγή. Επιβεβαίωση της εκτέλεσης και αντίγραφα του(των) 
λογαριασμού(ων) σας, στην περίπτωση που δεν παρουσιάζουν ένα προφανές λάθος, θα 
θεωρούνται ορθά, οριστικά και δεσμευτικά για εσάς, εκτός εάν τα αμφισβητήσετε άμεσα 
μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον οι εντολές έχουν δοθεί μέσω του 
Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών της Nuntius ή τηλεφωνικώς στο γραφείο 
συναλλαγών, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την στιγμή που αυτές οι επιβεβαιώσεις 
σας έγιναν γνωστές μέσω της ιστοσελίδας μας ή σας ειδοποιήσαμε για κάποιο λάθος στην 
επιβεβαίωση.

9.12.2. Στις περιπτώσεις που οι επικρατούσες τιμές στην αγορά είναι διαφορετικές από τις 
τιμές οι οποίες δημοσιεύονται από την Nuntius σύμφωνα με τις προσφορές των παρόχων 
ρευστότητας, η Nuntius μέσω των παρόχων ρευστότητάς της θα προσπαθήσει κάνοντας τις 
καλύτερές της προσπάθειες και με καλή πίστη να εκτελέσει ανοιχτές εντολές στην ή κοντά 
στην επικρατούσα τιμή της αγοράς. Αυτό μπορεί είτε να επιδράσει αρνητικά είτε όχι, στα 
πραγματοποιηθέντα ή μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες του Πελάτη. 



9.12.3. Εάν τηρούμε κεφάλαια χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν σε εσάς δυνάμει της 
παρούσας Σύμβασης, θα σας ενημερώσουμε τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση για τα 
περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για λογαριασμό σας την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 
ημερολογιακού τριμήνου ("Κατάσταση Περιουσιακών Στοιχείων"). Η Δήλωση Περιουσιακών 
Στοιχείων θα είναι διαθέσιμη στον ηλεκτρονικό σας λογαριασμό στην πλατφόρμα 
συναλλαγών. Σημειώνεται ότι θα έχετε τη δυνατότητα να παράγετε άλλες καταστάσεις όσον 
αφορά το λογαριασμό σας (account statements) που θα περιγράφουν λεπτομερώς τη 
συναλλακτική σας δραστηριότητα, την κατάσταση κερδών και ζημιών, τις ανοιχτές θέσεις, τα 
υπόλοιπα περιθωρίου ασφάλισης, τις πιστώσεις λογαριασμών και τις χρεώσεις και άλλες 
διαθέσιμες πληροφορίες. 

9.12.4. Η επιβεβαίωση της εκτέλεσης της συναλλαγής σας και οι καταστάσεις που αφορούν 
το λογαριασμό (ή τους λογαριασμούς σας) θα θεωρηθεί ορθή, τελική και δεσμευτική για 
εσάς, αν δεν αντιταχθείτε άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον οι εντολές σας 
έχουν πραγματοποιηθεί μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος συναλλαγών της Nuntius ή 
μέσω τηλεφώνου στο Trading Desk εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την λήψη των 
σχετικών επιβεβαιώσεων, όπως αυτές παρέχονται σε εσάς μέσω της ιστοσελίδας μας. Η 
εταιρία σας ενημερώνει σχετικά με λάθη που αφορούν την επιβεβαίωση εκτέλεσης της 
συναλλαγής εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος.

9.13 Ανάρμοστες ή Καταχρηστικές Συναλλαγές

9.13.1. Ο στόχος της Nuntius μέσω των παρόχων ρευστότητας είναι να παράσχει την πιο 
αποδοτική συναλλακτική δραστηριότητα στην αγορά με τη μορφή των συνεχούς ροής, 
εμπορεύσιμων τιμών για τα περισσότερα από τα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία 
προσφέρουμε στην πλατφόρμα συναλλαγών μας. Σαν αποτέλεσμα της έντονα 
αυτοματοποιημένης φύσης της παροχής των συνεχούς ροής, εμπορεύσιμων τιμών, 
αναγνωρίζετε και δέχεστε ότι είναι πιθανό ανά διαστήματα να δίνονται και διαφοροποιημένες 
τιμές στα CFDs.

9.13.2. Εάν πραγματοποιείτε συναλλακτικές στρατηγικές με σκοπό την εκμετάλλευση αυτών 
των λαθών ή ενεργείτε με κακή πίστη (κοινώς γνωστή σαν «sniping»), η Nuntius θα το 
θεωρήσει σαν μη αποδεκτή συμπεριφορά. Στην περίπτωση που η Nuntius καταλήξει, κατά 
την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και με καλή πίστη, ότι εσείς ή οποιοσδήποτε 
εκπρόσωπός σας που συναλλάσσεται για λογαριασμό σας, εκμεταλλεύεται, ωφελείται, 
προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ή να ωφεληθεί από τέτοιο(α) λάθος(η) ή ότι συμμετέχετε σε 
άλλη ανάρμοστη ή καταχρηστική συναλλαγή όπως για παράδειγμα :

(i) απάτη/παράνομες πράξεις οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα τη συναλλαγή αυτή,

(ii) καταχώριση εντολών που βασίζονται σε χειραγωγημένες τιμές σαν αποτέλεσμα 
σφαλμάτων του συστήματος ή δυσλειτουργίας του συστήματος,

1. (iii) κερδοσκοπικές συναλλαγές στις τιμές οι οποίες παρουσιάζονται στις πλατφόρμες 



μας σαν αποτέλεσμα σφαλμάτων του συστήματος και/ή

2. (iv) συντονισμένες συναλλαγές από συνδεόμενα μέρη προκειμένου να 
εκμεταλλευτούν σφάλματα του συστήματος και καθυστερήσεις στις ενημερώσεις του.

9.13.3. Τότε η Nuntius μέσω των παρόχων ρευστότητάς της έχει το δικαίωμα να:

1. ρυθμίσει τα spreads των τιμών που σας διατίθενται και/ή

2. να περιορίσει την πρόσβασή σας στη συνεχούς ροής τρέχουσες τιμές 
διαπραγμάτευσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής προσφορών μόνο 
χειροκίνητα και/ή 

3. αποσύρει από τον λογαριασμό σας οποιαδήποτε παλαιότερα κέρδη συναλλαγών 
τα οποία έχετε αποκομίσει από μία τέτοια κατάχρηση της ρευστότητας που εμείς 
καθορίζουμε κατά τη διάρκεια της συναλλακτικής μας σχέσης και/ή

4. απορρίψει μια εντολή ή να ακυρώσει μια συναλλαγή και/ή

5. διακόψει άμεσα τη συναλλακτική μας σχέση.

9.14 Απαγορευμένες Συναλλαγές

9.14.1. Κανένας εργαζόμενος και/ή πρώην εργαζόμενος ο οποίος τώρα εργάζεται ή 
εργαζόταν με πλήρες ή μειωμένο ωράριο στην Nuntius ή σε οποιαδήποτε από τις 
συνδεδεμένες με αυτήν οντότητες θα μπορεί, κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του ή και 
μετά τη λήξη της απασχόλησης του, να γίνει Πελάτης οποιασδήποτε πλατφόρμας της 
Nuntius (είτε άμεσα είτε έμμεσα, μόνος του ή με συνεργάτες, συνεταίρους, μέλος θυγατρικής 
ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους) χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Nuntius. 
Στην περίπτωση που η Nuntius κρίνει ότι ο εργαζόμενος και/ή ο πρώην εργαζόμενος 
συναλλάσσεται με οποιαδήποτε πλατφόρμα της Nuntius χωρίς την προηγούμενη γραπτή 
έγκρισή της προσωπικά και/ή μέσω ενός τρίτου μέρους θα θεωρήσουμε ότι όλες οι 
συναλλαγές είναι καταχρηστικές και/ή ανάρμοστες. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι λογαριασμοί 
συναλλαγών του εργαζόμενου και/ή του πρώην εργαζόμενου και όλες οι ανοιχτές θέσεις θα 
κλείσουν άμεσα και όλα τα χρήματα τα οποία βρίσκονται στον λογαριασμό θα κατάσχονται.

9.14.2. Κανένας επαγγελματικός συνεργάτης ή πρώην επαγγελματικός συνεργάτης της 
Nuntius ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης με αυτήν οντότητας θα μπορεί, κατά τη διάρκεια της 
επαγγελματικής συμφωνίας μεταξύ του συνεργάτη/πρώην επαγγελματικού συνεργάτη και 
της Nuntius και μετά τη λήξη αυτής της επαγγελματικής συνεργασίας, να γίνει Πελάτης 
οποιασδήποτε πλατφόρμας της Nuntius (είτε άμεσα είτε έμμεσα, μόνος του ή με συνεργάτες, 
συνεταίρους, μέλη θυγατρικής ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους) χωρίς την 
προηγούμενη γραπτή έγκριση της Nuntius. Στην περίπτωση όπου η Nuntius κρίνει ότι ο 



συνεργάτης/πρώην επαγγελματικός συνεργάτης συναλλάσσεται με οποιαδήποτε πλατφόρμα 
της Nuntius χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκρισή της προσωπικά και/ή μέσω ενός τρίτου 
μέρους, θα θεωρήσουμε ότι όλες οι συναλλαγές είναι καταχρηστικές και/ή ανάρμοστες. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις οι λογαριασμοί συναλλαγών του συνεργάτη/πρώην επαγγελματικού 
συνεργάτη και όλες οι ανοιχτές θέσεις θα κλείσουν άμεσα και όλα τα χρήματα τα οποία 
βρίσκονται στον λογαριασμό θα κατάσχονται.

9.15 Απενεργοποίηση και Ακύρωση Καταθέσεων

9.15.1. Διατηρούμε το δικαίωμα να μη δεχόμαστε χρήματα τα οποία καταθέτετε και/ή να 
ακυρώνουμε τις καταθέσεις σας στις ακόλουθες των περιπτώσεων:

(i) εάν δεν διαθέσετε στην Nuntius οποιαδήποτε έγγραφα σας ζητήσει που αφορούν 
την πιστοποίηση και επαλήθευση ταυτότητας του πελάτη ή για οποιοδήποτε άλλο 
λόγο.

(ii) εάν η Nuntius υποψιάζεται ή ανησυχεί ότι τα έγγραφα που υποβάλλατε μπορεί να 
είναι ψευδή ή πλαστά·

(iii) εάν η Nuntius υποψιάζεται ότι έχετε εμπλακεί σε παράνομες ή δόλιες ενέργειες·

(iv) εάν η Nuntius πληροφορηθεί ότι η πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα (ή 
οποιαδήποτε άλλη μέθοδος πληρωμής έχει χρησιμοποιηθεί) έχει χαθεί ή έχει κλαπεί·

(v) όταν η Nuntius θεωρήσει ότι υπάρχει κίνδυνος αντιλογισμού της χρέωσης και/ή

(vi) όταν καταθέσετε $10,000 ή μεγαλύτερο ποσό ή κάνετε πάνω από 10 χωριστές 
καταθέσεις στο Λογαριασμό συναλλαγών σας και η Nuntius αδυνατεί να επαληθεύσει 
τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας ή αδυνατεί να επαληθεύσει 
οποιαδήποτε άλλη μέθοδο πληρωμής έχει χρησιμοποιηθεί.

9.15.2. Στην περίπτωση της ακύρωσης καταθέσεων, και εφόσον δεν υπάρχει κατάσχεση 
των χρημάτων σας από μια εποπτεύουσα αρχή λόγω υποψίας ξεπλύματος μαύρου 
χρήματος ή για οποιαδήποτε άλλη νομική παράβαση, τα χρήματα σας θα επιστραφούν στον 
τραπεζικό λογαριασμό από τον οποίο είχαν αρχικά αναληφθεί.

9.16 Εκτέλεση και διακανονισμός

Θα παραδίδετε εγκαίρως οποιεσδήποτε οδηγίες, χρήματα, ή έγγραφα, που υποχρεούστε για 
μια Συναλλαγή σύμφωνα με τη Συναλλαγή αυτή, όπως έχει διαμορφωθεί με βάση τις 
οποιεσδήποτε οδηγίες μας.

9.17 Όρια Θέσης

Μπορεί ανά πάσα στιγμή να σας ζητήσουμε, λόγω συγκεκριμένων συνθηκών στην αγορά, 



να περιορίσετε τον αριθμό των ανοιχτών θέσεων που μπορεί να έχετε στην πλατφρόρμα 
μας. Σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε το αίτημά μας, μπορούμε να κλείσουμε 
οποιαδήποτε και περισσότερες της μιας συναλλαγές προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι τα 
εν λόγω όρια θέσης διατηρούνται.

9.18 Λειτουργικότητα της εντολής trailing stop (κυλιόμενη εντολή διακοπής) στην 
περίπτωση όπου το τερματικό ΜΤ4 είναι κλειστό.

Στην περίπτωση όπου το τερματικό πελατών MetaTrader 4 είναι κλειστό, η εντολή trailing 
stop δεν θα λειτουργεί. Αυτό συμβαίνει καθώς η εντολή αυτή λειτουργεί από την πλευρά του 
τερματικού πελατών και επομένως, εάν το τερματικό πελατών είναι κλειστό, μόνο η εντολή 
stop loss (ελαχιστοποίηση ζημιάς) η οποία δόθηκε μέσω της εντολής trailing stop πριν από 
το κλείσιμο του τερματικού μπορεί να ενεργοποιηθεί.

9.19 Αναλήψεις

9.19.1. Με καλή πίστη και σύμφωνα με τους όρους αυτής της Σύμβασης, όλων των 
Εφαρμοζόμενων Διατάξεων και όλων των προϋποθέσεων που συνδέονται με οποιαδήποτε 
σχετική πληρωμή προς εσάς σύμφωνα με ένα σύστημα μπόνους ή επιστροφών που 
λειτουργεί από εμάς, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ανάληψη χρημάτων από τον 
λογαριασμό σας με την προϋπόθεση ότι αυτά τα χρήματα δεν χρησιμοποιούνται για τον 
σκοπό διατήρησης των ορίων της θέσης σας ή δεν οφείλονται για οποιονδήποτε άλλο λόγο 
σε εμάς. Όταν το αίτημά σας για ανάληψη εγκριθεί, αυτό θα διεκπεραιωθεί από εμάς και θα 
σταλεί για εκτέλεση στην ίδια τράπεζα, πιστωτική κάρτα ή άλλη πηγή από την οποία 
χρεώθηκαν τα χρήματα ή όπως εμείς καθορίσουμε, το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο 
εντός 7 εργάσιμων ημερών. Αναλήψεις θα γίνονται μόνο σε μια πηγή που ανήκει στο όνομα 
σας. Σημειώσατε ότι μερικές τράπεζες και εταιρείες πιστωτικών καρτών χρειάζονται χρόνο 
για να διεκπεραιώσουν πληρωμές ειδικά σε νομίσματα όπου μια μεσολαβούσα τράπεζα 
συμμετέχει στην συναλλαγή.

9.19.2. Παρακαλούμε σημειώσατε ότι η αδυναμία του πελάτη να συμμορφωθεί σε 
ικανοποιητικό βαθμό με τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας (due diligence) της Εταιρείας 
(παροχή απαιτούμενων εγγράφων, όπως αποδεικτικό κατοικίας, ταυτότητας, εισοδήματος 
και απασχόλησης,  ή άλλων εγγράφων που η εταιρεία μπορεί να ζητήσει προκειμένου να 
συμμορφωθεί με τους κανονισμούς  για την Πρόληψη και Καταστολή της Νομιμοποίησης 
Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (AML)/Γνώρισε τον Πελάτη σου (KYC) ή άλλες 
κανονιστικές απαιτήσεις) μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα του πελάτη να αποσύρει τα 
κεφάλαιά του. 

9.19.3. Εάν έχετε κοινό Λογαριασμό, πληρωμές από τον κοινό Λογαριασμό σας θα 
απαιτήσουν τη συμπλήρωση μιας αίτησης ανάληψης που θα πρέπει να μας καταθέσετε η 
οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί από όλους τους δικαιούχους του Λογαριασμού. 
Παρακαλούμε ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 8 – Λογαριασμοί Πελατών και Αρχικές Καταθέσεις, 
στο τμήμα για τους κοινούς Λογαριασμούς για επιπρόσθετες πληροφορίες.



9.19.4. Εάν ζητήσετε μια ανάληψη χρημάτων από τον Λογαριασμό σας και δεν μπορούμε να 
ανταποκριθούμε σε αυτήν χωρίς να κλείσουμε κάποιο μέρος των ανοιχτών θέσεών σας, δεν 
θα αποδεχθούμε το αίτημά σας αυτό έως ότου έχετε κλείσει αρκετές θέσεις που θα σας 
επιτρέψουν να κάνετε αυτήν την ανάληψη. Προκειμένου να επεξεργασθούμε το αίτημά σας 
για ανάληψη, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι τα χρήματα, δηλαδή το ελεύθερο υπόλοιπο, που 
θα απομείνουν στον λογαριασμό σας μετά την ανάληψη, είναι επαρκές και σε κάθε 
περίπτωση θετικό. Εάν δεν έχετε επιτύχει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τα bonus 
συναλλαγών κατά τον χρόνο που καταθέτετε ένα αίτημα ανάληψης το bonus θα χρεωθεί από 
τον λογαριασμό συναλλαγών σας.

Παρακαλούμε δείτε το τμήμα «Πολιτική Bonus και Ανταμοιβών» για περισσότερες 
πληροφορίες.

9.19.5. Εάν ζητήσετε την ανάληψη χρημάτων από τον Λογαριασμό σας και δεν μπορούμε να 
ανταποκριθούμε στο αίτημα σας χωρίς να κλείσουμε κάποιο μέρος των ανοικτών σας 
θέσεων, δεν θα προχωρήσουμε στην ικανοποίηση του αιτήματος σας μέχρι να κλείσετε 
επαρκή αριθμό θέσεων για να μπορέσετε να προβείτε στην ανάληψη. Προκειμένου να 
προχωρήσει η αίτησή ανάληψης, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα κεφάλαια, δηλαδή το 
ελεύθερο υπόλοιπο που παραμένει στο λογαριασμό σας μετά την ανάληψη, είναι επαρκές 
και σε κάθε περίπτωση θετικό.

9.20 Πολιτική Ρύθμισης Λογαριασμού Εταιρικών Πράξεων

9.20.1. Υποδιαίρεση μετοχών (Stock splits), συμπτύξεις μετοχών (reverse stock splits), 
μερίσματα και άλλες σχετικά με μετοχές πράξεις («Εταιρικές Πράξεις») μπορεί να έχουν μια 
επίδραση στην τιμή της μετοχής και επομένως και στην τιμή των CFDs. Ένας πελάτης που 
πραγματοποιεί μια συναλλαγή CFD δεν έχει κυριότητα του υποκείμενου μέσου. Εντούτοις, 
στην περίπτωση μιας Εταιρικής Πράξης στο υποκείμενο μέσο ενός CFD, η Εταιρεία θα 
προχωρήσει σε όλες τις σχετικές προσαρμογές στον Λογαριασμό έτσι ώστε να 
αντιπροσωπεύουν την οικονομική επίδραση της Εταιρικής Πράξης στην τιμή του CFD. Αυτό 
μπορεί να γίνει μέσω μιας χρηματικής προσαρμογής και/ή μιας προσαρμογής θέσης στον 
Λογαριασμό πριν ή μετά την ex-date («Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος»).

9.20.2. Στην περίπτωση μιας Εταιρικής Πράξης, και σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί η ίδια 
οικονομική αξία της σχετικής Συναλλαγής στο Λογαριασμό, η Εταιρεία θα πραγματοποιήσει, 
μεταξύ άλλων, ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

(i) Θα παγώσει το χρηματοπιστωτικό μέσο του οποίου η υποκείμενη αξία υπόκειται 
σε υποδιαίρεση ή σύμπτυξη, έτσι ώστε να μην υπόκειται σε οποιαδήποτε συναλλαγή 
έως ότου γίνουν οι σχετικές προσαρμογές στον Λογαριασμό και/ή

(ii) Θα παγώσει τον Λογαριασμό έως ότου γίνουν οι σχετικές προσαρμογές και/ή

(iii) Θα θέσει το χρηματοπιστωτικό μέσο του οποίου η υποκείμενη αξία υπόκειται σε 
υποδιαίρεση ή σύμπτυξη σε μια κατάσταση close-only (μόνο κλείσιμο), στην 



περίπτωση της οποίας δεν ανοίγονται νέες θέσεις. 

(iv) Θα κάνει τις σχετικές προσαρμογές στο Λογαριασμό για να αποκαθιστά τις 
Συναλλαγές του Λογαριασμού σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία έχουν 
επηρεαστεί (μετά από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος) ή θα επηρεαστούν (πριν 
από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος) από το split. Τέτοιου είδους προσαρμογές 
μπορεί να εκτελεσθούν στις τότε τρέχουσες τιμές αγοράς που μπορεί να είναι 
διαφορετικές από τις τιμές στις οποίες εκτελέστηκε η αρχική Συναλλαγή.

9.20.3. Τα προαναφερθέντα μέτρα θα λαμβάνονται εγκαίρως, επιλεκτικά ή σε 
περισσότερους από έναν Λογαριασμούς πριν ή μετά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, σε 
μια προσπάθεια να περιορίσουν τη διατάραξη της λειτουργίας των Λογαριασμών στο 
ελάχιστο. Τα κάτωθι είναι ενδεικτικά και μη-δεσμευτικά σενάρια και παραδείγματα, 
προκειμένου να συμβάλλουν στην κατανόηση των προαναφερόμενων:

(i) Στην περίπτωση που ένας πελάτης διατηρεί μια long θέση ενός 
χρηματοπιστωτικού μέσου του οποίου η υποκείμενη αξία υποβάλλεται σε split, η 
Εταιρεία μπορεί να προχωρήσει με μια θετική προσαρμογή στον Λογαριασμό. Στην 
περίπτωση ενός reverse split, ο Πελάτης που διατηρεί μια long θέση θα 
αντιμετωπίσει μια αρνητική προσαρμογή του Λογαριασμού.
(ii) Στην περίπτωση που ένας πελάτης διατηρεί μια short θέση ενός 
χρηματοπιστωτικού μέσου του οποίου η υποκείμενη αξία υποβάλλεται σε split, η 
Εταιρεία μπορεί να προχωρήσει με μια αρνητική προσαρμογή στον Λογαριασμό. 
Στην περίπτωση ενός reverse split, ο Πελάτης που διατηρεί μια short θέση θα 
αντιμετωπίσει μια θετική προσαρμογή  του Λογαριασμού.

9.20.4. Όταν ο Πελάτης διατηρεί είτε μια θετική (long) είτε μια αρνητική (short) θέση και το 
χρηματοπιστωτικό μέσο του οποίου η υποκείμενη αξία υπόκειται σε split ή reverse split, η 
Εταιρεία μπορεί να προχωρήσει με μια αναπροσαρμογή θέσης για να κάνει τις αναγκαίες 
διορθώσεις στην τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου ώστε να αντικατοπτρίζει την οικονομική 
επίδραση στον Λογαριασμό από το split ή το reverse split. Σε αυτή την περίπτωση, η 
Εταιρεία μπορεί να κλείσει τη θέση στον Λογαριασμό και να την επαναφέρει με ένα νέο μέσο 
με τη διορθωμένη τιμή να αντικατοπτρίζει την επίδραση του split ή του reverse split.

Για παράδειγμα :

Παρουσίαση 1

APPLE 1:7 Split μετοχής στις 6 Ιουνίου

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος : 9η Ιουνίου

Χρηματικές προσαρμογές (θετικές ή αρνητικές) για πελάτες που διατηρούν θέσεις μέχρι το 
τέλος της διαπραγμάτευσης της 6ης Ιουνίου 2014:



Η προσαρμογή θα υπολογισθεί ως ακολούθως: τιμή κλεισίματος της 6ης Ιουνίου – (τιμής 
κλεισίματος της 6ης Ιουνίου x συντελεστή προσαρμογής)

Π.χ. τιμή κλεισίματος 6ης Ιουνίου = 606,97
Συντελεστής προσαρμογής = 0.1428571 (1/7)
606,97 – (606,97 x 0.1428571) = 606,97 – 86.7099 = 520.26 USD

Πολλαπλασιάζεται ανά lots και μέγεθος συμβολαίου : 520.26 x μέγεθος συμβολαίου x lots.

Ο Πελάτης Χ διατηρεί ΘΕΤΙΚΗ (LONG) θέση 0.1 lots of APLLE CFD. Θα λάβει μία θετική 
προσαρμογή ίση με  : 520.26 x 100 x 0.1 = 5202.60 USD

Ο Πελάτης Υ διατηρεί ΑΡΝΗΤΙΚΗ (SHORT) θέση 0.2 lots of APLLE CFD. Θα λάβει μία 
αρνητική προσαρμογή ίση με  : 520.26 x 100 x 0.2 = 10405.20 USD

Προσαρμογές Θέσης

Όλες οι ανοιχτές θέσεις που υπάρχουν στο κλείσιμο της ημέρας συναλλαγών της 6ης Ιουνίου 
2014 θα κλείσουν και νέες θέσεις θα ανοίξουν κάτω από ένα νέο μέσο APPLEINC στην 
διορθωμένη τιμή μετά το  split.

Ο Πελάτης Χ διατηρεί ΘΕΤΙΚΗ (LONG) ή ΑΡΝΗΤΙΚΗ (SHORT) θέση 0.01 lots of APPLE 
CFD στην τιμή 603.59. Η θέση αυτή θα κλείσει στην τιμή ανοίγματος 603.59.

Η νέα θέση θα ανοίξει ως ακολούθως : 0.01 x 7 στην τιμή 603.59/7.

Επομένως, η καθαρή θέση του πελάτη δεν θα επηρεαστεί και το P & L θα παραμείνει όπως 
ήταν πριν.

Η νέα θέση θα είναι 0.07 lots of APPLEINC στην τιμή 86.2271.

Στην περίπτωση της διανομής μερισμάτων, η Εταιρεία έχει επίσης το δικαίωμα να 
προχωρήσει με μια θετική ή αρνητική προσαρμογή που γίνεται πριν ή μετά την ημέρα 
απονομής του μερίσματος είτε πριν ή μετά την έναρξη της συναλλαγής.

Τα επόμενα αποτελούν ενδεικτικά και μη-δεσμευτικά σενάρια και παραδείγματα προκειμένου 
να συμβάλλουν στην κατανόηση των προαναφερόμενων:

Στην περίπτωση μιας θετικής (long) θέσης, η Εταιρεία θα κάνει μια θετική προσαρμογή για 
να αντικατοπτρίσει το οικονομικό αποτέλεσμα που θα έχει το μέρισμα στον Λογαριασμό ενώ 
στην περίπτωση της αρνητικής (short) θέσης η Εταιρεία θα κάνει μια αρνητική προσαρμογή 
για να αντικατοπτρίσει το οικονομικό αποτέλεσμα που θα έχει το μέρισμα στον Λογαριασμό.

Για παράδειγμα :



Παρουσίαση 2

APPLE μέρισμα: 3.29 USD ανά μετοχή

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος : 8 Μαΐου

Οι πελάτες που διατηρούν μια θετική (long) CFD θέση θα λάβουν μια θετική προσαρμογή 
και οι πελάτες που διατηρούν μία αρνητική (short) CFD θέση, θα λάβουν μια αρνητική 
προσαρμογή. 

Οι προσαρμογές θα υπολογιστούν ως ακολούθως :

Lots x μέγεθος συμβολαίου x μέρισμα

Μέγεθος Συμβολαίου = 100

Ο πελάτης Χ διατηρεί μια ΘΕΤΙΚΗ (LONG) θέση 0.3 lots of APPLE CFD. Ο πελάτης θα 
λάβει μια θετική διόρθωση 0.3 x 100 x 3.29 = 98.7 USD

Ο πελάτης Y διατηρεί μια ΑΡΝΗΤΙΚΗ  (SHORT) θέση 0.2 lots of APPLE CFD. Ο πελάτης θα 
λάβει μια αρνητική διόρθωση 0.2 x 100 x 3.29 = 65.8 USD

Οι Πελάτες με το παρόν αναγνωρίζουν και επιβεβαιώνουν ότι θα ενημερώνονται σχετικά με 
τις ανακοινώσεις της διανομής μερισμάτων. Η Εταιρεία δεν θα είναι υπόλογη για αυτού του 
είδους τις πράξεις που μπορεί να επηρεάσουν τον Λογαριασμό του Πελάτη και/ή τη θέση 
του.

Οποιαδήποτε δραστηριότητα Εταιρικής πράξης επιστρέφει στον Λογαριασμό και είναι κενή 
περιεχομένου, θα πρέπει να εξισορροπείται από την Εταιρεία. Επομένως, Συναλλαγές και 
αναλήψεις θα εκτελούνται από έναν διορθωμένο Λογαριασμό και μόνο, ο οποίος θα 
αντικατοπτρίζει τη σωστή εξισορρόπηση που είχε η οικονομική επίδραση της Εταιρικής 
Πράξης στην τιμή του CFD.

9.21 Αρχείο Λογαριασμού Συναλλαγών ΜΤ4

Εάν δεν καταχωρήσουμε καμία πράξη στον  Λογαριασμό Συναλλαγών σας ΜΤ4 κατά τη 
διάρκεια μιας συνεχούς περιόδου τριών (3) μηνών και έχετε ένα μηδενικό υπόλοιπο 
λογαριασμού, ο Λογαριασμό Συναλλαγών σας ΜΤ4 και όλο το ιστορικό του θα αρχειοθετηθεί 
στον εξυπηρετητή (server) των συναλλαγών μας. 

Εάν θελήσετε να εξακολουθήσετε να χρησιμοποιείτε τον Λογαριασμό Συναλλαγών σας ΜΤ4 
ή να τον επαναδραστηριοποιήσετε στο μέλλον παρακαλούμε επικοινωνήσατε μαζί μας στο 
support@wiredmarket.com. 



9.22 Ανενεργός και Αδρανής Λογαριασμός

9.22.1. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και επιβεβαιώνει ότι οποιοιδήποτε λογαριασμοί συναλλαγών 
τηρούνται με την Nuntius από έναν πελάτη της Nuntius όπου ο Πελάτης:

(i) .δεν έχει καταχωρήσει κάποια συναλλαγή,

(ii) . δεν έχει ανοίξει ή κλείσει θέσεις και/ή 

(iii) .δεν έχει κάνει μια κατάθεση στον λογαριασμό συναλλαγών Πελατών για μία περίοδο 90 
ή περισσότερων ημερών, θα καταχωρείται από την Nuntius σαν Ανενεργός Λογαριασμός 
(«Ανενεργός Λογαριασμός»).

9.22.2. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και επιβεβαιώνει ότι οποιοιδήποτε λογαριασμοί συναλλαγών 
τηρούνται με την Nuntius από έναν πελάτη της Nuntius, όπου ο  Πελάτης  αυτός έχει και 
συνεχίζει να:

(i) .εκτελεί μια συναλλαγή·

(ii) .ανοίγει ή κλείνει θέσεις και/ή

(iii) .κάνει μια κατάθεση στον λογαριασμό συναλλαγών Πελατών,·

ο λογαριασμός θα καταχωρείται από την Nuntius σαν Ενεργός Λογαριασμός («Ενεργός 
Λογαριασμός»).

9.22.3. Ο Πελάτης αναγνωρίζει περαιτέρω και επιβεβαιώνει ότι αυτού του είδους οι 
Ανενεργοί Λογαριασμοί θα υπόκεινται σε μια μηνιαία επιβάρυνση των $5, που καλύπτει τη 
συντήρηση/διαχείριση αυτών των Ανενεργών Λογαριασμών. Ο Πελάτης συμφωνεί επίσης ότι 
οποιοιδήποτε Ανενεργοί Λογαριασμοί, που έχουν μηδέν υπόλοιπο/καθαρή αξία, θα 
μετατρέπονται σε Αδρανείς («Αδρανείς Λογαριασμοί»). Για την επανενεργοποίηση Αδρανών 
Λογαριασμών, ο Πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών 
της Nuntius support@wiredmarket.com και να τους ειδοποιήσει για την επιθυμία του να 
επανενεργοποιήσει τον Αδρανή Λογαριασμό. Ο Αδρανής Λογαριασμός του Πελάτη τότε θα 
επανενεργοποιηθεί (με την προϋπόθεση, εάν ζητηθεί, να ενημερώσει τα έντυπα 
«Γνωρίζοντας τον Πελάτη σου» - KYC - και να τα παραδώσει στην Nuntius) και θα 
καταχωρηθεί ως Ενεργός Λογαριασμός. Εντούτοις, στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν 
κάνει τα ακόλουθα σχετικά με τον Ενεργό Λογαριασμό:

(i) .να εκτελέσει μια συναλλαγή·

(ii) .να ανοίξει ή να κλείσει θέσεις και/ή

(iii).να κάνει μια κατάθεση στον λογαριασμό συναλλαγών των Πελατών·



για μια περίοδο 90 ή περισσότερων ημερών, θα γίνει πάλι Αδρανής Λογαριασμός.

9.22.4. Ο Πελάτης περαιτέρω αναγνωρίζει και επιβεβαιώνει ότι οποιοσδήποτε επενδυτικός 
λογαριασμός με θετικό (όχι μηδενικό) υπόλοιπο που τηρείται με τη Nuntius από έναν Πελάτη 
της Nuntius, όπου ο Πελάτης δεν έχει πραγματοποιήσει συναλλαγή ή / και δεν έχει ανοίξει ή 
κλείσει θέσεις, κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα, υπόκειται σε μηνιαία χρέωση 50 
$, που αφορά τα τραπεζικά τέλη για τη διατήρηση των χρημάτων του πελάτη σε τραπεζικούς 
λογαριασμούς. Αυτή η χρέωση θα χρεωθεί την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τον 
«ανενεργό» ημερολογιακό μήνα. 
Παρακαλούμε ανατρέξατε επίσης στην Πολιτική Bonus και ανταμοιβών, στο Κεφάλαιο 7 – 
Διάφορα, για επιπλέον επιπτώσεις των Ανενεργών Λογαριασμών.

9.23 Πολιτική Bonus και Ανταμοιβών

(*Από τον Οκτώβριο 2016 δεν δίνονται Bonus)

9.23.1. Η Nuntius Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ («η Εταιρεία») προσφέρει μια σειρά από 
ελκυστικές ανταμοιβές στους νέους και τους υφιστάμενους πελάτες της («Πελάτες»). 
Μπόνους και/ή οικονομικές ανταμοιβές ή προσφορές («Ανταμοιβές») που απονέμονται 
στους Πελάτες αποτελούν μέρος του προωθητικού προγράμματος της Εταιρείας. Αυτές οι 
Ανταμοιβές έχουν περιορισμένο χρόνο προσφοράς για τις οποίες θα ισχύουν μια σειρά 
ειδικών όρων σε σχέση με τον αντίστοιχο λογαριασμό του Πελάτη («Λογαριασμός») όπως  οι 
όροι αυτοί ανακοινώνονται και εφαρμόζονται κατά καιρούς από τη Nuntius ενώ περαιτέρω 
υπόκεινται στους περιορισμούς που επιβάλλονται από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και 
άλλες δημόσιες αρχές.:

9.23.2. Όροι αποδοχής ανταμοιβής – πριν από την αποδοχή οποιασδήποτε προσφερόμενης 
ανταμοιβής οι Πελάτες θα λαμβάνουν υπόψη τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που 
σχετίζονται με την Ανταμοιβή και την Πολιτική Μπόνους και Ανταμοιβών, καθώς και οι δύο 
μπορεί να μεταβάλλονται ανά διαστήματα. Αποδοχή της Ανταμοιβής γίνεται κάνοντας μια 
συναλλαγή στον Λογαριασμό.

9.23.3. Συναλλαγή με τα χρήματα της Ανταμοιβής – τα χρήματα που έχετε καταθέσει στον 
λογαριασμό σας χρησιμοποιούνται πριν από τη χρήση των χρημάτων της Ανταμοιβής. 
Παραδείγματος χάριν, εάν έχετε κάνει μια κατάθεση $200 στον Λογαριασμό και λάβετε μια 
Ανταμοιβή $50 στον Λογαριασμό σας, τα χρήματα που είχατε καταθέσει θα 
χρησιμοποιηθούν πρώτα για τις συναλλαγές που θα κάνετε. Επομένως, εάν χάσετε $200, 
εκτός από την περίπτωση που έχετε ικανοποιήσει τις παρακάτω προϋποθέσεις για να 
μπορέσετε να κάνετε ανάληψη της Ανταμοιβής σας, δεν θα υπάρχουν χρήματα διαθέσιμα 
για ανάληψη στον Λογαριασμό. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε 
με το Τμήμα Υποστήριξης Πελατών.

9.23.4. Ποσοτικοί Όροι 

9.23.4.1. Για να έχει την δυνατότητα ο Πελάτης να κάνει ανάληψη της Ανταμοιβής, θα πρέπει 



να εκτελέσει έναν ελάχιστο όγκο συναλλαγών στον Λογαριασμό που ισούται με $10.000 για 
κάθε δολάριο με το οποίο ανταμείβεται από την Εταιρεία (π.χ. ο Πελάτης που λαμβάνει $100 
ανταμοιβή θα πρέπει να έχει έναν ελάχιστο όγκο συναλλαγών $1.000.000).

9.23.4.2. Εάν ο Πελάτης κάνει ανάληψη χρημάτων από τον Λογαριασμό πριν  
πραγματοποιήσει τον απαιτούμενο όγκο συναλλαγών, το σύνολο της Ανταμοιβής θα 
αφαιρεθεί από τον Λογαριασμό. Ο όγκος συναλλαγών στον Λογαριασμό αρχίζει να 
υπολογίζεται από την ημέρα που ο Πελάτης λαμβάνει την Ανταμοιβή.

9.23.5. Χρονικοί Όροι 

9.23.5.1. Χρονικό Περιθώριο – Οι Πελάτες έχουν 90 ημέρες, από την ημέρα που λαμβάνουν 
την Ανταμοιβή («Χρονικό Περιθώριο»), για να ικανοποιήσουν τις παραπάνω προϋποθέσεις 
όσον αφορά τον όγκο Συναλλαγών.

9.23.5.2. Λήξη – με την πάροδο του Χρονικού Περιθωρίου ο Λογαριασμός θα 
αναπροσαρμοσθεί ώστε να περιλαμβάνει μόνο τις καταθέσεις που έχουν γίνει από τον 
Πελάτη.

9.23.6. Όροι Λογαριασμού -

9.23.6.1. Οι Πελάτες απαγορεύεται να ανοίγουν πολλαπλούς λογαριασμούς με την Εταιρεία 
για το σκοπό της λήψης περισσότερης από μία Ανταμοιβών. Πολλαπλοί λογαριασμοί μπορεί 
να κλείσουν χωρίς προειδοποίηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις η Εταιρεία θα αποσύρει την 
Ανταμοιβή που απονεμήθηκε στον Πελάτη, οποιαδήποτε κέρδη θα καταπέσουν και 
οποιοδήποτε ποσό έχει κατατεθεί από τον Πελάτη στον Λογαριασμό θα επιστραφεί 
αναλόγως στον Πελάτη.

9.23.7. Εξαίρεση (opt out) 

Ο Πελάτης δεν είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί οποιαδήποτε Ανταμοιβή προσφέρεται από 
την Εταιρεία καθώς όλες οι Ανταμοιβές είναι προαιρετικές. Ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει να 
μη δεχθεί την Ανταμοιβή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Πελάτης δε θα δεσμεύεται από τους 
όρους σχετικά με τις Ανταμοιβές. Στην περίπτωση που ο Πελάτης κατά λάθος αποδεχθεί μια 
Ανταμοιβή, δε θα πρέπει να κάνει συναλλαγές και να ειδοποιήσει το Τμήμα Εξυπηρέτησης 
Πελατών εντός 5 εργασίμων ημερών από την ημέρα που κατά λάθος αποδέχθηκε την 
Ανταμοιβή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Εταιρεία θα αφαιρέσει την Ανταμοιβή από τον 
Λογαριασμό του Πελάτη και αυτός δεν θα δεσμεύεται από τους όρους της Ανταμοιβής.

9.23.8. Διάφορα-

9.23.8.1. Οποιαδήποτε ανάρμοστη και καταχρηστική συναλλαγή, που δεν συνάδει με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης της Εταιρείας με Ιδιώτες Πελάτες, θα έχει σαν 
αποτέλεσμα την απόσυρση της Ανταμοιβής ή την μη απονομή της, ενώ μπορεί επίσης, να 
έχει σαν αποτέλεσμα το πάγωμα του Λογαριασμού.



 
9.23.8.2. Παρακαλούμε σημειώσατε ότι στην περίπτωση που ένας Λογαριασμός καταγραφεί 
ως Ανενεργός Λογαριασμός όλα τα Μπόνους και/ή Ανταμοιβές μπορεί να διαγραφούν χωρίς 
προειδοποίηση. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Ανενεργοί και Αδρανείς 
Λογαριασμοί» για πληροφορίες σχετικά με τους Ανενεργούς Λογαριασμούς.

9.23.8.3. Στην πλατφόρμα συναλλαγών δεν επιτρέπονται οι μεταφορές μεταξύ λογαριασμών 
διαφορετικών χρηστών (πελατών).

10. ΌΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

10.1 Σκοπός 

Αυτοί οι όροι ισχύουν για τη χρήση σας οποιωνδήποτε Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.

10.2 Πρόσβαση και Ώρες Συναλλαγών

Αμέσως όταν πραγματοποιήσετε τις διαδικασίες ασφάλειας που συνδέονται με μια 
Ηλεκτρονική Υπηρεσία που παρέχουμε, θα έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές, εκτός και 
εάν έχουμε συμφωνήσει διαφορετικά ή υπάρχει σχετική αναφορά στην ιστοσελίδα μας. Όλες 
οι αναφορές στις ώρες συναλλαγών της Nuntius είναι σε ώρα Γκρίνουιτς («GMT») σε 24ωρη 
βάση. Οι Ηλεκτρονικές μας Υπηρεσίες θα είναι φυσιολογικά διαθέσιμες συνεχώς κατά τη 
διάρκεια της εβδομάδας, από την Κυριακή 21:00 GMT έως την Παρασκευή 21:00 GMT 
(χειμερινή ώρα), κάθε εβδομάδα, εξαιρουμένων των δημοσίων αργιών οπότε η αγορά δεν 
λειτουργεί καθώς και σε περιπτώσεις όπου η αγορά είναι κλειστή λόγω έλλειψης 
ρευστότητας στα χρηματοοικονομικά μέσα. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα 
μας για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ώρες λειτουργίας για κάθε 
χρηματοπιστωτικό μέσο. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε ή να μεταβάλουμε τις ώρες 
λειτουργίας κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και στην περίπτωση αυτή η ιστοσελίδα μας θα 
ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση έτσι ώστε να είστε επαρκώς ενημερωμένοι. Επομένως, οι 
ώρες λειτουργίας, όπως εμφανίζονται στις ιστοσελίδες της εταιρείας μας και στις οποίες 
έχετε άδεια πραγματοποίησης συναλλαγών είναι οι ισχύουσες. Μπορεί να αλλάξουμε τις 
διαδικασίες ασφάλειας οποτεδήποτε και να σας ενημερώνουμε για οποιεσδήποτε νέες 
διαδικασίες ισχύουν το ταχύτερο δυνατόν.

10.3 Συναλλαγές με ένα κλικ (One-Click Trading)

Για να χρησιμοποιήσετε το one-click trading, θα πρέπει να πάτε στο μενού "Ρυθμίσεις" και 
να επιλέξετε «Προβολή και Διόρθωση» (View and Edit). Θα πρέπει να τσεκάρετε το κουτάκι 
«One-Click Trading». Για να δώσετε μια ηλεκτρονική εντολή με one-click trading, θα πρέπει 
να μεταβείτε στο παράθυρο «Markets» και να εισάγετε την τιμή και το μέγεθος του lot. H 
εντολή καταχωρείται αμέσως μόλις πατήσετε το πλήκτρο ΑΓΟΡΑ/ΠΩΛΗΣΗ με την 
προϋπόθεση ότι έχετε επαρκή χρήματα στον Λογαριασμό σας. Εντολές μπορεί να 
αποτύχουν για διάφορους λόγους συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στις τιμές των dealers, 



ανεπαρκές περιθώριο, μη προσδιοριζόμενο μέγεθος lot ή απρόσμενες τεχνικές δυσκολίες. 
Το One-Click Trading μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί όταν κλείνετε θέσεις.

10.4 Περιορισμοί στις παρεχόμενες υπηρεσίες

Μπορεί να υπάρξουν περιορισμοί σε έναν αριθμό Συναλλαγών στις οποίες μπορείτε να 
εισέλθετε σε οποιαδήποτε ημέρα καθώς επίσης και στους όρους της συνολικής αξίας των 
Συναλλαγών αυτών όταν χρησιμοποιείτε μια Ηλεκτρονική Υπηρεσία. Παρακαλούμε να 
μεταβείτε στην ιστοσελίδα μας για λεπτομέρειες των ορίων που ισχύουν για τις Συναλλαγές 
που εκτελούνται μέσω των Ηλεκτρονικών μας Υπηρεσιών.

10.5 Κατηγοριοποίηση Κινδύνου

Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η Εταιρεία εφαρμόζει ένα σύστημα μείωσης 
κινδύνου και διαχειριστικής προσέγγισης σύμφωνα με τις οποίες ορισμένες ρυθμίσεις μπορεί 
να εφαρμοσθούν και ορισμένες λειτουργίες να μην είναι διαθέσιμες για τον λογαριασμό του 
Πελάτη.

10.6 Απαιτήσεις πρόσβασης

Θα είστε υπεύθυνοι να διαθέσετε στο Σύστημα τις πληροφορίες που απαιτούνται για να σας 
επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε μία Ηλεκτρονική Υπηρεσία.

10.7 Ανίχνευση ιών

Θα είστε υπεύθυνοι για την εγκατάσταση και την κατάλληλη χρήση οποιουδήποτε 
προγράμματος ανίχνευσης ιών που θα σας ζητάμε ανά διαστήματα.

10.8 Χρήση πληροφοριών, στοιχείων και λογισμικού

Στην περίπτωση που παραλάβετε οποιαδήποτε στοιχεία, πληροφορίες ή λογισμικό μέσω 
της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας άλλα από αυτά που δικαιούστε να λάβετε σύμφωνα με αυτή τη 
Σύμβαση, θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε άμεσα χωρίς να χρησιμοποιήσετε καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο αυτά τα στοιχεία, πληροφορίες ή λογισμικό. 

10.9 Διατήρηση των προτύπων

Όταν χρησιμοποιείτε μια Ηλεκτρονική Υπηρεσία πρέπει να:

(i) Διασφαλίζετε ότι το Σύστημα διατηρείται σε καλή κατάσταση και είναι 
κατάλληλο για χρήση με αυτήν την Ηλεκτρονική Υπηρεσία·

(ii) Κάνετε τους κατάλληλους ελέγχους και να μας παρέχετε σχετικές 
πληροφορίες για να είμαστε επαρκώς σίγουροι ότι το Σύστημα ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις που σας κοινοποιούμε ανά διαστήματα·



(iii) Πραγματοποιείτε τακτικά ελέγχους για ιούς·

(iv) Μας ειδοποιείτε άμεσα για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε 
μια Ηλεκτρονική Υπηρεσία ή μη εξουσιοδοτημένη Συναλλαγή ή οδηγία την οποία 
γνωρίζετε ή υποψιάζεστε και, στα όρια των δυνατοτήτων σας, σταματάτε αυτήν 
την μη εξουσιοδοτημένη χρήση και

(v) Δεν απομακρύνεστε ποτέ από το τερματικό με το οποίο έχετε συνδεθεί με μια 
Ηλεκτρονική Υπηρεσία ή επιτρέπετε σε οποιονδήποτε άλλο να χρησιμοποιήσει το 
τερματικό αυτό έως ότου έχετε αποσυνδεθεί από αυτήν την Ηλεκτρονική 
Υπηρεσία.

10.10 Βλάβες Συστήματος

Στην περίπτωση που διαπιστώσετε μια υλική βλάβη, δυσλειτουργία ή ιό στο Σύστημα ή σε 
μια Ηλεκτρονική Υπηρεσία, θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε άμεσα για αυτήν την βλάβη, 
δυσλειτουργία ή ιό και να διακόψετε κάθε χρήση της Ηλεκτρονικής αυτής Υπηρεσίας έως 
ότου λάβετε την άδειά μας να την επαναχρησιμοποιήσετε.

10.11 Πνευματική Ιδιοκτησία

10.11.1. Όλα τα δικαιώματα σε ευρεσιτεχνίες, δικαιώματα αντιγραφής, δικαιώματα επί 
σχεδίων, εμπορικών σημάτων και όλα τα άλλα πνευματικά δικαιώματα (ανεξάρτητα του εάν 
είναι καταχωρημένα ή όχι) σχετικά με τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες διατηρούνται από μας ή 
τους δικαιοπαρόχους μας. Δεν θα αντιγράψετε, παρέμβετε, παραβιάσετε, αλλάξετε, 
προσθέσετε ή τροποποιήσετε τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε μέρος ή μέρη 
αυτών, εκτός εάν ρητά επιτραπεί από εμάς γραπτώς, αντιστρέψετε ή αποσυναρμολογήσετε 
τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, ή προτίθεστε να κάνετε κάτι από τα παραπάνω ή επιτρέψετε να 
γίνει κάτι από αυτά, εκτός όσον αφορά πράξεις που επιτρέπονται ρητά από τον Νόμο. 
Αντίγραφα των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που γίνονται σύμφωνα με τον Νόμο αποτελούν 
αντικείμενο των όρων και προϋποθέσεων αυτής της Σύμβασης. Θα πρέπει να εξασφαλίσετε 
ότι όλα τα εμπορικά σήματα των δικαιοπαρόχων και οι οδηγίες για το δικαίωμα αντιγραφής 
και τα περιορισμένα δικαιώματα αναγράφονται σε αυτά τα αντίγραφα. 

10.11.2. Θα διατηρείτε ένα ενημερωμένο γραπτό αρχείο του αριθμού των αντιγράφων των 
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που κάνετε. Εάν σας ζητηθεί, θα πρέπει σε όσον το δυνατόν 
πρακτικά γρηγορότερο χρόνο, να μας διαθέσετε μια αναφορά για τον αριθμό και την 
διακίνηση των αντιγράφων των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.

10.12 Ευθύνη και Αποζημίωση

Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων όρων αυτής της Σύμβασης, σχετικά με τον 
περιορισμό της ευθύνης και την παροχή αποζημιώσεων, οι ακόλουθοι όροι θα ισχύουν για 
τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:



10.12.1. Λάθη Συστήματος

Δεν θα έχουμε ευθύνη απέναντί σας για ζημιές που μπορεί να υποστείτε σαν αποτέλεσμα 
διαβιβαστικών βλαβών, τεχνικών σφαλμάτων, δυσλειτουργιών, παράνομης παρέμβασης 
στον εξοπλισμό του δικτύου, υπερφορτωμένου δικτύου, κακόβουλης παρεμπόδισης της 
πρόσβασης από τρίτους, εσωτερικές δυσλειτουργίες, διακοπές ή άλλες ελλείψεις από την 
πλευρά των παροχών υπηρεσιών δικτύου. Αναγνωρίζετε ότι η πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες μπορεί να είναι περιορισμένη ή μη διαθέσιμη λόγω τέτοιων βλαβών του 
Συστήματος, και ότι διατηρούμε το δικαίωμά μας μετά από προειδοποίηση να αναστέλλουμε 
την πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για αυτόν τον λόγο.

10.12.2. Καθυστερήσεις

10.12.2.1. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας των 
συστημάτων μας. Ωστόσο, δεν έχουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία θετική ή 
αποθετική υποστεί ο Πελάτης σε περίπτωση μη λειτουργίας, ή καθυστέρησης λειτουργίας 
των συστημάτων μας για λόγους που δεν ανάγονται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της Εταιρίας.

10.12.2.2. Δεν θα είμαστε υποχρεωμένοι να εκτελούμε οποιαδήποτε εντολή η οποία 
διαπιστώνεται ότι βασίζεται σ  ε σφάλματα που προκλήθηκαν από την καθυστέρηση του 
συστήματος να ανανεώσει τις τιμές που του παρείχε ο τροφοδότης τιμών του συστήματος ή 
οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για εκτέλεση συναλλαγών  οι 
οποίες έχουν βασισθεί και είναι το αποτέλεσμα καθυστερήσεων που περιγράφονται 
ανωτέρω.

10.12.2.3. Η Εταιρεία δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
καθυστέρηση ή δυσλειτουργία ή οποιαδήποτε ζημία που υποστεί ο Πελάτης από ή σε σχέση 
με τη χρήση προγραμμάτων που παρέχονται σε αυτόν από πάροχο – τρίτο μέρος, ούτε για 
την εκτέλεση, την ενημέρωση και την εκκαθάριση των ηλεκτρονικών εντολών του Πελάτη 
μέσω παρόχου - τρίτου μέρους. Προειδοποιούμε ρητά τον Πελάτη ότι θα πρέπει να διαβάζει 
προσεκτικά τους όρους χρήσης της πρόσβασης σε προγράμματα τρίτων μερών και της 
αντίστοιχης εκτέλεσης εντολών με εκτελούντες – τρίτα μέρη, με την Εταιρεία να μην έχει 
καμία σχετική ευθύνη.

10.12.3. Ιοί από μια Ηλεκτρονική Υπηρεσία

Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη προς εσάς (είτε συμβατική ή λόγω αδικοπραξίας, 
συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) στην περίπτωση όπου οποιοιδήποτε ιοί, worms, 
software bombs ή παρόμοια προγράμματα εισέλθουν στο Σύστημα μέσω της Ηλεκτρονικής 
Υπηρεσίας ή μέσω οποιουδήποτε άλλου λογισμικού διατίθεται από εμάς σε εσάς 
προκειμένου να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, με την 
προϋπόθεση ότι έχουμε λάβει ικανοποιητικά μέτρα για να αποτρέψουμε τέτοια εισχώρηση 
(ιών κτλ.).

10.12.4. Ιοί από το Σύστημά σας

Θα βεβαιωθείτε ότι οποιοιδήποτε ιοί, worms, software bombs ή παρόμοια προγράμματα δεν 
θα εισαχθούν στο ηλεκτρονικό σύστημά μας ή δίκτυο και ότι θα μας αποζημιώσετε μόλις το 



αιτηθούμε για οποιαδήποτε ζημιά υποστούμε σαν αποτέλεσμα αυτής της εισαγωγής.

10.12.5. Χρήση χωρίς εξουσιοδότηση

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία, ευθύνη ή οποιοδήποτε κόστος προκύψει 
από μη εξουσιοδοτημένη χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. Θα πρέπει όταν το 
ζητήσουμε να μας αποζημιώσετε, προστατεύσετε και προφυλάξετε από οποιαδήποτε ζημία, 
ευθύνη, κρίση, μήνυση, πράξη, διαδικασία, απαίτηση, βλάβη και δαπάνη που είναι 
αποτέλεσμα ή προέρχεται από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη από οποιοδήποτε 
πρόσωπο χρησιμοποιεί μια Ηλεκτρονική Υπηρεσία χρησιμοποιώντας τους 
προκαθορισμένους κωδικούς σας, ανεξάρτητα εάν το έχετε εξουσιοδοτήσει ή όχι για αυτή 
την χρήση.

10.12.6. Αγορές

Δεν θα ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε πράξη επιβάλλεται από ή με την εντολή ενός 
χρηματιστηρίου, οίκου εκκαθάρισης ή κανονιστικής αρχής.

10.12.7. Αναστολή ή μόνιμη ανάληψη με προειδοποίηση

Μπορούμε να αναστείλουμε ή να αποσύρουμε μόνιμα μια Ηλεκτρονική Υπηρεσία, δίνοντάς 
σας γραπτή προειδοποίηση 24 ωρών.

10.12.8 Άμεση αναστολή ή μόνιμη απόσυρση

Διατηρούμε το δικαίωμα, μονομερώς και άμεσα, να αναστείλουμε ή να αποσύρουμε μονίμως 
τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε Ηλεκτρονική Υπηρεσία, ή οποιοδήποτε 
μέρος της, χωρίς προειδοποίηση, όταν κρίνουμε ότι είναι αναγκαίο ή ενδείκνυται να το 
πράξουμε. Για παράδειγμα λόγω της μη συμμόρφωσής σας με τις Εφαρμοζόμενες Διατάξεις, 
αθέτηση οποιωνδήποτε όρων αυτής της Σύμβασης, στην περίπτωση ενός Γεγονότος 
Αθέτησης Υποχρεώσεων, προβλημάτων δικτύου, διακοπή παροχής ενέργειας, συντήρησης, 
ή για να σας προστατεύσουμε στην περίπτωση που υπάρχει μία παραβίαση ασφαλείας. 
Επιπλέον, η χρήση μιας Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μπορεί να τερματισθεί αυτόματα λόγω 
λήξης (για οποιονδήποτε λόγο): α). οποιασδήποτε άδειας μας έχει δοθεί και η οποία 
σχετίζεται με την Ηλεκτρονική Υπηρεσία ή β) . αυτής της Σύμβασης.

10.12.9. Επιπτώσεις της λήξης

Στην περίπτωση λήξης της χρήσης μιας Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας για οποιονδήποτε λόγο, 
κατόπιν αιτήματός μας, θα πρέπει εσείς, στην διακριτική σας ευχέρεια, να μας επιστρέψετε ή 
να καταστρέψετε όλο τον εξοπλισμό, λογισμικό καθώς και όλα τα έγγραφα που σας έχουμε 
διαθέσει σε σχέση με την αυτήν την Ηλεκτρονική Υπηρεσία μαζί με οποιαδήποτε αντίγραφα 
των ανωτέρω.

11. ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

11.1 Χρήματα Πελατών



Η Nuntius Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, μια εταιρεία που έχει ιδρυθεί και λειτουργεί υπό τους 
νόμους της Ελλάδας, με αριθμό μητρώου ΓΕΜΗ 000715001000 και αριθμό αδείας 
76/26.3.91 και 7/481/30.7.2008 (με βάση την MIFID) και εδρεύει επί της οδού Δραγατσανίου, 
αριθμός 6, 7ος όροφος, 105 59 Αθήνα, Ελλάδα, είναι ο Broker και μεταφέρει τα χρήματα των 
πελατών στον πάροχο ρευστότητας εντός 24 ωρών από την λήψη της αρχικής κατάθεσης 
στoν/τους τραπεζικό/κούς λογαριασμό/ούς του Broker.

Χρησιμοποιούμε τα χρήματα που μας έχετε δώσει ή που κρατάμε για λογαριασμό σας 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανόνων που αφορούν τα Χρήματα Πελατών.

11.2. Τράπεζες: Τοποθεσία
11.2.1. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να τηρούμε τα χρήματα των πελατών για 
λογαριασμό τους, διαχωρισμένα στους λογαριασμούς των πελατών της Nuntius (με την 
ένδειξη "λογαριασμοί πελατών"), σε αξιόπιστα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο ενδέχεται να τηρούμε τα χρήματά σας και εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όταν είναι αναγκαίο για την υποστήριξη της εκκαθάρισης και διακανονισμού των 
συναλλαγών σας.. Οι παραπάνω λογαριασμοί, αναγνωρίζονται ξεχωριστά από τους 
λογαριασμούς που χρησιμοποιούνται για την τήρηση κεφαλαίων που ανήκουν στο Nuntius 
και η Nuntius γνωστοποιηθεί στα σχετικά πιστωτικά ιδρύματα ότι οι εν λόγω λογαριασμοί 
χρησιμοποιούνται για την κατάθεση χρημάτων των πελατών.

11.2.2. Μπορεί να τηρούμε τραπεζικούς λογαριασμούς σε χώρες εκτός της Ε.Ε. όπου το 
νομικό και κανονιστικό καθεστώς που εφαρμόζεται σε αυτές τις τράπεζες ή τα πρόσωπα να 
είναι διαφορετικό από το νομικό και κανονιστικό καθεστώς εντός της Ε.Ε. και σε περίπτωση 
πτώχευσης ή ανάλογης διαδικασίας σχετικά με αυτή την τράπεζα ή το πρόσωπο, τα 
χρήματά σας μπορεί να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση από την αντιμετώπιση που θα 
είχαν αν τα χρήματα τηρούνταν σε τραπεζικό λογαριασμό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Σε περίπτωση που επιλέξετε αυτούς τους λογαριασμούς για την κατάθεση των κεφαλαίων 
σας, δεν θα έχουμε ευθύνη για την πτώχευση, καθώς και για πράξεις ή παραλείψεις 
οποιουδήποτε τρίτου μέρους αναφέρεται σε αυτή την παράγραφο. 
Σε όλες τις περιπτώσεις έχουμε γνωστοποιήσει (ή πρόκειται να γνωστοποιήσουμε στην 
περίπτωση νέων λογαριασμών) τα συνεργαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα ότι οι λογαριασμοί 
στους οποίους τηρούμε τα χρήματα των πελατών πρέπει να διαχωρίζονται από τους 
λογαριασμούς που περιέχουν χρήματα που ανήκουν σε εμάς.

11.1.3. Η Nuntius μεταφέρει στους παρόχους ρευστότητας μέρος των χρημάτων που 
λαμβάνει από τον Πελάτη, προκειμένου να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε 
ποσού απαιτείται για την κάλυψη των απαιτήσεων περιθωρίου ασφάλισης χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Αντιμετωπίζουμε τα χρήματα που λαμβάνουμε από εσάς ή 
τηρούμε για λογαριασμό σας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανόνων Χρήσης των 
Κεφαλαίων Πελατών.

11.2. Χρήση των περιουσιακών στοιχείων των πελατών
Η Nuntius δεν χρησιμοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών για ίδιο λογαριασμό.



11.3. Τόκος
Εσείς, ο Πελάτης, αναγνωρίζετε και επιβεβαιώνετε ότι δεν θα λαμβάνετε κανέναν τόκο επί 
του υπολοίπου του λογαριασμού σας.

11.4 Μη αιτηθέντα χρήματα πελατών

 Συμφωνείτε ότι μπορούμε να πάψουμε να μεταχειριζόμαστε τα χρήματα σας ως χρήματα 
πελάτη εάν δεν υπάρχει κίνηση στον λογαριασμό σας για έξι χρόνια. Θα σας γράψουμε στην 
τελευταία γνωστή διεύθυνσή σας και θα σας πληροφορούμε για την πρόθεσή μας να μην 
μεταχειριζόμαστε τα υπόλοιπα χρήματα του λογαριασμού σας ως χρήματα πελάτη και θα 
σας δίνουμε προθεσμία 28 ημερών προκειμένου να τα διεκδικήσετε. Σε διαφορετική 
περίπτωση, το υπόλοιπό σας θα μεταφερθεί σε ειδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς που 
τηρούνται για αυτές τις περιπτώσεις.

11.5 Ευθύνη και Αποζημίωση

Συμφωνείτε ότι δεν θα φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε αθέτηση υποχρεώσεων από την 
πλευρά οποιουδήποτε αντισυμβαλλόμενου, τράπεζας, θεματοφύλακα ή άλλης οντότητας η 
οποία κρατά χρήματα για λογαριασμό σας ή μέσω της οποίας κάνουμε συναλλαγές.

Η Nuntius δεν θα φέρει ευθύνη για ζημία που θα υποστείτε σε σχέση με τα χρήματά σας που 
κρατούμε για λογαριασμό σας, εκτός εάν τέτοια ζημία οφείλεται σε βαρεία αμέλεια, 
ηθελημένη αθέτηση ή απάτη.

12. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

12.1 Ενδεχόμενη ευθύνη

Όταν εκτελούμε ή κανονίζουμε μια Συναλλαγή, θα πρέπει να λάβετε υπ’ όψη ότι, ανάλογα με 
την φύση της Συναλλαγής, μπορεί να υποχρεωθείτε να κάνετε επιπλέον πληρωμές όταν η 
Συναλλαγή αποτύχει να ολοκληρωθεί ή εάν έχει προηγηθεί ένας διακανονισμός ή έχει κλείσει 
μια θέσης σας. Μπορεί να απαιτηθεί να κάνετε περαιτέρω μεταβλητές πληρωμές μέσω 
περιθωρίου (margin payments) έναντι της τιμής αγοράς της επένδυσης, αντί να πληρώσετε 
(ή να εισπράξετε) ολόκληρη την τιμή αγοράς ή πώλησης άμεσα. Η μεταβολή στην τιμή 
αγοράς της επένδυσής σας θα επηρεάσει το ποσό της πληρωμής του περιθωρίου 
ασφαλείας που απαιτείται να κάνετε. Θα παρακολουθούμε τις απαιτήσεις του περιθωρίου 
σας σε καθημερινή βάση και θα σας ενημερώνουμε το ταχύτερο δυνατό για το ποσό της 
οποιασδήποτε πληρωμής του περιθωρίου ασφαλείας που απαιτείται σύμφωνα με αυτήν την 
παράγραφο.

12.2 Όχληση Για Κάλυψη Περιθωρίου Ασφάλειας (margin call)

Συμφωνείτε να μας πληρώσετε άμεσα τα ποσά που απαιτούνται κατά καιρούς για την 



κάλυψη του περιθωρίου καθώς μπορούμε κατά την διακριτική μας ευχέρεια να τα ζητήσουμε 
για την προστασία μας έναντι ζημιάς ή κινδύνου στις παρούσες, μελλοντικές ή ενδεχόμενες 
Συναλλαγές σύμφωνα με τη Σύμβαση αυτή.

12.3 Αδυναμία κάλυψης Όχλησης Για Κάλυψη Περιθωρίου Ασφάλειας (margin call)

Παρακαλούμε σημειώστε ότι στην περίπτωση που αδυνατείτε να ικανοποιήσετε ένα margin 
call, μπορούμε άμεσα να κλείσουμε αυτή την θέση.

12.4 Τύπος περιθωρίου

Το περιθώριο πρέπει να πληρώνεται μετρητοίς σε αποδεκτό από εμάς νόμισμα, όπως 
καθορίζεται ανά διαστήματα από την Nuntius. Περιθώριο σε μετρητά που πληρώνεται σε 
εμάς κρατείται ως χρήματα πελάτη σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανόνων που διέπουν τα 
Χρήματα Πελατών. Καταθέσεις περιθωρίου θα γίνονται με ηλεκτρονικό έμβασμα, πιστωτική 
κάρτα, ηλεκτρονικό πορτοφόλι ή με όποιους αντίστοιχους τρόπους απαιτήσει η Nuntius.

12.5 Συμψηφισμός σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων

Σε περίπτωση Αθέτησης Υποχρεώσεων ή με την λήξη αυτής της Σύμβασης, θα 
συμψηφίσουμε τις υποχρεώσεις σας (όπως εύλογα τις αποτιμούμε) με το υπόλοιπο των 
χρημάτων του περιθωρίου που σας οφείλουμε. Οποιοδήποτε καθαρό ποσό, εάν προκύψει, 
θα είναι πληρωτέο μετά τον συμψηφισμό και θα συμπεριλαμβάνει το Ποσό Ρευστοποίησης 
που είναι πληρωτέο σύμφωνα με το κεφάλαιο 15 (Συμψηφισμό).

12.6 Πρόσθετη Εγγύηση

Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με πρόσθετα έγγραφα και να παίρνετε τέτοια επιπλέον 
μέτρα, όπως είναι δυνατόν εύλογα να απαιτήσουμε για να ενισχύσουμε την εξασφάλισή μας 
και να αποκτήσουμε νομικό έρεισμα στις Διασφαλισμένες Υποχρεώσεις.

12.7 Αρνητική δέσμευση

Αναλαμβάνετε να μη δημιουργήσετε ούτε να έχετε σε εκκρεμότητα οποιαδήποτε σύσταση 
ασφάλειας, ούτε να εκχωρήσετε ή να μεταφέρετε, οποιαδήποτε από τα μετρητά περιθωρίου 
που μας έχουν μεταβιβασθεί, εκτός από το δικαίωμα παρακράτησης που ισχύει για όλα τα 
χρεόγραφα στο σύστημα εκκαθάρισης στο οποίο αυτά κρατούνται.

12.8 Γενικό δικαίωμα παρακράτησης

Πρόσθετα και χωρίς να θίγουν οποιαδήποτε δικαιώματά μας που απορρέουν από τη 
Σύμβαση αυτή ή από οποιεσδήποτε Εφαρμοζόμενες Διατάξεις, θα έχουμε ένα γενικό 
δικαίωμα παρακράτησης στα χρήματα που κρατάμε εμείς ή οι Συνεργάτες ή οι εκπρόσωποί 
μας για λογαριασμό σας έως ότου ικανοποιηθούν οι Διασφαλισμένες Υποχρεώσεις.



12.7 Αρνητική δέσμευση

Αναλαμβάνετε να μη δημιουργήσετε ούτε να έχετε σε εκκρεμότητα οποιαδήποτε σύσταση 
ασφάλειας, ούτε να εκχωρήσετε ή να μεταφέρετε, οποιαδήποτε από τα μετρητά περιθωρίου 
που μας έχουν μεταβιβασθεί, εκτός από το δικαίωμα παρακράτησης που ισχύει για όλα τα 
χρεόγραφα στο σύστημα εκκαθάρισης στο οποίο αυτά κρατούνται.

12.8 Γενικό δικαίωμα παρακράτησης

Πρόσθετα και χωρίς να θίγουν οποιαδήποτε δικαιώματά μας που απορρέουν από τη 
Σύμβαση αυτή ή από οποιεσδήποτε Εφαρμοζόμενες Διατάξεις, θα έχουμε ένα γενικό 
δικαίωμα παρακράτησης στα χρήματα που κρατάμε εμείς ή οι Συνεργάτες ή οι εκπρόσωποί 
μας για λογαριασμό σας έως ότου ικανοποιηθούν οι Διασφαλισμένες Υποχρεώσεις.

13. ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ  

13.1. Δηλώνετε και μας εγγυάστε την ημέρα που αυτή η Σύμβαση αρχίζει να ισχύει καθώς 
και την ημέρα κάθε Συναλλαγής ότι:

(ι) εάν είστε φυσικό πρόσωπο, έχετε την νόμιμη ηλικία και έχετε πλήρη νομική 
ικανότητα να συνάψετε αυτή τη Σύμβαση·

(ιι) εάν δεν είστε φυσικό πρόσωπο:

α) έχετε δεόντως οργανωθεί, συσταθεί και λειτουργείτε νόμιμα κάτω από τους 
εφαρμοζόμενους νόμους της έδρας σας,

β) η υπογραφή και η διεκπεραίωση αυτής της Σύμβασης, όλες οι Συναλλαγές και η 
ερμηνεία όλων των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τη Σύμβαση αυτή έχουν 
δεόντως εγκριθεί από εσάς, 

γ) κάθε φυσικό πρόσωπο που υπογράφει και φέρνει εις πέρας αυτή την Σύμβαση για 
λογαριασμό σας, εκτελεί Συναλλαγές και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται από αυτή τη Σύμβαση, έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί από εσάς και μας 
το έχετε δηλώσει παρέχοντας όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και/ή έγγραφα. 

(iii) έχετε όλες τις απαραίτητες εξουσίες, αρμοδιότητες, εγκρίσεις, άδειες και 
εξουσιοδοτήσεις και έχετε προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες που θα σας 
επιτρέψουν νόμιμα να καταρτίσετε και να εκτελέσετε αυτή τη Σύμβαση και όποια 
Συναλλαγή, και να χορηγείτε τις εγγυήσεις ασφαλείας που αναφέρονται σε αυτή τη 
Σύμβαση,

(iv) τα πρόσωπα που συμβάλλονται με αυτή τη Σύμβαση και πραγματοποιούν 
οποιαδήποτε Συναλλαγή για λογαριασμό σας, έχουν δεόντως εξουσιοδοτηθεί προς 



τούτο και μας τα έχετε δηλώσει δίδοντάς μας λεπτομέρειες για τη σχέση αυτών με 
εσάς, διαθέτοντάς μας όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και/ή έγγραφα,

(v) αυτή η Σύμβαση, κάθε Συναλλαγή και οι υποχρεώσεις που δημιουργούνται από 
αυτές είναι δεσμευτικές για εσάς και εκτελεστές έναντί σας σύμφωνα με τους όρους 
τους (υποκείμενα στις εφαρμοστέες αρχές επιείκειας) και δεν παραβιάζουν ούτε θα 
παραβιάσουν τους όρους οποιουδήποτε κανόνα, εντολής, υποχρέωσης ή συμφωνίας 
με την οποία δεσμεύεστε, 

(vi) κανένα Γεγονός Αθέτησης Υποχρεώσεων ή οποιοδήποτε άλλο γεγονός το οποίο 
μπορεί να εξελιχθεί (με την πάροδο του χρόνου, την επίδοση ειδοποίησης, την όποια 
απόφαση ή οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών) σε ένα Γεγονός Αθέτησης 
Υποχρεώσεων («Δυνητικό Γεγονός Αθέτησης Υποχρεώσεων») έχει συμβεί και 
βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικό με εσάς ή οποιονδήποτε Πάροχο Πιστωτικής 
Υποστήριξης,

(vii) ενεργείτε ως κύριος και μοναδικός πραγματικός δικαιούχος (αλλά όχι σαν 
θεματοφύλακας) συνάπτοντας αυτή η Σύμβαση και κάθε Συναλλαγή και στην 
περίπτωση που θελήσετε να ανοίξετε, είτε στο παρόν είτε στο μέλλον, 
περισσότερους από έναν λογαριασμούς με την Nuntius είτε ως ιδιώτης πελάτης 
(φυσικό πρόσωπο) είτε ως πραγματικός δικαιούχος ενός εταιρικού πελάτη (νομικό 
πρόσωπο) απαιτείται να το δηλώσετε άμεσα σε εμάς ότι είστε ο πραγματικός 
δικαιούχος του(ων) λογαριασμού(ων) κατά την διάρκεια της διαδικασίας ανοίγματος 
του λογαριασμού και να μας χορηγήσετε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και/ή 
έγγραφα σχετικά με την σχέση μεταξύ του φυσικού και/ή νομικού προσώπου(ων),

(viii) οποιαδήποτε πληροφορία μας χορηγείτε ή μας έχετε χορηγήσει σχετικά με την 
χρηματοοικονομική σας θέση, μόνιμη κατοικία ή οποιαδήποτε άλλα θέματα είναι 
ακριβής και όχι ουσιαστικά παραπλανητική, 

(ix) είστε διατεθειμένοι και μπορείτε από οικονομική άποψη να υποστηρίξετε μια 
συνολική απώλεια των χρημάτων σας ως αποτέλεσμα των συναλλαγών σας και η 
διενέργεια τέτοιου είδους Συναλλαγών αποτελεί μία κατάλληλη επένδυση για εσάς,

(x) εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από εμάς, είστε ο μόνος πραγματικός 
δικαιούχος όλων των περιθωρίων (margin) που μας μεταφέρετε σύμφωνα με την 
Σύμβαση αυτή, ελεύθερα και καθαρά από οποιαδήποτε εξασφάλιση και οτιδήποτε 
άλλο εκτός από το δικαίωμα παρακράτησης που ισχύει για όλα τα χρεόγραφα στο 
σύστημα εκκαθάρισης στο οποίο αυτά κρατούνται.

13.2 Δεσμεύσεις:
Δεσμεύεστε απέναντί μας ότι:

(i) λαμβάνετε κάθε μέτρο και συμμορφώνεστε πάντοτε, και κάνετε όλα όσα είναι 
απαραίτητα προκειμένου να διατηρείτε σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή, όλη την 
απαιτούμενη εξουσία, αρμοδιότητες, εγκρίσεις, άδειες και εξουσιοδοτήσεις που 



αναφέρονται σε αυτήν την διάταξη,

(ii) θα μας ειδοποιήσετε εγκαίρως για το οποιοδήποτε Γεγονός Αθέτησης 
Υποχρεώσεων ή Δυνητικό Γεγονός Αθέτησης Υποχρεώσεων σχετικό με εσάς ή 
οποιονδήποτε Πάροχο Πιστωτικής Υποστήριξης,

(iii) θα χρησιμοποιήσετε όλα τα λογικά μέσα προκειμένου να συμμορφωθείτε με 
όλες τις Εφαρμοζόμενες Διατάξεις σχετικά με την Σύμβαση αυτή και οποιαδήποτε 
Συναλλαγή, στον βαθμό που μπορεί να εφαρμοσθούν σε εσάς και εμάς,

(iv) δεν θα στέλνετε εντολές ή δεν θα κάνετε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια η οποία 
μπορεί να δημιουργήσει μία εσφαλμένη εντύπωση για τη ζήτηση ή την αξία ενός 
χρηματοπιστωτικού μέσου. Ούτε θα στέλνετε εντολές για τις οποίες θα έχουμε 
λόγο να πιστέψουμε ότι παραβαίνουν τις Εφαρμοζόμενες Διατάξεις ή 
εκμεταλλευόμενοι τους λογαριασμούς που διατηρείτε με την Nuntius μπορεί να 
θεωρηθούν σαν καταχρηστικές εντολές για το σύστημα, συμπεριλαμβανομένων, 
αλλά όχι περιοριστικά, την πρόθεση κάποιου να εκμεταλλευθεί τις καθυστερήσεις 
στις τιμές, την συναλλαγή σε εκτός αγοράς (off-market) τιμές και/ή εκτός ωρών 
συναλλαγής και να κάνει κατάχρηση του συστήματος για συναλλαγή με 
χειραγωγημένες τιμές και

(v) κατόπιν σχετικού αιτήματος θα μας χορηγήσετε τέτοιου είδους πληροφορίες 
που μπορεί λογικά να χρειαζόμαστε προκειμένου να αποδείξουμε τα γεγονότα 
που περιλαμβάνονται σε αυτήν την διάταξη ή τη συμμόρφωση με οποιαδήποτε 
Εφαρμοζόμενη Διάταξης, περιλαμβανομένου μεταξύ άλλων, του CRS, της 
FATCA, των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 26 του 
MIFIR, την ισχύουσα νομοθεσία AML και τις διατάξεις του Κανονισμού MAR, τις 
οποίες (πληροφορίες) θα γνωστοποιήσουμε στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές. 

(vi) δεν θα χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της Nuntius, τα συστήματα και/ή τον 
εξοπλισμό για καταχρηστικούς σκοπούς που έχουν στόχο την εξαπάτηση της 
Nuntius και/ή των Αρχών και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες της 
Nuntius στην περίπτωση που η Nuntius αναγνωρίσει ή υποπτευθεί μια τέτοια 
συμπεριφορά.

14. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τα ακόλουθα θα συνιστούν Περιπτώσεις Αθέτησης Υποχρεώσεων:

(i) Αποτυχία πληρωμής στα πλαίσια αυτής της Σύμβασης ή αποτυχία 
συμμόρφωσης με οποιαδήποτε άλλη διάταξη αυτής της Σύμβασης όταν αυτή η 
συμμόρφωση αποτυγχάνει μια εργάσιμη ημέρα μετά την ειδοποίηση του Πελάτη 
για την μη εκτέλεση.
(ii) Ο Πελάτης αρχίζει μία εκούσια διαδικασία στοχεύοντας στην πτώχευση ή την 
εκκαθάριση ή σε άλλη παρόμοια απαλλαγή του. 



(iii) Έναρξη από τρίτο μέρος κατά του Πελάτη οποιασδήποτε ενέργειας για την 
πτώχευση ή τη θέση σε εκκαθάριση ή αλλιώς την απαλλαγή του Πελάτη, αν δεν 
παύσουν ή δεν αποσύρουν αυτή την ενέργεια εντός 2 μηνών από την ημερομηνία 
της παρουσίασής τους. 
(iv) Πραγματική συνθήκη (θάνατος, απώλεια συνείδησης, πτώχευση κλπ.) που 
εμποδίζει τον Πελάτη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στη Nuntius. 
(v) Ο Πελάτης ή οποιοσδήποτε Πάροχος Πιστωτικής Υποστήριξης αμφισβητεί 
οποιαδήποτε υποχρέωση προκύπτει από αυτή τη Σύμβαση ή οποιαδήποτε 
εγγύηση.
(vi) Οποιαδήποτε δήλωση ή εγγύηση έγινε ή δόθηκε ή θεωρείται ότι έγινε ή 
δόθηκε από εσάς για τους σκοπούς αυτής της Σύμβασης ή οποιοδήποτε 
Έγγραφο Πιστωτικής Υποστήριξης αποδειχθεί ότι είναι εσφαλμένο ή 
παραπλανητικό από οποιαδήποτε ουσιαστική άποψη στο χρόνο τον οποίον έγινε 
ή δόθηκε ή θεωρείται ότι έγινε ή δόθηκε.
(vii) Όποιος Πάροχος Πιστωτικής Υποστήριξης αποτύχει, ή εσείς οι ίδιοι δεν 
μπορέσετε να συμμορφωθείτε ή να εκτελέσετε οποιαδήποτε συμφωνία ή 
υποχρέωση που θα έπρεπε να γίνει από εσάς ή αυτόν σύμφωνα με το σχετικό 
Έγγραφο Πιστωτικής Υποστήριξης.
(viii) Όποιο Έγγραφο Πιστωτικής Υποστήριξης εκπνεύσει ή παύσει να είναι σε 
πλήρη ισχύ και εφαρμογή πριν από την ικανοποίηση όλων των υποχρεώσεών 
σας σύμφωνα με τη Σύμβαση αυτή, εκτός εάν έχουμε συμφωνήσει γραπτώς ότι 
αυτό δεν αποτελεί Γεγονός Αθέτησης Υποχρεώσεων.
(ix) Θεωρούμε αναγκαίο ή επιθυμητό για την προστασία μας, ή οποιαδήποτε 
πράξη αναλαμβάνεται ή συμβαίνει ένα γεγονός το οποίο εμείς θεωρούμε ότι 
μπορεί να έχει μία ουσιαστική αρνητική επίδραση σε εμάς, την ικανότητα σας να 
ανταποκριθείτε σε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με τη 
Σύμβαση αυτή.
(x) Αποτύχατε ή παραλείψατε να μας αποκαλύψετε την ιδιότητα σας ως 
πραγματικού δικαιούχου ενός ή περισσοτέρων λογαριασμών που μπορεί να 
διατηρείτε μαζί μας και/ή την ιδιότητά σας να ενεργείτε σαν διαχειριστής 
χρημάτων για λογαριασμό άλλου πελάτη μας.
(xi) Εκμεταλλεύεστε τις καθυστερήσεις στις τιμές. 
(xii) Δίδετε εντολές σε παρωχημένες τιμές, συναλλάσσεστε σε off-market τιμές 
και/ή εκτός ωρών συναλλαγής. 
(xiii) Κάνετε κατάχρηση του συστήματος συναλλαγών με τιμές που δεν σας έχουν 
δοθεί από εμάς.
(xiv) Προβαίνετε σε οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες που συνιστούν αθέμιτη 
συναλλαγή και/ή
(xv) Οποιοδήποτε Γεγονός Αθέτησης Υποχρεώσεων (όπως και αν περιγράφεται) 
συμβαίνει σε σχέση με εσάς με βάση οποιαδήποτε άλλη Σύμβαση μεταξύ μας.

15. ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ 

15.1 Δικαιώματα στην περίπτωση Αθέτησης Υποχρεώσεων



Κατόπιν της εμφάνισης ενός Γεγονότος Αθέτησης Υποχρεώσεων, μπορούμε να ασκήσουμε 
τα δικαιώματά μας βάσει αυτής της παραγράφου, εκτός της περιπτώσεως της εμφάνισης 
ενός γεγονότος Αθέτησης Υποχρεώσεων όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 14.2 ή 
στην παράγραφο 14.3 του ορισμού των Γεγονότων Αθέτησης Υποχρεώσεων (έκαστο είναι 
«Αθέτηση Υποχρεώσεων λόγω Πτώχευσης»), στις περιπτώσεις αυτές θα εφαρμόζεται η 
πρόβλεψη για αυτόματη λήξη.

15.2 Ημερομηνία Ρευστοποίησης

Με την προϋπόθεση της επόμενης υπο-παραγράφου, οποτεδήποτε μετά την εμφάνιση ενός 
Γεγονότος Αθέτησης Υποχρεώσεων μπορούμε αφού σας ειδοποιήσουμε να 
προσδιορίσουμε την ημερομηνία («Ημερομηνία Ρευστοποίησης») για την λήξη και τη 
ρευστοποίηση των Συναλλαγών σύμφωνα με την παράγραφο αυτή.

15.3 Αυτόματη λήξη

Η ημερομηνία που εμφανίζεται η Αθέτηση Υποχρεώσεων λόγω Πτώχευσης θα αποτελεί 
αυτόματα μία Ημερομηνία Ρευστοποίησης, χωρίς την ανάγκη οποιασδήποτε άλλης 
ειδοποίησης από εμάς ενώ θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην επόμενη υπο-
παράγραφο.

15.4 Υπολογισμός του Ποσού Ρευστοποίησης

Κατά την Ημερομηνίας Ρευστοποίησης:

(i)_κανένας από εμάς δεν θα υποχρεούται να κάνει οποιεσδήποτε επιπλέον πληρωμές ή 
παραδόσεις για οποιεσδήποτε Συναλλαγές οι οποίες θα έπρεπε, εάν δεν ίσχυε η διάταξη 
αυτή, να πραγματοποιηθούν την ημέρα αυτή ή μετά την Ημερομηνία Ρευστοποίησης και 
τέτοιες υποχρεώσεις θα ικανοποιηθούν με τον διακανονισμό (είτε με πληρωμή, συμψηφισμό, 
ή διαφορετικά) του Ποσού Ρευστοποίησης (όπως καθορίζεται παρακάτω).

(ii) θα προσδιορίσουμε (την ίδια ημέρα, ή όσον γρηγορότερα είναι πρακτικά δυνατόν μετά 
την Ημερομηνία Ρευστοποίησης) σε σχέση με κάθε συναλλαγή (την έκπτωση, εάν κρίνεται 
κατάλληλο), το συνολικό κόστος, τη ζημία ή ανάλογα με την περίπτωση, ενδέχεται να είναι 
κέρδος, σε κάθε περίπτωση εκφρασμένη στο Νόμισμα Βάσης που καθορίζεται από εμάς, 
γραπτώς ή, ελλείψει τέτοιας προδιαγραφής, το νόμιμο νόμισμα των Ηνωμένων Πολιτειών 
(και όπου συντρέχει περίπτωση συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε τυχόν ζημιάς από 
συναλλαγές, κόστους χρηματοδότηση, ή χωρίς την αποζημίωση, το κόστος, τη ζημία, ή 
ανάλογα με την περίπτωση, το κέρδος σαν αποτέλεσμα της περάτωσης, ρευστοποίησης, 
απόκτησης, άσκησης ή αποκατάστασης οποιασδήποτε αντιστάθμισης ή σχετικής θέσης 
συναλλαγών) σαν αποτέλεσμα της λήξης, σύμφωνα με τη Σύμβαση αυτή, κάθε πληρωμής ή 
παράδοσης η οποία θα ήταν διαφορετικά απαραίτητη να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους 
όρους μιας τέτοιας Συναλλαγής (υπό την προϋπόθεση της ικανοποίησης κάθε 
προηγούμενης εφαρμοζόμενης απαίτησης και λαμβανόμενων υπόψη, κατά περίπτωση, 



αυτών των τιμών αγοράς που δημοσιεύονται, ή οι επίσημες τιμές διακανονισμού που 
καθορίζονται και είναι διαθέσιμες από το σχετικό χρηματιστήριο, ή αμέσως πριν την ημέρα 
του υπολογισμού), και

(iii)  θα αντιμετωπίζουμε κάθε τέτοιο κόστος ή ζημία μας, καθοριζόμενη ως ανωτέρω, σαν 
ένα θετικό ποσό και κάθε κέρδος μας, όπως αυτό καθορίζεται, σαν ένα αρνητικό ποσό και 
θα αθροίσουμε όλα αυτά τα ποσά για να έχουμε σαν αποτέλεσμα ένα, καθαρά θετικό ή 
αρνητικό ποσό, εκφρασμένο στο Νόμισμα Βάσης («Ποσό Ρευστοποίησης»).

15.5 Ο πληρωτής

Εάν το Ποσό Ρευστοποίησης όπως υπολογίζεται σύμφωνα με αυτή την διάταξη είναι ένα 
θετικό ποσό, θα το πληρώσετε σε εμάς και εάν είναι ένα αρνητικό ποσό θα το πληρώσουμε 
σε εσάς. Θα σας ειδοποιήσουμε σχετικά με το Ποσό Ρευστοποίησης, και σε ποιόν είναι 
πληρωτέο, αμέσως μετά τον υπολογισμό αυτού του ποσού.

15.6 Άλλες συναλλαγές

Όταν λαμβάνει χώρα καταγγελία και ρευστοποίηση σύμφωνα με αυτήν την παράγραφο, θα 
δικαιούμεθα επίσης στη διακριτική μας ευχέρεια να παύσουμε και να ρευστοποιήσουμε, 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις αυτής της παραγράφου, οποιεσδήποτε άλλες συναλλαγές 
έχουμε συνομολογήσει μεταξύ μας οι οποίες είναι σε εκκρεμότητα.

15.7 Πληρωμή

Το Ποσό Ρευστοποίησης θα πληρωθεί στο Νόμισμα Βάσης με το κλείσιμο των εργασιών την 
Εργάσιμη Ημέρα που ακολουθεί την ολοκλήρωση της λήξης και τη ρευστοποίηση σύμφωνα 
με αυτή την παράγραφο (μετατρεπόμενο όπως απαιτείται από τον ισχύοντα νόμο σε 
οποιοδήποτε άλλο νόμισμα, με οποιοδήποτε κόστος αυτής της μετατροπής θα βαρύνει εσάς 
και (εάν ισχύει) θα αφαιρεθεί από την πληρωμή μας σε εσάς). Οποιοδήποτε Ποσό 
Ρευστοποίησης δεν πληρωθεί την ημερομηνία που οφείλεται θα έχει την ίδια αντιμετώπιση 
σαν απλήρωτο ποσό και θα επιβαρύνεται με τόκους, με μέσο επιτόκιο αυτό των καταθέσεων 
μιας ημέρας στο νόμισμα όπου γίνεται η πληρωμή αυτή από τις κυριότερες τράπεζες στην 
διατραπεζική αγορά του Λονδίνου στις 11.00 μ.μ. (ώρα Λονδίνου) (ή εάν αυτό το επιτόκιο 
δεν είναι διαθέσιμο, σε ένα λογικό επιτόκιο το οποίο θα επιλέξουμε) συν 1% (ένα) το χρόνο 
για κάθε ημέρα στην οποία το ποσό αυτό παραμένει απλήρωτο.

15.8 Νόμισμα Βάσης

Για τον σκοπό οποιουδήποτε υπολογισμού δυνάμει του παρόντος, μπορούμε να 
μετατρέψουμε ποσά εκφρασμένα σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα στο Νόμισμα Βάσης με 
αυτό το επιτόκιο το οποίο επικρατεί κατά τον χρόνο του υπολογισμού και που θα μπορούμε 
εύλογα να επιλέξουμε.



15.9 Πληρωμές

Εκτός εάν μία Ημερομηνία Ρευστοποίησης έχει ήδη περάσει ή έχει πρακτικά καθορισθεί, δεν 
θα είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε οποιαδήποτε πληρωμή ή παράδοση που είναι 
προγραμματισμένη να γίνει από εμάς σχετικά με μία Συναλλαγή για το διάστημα που ένα 
Γεγονός Αθέτησης Υποχρεώσεων που σας αφορά, έχει συμβεί και είναι σε εξέλιξη ή 
πρόκειται να συμβεί.

15.10 Επιπλέον δικαιώματα

Τα δικαιώματά μας σύμφωνα με αυτήν την παράγραφο θα είναι επιπρόσθετα, και όχι υπό 
περιορισμό ή αποκλεισμό, οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων που μπορεί να έχουμε (μέσω 
μιας συμφωνίας, ή από τον νόμο ή με άλλο τρόπο).

15.11 Εφαρμογή εκκαθάρισης των Λογαριασμών

Αυτός ο όρος ισχύει για κάθε Συναλλαγή που συνάπτεται ή εκκρεμεί μεταξύ μας κατά την 
ημερομηνία ή μετά την ημερομηνία έναρξης αυτής της Σύμβασης.

15.12 Ενιαία Σύμβαση

Αυτή η Σύμβαση, οι ειδικοί όροι που ισχύουν για κάθε Συναλλαγή που πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο αυτής της Σύμβασης, και όλες οι τροποποιήσεις σε οποιουσδήποτε εξ αυτών θα 
αποτελούν συνολικά μία ενιαία Σύμβαση μεταξύ μας. Και οι δυο μας αναγνωρίζουμε ότι όλες 
οι Συναλλαγές που συνάπτουμε κατά ή μετά την ημερομηνία ενεργοποίησης αυτής της 
Σύμβασης συνάπτονται στηριζόμενες στο γεγονός ότι η Σύμβαση και όλοι αυτοί οι όροι 
συνιστούν μία ενιαία Σύμβαση μεταξύ μας.

16. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

16.1     Αθέτηση Υποχρεώσεων

Όταν συμβεί ένα Γεγονός Αθέτησης Υποχρεώσεων ή οποτεδήποτε μεταγενέστερα 
αποφασίσουμε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ότι δεν έχετε ικανοποιήσει (ή 
εύλογα πιστεύουμε ότι δεν θα μπορέσετε ή δεν θέλετε στο μέλλον να ικανοποιήσετε) 
οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις σας προς εμάς, και επιπλέον οποιωνδήποτε 
δικαιωμάτων που απορρέουν από την παράγραφο 15 (Συμψηφισμός) θα δικαιούμεθα, 
χωρίς πρότερη ειδοποίηση σας:

(i)   αντί να σας επιστρέψουμε επενδύσεις ισόποσες με αυτές που έχουν πιστωθεί στον 
λογαριασμό σας, να σας πληρώσουμε την δίκαιη αξία αγοράς αυτών των επενδύσεων κατά 



τον χρόνο που χρησιμοποιούμε αυτό το δικαίωμά μας,
(ii) να πουλήσουμε όποιες από τις επενδύσεις σας είναι στην κατοχή μας ή στην κατοχή 
οποιουδήποτε θεματοφύλακα ή τρίτου που έχει καθορισθεί σύμφωνα με τη Σύμβαση αυτή, 
και σε κάθε περίπτωση, καθώς είναι στην απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να επιλέξουμε 
τέτοιους όρους τους οποίους στην διακριτική μας ευχέρεια θεωρούμε ότι αρμόζουν (χωρίς να 
είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά ή μείωση τιμής) προκειμένου να συγκεντρώσουμε 
ένα ποσό ικανό να καλύψει οποιοδήποτε ποσό οφείλετε δυνάμει του παρόντος,
(iii)_ να κλείσουμε, αντικαταστήσουμε ή αντιστρέψουμε οποιαδήποτε Συναλλαγή, να 
αγοράσουμε, πουλήσουμε, δανειστούμε ή δανείσουμε ή πραγματοποιήσουμε οποιαδήποτε 
άλλη Συναλλαγή ή να λάβουμε, ή να αποφύγουμε να λάβουμε, οποιασδήποτε αυτού του 
είδους ενέργεια σε οποιονδήποτε χρόνο ή χρόνους και κατά τέτοιο τρόπο, στην απόλυτη 
διακριτική μας ευχέρεια, θεωρούμε αναγκαίο ή πρόσφορο για να καλύψουμε, μειώσουμε ή 
απαλείψουμε την ζημιά μας ή την ευθύνη μας κάτω από ή σχετικά με οποιοδήποτε από τα 
συμβόλαιά σας, θέσεις ή υποχρεώσεις, και/ή
(iv) να διακόψουμε και/ή να θεωρήσουμε άκυρη οποιαδήποτε Συναλλαγή και κέρδη ή ζημιές 
που πραγματοποιήθηκαν ή δεν πραγματοποιήθηκαν και/ή να κλείσουμε τον/τους 
λογαριασμό/μους που διατηρείτε μαζί μας με βάση την παρούσα Σύμβαση, άμεσα και χωρίς 
προειδοποίηση.

17. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

17.1  Καταγγελία

17.1.1. Εκτός εάν απαιτείται από τις Εφαρμοζόμενες Διατάξεις, κάθε συμβαλλόμενος μπορεί 
να καταγγείλει αυτή τη Σύμβαση (και την μεταξύ μας σχέση) δίνοντας γραπτή 
προειδοποίηση καταγγελίας δέκα (10) ημέρες πριν στον αντισυμβαλλόμενο. Μπορούμε να 
καταγγείλουμε αυτή τη Σύμβαση αμέσως εάν δεν τηρήσετε ή εκτελέσετε οποιονδήποτε όρο 
αυτής της Σύμβασης ή στην περίπτωση της πτώχευσής σας.

17.1.2. Με την καταγγελία αυτής της Σύμβασης:

(i) όλα τα ποσά που μας οφείλετε γίνονται αμέσως απαιτητά και πληρωτέα 
συμπεριλαμβανομένων (αλλά χωρίς περιορισμό):

α) όλες τις συνδρομές, χρεώσεις και προμήθειες,

β) οποιαδήποτε έξοδα συναλλαγών δημιουργήθηκαν με την καταγγελία αυτής της 
Σύμβασης,

γ) οποιεσδήποτε ζημιές και έξοδα πραγματοποιήθηκαν για το κλείσιμο οποιασδήποτε 
Συναλλαγής ή τακτοποίησης ή ολοκλήρωσης οφειλόμενων υποχρεώσεων που 
δημιουργήθηκαν από εμάς για λογαριασμό σας.



(ii) Η Nuntius, μέσω των παρόχων ρευστότητας, θα εφαρμόσει τους βέλτιστους κανόνες 
εκτέλεσης σε περιπτώσεις όπου δεν έχετε δώσει στην Nuntius συγκεκριμένες οδηγίες 
σχετικά με το κλείσιμο των θέσεών σας.

(iii) H Nuntius θα επιστρέψει οποιαδήποτε ποσά υπάρχουν στον λογαριασμό συναλλαγών 
σας στον τραπεζικό σας λογαριασμό και συγκεκριμένα στον λογαριασμό από τον οποίο 
χρεώθηκαν τα χρήματα αυτά. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τα κεφάλαιά σας θα πιστωθούν σε 
έναν άλλο τραπεζικό λογαριασμό, υπό την προϋπόθεση ότι θα μας προσκομίσετε έγγραφα 
που βεβαιώνουν ότι είστε ο δικαιούχος αυτού του τραπεζικού λογαριασμού.

17.2 . Ισχύοντα δικαιώματα: Η λήξη δεν επηρεάζει τα εκκρεμή δικαιώματα, τις 
υποχρεώσεις και τις Συναλλαγές σας, οι οποίες θα συνεχίσουν να διέπονται από την 
παρούσα Σύμβαση και τις συγκεκριμένες ρήτρες που συμφωνήθηκαν μεταξύ μας σε σχέση 
με αυτές τις Συναλλαγές μέχρις ότου όλες οι υποχρεώσεις έχουν εκπληρωθεί πλήρως.

18. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

18.1 Γενική εξαίρεση

Ούτε η Nuntius, ούτε κανείς από τα στελέχη της, τους υπαλλήλους ή τους συνεργάτες της, 
δεν θα είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ειδική ή παρεπόμενη ζημία, απώλεια, δαπάνη, 
απώλεια της καλής φήμης ή απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας ως αποτέλεσμα μη ορθής 
εκτέλεσης αυτής της Σύμβασης, εκτός αν αυτή η ζημία οφείλεται σε βαριά αμέλεια ή σε δόλο 
της Nuntius ή των υπαλλήλων ή των συνεργατών της.

18.2  Φορολογικές επιπτώσεις

Χωρίς περιορισμό, δεν αποδεχόμαστε ευθύνη για οποιεσδήποτε αρνητικές φορολογικές 
επιπτώσεις οποιασδήποτε Συναλλαγής για οποιονδήποτε λόγο.

18.3 Αλλαγές στην αγορά

Εντολές στην αγορά εκτελούνται στις τιμές προσφοράς/ζήτησης που προσφέρονται από 
τους παρόχους ρευστότητας. Εντολές σε αναμονή όπως ελαχιστοποίηση ζημιάς (stop loss), 
με όριο (limit) (take profit, entry limit για αγορά ή πώληση), entry stop για αγορά ή πώληση 
εκτελούνται στην τιμή αγοράς την οποία ζητήσατε και σας προσέφερε η Nuntius μέσω των 
παρόχων ρευστότητας.

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την τιμή εκτέλεσης των 
εντολών, το οποίο σημαίνει ότι αυτές οι τιμές δεν είναι εγγυημένες (εκτός αν ρητά ορίζεται 
διαφορετικά). Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να εκτελέσουμε τις εντολές στην συγκεκριμένη 
τιμή ή κοντά σε αυτή. Λόγω των διακυμάνσεων στις τιμές των υποκείμενων 
χρηματοπιστωτικών μέσων, είναι πιθανό οι τιμές μας να κινούνται γρήγορα και ασταθώς 



από το ένα επίπεδο στο άλλο. Αυτό είναι γνωστό και ως «gapping» και μπορεί να προκύψει 
σε περιόδους χαμηλής ρευστότητας και υψηλής μεταβλητότητας.

Θα πρέπει να είστε ενήμερος για τους παρακάτω κινδύνους που σχετίζονται με τις 
ευμετάβλητες αγορές, ειδικά στο ή κοντά στο άνοιγμα/κλείσιμο της συνεδρίασης:

 Εκτέλεση της εντολής σας σε τιμή η οποία διαφέρει ουσιωδώς από την 
προσφερόμενη τιμή αγοράς ή πώλησης ή από την τελευταία προσφερόμενη τιμή 
κατά την τοποθέτηση μια εντολής από εσάς, καθώς και μερική εκτέλεση ή τμηματική 
εκτέλεση μεγάλων εντολών σε διάφορες συναλλαγές σε διαφορετικές τιμές

 Οι τιμές ανοίγματος μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από αυτές του κλεισίματος της 
προηγούμενης ημέρας.

 Περιορισμοί στις δυνατότητες του συστήματος αναφορικά με το συνάλλαγμα, τους 
παρόχους δεδομένων καθώς και τη Nuntius

Σε περίπτωση διολίσθησης της τιμής (slippage) ή σε περίπτωση τεχνικού σφάλματος στην 
πλατφόρμα συναλλαγών, διατηρούμε το δικαίωμα, να μην εκτελέσουμε την εντολή, ή να 
αλλάξουμε την προσφερόμενη τιμή της Συναλλαγής προσφέροντας σας μια νέα τιμή. Στην 
περίπτωση που σας προσφέρουμε μια νέα τιμή, έχετε το δικαίωμα είτε να την δεχθείτε είτε 
να την αρνηθείτε και επομένως να ακυρώσετε την εκτέλεση της Συναλλαγής. Η Nuntius δεν 
θα φέρει καμία ευθύνη για τη διολίσθηση της τιμής που οφείλεται στους παραπάνω 
παράγοντες.

Παραδείγματα slippage:
1. Έστω ότι τοποθετείτε μία Εντολή Αγοράς για πώληση EUR/USD στο 1.11352. Κατά 

τη διάρκεια του Non-Farm Payroll News, η τιμή του EUR/USD ανεβαίνει σημαντικά 
στο 1.11527 και αυτή γίνεται η διαθέσιμη τιμή.
Σε αυτή την περίπτωση, θα λάβετε την τιμή 1.11527 αντί για την τιμή που αρχικά 
ζητήσατε (αυτή είναι περίπτωση θετικής διολίσθησης δεδομένου ότι λαμβάνετε 
καλύτερη τιμή από την ζητηθείσα). 

2. Έστω ότι τοποθετείτε μια Εντολή Αγοράς για πώληση στο 1.11352. Κατά τη διάρκεια 
του Non-Farm Payroll News, η τιμή του EUR/USD πέφτει σημαντικά στο 1.11121 και 
αυτή γίνεται η διαθέσιμη τιμή.
Σε αυτή την περίπτωση, θα λάβετε την τιμή 1.11121 αντί για την τιμή που ζητήθηκε 
αρχικά (αυτή είναι μια αρνητική διολίσθηση της τιμή διότι λαμβάνετε μια χειρότερη 
τιμή από την ζητηθείσα). 

18.4 Περιορισμός Ευθύνης

18.4.1. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας για οποιαδήποτε μερική ή μη-εκτέλεση των 
υποχρεώσεών μας δυνάμει του παρόντος, για λόγους ή οποιαδήποτε αιτία πέραν από τον 
λογικό έλεγχο μας, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς οποιασδήποτε βλάβης, 
καθυστέρησης, δυσλειτουργίας ή αδυναμίας μετάδοσης, επικοινωνίας ή εγκαταστάσεις 



ηλεκτρονικών υπολογιστών, συλλογικής δράσης, τρομοκρατικής πράξης, θεομηνίας, πράξεις 
και κανονισμούς οποιουδήποτε κυβερνητικού ή υπερεθνικού σώματος ή αρχών ή την 
αδυναμία από τον αρμόδιο μεσολαβούντα broker ή αντιπρόσωπο, αντιπρόσωπο ή 
διευθυντή του θεματοφύλακά μας, υπο-θεματοφύλακα, μεταπωλητή, χρηματιστήριο, οίκο 
εκκαθάρισης ή εποπτικό ή αυτορρυθμιζόμενο οργανισμό, για οποιονδήποτε λόγο, να 
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του. Τίποτα σε αυτή τη Σύμβαση δεν θα αποκλείει ή περιορίζει 
οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη που μπορεί να έχουμε απέναντί σας σύμφωνα με τις 
Εφαρμοζόμενες Διατάξεις, οι οποίες δεν μπορούν να αποκλειστούν ή περιοριστούν βάση 
της Σύμβασης αυτής.

18.4.2. Η Nuntius Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ προσφέρει στους πελάτες της την ευκαιρία να 
χρησιμοποιούν και/ή να επωφελούνται από τις υπηρεσίες τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο 
όταν φαίνονται κατάλληλες, αποδεχόμενη και μη φέρουσα ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ και ΚΑΜΙΑ 
ΕΥΘΥΝΗ όσον αφορά το περιεχόμενο που διατίθεται από τρίτους ούτε όσον αφορά τις 
επιπτώσεις από τη χρήση αυτής της υπηρεσίας. Οι πελάτες χρησιμοποιούν οποιαδήποτε 
υπηρεσία τρίτου μέρους και/ή την πληροφόρηση που διατίθεται από τις υπηρεσίες τρίτου 
μέρους για μάρκετινγκ και/ή οτιδήποτε άλλο, με την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια και 
ευθύνη, αναλαμβάνοντας όλες τις ευθύνες που απορρέουν από την χρήση της υπηρεσίας 
του τρίτου. Σε αυτή την περίπτωση, ενθαρρύνουμε τους πελάτες να ζητούν συμβουλή και/ή 
εκπαίδευση πριν χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες ή τις πληροφορίες που τους παρέχονται 
με την προϋπόθεση ότι είναι βέβαιοι ότι αντιλαμβάνονται πλήρως τα μέσα, τους τεχνικούς 
όρους και τις περιγραφές που διατίθενται. Παρακαλούμε σημειώσατε ότι η Nuntius δεν είναι 
σε θέση να παράσχει τέτοιες συμβουλές και/ή εκπαίδευση.

18.5 Ευθύνη για τις εντολές

Θα ήσαστε υπεύθυνοι για όλες τις εντολές που δίδονται για λογαριασμό σας μέσω της 
Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας και θα είστε πλήρως υπεύθυνοι απέναντί μας για την  τακτοποίηση 
οποιασδήποτε Συναλλαγής απορρέει από αυτήν.

18.6 Σύνολο Σύμβασης

Αναγνωρίζετε ότι δεν έχετε βασισθεί ή παρακινηθεί να συνάψετε τη Σύμβαση αυτή από 
δηλώσεις άλλες από αυτές που ρητά περιλαμβάνονται στη Σύμβαση αυτή. Δεν θα είμαστε 
υπεύθυνοι απέναντί σας (όσον αφορά την καθαρή θέση, σύμβαση ή δικαιοπραξία) για μια 
δήλωση η οποία δεν περιλαμβάνεται σε αυτή τη Σύμβαση και δεν περιέχει δόλο.

18.7 Αποζημίωση

Θα μας καταβάλετε ανάλογα ποσά όπως μπορεί ανά διαστήματα να απαιτούμε για την 
κάλυψη οποιουδήποτε χρεωστικού υπολοίπου σε οποιονδήποτε από τους λογαριασμούς 
που έχετε μαζί μας, με πλήρη κάλυψη, για οποιεσδήποτε ζημίες, επιβαρύνσεις, κόστη ή 
δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων νομικών εξόδων), φόρων, δασμών και τελών που μπορεί 
να προκύψουν ή να επιβαρυνθείτε σχετικά με οποιονδήποτε εκ των λογαριασμών σας ή 
οποιαδήποτε Συναλλαγή ή σαν αποτέλεσμα οποιασδήποτε παραποίησης από εσάς ή 



οποιασδήποτε καταστρατήγησης των υποχρεώσεών σας σύμφωνα με αυτή τη Σύμβαση 
(συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε Συναλλαγής) ή για την ενίσχυση των δικαιωμάτων 
μας.

19. ΔΙΑΦΟΡΑ

19.1 Τροποποιήσεις

Έχουμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τους όρους αυτής της Σύμβασης. Εάν κάνουμε 
οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή σε αυτή τη Σύμβαση, θα σας δίνουμε έγγραφη ειδοποίηση 
τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες πριν. Αυτές οι τροποποιήσεις θα ενεργοποιηθούν την 
ημερομηνία που θα αναγράφεται στην ειδοποίηση. Εκτός εάν συμφωνήσουμε διαφορετικά, 
μία τροποποίηση δεν θα επηρεάζει οποιαδήποτε εκκρεμούσα εντολή ή Συναλλαγή ή 
οποιαδήποτε νομικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις που μπορεί να έχουν ήδη παρουσιασθεί.

19.2 Ειδοποιήσεις

Εκτός εάν συμφωνήσουμε διαφορετικά, όλες οι ειδοποιήσεις, οδηγίες και άλλου είδους 
επικοινωνία που σας δίνεται από εμάς σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης αυτής, θα 
δίνονται στην διεύθυνση ή το fax που μας έχετε προσδιορίσει. Ομοίως, όλες οι ειδοποιήσεις, 
οδηγίες και άλλου είδους επικοινωνία από εσάς σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης 
αυτής θα μας τις δίνετε γραπτώς στην παρακάτω διεύθυνση:

Τα στοιχεία μας

Όνομα: Nuntius Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ
Διεύθυνση: Δραγατσανίου 6, 10559 Αθήνα, Ελλάδα
Τηλέφωνο: +302103350599
Fax: +302103254846
Email: office@nuntiusbrokers.com

Θα μας ειδοποιήσετε άμεσα για οποιαδήποτε αλλαγή στην διεύθυνσή σας για την παραλαβή 
των ειδοποιήσεων, οδηγιών και άλλου είδους επικοινωνία.

19.3 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Σύμφωνα με τις Εφαρμοζόμενες Διατάξεις, οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ μας με χρήση 
ηλεκτρονικών υπογραφών και οποιεσδήποτε επικοινωνίες μέσω της ιστοσελίδας και/ή των 
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών θα είναι δεσμευτική όπως εάν ήταν γραπτή. Εντολές ή οδηγίες 
που θα σας δίνουμε μέσω e-mail ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων θα συνιστούν απόδειξη 
εντολών ή δοθεισών οδηγιών. Ομοίως, οι εντολές ή οι οδηγίες που εσείς εισάγετε μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω άλλων ηλεκτρονικών μέσων θα συνιστούν απόδειξη για 



τις δοθείσες εντολές ή τις οδηγίες.

19.4 Μαγνητοφώνηση τηλεφωνικών συνομιλιών

Για λόγους προστασίας των συναλλαγών και διασφάλισης της ακρίβειας των εντολών των 
Πελατών,  πρέπει να μαγνητοφωνούμε και να τηρούμε σε αρχείο τις τηλεφωνικές συνομιλίες 
για να διασφαλίσουμε ότι οι ουσιαστικοί όροι της Σύμβασης, και οποιαδήποτε άλλη 
ουσιαστική πληροφορία συνδεόμενη με την Συναλλαγή μαγνητοφωνείται άμεσα και σωστά. 
Αυτά τα αρχεία θα είναι αποκλειστική ιδιοκτησία μας και θα είναι αποδεκτά από εσάς ως 
απόδειξη των εντολών ή οδηγιών που έχετε δώσει. Η καταγραφή, καθώς και 
τηλεομοιοτυπικά  μηνύματα (fax), άλλα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mail) ή άλλες γραπτές 
οδηγίες ή / και επιβεβαιώσεις από εσάς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως απόδειξη του 
περιεχομένου τους ή μπορούν να διαβιβαστούν στις αρμόδιες εποπτικές ή δικαστικές αρχές 
δυνάμει των εφαρμοστέων κανονισμών και άλλων εφαρμοστέων νόμων, ιδίως στο πλαίσιο 
των ερευνών για την κατάχρηση της αγοράς. Τα σχετικά αρχεία αποθηκεύονται για ελάχιστη 
περίοδο πέντε ετών ή, εάν το ζητήσει η αρμόδια εποπτική αρχή, για περίοδο έως επτά ετών 
και έχετε το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφα κατόπιν αιτήματος. Η Nuntius μπορεί να 
αποθηκεύσει τα παραπάνω αρχεία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την προστασία των 
νόμιμων συμφερόντων του.

19.5 Τα αρχεία μας

Τα αρχεία μας θα αποτελούν πλήρη απόδειξη των συναλλαγών σας σχετικά με τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες μας προς εσάς. Δεν διατηρείτε το δικαίωμα να αμφισβητήσετε 
ενόψει οποιασδήποτε νομικής διαδικασίας την αποδεικτική ισχύ των αρχείων μας λόγω του 
ότι αυτά τα αρχεία δεν είναι πρωτότυπα ή δεν είναι σε έγχαρτη αλλά σε ηλεκτρονική μορφή.

19.6 Τα αρχεία σας

Οι υποχρεώσεις τήρησης των αρχείων σας, βαρύνουν αποκλειστικά εσάς. Ωστόσο, είναι 
δυνατό κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια να σας διαθέσουμε αρχεία κατόπιν 
αιτήματός σας. 

Δηλώνετε ότι εφαρμόζετε επαρκείς διαδικασίες σύμφωνα με τις Εφαρμοζόμενες Διατάξεις 
σχετικά με την απόδειξη της φύσης και του χρόνου των υποβληθεισών εντολών.  
Συγκεκριμένα, χωρίς περιορισμούς, θα πρέπει να τηρείτε αρχεία των κινήσεών σας, των 
επιβεβαιώσεων και των συναλλαγών σας, όπως αυτά παρέχονται σε εσάς σύμφωνα με αυτή 
τη Σύμβαση, καθώς και κάθε έγγραφο και γραπτή επικοινωνία που παρέχεται στο ίδιο 
πλαίσιο.
Αποδεχόμενος αυτή τη Σύμβαση, δηλώνετε ότι έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο και κατανοείτε 
ότι μπορούμε να σας παρέχουμε μη προσωποποιημένη πληροφόρηση, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 3.2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565, μέσω της ιστοσελίδας μας, την οποία πρέπει να 
ελέγχετε τακτικά με δική σας πρωτοβουλία.



19.7 Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών

Η NUNTIUS συμμετέχει στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών 
("Συνεγγυητικό") για τους πελάτες των Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που 
διέπονται από το δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Οι πελάτες δικαιούνται αποζημίωσης 
σύμφωνα με το Συνεγγυητικό, όταν δεν είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε τα καθήκοντα και 
τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τυχόν απαίτησή σας. Κάθε αποζημίωση που σας 
παρέχεται από το Συνεγγυητικό δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000). Αυτό 
ισχύει για το σύνολο των απαιτήσεών σας εναντίον μας.

19.8 Διαδικασία παραπόνων

Υποχρεούμαστε να εφαρμόζουμε εσωτερικές διαδικασίες για να χειριζόμαστε παράπονα 
δίκαια και άμεσα. Η Εταιρεία δέχεται μόνο γραπτά παράπονα είτε καταθέτοντας την σχετική 
φόρμα παραπόνων ή στέλνοντας στην Εταιρεία ένα email και/ή ένα γράμμα. Παρακαλούμε 
υποβάλατε όλα τα βοηθητικά έγγραφα τα οποία μπορεί να βοηθήσουν την Εταιρεία στην 
έρευνά της σχετικά με το συγκεκριμένο γραπτό παράπονο. Θα σας στείλουμε μία γραπτή 
επιβεβαίωση λήψης του παραπόνου σας άμεσα μόλις το παραλάβουμε, εσωκλείοντας 
λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες παραπόνων, συμπεριλαμβανομένου του πότε και 
πως μπορείτε να διαβιβάσετε το παράπονό σας στην Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
(ΕΚ) που αποτελεί την αρμόδια ρυθμιστική αρχή. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας 
εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες παραπόνων μας ή 
επισκεφθείτε τη σελίδα «Υποβάλετε ένα Παράπονο».

19.9 Δικαιώματα τρίτων

Αυτή η Σύμβαση είναι για το συμφέρον και των δύο μερών και συνεπώς είναι δεσμευτική και 
για τους δύο καθώς επίσης και για τους αντίστοιχους διαδόχους και εκδοχείς. Δεν θα 
αναθέσετε, καταλογίσετε ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταφέρετε ή προτίθεστε να αναθέσετε, 
καταλογίσετε ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταφέρετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας 
σχετικά με τη Σύμβαση αυτή ή οποιοδήποτε δικαίωμα σε αυτή τη Σύμβαση, χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη έγκρισή μας, και οποιαδήποτε προστιθέμενη εκχώρηση, επιβάρυνση 
ή μεταβίβαση σε παράβαση αυτής της διάταξης θα είναι άκυρη. Με το παρόν συμφωνείται 
ότι η Nuntius μπορεί να μεταφέρει κάθε δικαίωμα ή υποχρέωση σε ένα τρίτο μέρος που έχει 
επιλεχθεί από την Nuntius. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι η Nuntius μπορεί να μεταφέρει σε ένα 
τρίτο μέρος όλες τις πληροφορίες που τηρούμε για εσάς.

19.10 Δικαιώματα και μέσα προσφυγής

Τα δικαιώματα και μέσα προσφυγής που περιλαμβάνονται σε αυτή τη Σύμβαση είναι 
σωρευτικά και δεν αποκλείουν αυτά που προβλέπονται από το νόμο. Δεν θα έχουμε καμία 
υποχρέωση να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή μέσο προσφυγής είτε καθόλου 
ή με τρόπο ή χρόνο ευνοϊκό για εσάς. Ενδεχόμενη αδυναμία από εμάς να εφαρμόσουμε ή να 



καθυστερήσουμε την εφαρμογή των δικαιωμάτων μας που απορρέουν από αυτή τη 
Σύμβαση (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε Συναλλαγής) ή εναλλακτικά, δεν θα 
ενεργήσει σαν διαγραφή αυτών ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων και μέσων 
προσφυγής. Καμία, μόνη η τμηματική εφαρμογή ενός δικαιώματος ή μέσου προσφυγής δεν 
θα αποτρέπει επιπλέον άσκηση αυτού του δικαιώματος ή μέσου προσφυγής ή την άσκηση 
ενός άλλου δικαιώματος ή μέσου προσφυγής.

19.11 Συμψηφισμός

Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων τα οποία μπορεί να έχουμε, 
μπορούμε ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίησή σας να συμψηφίσουμε οποιοδήποτε ποσό 
(είτε αυτό έχει πραγματοποιηθεί ή πρόκειται να πραγματοποιηθεί, στο παρόν ή στο μέλλον) 
μας οφείλετε έναντι οποιουδήποτε ποσού (είτε αυτό έχει πραγματοποιηθεί ή πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί, στο παρόν ή στο μέλλον) σας οφείλουμε.

19.12. Προσωπικά δεδομένα
Τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως γνωστοποιούνται στη Nuntius κατά καιρούς, 
αποθηκεύονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και γνωστοποιούνται σε τρίτους με σκοπό 
την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών και τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές ή άλλες 
υποχρεώσεις της Nuntius, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα, όπως αυτή έχει κοινοποιηθεί σε εσάς με τη "Δήλωση Απορρήτου Δεδομένων". 
Κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών που προβλέπονται στο πλαίσιο της 
παρούσας Σύμβασης, η Nuntius ενδέχεται να χρειαστεί να γνωστοποιήσει ορισμένα ή όλα τα 
προσωπικά δεδομένα του Πελάτη, ευαίσθητα ή μη, στον υπάλληλο, συνεργάτη, 
αντιπρόσωπο, πάροχο προϊόντων ή/και σε πιστωτικά ιδρύματα (οι οποίοι υπόκεινται σε όλες 
αυτές τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και προστασίας δεδομένων που κρίνει αναγκαία η 
Nuntius για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει της παρούσας συμφωνίας) για 
τους σκοπούς της παροχής των εν λόγω επενδυτικών υπηρεσιών ή / και σε οποιαδήποτε 
ρυθμιστική ή δημόσια αρχή στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της εταιρίας με τις νομοθετικές 
και λοιπές υποχρεώσεις της. Για τους σκοπούς αυτούς, ο Πελάτης συναινεί ρητά στη 
μεταβίβαση των προσωπικών του δεδομένων, ευαίσθητων ή μη σε άλλες χώρες σύμφωνα 
με τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τους σχετικούς 
κανονισμούς. Ο Πελάτης παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των 
προσωπικών του δεδομένων, ευαίσθητων ή μη, όπως προβλέπεται και για τους σκοπούς 
που περιγράφονται στην παρούσα ρήτρα. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των 
προσωπικών σας δεδομένων, όπως αναφέρεται στην "Δήλωση προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα ". Ενώ η Nuntius μπορεί να σας ζητήσει να επιβεβαιώνετε τα 
προσωπικά σας δεδομένα από καιρό σε καιρό, θα πρέπει να ειδοποιήσετε αμέσως τη 
Nuntius γραπτώς εάν τα δεδομένα σας έχουν αλλάξει.

19.13 Μερική ακυρότητα

Εάν, οποτεδήποτε, ένας όρος αυτής της Σύμβασης είναι ή γίνει παράνομος, άκυρος ή 
ανεκτέλεστος καθ’ οιανδήποτε έννοια σύμφωνα με το νόμο οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, οι 



εναπομείναντες όροι αυτής της Σύμβασης θα παραμείνουν έγκυροι έχοντας νομική ισχύ και 
δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να επηρεάζονται ή να απομειώνονται.

20. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

20.1 Εφαρμοστέο δίκαιο

Η Σύμβαση αυτή διέπεται βάσει των νόμων της Ελληνικής Δημοκρατίας. 

Όταν η παρούσα συνάπτεται με πελάτες που είναι κάτοικοι Πολωνίας, η σύμβαση διέπεται 
από και ερμηνεύεται σύμφωνα με το Πολωνικό δίκαιο. 

20.2 Περιοχή δικαιοδοσίας

Καθένας των Συμβαλλομένων αμετάκλητα συμφωνεί ότι:

(i) για το δικό μας όφελος ότι τα Δικαστήρια της Ελλάδος θα έχουν δικαιοδοσία για 
την επίλυση οποιασδήποτε αγωγής, ενέργειας ή άλλης διαδικασίας σχετικής με αυτή 
τη Σύμβαση («Διαδικασίες») και αμετάκλητα υπόκειται στην δικαιοδοσία αυτών των 
δικαστηρίων (με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν μας εμποδίζει από το να 
προσφύγουμε στα δικαστήρια μίας άλλης περιοχής), 
(ii) συμφωνεί ότι, για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει με πελάτες από την Πολωνία, 
τα δικαστήρια της Πολωνίας έχουν δικαιοδοσία να διευθετήσουν κάθε αγωγή, 
ενέργεια ή άλλη διαδικασία που σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία 
(«Διαδικασίες»).
(iii) παραιτείται από οποιαδήποτε αντίρρηση μπορεί να έχει οποτεδήποτε για τον 
καθορισμό του τόπου όπου οι Διαδικασίες ανατίθενται στην δικαιοδοσία ενός 
δικαστηρίου και συμφωνεί να μην ισχυρισθεί ότι αυτές οι Διαδικασίες έχουν ανατεθεί 
σε ένα ακατάλληλο φόρουμ ή ότι αυτό το δικαστήριο δεν έχει την απαιτούμενη 
δικαιοδοσία.

20.3 Άρση ασυλίας και συγκατάθεση για εκτέλεση των αποφάσεων

Αμετάκλητα παραιτείστε στον μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό βάσει του εφαρμοστέου δικαίου, 
σε ότι αφορά εσάς και τα έσοδα και τα περιουσιακά σας στοιχεία (ανεξάρτητα από την χρήση 
τους ή την επιδιωκόμενη χρήση τους) από κάθε ασυλία σε δικαστική δίωξη που βασίζεται σε 
εθνική κυριαρχία ή σε άλλους παρόμοιους λόγους,  από τη δικαιοδοσία οποιουδήποτε 
δικαστηρίου, για την άσκηση αγωγών, την ικανοποίηση αξιώσεων μέσω ασφαλιστικών 
μέτρων, την έκδοση διάταξης για την εκτέλεση συγκεκριμένης πράξης ή παράλειψης ή για 
την απόδοση περιουσιακών στοιχείων, την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων (είτε 
πριν είτε μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης) και την εκτέλεση ή επιβολή/συμμόρφωση 
οποιασδήποτε δικαστικής απόφασης κατά την οποία εσείς ή τα έσοδα ή τα περιουσιακά σας 
στοιχεία μπορεί να δικαιούνται διαφορετικής αντιμετώπισης ενώπιον των δικαστηρίων 



οποιουδήποτε κράτους και συμφωνείτε αμετάκλητα ότι δεν θα επικαλεσθείτε οποιαδήποτε 
ασυλία στο πλαίσιο οποιασδήποτε Διαδικασίας. Συναινείτε γενικά και σχετικά με 
οποιαδήποτε Διαδικασία στη λήψη οποιασδήποτε λύσης ή στο αποτέλεσμα οποιασδήποτε 
δίκης σχετικής με τις εν λόγω Διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, της 
έκδοσης, επιβολής ή εκτέλεσης οποιασδήποτε διαταγής ή απόφασης δικαστηρίου που 
μπορεί να εκδοθεί ή να διαταχθεί στο πλαίσιο αυτών των Διαδικασιών, κατά οποιουδήποτε 
περιουσιακού στοιχείου (ανεξάρτητα από την χρήση τους ή την επιδιωκόμενη χρήση τους).

20.4 Διεύθυνση Πελάτη

Κάθε επιστολή που απευθύνεται στον Πελάτη πρέπει να παραδίδεται σύμφωνα με την 
τελευταία διεύθυνση που υποδεικνύει ο Πελάτης.

Παράρτημα 1

Επιβεβαίωση της πολιτικής επιτοκίων

Αναγνωρίζω και επιβεβαιώνω ότι δεν θα μου αποδοθούν τόκοι για το υπόλοιπο του 
λογαριασμού μου.


