
Γνωστοποίηση Κινδύνου

 Εν όψει της εταιρείας Nuntius Χρηματιστηριακές & Επενδυτικές Υπηρεσίες ΑΕΠΕΥ 

(«Nuntius») που είναι ο χρηματομεσίτης που αποδέχεται να εισέλθει σε απευθείας 

(«OTC») συμβόλαια επί της διαφοράς («CFDs») και συμβόλαια συναλλάγματος 

(«Συμβόλαια FX») με τον υπογεγραμμένο (που αναφέρεται εδώ ως «Πελάτης», «εσύ», 

«σου») ο Πελάτης αναγνωρίζει, κατανοεί και συμφωνεί ότι:

Οι Συναλλαγές είναι Πολύ Υποθετικές και Επικίνδυνες

Οι Συναλλαγές CFD και συμβολαίων FX είναι πολύ υποθετικές και περιλαμβάνουν 

σημαντικό ρίσκο για απώλειες και δεν είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές αλλά 

μόνο για τους πελάτες που:  

(α) κατανοούν και είναι διατεθειμένοι να δεχτούν τα οικονομικά, νομικά και άλλα ρίσκα 

που περιλαμβάνοντα

(β) έχουν την εμπειρία και γνώση για τις συναλλαγές σε αγαθά τύπου παράγωγα ή 

υποκείμενα και

(γ) είναι οικονομικά ικανοί να δεχτούν σημαντικές απώλειες εκτός περιθωρίου (margin) ή 

καταθέσεων αφού οι επενδυτές μπορεί να χάσουν όλη την αξία του συμβολαίου και όχι 

απλά το περιθώριο ή την κατάθεση.

  Τα CFDs ή/και τα Συμβόλαια FX δεν είναι κατάλληλα για κεφάλαια συνταξιοδοτήσεως 

ή/και συντηρητικά κεφάλαια. Οι συναλλαγές με CFD και FX βασικά αλλά όχι 

αποκλειστικά, εξαιτίας της μόχλευσης (leverage), αποτελούν κάποιες από τις πιο 

ριψοκίνδυνες επενδύσεις και μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα μεγάλες απώλειες. Ο 

Πελάτης αντιπροσωπεύει, εγγυάται και συμφωνεί ότι κατανοεί αυτά τα ρίσκα και είναι 

διατεθειμένος και ικανός, οικονομικά και με κάθε τρόπο, να δεχτεί το ρίσκο της 

συναλλαγής CFDs and Συμβολαίων FX και ότι η απώλεια ολόκληρου του υπολοίπου 

στον λογαριασμό του δεν θα αλλάξει τον τρόπο ζωής του

 Ρίσκα που σχετίζονται με Μακροπρόθεσμες θέσεις CFD, π.χ. για Αγοραστές CFDs

 Κρατώντας μακροπρόθεσμα το CFD σημαίνει ότι αγοράζεις το CFD στην αγορά 

υποθέτοντας ότι η τιμή του υποκείμενου θα ανεβεί μεταξύ της ώρας της αγοράς και της 

πώλησης. Ως ιδιοκτήτης μίας μακροπρόθεσμης θέσης, γενικά θα έχεις κέρδος εάν η τιμή 

του υποκείμενου αγαθού στην αγορά ανέβει ενώ η θέση του CFD σου μένει ανοικτή. 

Αντιθέτως, θα χάσεις εάν η τιμή πέσει ενώ η θέση του CFD σου είναι ανοικτή.  Η πιθανή 

σου απώλεια ως αποτέλεσμα μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το αρχικό περιθώριο που 

έχεις καταθέσει. Επιπλέον, μπορεί να έχεις απώλεια λόγω του κλεισίματος της θέσης 

σου, σε περίπτωση που δεν έχεις αρκετό ρευστό στον λογαριασμό σου για να κρατηθεί 

ανοικτή η θέση.  



Ρίσκα που σχετίζονται με Βραχυπρόθεσμες θέσεις CFD, π.χ. για Πωλητές CFDs

Κρατώντας βραχυπρόθεσμα το CFD σημαίνει ότι πωλείς το CFD στην αγορά 

υποθέτοντας ότι η τιμή του υποκείμενου θα πέσει από μεταξύ της ώρας της αγοράς και 

της πώλησης. Ως ιδιοκτήτης μίας βραχυπρόθεσμης θέσης, γενικά θα έχεις κέρδος εάν η 

τιμή του υποκείμενου αγαθού στην αγορά πέσει ενώ η θέση του CFD σου μένει ανοικτή. 

Αντιθέτως, θα χάσεις εάν η τιμή ανέβει ενώ η θέση του CFD σου είναι ανοικτή.  Η πιθανή 

σου απώλεια ως αποτέλεσμα μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το αρχικό περιθώριο που 

έχεις καταθέσει. Επιπλέον, μπορεί να έχεις απώλεια λόγω του κλεισίματος της θέσης 

σου, σε περίπτωση που δεν έχεις αρκετό ρευστό στον λογαριασμό σου για να κρατηθεί 

ανοικτή η θέση. 

 Υψηλή Μόχλευση και Χαμηλό Περιθώριο μπορεί να Οδηγήσει σε Γρήγορες 
Απώλειες

Ο μεγάλος βαθμός "αλληλοσύνδεσης" ή "μόχλευσής" είναι μία συγκεκριμένη λειτουργία 

των Συμβολαίων CFD και των Συμβολαίων FX. Το αποτέλεσμα της μόχλευσης κάνει την 

επένδυση σε CFD πιο ριψοκίνδυνη από την επένδυση σε υποκείμενο αγαθό. Αυτό 

προέρχεται από το σύστημα περιθωρίου που εφαρμόζεται στα CFD τα οποία γενικά 

συμπεριλαμβάνουν μια μικρή κατάθεση ανάλογα με το μέγεθος της συναλλαγής, έτσι 

ώστε μια σχετικά μικρή διακύμανση στη τιμή του υποκείμενου αγαθού μπορεί να έχει 

δυσανάλογα δραματικές επιπτώσεις στη συναλλαγή σου. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί 

ωφέλιμο και μη ωφέλιμο. Μια μικρή διακύμανση της τιμής υπέρ σου μπορεί να παρέχει 

μια μεγάλη επιστροφή στην κατάθεση. Από την άλλη, μια μικρή διακύμανση της τιμής 

εναντίον σου μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες. Οι απώλειές σου δεν θα 
ξεπεράσουν ποτέ το υπόλοιπο του λογαριασμού σου, ο οποίος είναι 
ισοζυγισμένος στο μηδέν, εάν οι απώλειες είναι μεγαλύτερες από το ποσό που 
έχει κατατεθεί. Τέτοιες απώλειες μπορούν να συμβούν γρήγορα. Όσο μεγαλύτερη η 

μόχλευση, τόσο μεγαλύτερο το ρίσκο. Το μέγεθος της μόχλευσης, λοιπόν, ορίζει εν μέρει 

το αποτέλεσμα της επένδυσης.

 Απαιτήσεις Περιθωρίου

Ο Πελάτης πρέπει πάντα να διατηρεί την ελάχιστη απαίτηση περιθωρίου στις ανοικτές 

του θέσεις. Είναι ευθύνη του Πελάτη να παρατηρεί το υπόλοιπο του λογαριασμού του. Ο 

Πελάτης μπορεί να λάβει μια ειδοποίηση περιθωρίου για να καταθέσει επιπλέον μετρητά 

εάν το περιθώριο στο λογαριασμό θεωρείται πολύ χαμηλό. Η Nuntius έχει το δικαίωμα να 

ρευστοποιήσει οποιαδήποτε ή όλες τις ανοικτές θέσεις όταν η ελάχιστη απαίτηση 

περιθωρίου δεν διατηρηθεί και αυτό ενδεχομένως να έχει ως αποτέλεσμα τα συμβόλαια 

CFDs ή FX του πελάτη να κλείσουν με απώλεια, κάτι για το οποίο ο Πελάτης θα 

θεωρηθεί υπεύθυνος.



 Άνοιγμα (spread)

Η διαφορά μεταξύ της προσφερόμενης μας τιμής και της ζητούμενής μας τιμής είναι το 

"Άνοιγμα μας". Τα Ανοίγματα μας ρυθμίζονται από την απόλυτη κρίση μας, καθώς εμείς 

ενεργούμε μέσω των παρόχων ρευστότητας μας στα Συμβόλαια CFD και FX για τους 

πελάτες και οποιεσδήποτε αλλαγές τίθενται σε λειτουργία κατευθείαν. Οι πληροφορίες 

σχετικά με τα Ανοίγματα Μας, την μόχλευση, την χρέωση μετακύλησης  και τις ώρες 

συναλλαγών σε κάθε αγορά αναφέρονται στις σελίδες των Όρων Συμβολαίων CFD και 

Όρων Συμβολαίων FX στην ιστοσελίδα της Nuntius.

Διακανονισμός Μετρητών

Ο Πελάτης κατανοεί πως τα Συμβόλαια CFD και FX μπορούν μόνο να διακανονιστούν σε 

μετρητά και η διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της πώλησης μερικώς ορίζει το 

αποτέλεσμα της επένδυσης.

Συγκρούσεις Συμφερόντων

H Nuntius μέσω των παρόχων ρευστότητας της είναι ο αντισυμβαλλόμενος σε όλες τις 

Συναλλαγές που εισέρχονται υπό το Συμφωνητικό του Πελάτη και τις καλύπτει ή/και 

επεξεργάζεται αυτόματα μέσω STP  στους  παρόχους ρευστότητας της. Έτσι, τα 

συμφέροντα της Nuntius,  ενδεχομένως να είναι σε σύγκρουση με τα δικά σου. Η 

Πολιτική μας για Συγκρούσεις Συμφερόντων είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Nuntius.

Συναλλαγές OTC

Όταν κάνεις συναλλαγές Συμβολαίων CFD και FX με εμάς, τέτοιες συναλλαγές δεν θα 

εκτελούνται σε μια αναγνωρισμένη ή ορισμένη ανταλλαγή επένδυσης και είναι γνωστές 

ως OTC συναλλαγές εκτός οργανωμένων αγορών. Όλες οι θέσεις που ανοίγονται με 

εμάς πρέπει να είναι κλείσουν με εμάς και δεν μπορούν να κλείσουν με καμία άλλη 

οντότητα. Οι συναλλαγές OTC ενδεχομένως να περιλαμβάνουν μεγαλύτερο ρίσκο από 

την επένδυση σε ανταλλασσόμενα συμβόλαια γιατί δεν υπάρχει ανταλλακτική αγορά 

στην οποία να κλείσετε μια ανοικτή τοποθέτηση. Ίσως είναι αδύνατο να ρευστοποιήσετε 

μια υπάρχουσα θέση, για να αξιολογήσετε την αξία της θέσης που απορρέει από μια 

συναλλαγή OTC ή για να αξιολογήσετε την έκθεση σε ρίσκο. Οι τιμές αγοράς και ζήτησης 

μπορεί να μην αναφέρονται από εμάς, βασισμένες στις πολιτικές βέλτιστης εκτέλεσης 

που εφαρμόζονται στην αγορά. Δεν υπάρχει κεντρική εκκαθάριση και καμία εγγύηση από 

κανένα άλλο μέλος των υποχρεώσεων της Nuntius προς τον Πελάτη, αλλά ο Πελάτης 

είναι εκτεθειμένος σε κίνδυνο πιστότητας με την Nuntius, τους παρόχους ρευστότητας και 

τις τράπεζες τους. Ο Πελάτης πρέπει να κοιτάει μόνο στην Nuntius για απόδοση όλων 



των συμβολαίων στο λογαριασμό του Πελάτη και για επιστροφή οποιουδήποτε 

περιθωρίου ή εγγύησης.

Οι τιμές, το περιθώριο και οι εκτιμήσεις ορίζονται από την Nuntius και τους 
παρόχους ρευστότητας και  μπορεί να είναι διαφορετικές από τιμές που 
αναφέρονται αλλού

Η Nuntius και οι παρόχοι ρευστότητας θα σου παρέχουν τιμές για να χρησιμοποιηθούν 

στις συναλλαγές, εκτίμηση των θέσεων του Πελάτη και ορισμό των απαιτήσεων του 

Περιθωρίου σε συμφωνία με τις Πολιτικές Συναλλαγών της και τις Διαδικασίες και Πίνακες 

Πληροφοριών Αγορών. Η απόδοση του Συμβολαίου σας CFD ή FX θα εξαρτηθεί από τις 

τιμές που ορίζονται από την Nuntius και τις διακυμάνσεις στην αγορά του υποκείμενου 

αγαθού με το οποίο σχετίζεται το συμβόλαιο. Κάθε αγαθό περιέχει συγκεκριμένα ρίσκα 

που επηρεάζουν το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου CFD.

Οι τιμές μας για μια συγκεκριμένη αγορά είναι υπολογισμένες με αναφορά στην τιμή του 

σχετιζόμενου υποκείμενου αγαθού την οποία παίρνουμε από τρίτες πηγές εξωτερικών 

αναφορών ή ανταλλαγών. Για τα Συμβόλαιά μας CFD και FX, διατηρούμε δεδομένα 

τιμών από συμμετέχοντες χονδρικής αγοράς. Αν και η Nuntius αναμένει πως αυτές οι 

τιμές θα είναι λογικά συσχετισμένες με τις διαθέσιμες τιμές στην αγορά, οι τιμές μας 

ενδεχομένως να διαφέρουν από τιμές διαθέσιμες σε τράπεζες και άλλους συμμετέχοντες 

στην αγορά. Η Nuntius έχει διακριτική ευχέρεια στον ορισμό και συλλογή περιθωρίου. Η 

Nuntius είναι εξουσιοδοτημένο να μετατρέπει κεφάλαια στο λογαριασμό του Πελάτη για 

περιθώριο σε και από τέτοιο ξένο νόμισμα σε ισοτιμία που ορίζεται από την Nuntius, κατά 

την αποκλειστική της κρίση, βάσει των κυρίαρχων ισοτιμιών στην αγορά νομίσματος της 

δεδομένης στιγμής σύμφωνα και με τις προσφορές των παρόχων ρευστότητας.

Διακαιώματα στα Υποκείμενα Αγαθά

Δεν έχετε δικαιώματα ή υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά τα υποκείμενα μέσα ή αγαθά που 

σχετίζονται με τα Συμβόλαιά CFD και FX σου. Ο Πελάτης κατανοεί πως τα CFD μπορούν 

να έχουν διαφορετικά υποκείμενα αγαθά, όπως μετοχές, δείκτες, νομίσματα και αγαθά, 

όπως ορίζονται στις σελίδες των Όρων Συναλλαγών CFD και Όρων Συναλλαγών FX 

στην ιστοσελίδα της Nuntius,

Κίνδυνος Νομίσματος

Επενδύοντας σε Συμβόλαια FX και CFD με ένα υποκείμενο αγαθό που βρίσκεται σε 

λίστα με νόμισμα άλλο από το βασικό σου νόμισμα εμπεριέχει ένα ρίσκο νομίσματος, 

λόγω του όταν ένα Συμβόλαιο CFD ή FX είναι ορισμένο σε ένα νόμισμα άλλο από το 

βασικό σου νόμισμα, η αξία της επιστροφής ενδεχομένως να επηρεαστεί από την 

μετατροπή του στο βασικό νόμισμα.



Συναλλαγές με Ένα Κλικ και Άμεση Εκτέλεση

Το διαδικτυακό σύστημα μας παρέχει άμεση μεταφορά της εντολής του Πελάτη όταν ο 

Πελάτης εισάγει την ζητούμενη ποσότητα και επιλέξει "Αγορά/Πώληση". Αυτό σημαίνει 

πως δεν υπάρχει καμία ευκαιρία να αναθεωρήσει την εντολή μετά την επιλογή 

"Αγορά/Πώληση" και οι Εντολές Αγοράς δεν μπορούν να ακυρωθούν ή να 

τροποποιηθούν. Αυτή η λειτουργία μπορεί να είναι διαφορετική από άλλα συναλλακτικά 

συστήματα που έχεις χρησιμοποιήσει. Ο Πελάτης πρέπει να χρησιμοποιήσει το 

Δοκιμαστικό Πρόγραμμα Συναλλαγών (Demo) για να εξοικειωθεί με το Διαδικτυακό 

Σύστημα Συναλλαγών πριν να κάνει πραγματικές συναλλαγές με την Nuntius. Ο Πελάτης 

αναγνωρίζει και συμφωνεί πως χρησιμοποιώντας το Διαδικτυακό Σύστημα Συναλλαγών 

της Nuntius, συμφωνεί στο σύστημα με ένα κλικ και αποδέχεται τον κίνδυνο αυτού του 

χαρακτηριστικού της άμεσης μεταφοράς/ εκτέλεσης.

 

Τηλεφωνικές Εντολές και Άμεση Εκτέλεση

Οι Εντολές  Αγοράς που εκτελούνται στο τηλέφωνο μέσω του Γραφείου Συναλλαγών των 

παρόχων μας ρευστότητας ολοκληρώνονται όταν ο τηλεφωνητής λέει "συμφωνία" ή 

"έγινε" ακολουθώντας την τοποθέτηση μια εντολής του Πελάτη. Με την επιβεβαίωση αυτή 

του τηλεφωνητή, ο Πελάτης έχει αγοράσει ή πωλήσει και δεν μπορεί αν ακυρώσει την 

Εντολή. Με την τοποθέτηση Εντολών Αγοράς μέσω του Γραφείου Συναλλαγών των 

παρόχων μας ρευστότητας, ο Πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί σε τέτοια άμεση 

εκτέλεση και αποδέχεται το ρίσκο αυτής της λειτουργίας.

Η Nuntius Δεν Είναι Σύμβουλος Ή Πληρεξούσιος του Πελάτη

Όπου και εάν η Nuntius παρέχει γενικές προτάσεις αγοράς, τέτοιες προτάσεις δεν 

συνιστούν μια προσωπική πρόταση ή συμβουλή επένδυσης και δεν έχει λάβει υπόψη τις 

προσωπικές σου συνθήκες ή τους επενδυτικούς ους στόχους, ούτε είναι μια προσφορά 

για αγορά ή πώληση, ή μια πρόταση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, 

οποιωνδήποτε Συμβολαίων Ανταλλαγής Ξένου Νομίσματος ή Συμβολαίων 

Διασταυρωμένων Νομισμάτων. Κάθε απόφαση του Πελάτη για να εισέλθει σε ένα 

Συμβόλαιο CFD ή FX με την Nuntius και κάθε απόφαση για το εάν μια δοσοληψία είναι 

κατάλληλη ή ορθή για τον Πελάτη, είναι μια ανεξάρτητη απόφαση που λαμβάνει ο 

Πελάτης. Η Nuntius δεν ενεργεί ως σύμβουλος ή εξυπηρετεί ως πληρεξούσιος του 

Πελάτη. Ο Πελάτης συμφωνεί πως η Nuntius και οι παρόχοι ρευστότητας της δεν έχουν 

κανένα καθήκον διαμεσολάβησης για τον Πελάτη και καμία σχετική ευθύνη και δεν είναι 



υπεύθυνο για άλλες ευθύνες, απαιτήσεις, ζημίες, κόστη και έξοδα, συμπεριλαμβανομένου 

έξοδα δικηγόρου, που έχουν πρόκύψει όταν ο Πελάτης έχει ακολουθήσει γενικές 

προτάσεις συναλλαγών της Nuntius  ή κάνοντας ή μη οποιαδήποτε ενέργεια βασισμένη 

σε οποιαδήποτε γενικευμένη πρόταση ή πληροφορία που παρέχεται από την Nuntius.

Οι Προτάσεις Δεν Είναι Εγγυημένες

Οι γενικευμένες προτάσεις για την αγορά που παρέχονται από την Nuntius είναι 

αποκλειστικά βασισμένες στην κρίση του προσωπικού της Nuntius και πρέπει να 

θεωρούνται ως τέτοιες. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι  εισέρχεται σε οποιαδήποτε 

Συναλλαγή βασισμένος στην κρίση του. Οποιεσδήποτε προτάσεις για την αγορά που 

παρέχονται είναι γενικευμένες μόνο και ενδεχομένως να είναι ή να μην είναι σύμφωνες με 

τις τοποθετήσεις στην αγορά ή τις προθέσεις της Nuntius και/ή των θυγατρικών της. Οι 

γενικευμένες προτάσεις για τις Αγορές από την Nuntius  βασίζονται σε πληροφορίες που 

θεωρούνται αξιόπιστες, αλλά η Nuntius  δεν μπορεί να εγγυηθεί  την ακρίβεια ή την 

πληρότητα αυτών ή υπονοεί  πως η ακολουθία τέτοιων γενικευμένων προτάσεων θα 

μειώσει ή θα απαλείψει τον κίνδυνο που εμπεριέχουν οι συναλλαγές Συμβολαίων CFD 

 και/ή FX.

 Καμία Εγγύηση Κέρδους ή Αποφυγής Απωλειών

Δεν υπάρχουν εγγυήσεις κέρδους ούτε αποφυγής απωλειών όταν κάνετε συναλλαγές 

Συμβολαίων CFD και FX. Ο Πελάτης δεν έχει παραλάβει τέτοιες εγγυήσεις από την 

Nuntius ή από κανέναν από τους εκπροσώπους της. Ο Πελάτης είναι ενήμερος για τους 

κινδύνους που εμπεριέχουν οι συναλλαγές Συμβολαίων CFDs και FX και είναι οικονομικά 

ικανός να αντέξει τέτοια ρίσκα και να αντέξει οποιεσδήποτε απώλειες υποστεί.

 Ο Πελάτης Μπορεί Να Μην Είναι σε Θέση να Κλείσει Ανοικτές Θέσεις

Λόγω των καταστάσεων στις αγορές οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν οποιεσδήποτε 

γρήγορες και απότομες διακυμάνσεις στις τιμές στην αγορά, ή άλλες καταστάσεις, η 

 Nuntius μπορεί να μην είναι σε θέση να κλείσει τις θέσεις του Πελάτη στην τιμή που έχει 

οριστεί από τον Πελάτη και οι έλεγχοι ρίσκου που επιβάλλονται από την Nuntius και/ή 

τους παρόχους ρευστότητας, ενδεχομένως να μην δουλέψουν σωστά και ο Πελάτης 

συμφωνεί ότι η Nuntius δεν θα φέρει καμία ευθύνη εάν αποτύχει σε κάτι τέτοιο.

 Διαδικτυακές Συναλλαγές

Όταν ο Πελάτης κάνει διαδικτυακές συναλλαγές (μέσω ίντερνετ), η Nuntius  δεν θα 

θεωρηθεί  υπεύθυνη για οποιεσδήποτε απαιτήσεις, απώλειες, ζημιές, κόστη ή έξοδα, που 

προκλήθηκαν, άμεσα ή έμμεσα, από οποιαδήποτε δυσλειτουργία, διακοπή ή αποτυχία 

οποιασδήποτε μεταφοράς, επικοινωνιακού συστήματος, εγκατάσταση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή ή λογισμικού συναλλαγών , είτε ανήκει στην Nuntius , στον Πελάτη, σε 



οποιοδήποτε σύστημα ανταλλαγής ή σε οποιοδήποτε σύστημα διακανονισμού ή 

εκκαθάρισης.

Τηλεφωνικές Εντολές

Η Nuntius δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για διακοπή, αποτυχία ή δυσλειτουργία των 

τηλεφωνικών εγκαταστάσεων και δεν εγγυάται την τηλεφωνική του διαθεσιμότητα. Για την 

αποφυγή αμφιβολιών, ο Πελάτης γνωρίζει πως το Nuntius  ενδεχομένως να μην είναι 

διαθέσιμη τηλεφωνικά σε όλες τις στιγμές. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο Πελάτης πρέπει να 

τοποθετήσει την εντολή του/της μέσω άλλων τρόπων που προσφέρονται από την 

Nuntius.

 Λάθη στις Προσφορές

Όταν συμβεί ένα λάθος στις προσφορές (συμπεριλαμβανομένων των αποκρίσεων σε 

απαιτήσεις το Πελάτη), η Nuntius  δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για συνεπακόλουθα λάθη 

στα υπόλοιπα των λογαριασμών και διατηρεί το δικαίωμα να κάνει τις απαραίτητες 

διορθώσεις ή τροποποιήσεις στον σχετικό Λογαριασμό. Οποιαδήποτε διαμάχη απορρέει 

από τέτοια λάθη στις προσφορές θα λύνονται με βάση τη δίκαιη αξία στην αγορά, όπως 

ορίζεται από την Nuntius  στην αποκλειστική της κρίση και ενεργώντας με καλή πίστη, 

των ανάλογων  αγορών τη χρονική στιγμή που έχει συμβεί το  λάθος. Σε περιπτώσεις 

που οι κυρίαρχες τιμές στην αγορά αντιπροσωπεύουν τιμές διαφορετικές από τις τιμές 

που η Nuntius  έχει εμφανίσει στην οθόνη μας, η Nuntius  θα προσπαθήσει, όσο 

καλύτερα μπορεί, να εκτελέσει Συναλλαγές ή να κλείσει στις κυρίαρχες τιμές στην αγορά. 

Αυτές οι κυρίαρχες τιμές στην αγορά θα είναι οι τιμές, που τελικώς βρίσκονται στις 

δηλώσεις του Πελάτη. Αυτό ενδεχομένως μπορεί ή δεν μπορεί να έχεις δυσμενές 

αποτέλεσμα σε αντιληπτά και μη αντιληπτά κέρδη και ζημιές.

Αποζημίωση

Η Nuntius συμμετέχει στο Κοινό Ταμείο Εγγύησης Επενδυτικών Υπηρεσιών για πελάτες 

επενδυτικών εταιρειών που ρυθμίζονται από την Ελληνική Δημοκρατία. Οι πελάτες 

δικαιούνται αποζημίωση, υπό το  Κοινό Ταμείο Εγγυήσεων όπου δεν καταφέρουμε να 

ολοκληρώσουμε τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις μας προς τις απαιτήσεις σου. 

Οποιαδήποτε αποζημίωση σου δοθεί από το Κοινό Ταμείο Εγγυήσεων δεν θα υπερβαίνει 

το ποσό των τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000). Αυτό ισχύει για τις συνολικές απαιτήσεις 

σου εναντίον μας.

Η Nuntius κατευθύνει τις καταθέσεις σου στους παρόχους μας ρευστότητας. Όταν τα 

κεφάλαια είναι μέσω τρίτου (τράπεζα ή παροχέας ρευστότητας όπως η Safecap ή 

οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος) η Nuntius δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση 



αφερεγγυότητας, χρεωκοπίας ή οποιασδήποτε απώλειας κεφαλαίων όσο αφορά τα 

κεφάλαια του χρήστη.

ΕΓΩ/ ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ,ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΙΣΚΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ


