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Οριςμοί
1. ‘‘TeleTrade’’: Η TeleTrade‐DJ International Consulting Ltd, είναι μια Εταιρεία περιοριςμζνθσ
ευκφνθσ που ζχει καταχωρθκεί ωσ Κυπριακι Επενδυτικι Εταιρεία με αρικμό εγγραφισ
HE272810 και ζχει αδειοδοτθκεί από τθν Κυπριακι Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ με αρικμό αδείασ
158/11.
2. ‘‘Πελάτθσ’’: Ζνα άτομο το οποίο ζχει ςυνάψει ςφμβαςθ με τθν TeleTrade για επενδυτικζσ ι/και
παρεπόμενεσ υπθρεςίεσ που ζχουν αδειοδοτθκεί ςφμφωνα με τθν άδεια υπ’ αρικμϊν 158/11
τθσ TeleTrade που εκδόκθκε από τθ CySEC, ςφμφωνα με τθ Νομικι Τεκμθρίωςθ που αποτελεί τθ
λειτουργικι ςυμφωνία μεταξφ του πελάτθ και τθσ TeleTrade που βρίςκεται ςτο
http://www.TeleTrade-dj.gr/about/regulating‐documents.
a. ‘‘Συναλλακτικά Οφζλθ ”: οποιεςδιποτε εκπτϊςεισ, απολαβζσ, κίνθτρα, δϊρα ι άλλα
οφζλθ που επεκτείνονται για τουσ Πελάτεσ από τθν TeleTrade, υπόκεινται ςε
ςυγκεκριμζνουσ όρουσ ςυμμετοχισ για κάκε ςυγκεκριμζνο Όφελοσ και ςυμφωνοφν με
τουσ παρόντεσ Όρουσ και Προχποκζςεισ. Αυτά τα οφζλθ περιλαμβάνουν, μεταξφ άλλων,
τθν αποηθμίωςθ των ςυναλλακτικϊν εξόδων, δθλαδι τα οφζλθ από ςυναλλαγζσ που
επιςτρζφουν ζνα οριςμζνο ποςοςτό των δαπανϊν του πελάτθ που ςχετίηονται με τθν
κατάκεςθ και απόςυρςθ κεφαλαίων ι/και αμοιβϊν που ςχετίηονται με ςυναλλαγζσ,
όπωσ τα swaps, τα spreads και οι προμικειεσ ςυναλλαγϊν, που επεκτείνονται υπό μορφι
εκπτϊςεων μετρθτϊν ι προςαρμογϊν υπολοίπου λογαριαςμοφ, όπωσ ορίηονται από
τουσ ειδικοφσ όρουσ κακεμίασ από τισ παροχζσ που διαφθμίηονται από τθν TeleTrade·
b.

‘‘Επιβράβευςθ Αφοςίωςθσ”: ςυναλλακτικά οφζλθ υπό μορφι πλθρωμϊν ςε μετρθτά ι
μθ χρθματικϊν οφελϊν που επεκτείνονται ςτουσ πελάτεσ τθσ TeleTrade, οι οποίοι
δθμιουργοφν ζνα ςυγκεκριμζνο ιςτορικό με τθν TeleTrade (ζνα ςυγκεκριμζνο αρικμό
ςθμείων

δραςτθριότθτασ,

ςυγκεκριμζνθ

διάρκεια

του

ενεργοφ

λογαριαςμοφ,

ςυγκεκριμζνο ιςτορικό ςυναλλαγϊν ι όγκοσ κ.λπ.), ςφμφωνα με τουσ ειδικοφσ όρουσ
ςυμμετοχισ για κάκε ζνα από τα εφαρμοςτζα προγράμματα ι προςφορζσ.
3. Όλοι οι όροι που περιζχονται ςτο παρόν πρζπει να φζρουν τον οριςμό / ζννοια που τουσ δίνεται
από τθ νομικι τεκμθρίωςθ που αποτελεί τθ Λειτουργικι Συμφωνία μεταξφ του πελάτθ και τθσ
TeleTrade που βρίςκεται ςτο http://www.TeleTrade-dj.gr/about/regulating-documents.
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Επιλεξιμότητα για τα υναλλακτικά Οφζλη
4. Για να μπορζςετε να λάβετε οποιεςδιποτε παροχζσ ςυναλλαγϊν ωσ νζοσ πελάτθσ, κα πρζπει να
υποβάλετε αίτθςθ για λογαριαςμό trading ςτθν TeleTrade και μετά το άνοιγμα του
λογαριαςμοφ, να κάνετε κατάκεςθ ςτο λογαριαςμό trading μζςω τθσ Προςωπικισ Σελίδασ ςτθν
ιςτοςελίδα: http://www.TeleTrade-dj.gr /.
5. Όλεσ οι αιτιςεισ για νζουσ πελάτεσ για άνοιγμα λογαριαςμοφ trading κα αξιολογοφνται από το
Τμιμα Συμμόρφωςθσ μόλισ ο πελάτθσ ζχει παράςχει όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά
ςωςτά και πλιρωσ ολοκλθρωμζνα και μόνο αφοφ περάςει τθ δοκιμι καταλλθλότθτασ και / ι
επιτθδειότθτασ, όπωσ εγγυάται από τθν ακριβισ επενδυτικι υπθρεςία για τθν οποία ο Πελάτθσ
υποβάλλει αίτθςθ και εγκρικεί, κα δικαιοφται να αποκτιςει τα Προνόμια Συναλλαγϊν.
6. Τα ςυςτιματα ςυναλλακτικϊν οφελϊν τθσ TeleTrade ενδζχεται να διαφζρουν από χϊρα ςε
χϊρα, οπότε για ακριβείσ λεπτομζρειεσ ςχετικά με τα εφαρμοςτζα οφζλθ και τισ διαφθμίςεισ
ςτθ χϊρα ςασ, παρακαλοφμε ανατρζξτε ςτον ιςτότοπο τθσ TeleTrade τθσ χϊρασ ςασ.

Αφξηςη, Πληρωμή και Χρήςη των υναλλακτικών Οφελών
7. Τα ςυναλλακτικά οφζλθ είναι γενικά διακζςιμα για όλουσ τουσ επιλζξιμουσ πελάτεσ ςτουσ
οποίουσ ζχουν χορθγθκεί τζτοιεσ παροχζσ και εφαρμόηονται χωρίσ άλλεσ ειδικζσ προχποκζςεισ,
εκτόσ εάν δθλϊνεται ςτθν ειδικι προςφορά Συναλλακτικϊν Οφελϊν.
8. Αφοφ εκταμιευκεί ςε νομιςματικι μορφι και πιςτωκεί ςτον λογαριαςμό trading του πελάτθ, τα
ποςά τθσ επιβράβευςθσ και τθσ υπερτίμθςθσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για ςυναλλαγζσ
χωρίσ περιοριςμοφσ ι / και να αποςυρκοφν από το λογαριαςμό trading με τθ βοφλθςθ του
Πελάτθ. Οποιοδιποτε κζρδοσ κερδίηεται από τον πελάτθ ωσ αποτζλεςμα ςυναλλαγϊν που
ςυνεπάγονται τθ χριςθ των ανατεκειμζνων κεφαλαίων είναι επίςθσ ςτθν ιδιοκτθςία του Πελάτθ
και μπορεί να αποςυρκεί από το λογαριαςμό χωρίσ περιοριςμοφσ, εκτόσ αν ορίηεται ρθτά από
τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προςφοράσ, που ζχουν γνωςτοποιθκεί
ςτον Πελάτθ από τθν TeleTrade, ι μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για ςυναλλαγζσ.
9.

Οριςμζνα ςυναλλακτικά οφζλθ μποροφν να διατίκενται μόνο ςε VIP λογαριαςμοφσ ςφμφωνα
με τουσ Όρουσ και Προχποκζςεισ των VIP Υπθρεςιϊν τθσ TeleTrade.

10. Οριςμζνα ςυναλλακτικά οφζλθ μπορεί να είναι διακζςιμα ςε όλουσ τουσ υφιςτάμενουσ πελάτεσ
τθσ TeleTrade, όταν κατακζτουν νζα κεφάλαια, ενϊ οριςμζνεσ παροχζσ μποροφν να
καταβλθκοφν με τθν προχπόκεςθ ότι τα κατατεκζντα ποςά παραμζνουν ςτουσ λογαριαςμοφσ
για ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα. Οι πελάτεσ κα πρζπει να ανατρζξουν ςε όρουσ των
ςυγκεκριμζνων προγραμμάτων για να ελζγξουν εάν ιςχφουν ελάχιςτεσ προκεςμίεσ
κατοχφρωςθσ κατακζςεων.
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11. Οριςμζνα ςυναλλακτικά οφζλθ μπορεί να είναι διακζςιμα ςτουσ πελάτεσ μετά από ζνα
οριςμζνο ελάχιςτο επίπεδο δραςτθριότθτασ ςτο λογαριαςμό trading. Ειδικά ελάχιςτα επίπεδα
δραςτθριότθτασ που ιςχφουν για ζνα προτεινόμενο όφελοσ από τθν πϊλθςθ κα
γνωςτοποιοφνται ςτισ ςυνκικεσ των ςυγκεκριμζνων προγραμμάτων. Για οποιαδιποτε τζτοια
προγράμματα, οι Πελάτεσ κα πρζπει να εξοικειωκοφν με τισ ςυνκικεσ που κακορίηουν τα
κατϊτατα όρια που ενεργοποιοφν τθν εφαρμογι ενόσ ςυγκεκριμζνου οφζλουσ.
12. Η TeleTrade δεν ςυγκεντρϊνει άμεςα τα οφζλθ για το ποςό των κεφαλαίων του πελάτθ με
οποιοδιποτε τρόπο παρόμοιο με το τραπεηικό ενδιαφζρον. Οριςμζνα προγράμματα, όπωσ το
Πρόγραμμα Αποταμίευςθσ Επιβραβεφςεων, ςυγκεντρϊνουν και αποδίδουν οφζλθ ζωσ ζνα
οριςμζνο ποςοςτό των υπολοίπων του Πελάτθ ςε ενεργοφσ λογαριαςμοφσ trading, ζτςι ϊςτε να
διαςφαλίηεται θ απόδοςθ των ανταμοιβϊν και να περιορίηεται θ ενδεχόμενθ κατάχρθςθ των
οφελϊν.

Περιοριςμοί
13. Οποιαδιποτε εςωτερικι μεταφορά κεφαλαίων μεταξφ των ιδίων λογαριαςμϊν του πελάτθ δεν
αποτελεί και δεν κα κεωρθκεί ωσ κατάκεςθ νζων κεφαλαίων για ςκοποφσ οποιωνδιποτε
πλεονεκτθμάτων ςυναλλαγϊν και ωσ εκ τοφτου ο πελάτθσ δεν κα δικαιοφται να λάβει
πρόςκετεσ παροχζσ, εκτόσ εάν ζχει ειδικά ςυμφωνθκεί κάτι διαφορετικό από τθν TeleTrade.
14. Όταν ζνα όφελοσ από ςυναλλαγι ςυμπεριλαμβάνει μία προχπόκεςθ για ζνα οριςμζνο ποςό
των lots προσ ςυναλλαγι, αυτά τα lots που ςυναλλάςςονται κα καταμετρθκοφν με χρονολογικι
ςειρά για το εφαρμοςτζο ποςό των χρθματικϊν ςυναλλακτικϊν οφελϊν που χορθγικθκε αρχικά
ςτον Πελάτθ. Για παράδειγμα, εάν 2 ι περιςςότερα ποςά των ςυναλλακτικϊν οφελϊν
πιςτϊνονται ςτον πελάτθ με διαφορετικζσ προςφορζσ, όταν ο πελάτθσ αρχίηει να
ςυναλλάςςεται, ο αρικμόσ των lots τουσ κα υπολογιςτεί για τθν επίτευξθ του απαιτοφμενου
ποςοφ των lots για το όφελοσ ςυναλλαγϊν που χορθγικθκε για αρχικά ςτον Πελάτθ.
15. Εάν το απαιτοφμενο ποςό των ςυναλλαςςόμενων lots δεν επιτευχκεί μζςα ςτθν κακοριςμζνθ
χρονικι περίοδο, τα ςχετικά ςυναλλακτικά οφζλθ κα λιξουν αυτόματα και κα αφαιρεκοφν από
τον λογαριαςμό trading του Πελάτθ.
16. Επιλζξιμα χρθματοπιςτωτικά μζςα ςυναλλαγισ για τθν παροχι του απαιτοφμενου ποςοφ των
ςυναλλαςςόμενων lots περιλαμβάνουν μόνο το Forex και τα CFD ςτα μζταλλα. Η TeleTrade
διατθρεί το δικαίωμα να προςκζςει ι να αποκλείςει άλλα χρθματοπιςτωτικά μζςα ανά πάςα
ςτιγμι κατά τθν κρίςθ τθσ.
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17. Όταν ζνα όφελοσ ςυναλλαγϊν ςυμπεριλαμβάνει μία προχπόκεςθ για ςυγκεκριμζνα ποςά προσ
ςυναλλαγι, πρζπει να επιτυγχάνεται πάντοτε το ςφνολο των απαιτοφμενων lots που διατίκενται
προσ ςυναλλαγι για να λάβετε τθν επιβράβευςθ Αφοςίωςθσ, πράγμα που ςθμαίνει ότι δεν
μπορεί να υπάρξει μερικι ολοκλιρωςθ / εξαγορά / πλθρωμι του ποςοφ των παροχϊν από
ςυναλλαγζσ trading υπό οποιεςδιποτε ςυνκικεσ.
18. Τα ςυναλλακτικά οφζλθ δεν είναι μεταβιβάςιμα υπό καμία ςυνκικθ.
19. Ο υπολογιςμόσ του απαιτοφμενου ποςοφ των lots που ςυναλλάςςονται ςε περίπτωςθ
ςυναλλακτικϊν οφελϊν που απαιτοφν οριςμζνο αρικμό lots προσ ςυναλλαγι, περιλαμβάνει
μόνο κλειςτζσ κζςεισ που πλθροφν τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
• ο χρόνοσ διατιρθςθσ ανοικτισ κζςθσ είναι τουλάχιςτον 2 λεπτά (120 δευτερόλεπτα)·
• θ διαφορά μεταξφ τθσ τιμισ ανοίγματοσ και κλειςίματοσ τθσ κζςθσ είναι τουλάχιςτον
το 0,05% τθσ τιμισ ανοίγματοσ (ιςοδφναμθ με περίπου 0,0005 pips ςτο EUR/USD).

Κρατήςεισ
20. Η TeleTrade διατθρεί κάκε δικαίωμα τροποποίθςθσ ι/και τροποποίθςθσ ι/και αντικατάςταςθσ
ι/και ακφρωςθσ ι/και κατάργθςθσ ι/και διακοπισ ι/και τερματιςμοφ οποιαςδιποτε
προςφοράσ Συναλλακτικϊν Οφελϊν και οποιουδιποτε και όλων των παρόντων Όρων &
Προχποκζςεων, οποιαδιποτε ςτιγμι και κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ, χωρίσ προθγοφμενθ
ειδοποίθςθ.
21. Η TeleTrade διατθρεί το δικαίωμα κατά τθν απόλυτθ διακριτικι τθσ ευχζρεια να παρακρατεί
τυχόν εκκρεμείσ πόντουσ επιβράβευςθσ ι ποςά ανάκεςθσ ςε περίπτωςθ που οποιοςδιποτε από
τουσ παρόντεσ Όρουσ και Προχποκζςεισ δεν ζχει εκπλθρωκεί από τον πελάτθ ι όπου ο πελάτθσ
επιχείρθςε να καταχραςτεί το πρόγραμμα Συναλλακτικϊν Οφελϊν ι ζχει ενεργιςει δόλια και/ι
καταχρθςτικά με ζλλειψθ καλισ πίςτθσ προσ τθν TeleTrade.
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22. Η καταχρθςτικι ςυμπεριφορά περιλαμβάνει, μεταξφ άλλων, τα ακόλουκα:
a) Κάποιον τρίτο που δίνει οδθγίεσ για λογαριαςμό ενόσ Πελάτθ χωρίσ τθ δζουςα ι
κατάλλθλθ εξουςιοδότθςθ·
b) επαναλαμβανόμενθ αποτυχία ανταπόκριςθσ ςε email από τθν TeleTrade για
χρονικό διάςτθμα 15 θμερϊν ι περιςςότερο·
c) ο Πελάτθσ, από μόνοσ του ι ενεργϊντασ με άλλουσ (ςυμπεριλαμβανομζνου
Συνεργάτθ/Ειςαγωγζα), που καταρτίηει κζςθ ςυναλλαγισ ι κζςεισ που ζχουν ωσ
ςκοπό ι αποτζλεςμα τθν εξαγωγι τθσ χορθγοφμενθσ πίςτωςθσ ι/και τα κζρδθ
που παράγονται από τθν εφαρμογι των Συναλλακτικϊν Οφελϊν, χωρίσ τθν
ζκκεςθ ςε οικονομικό κίνδυνο, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ απϊλειασ του
κεφαλαίου του Πελάτθ (ι του κεφαλαίου άλλων)·
d) ο Πελάτθσ, από μόνοσ του ι ενεργϊντασ με άλλουσ, ζχοντασ ζνα λογαριαςμό ι
λογαριαςμοφσ όπου τα ςυςςωρευμζνα Συναλλακτικά Οφζλθ από άλλεσ
προςφορζσ ι προωκθτικζσ ενζργειεσ ςτο λογαριαςμό είναι μεγαλφτερα από το
ποςό που κα μποροφςε να είχε ςυςςωρευτεί εάν ο Πελάτθσ και οι άλλοι είχαν
ςυμμορφωκεί με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ παροφςασ Προςφοράσ και
άλλων προςφορϊν ι προωκθτικϊν ενεργειϊν που βαςίηονται ςτθ/ςτισ
ςυγκεκριμζνθ/-εσ προςφορά/-εσ ι προωκθτικι/-εσ ενζργεια/-εσ ςτισ οποίεσ ο
Πελάτθσ ζχει ςυμμετάςχει ι ςυμμετζχει ιδθ·
e) ο Πελάτθσ που αντιςτακμίηει τισ κζςεισ του, ςυμπεριλαμβάνοντασ, χωρίσ
περιοριςμό, τθν κατοχι ανοικτισ/-ων κζςθσ/-εων του αντίκετου τθσ ςυναλλαγισ,
ςυμπεριλαμβανομζνου για παράδειγμα, τθσ χριςθσ ενόσ ι των ςυςχετιηόμενων
νομιςμάτων, ςε ςυγκεκριμζνεσ περιόδουσ, εςωτερικά (χρθςιμοποιϊντασ άλλουσ
λογαριαςμοφσ trading

που διατθροφνται ςτθν TeleTrade) ι εξωτερικά

(χρθςιμοποιϊντασ άλλουσ λογαριαςμοφσ trading που διατθροφν άλλοι brokers).
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Αναγνώριςη / Αποδοχή
23. Όλοι οι παρόντεσ Όροι και Προχποκζςεισ είναι ουςιϊδεισ και δεςμευτικοί και με τθν κατάκεςθ
κεφαλαίων ςτο λογαριαςμό trading βάςει αυτισ τθσ προςφοράσ ο πελάτθσ αναγνωρίηει ότι ζχει
διαβάςει, κατανοιςει και αποδεχκεί ανεπιφφλακτα και ςυμφϊνθςε να δεςμεφεται με τουσ
παρόντεσ Όρουσ και Προχποκζςεισ και/ι τυχόν πρόςκετουσ ειδικοφσ όρουσ ςχετικά με
ςυγκεκριμζνο Όφελοσ Συναλλαγϊν, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, που κα βρείτε ςτθν ιςτοςελίδα
τθσ TeleTrade http://www.TeleTrade-dj.gr/.

Δικαιοδοςία
24. Όλοι οι παρόντεσ Όροι και Προχποκζςεισ των Συναλλακτικϊν Οφελϊν διζπονται από τουσ
Νόμουσ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ και ςε περίπτωςθ διαφωνίασ που δεν μπορεί να επιλυκεί
με αμοιβαία ςυμφωνία υπόκειται ςτθν αποκλειςτικι δικαιοδοςία των Επαρχιακϊν Δικαςτθρίων
τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ.
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