
Σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Αντιπροσώπευσης με ημερομηνία 04.04.2017, η SIA
Rigas Kapitals και οι υπάλληλοί της εξουσιοδοτούνται να αναλάβουν τα ακόλουθα καθήκοντα
εκπροσώπησης, ενημέρωσης, προώθησης και διαμεσολάβησης για λογαριασμό της TeleTrade-DJ
International Consulting Ltd (εφεξής «Εταιρεία») εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας της
Λεττονίας (εφεξής " Επικράτεια"):

a. Παροχή ενός σημείου επαφής πρόσωπο με πρόσωπο για τους πιθανούς πελάτες στην
Επικράτεια για να μπορέσουν να λάβουν καθοδήγηση στη μητρική τους γλώσσα
σχετικά με γενικά θέματα όπως οι εμπορικοί και τεχνικοί όροι της επιχειρηματικής
δραστηριότητας με την Εταιρεία ή την ερμηνεία/αποσαφήνιση των πολιτικών και των
συμφωνιών της Εταιρείας ή εξηγήσεις σχετικά με τις προωθητικές ενέργειες και τις
ειδικές προσφορές της Εταιρείας·

b. Εξασφάλιση αποτελεσματικού χειρισμού και παρακολούθησης των αιτημάτων του
Δυναμικού Πελάτη μέσω των εντύπων επικοινωνίας στην τοπική ιστοσελίδα της
Εταιρείας που έχει οριστεί για να λειτουργήσει στην περιοχή, καθώς και των
διαφημιστικών καμπανιών της εταιρίας σε απευθείας σύνδεση και εκτός σύνδεσης
(συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, λογαριασμών κοινωνικών μέσων που
λειτουργούν από την Εταιρεία στην Επικράτεια)·

c. Παροχή καθοδήγησης στους Πελάτες σχετικά με την πλοήγηση στους διαδικτυακούς
πόρους και τις πληροφορίες της Εταιρείας ή/και την επίλυση ερωτημάτων/ερωτήσεων
πελατών σχετικά με συγκεκριμένες υπηρεσίες της Εταιρείας, χρηματοπιστωτικά μέσα,
ρυθμίσεις λογαριασμού/τερματικού, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων οδηγιών και
προειδοποιήσεων σχετικά με τους κινδύνους που σχετίζονται με επενδύσεις στων εν
λόγω μέσων και των αντίστοιχων κοστέων και των συναφών δαπανών·

d. Διάδοση στους Πελάτες, άμεσα και μέσω απομακρυσμένων μέσων επικοινωνίας,
πληροφοριών σχετικά με: i. σχετικές συγκεκριμένες προσφορές και εκστρατείες (όπως
προγράμματα επερχόμενων εμπορικών παροχών κ.λπ.)· ii. αλλαγές στο φάσμα
προϊόντων της Εταιρείας ή/και στις συνθήκες συναλλαγών (που επίσης
γνωστοποιούνται δεόντως από την Εταιρεία στον ιστότοπό τους). iii. γενικές
οικονομικές πληροφορίες, ανάλυση αγοράς και σήματα trading που δεν θεωρούνται ως
επενδυτικές συστάσεις ή συμβουλές·

e. Παροχή διαλέξεων, σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων που καλύπτουν τα θέματα των
αρχών και της λειτουργίας της χρηματοπιστωτικής αγοράς, μέσα που διατίθενται στην
αγορά μέσω της πλατφόρμας της Εταιρείας με διαφορετικούς τύπους λογαριασμών,
μεθόδους ανάλυσης που εφαρμόζονται σε αυτά τα μέσα·

f. Προώθηση σε πιθανούς Πελάτες και βοήθεια σε αυτούς για εξοικείωση με τους
λογαριασμούς demo trading της Εταιρείας με σκοπό την πρακτική απεικόνιση των
περιβαλλόντων χρηματοοικονομικής αγοράς και των διαθέσιμων τεχνολογιών
συναλλαγών·

g. Διεξαγωγή εργαστηρίων επίδειξης για τη διαφήμιση της λειτουργικότητας και των
δυνατοτήτων των πλατφορμών διαπραγμάτευσης της Εταιρείας, καθώς και των
ειδικών χαρακτηριστικών και των ιδιαιτεροτήτων των λειτουργιών της
πλατφόρμας, καθώς και της πρακτικής διδασκαλίας·

h. Παροχή βοήθειας στους Πελάτες για το άνοιγμα και τη λειτουργία ενός λογαριασμού
trading και την απάντηση στις ερωτήσεις τους σχετικά με τη φύση των διαδικασιών
KYC/AML.

Ο αντιπρόσωπος και οι υπάλληλοί του ΔΕΝ επιτρέπεται:

a. να χρησιμεύουν ως πληρεξούσιοι ή να εξουσιοδοτούνται μέσω οποιασδήποτε άλλης
μορφής που τους δίνει την αντιπροσωπευτική εξουσία για τη διενέργεια συναλλαγών
σε χρηματοπιστωτικά μέσα για λογαριασμό πελατών ή τρίτων·

b. να λαμβάνουν χρήματα Πελατών, είτε σε μετρητά, επιταγές ή σε οποιαδήποτε άλλη
μορφή, με σκοπό ή σε σχέση με τη διεξαγωγή οικονομικών συναλλαγών. Ο
αντιπρόσωπος θα δώσει εντολή στους Πελάτες να καταθέσουν/μεταφέρουν μόνο τα



κεφάλαιά τους απευθείας στους λογαριασμούς της Εταιρείας που έχουν ανοιχτεί σε ένα
εξειδικευμένο ίδρυμα της ΕΕ·

c. να ζητήσουν ή να δεχτούν εντολές για οποιεσδήποτε συναλλαγές σε οποιοδήποτε
χρηματοπιστωτικό μέσο από οποιονδήποτε Πελάτη, να παρέχουν οποιαδήποτε
επένδυση ή οικονομική συμβουλή ή σύσταση ή να υπόσχονται στους Πελάτες σχετικά
με τις υπηρεσίες του Broker ή/και οποιεσδήποτε άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
που ενδέχεται να υπόκεινται σε ρύθμιση σύμφωνα με τη νομοθεσία της Δημοκρατίας
της Λετονίας·

d. να αποδεχθούν και/ή να αντιγράψουν και/ή να αποθηκεύσουν οποιαδήποτε έγγραφα
Πελατών που περιέχουν Προσωπικά Δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων
KYC που απαιτούνται για το άνοιγμα λογαριασμού στην Εταιρεία·

e. να ενεργούν ή/και να εξουσιοδοτούνται να ενεργούν υπό την ιδιότητα του
Αντιπροσώπου από οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εκτός από την
Εταιρεία.

Η TeleTrade-DJ International Consulting Ltd είναι καταχωρημένη ως Κυπριακή Εταιρεία Επενδύσεων (CIF) με αριθμό
καταχώρησης HE272810 και έχει λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με αριθμό άδειας 158/11. Η
εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με την Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID). Η SIA Rigas Kapitals έχει
συσταθεί στη Δημοκρατία της Λετονίας στις 28 Οκτωβρίου 2016 με αριθμό καταχώρησης 40203029034 που περιλαμβάνεται
στο Μητρώο Συνδεδεμένων Αντιπροσώπων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου στις 30 Μαρτίου 2017 και έχει
εξουσιοδοτηθεί να προωθεί υπηρεσίες από την TeleTrade στη Δημοκρατία της Λεττονίας υπό τα όρια ισχύος σύμφωνα με
τη Συμφωνία Αντιπροσωπείας της 04.04.2017.


