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 Τ Μ Β Α  Η 

Π Α Ρ Ο Υ Η    Τ Π Η Ρ Δ  Ι Α    I N T E R N E T   T R A D I N G 

     (Αθοπά ηην εθαπμογή EUROXXTRADE) 

 
ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΗ 

 
Η παξνύζα ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ INTERNET TRADING ζπλήθζε ζήκεξα κεηαμύ: 

 
Αθελόο, ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο παξνρήο επελδπηηθώλ ππεξεζηώλ κε ηελ επσλπκία «EUROXX ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ 
ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ», πνπ εδξεύεη ζην Γήκν Υαιαλδξίνπ Αηηηθήο, κε Α.Φ.Μ. 

094475921 ηεο Γ.Ο.Τ. ΦΑΔΔ Αζελώλ, ηελ νπνία εθπξνζσπεί λνκίκσο ν θ.  
 
_________________________________________________________________,  
(ζην εμήο αλαθεξόκελε ζηελ παξνύζα ύκβαζε σο «η EUROXX») 

 
ΚΑΙ  

 
Αθεηέξνπ, ηoπ Πειάηε _________________________________________________________________________________, 
ηνπ νπνίνπ ηα πιήξε ζηνηρεία ηαπηόηεηαο, επηθνηλσλίαο θαη λνκηκνπνίεζεο (ζε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ) πεξηέρνληαη 
ζηελ αξρή ηεο από:  
 
_________________________________________ ύκβαζεο Πιαηζίνπ Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Τπεξεζηώλ Λήςεο, Γηαβίβαζεο 
θαη Δθηέιεζεο Δληνιώλ (Ιδηώηεο Πειάηεο) κεηαμύ ηεο EUROXX θαη ηνπ Πειάηε (ζην εμήο, ε «ύμβαζη Πλαίζιο»).  

 
ζςμθωνήθηκαν και έγιναν αποδεκηά ηα ακόλοςθα: 

 
1. ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 
1.1.  H EUROXX παξέρεη δπλάκεη ηεο παξνύζαο ύκβαζεο ζηνλ Πειάηε ηελ δπλαηόηεηα πξόζβαζεο θαη ρξήζεο ηεο 
ππεξεζίαο δηαβίβαζεο εληνιώλ, ηεο ελεκέξσζεο θαη παξνρήο πιεξνθνξηώλ κέζσ ηνπ Internet   (ζην εμήο ε ζύκβαζε θαιείηαη 
«ύμβαζη Internet Trading» ή ε «ύμβαζη» θαη ε παξερόκελε ππεξεζία «Τπηπεζία Internet Trading»). 

 
Δηδηθόηεξα, αληηθείκελν ηεο ύκβαζεο Internet Trading είλαη: 
 
(α) Η παξνρή ζηνλ Πειάηε ηεο δπλαηόηεηαο δηαβίβαζεο εληνιώλ κέζσ ηνπ Internet γηα ηελ αγνξά θαη πώιεζε 
Υξεκαηνπηζησηηθώλ Μέζσλ, όπσο ε έλλνηα νξίδεηαη ζην άξζξν 5 ηνπ λ.3606/2007 θαη ζην Παξάξηεκα 2 ηεο ύκβαζεο Πιαίζην 
θαη απνηεινύλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζηελ Αγνξά αμηώλ θαη Παξαγώγσλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ (ζην εμήο «Υ.Α.») 
θαη ζε μέλεο νξγαλσκέλεο αγνξέο από ηνλ Πειάηε πξνο ηελ ΔUROXX γηα εθηέιεζε (ζην εμήο « οι Ηλεκηπονικέρ Δνηολέρ»). 

 
(β) Η παξνρή ελεκέξσζεο πξνο ηνλ Πειάηε κέζσ ηνπ Internet γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγεί γηα ινγαξηαζκό ηνπ ε EUROXX 
θαζώο θαη γηα ην ππόινηπν ζε ρξήκαηα θαη ηίηινπο ησλ ρξεκαηηζηεξηαθώλ ινγαξηαζκώλ ηνπ πνπ ηεξνύληαη ζηελ ΑΥΔ (ζην εμήο 
«η Ηλεκηπονική Δνημέπωζη»). 

 
(γ) Η παξνρή πιεξνθνξηώλ ζηνλ Πειάηε κέζσ ηνπ Internet γηα ηηο ηηκέο θιεηζίκαηνο κεηνρώλ εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην 
Αζελώλ ή, θαηά πεξίπησζε, ζε άιιε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά ηνπ εζσηεξηθνύ ή ηνπ εμσηεξηθνύ (ζην εμήο 
«Ηλεκηπονικέρ Πληποθοπίερ») . 

 
Η EUROXX δύλαηαη ζην κέιινλ λα παξέρεη ζηνλ Πειάηε θαη άιιεο δπλαηόηεηεο ή πιεξνθνξίεο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο πνπ έρεη 
ζην δηαδίθηπν.  
 
1.2.  Η παξνύζα ζύκβαζε είλαη ζπκπιεξσκαηηθή ηεο ύκβαζεο Πιαηζίνπ θαζώο θαη ηεο ύκβαζεο Λήςεο θαη Δθηέιεζεο 
Δληνιώλ ζηελ Spot Αγνξά θαη ηεο ύκβαζεο Λήςεο, Γηαβίβαζεο θαη Δθηέιεζεο Δληνιώλ ζε Αγνξέο Παξαγώγσλ (ζην εμήο 
θαινύκελεο «οι Διδικέρ ςμβάζειρ») θαη απνηειεί εληαίν θείκελν κε απηέο. Οη όξνη ηεο ύκβαζεο  Internet Trading ππεξηζρύνπλ 

σο εηδηθνί όξνη ζε πεξίπησζε αληίζεζεο ηνπο κε όξνπο ησλ σο άλσ ζπκβάζεσλ. 
 
1.3.  Η ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηεο EUROXX, κέζσ ηεο νπνίαο παξέρεηαη ε Τπεξεζία Internet Trading είλαη 
http://www.euroxx.gr. ηελ ελ ιόγσ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε παξέρνληαη όιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πξνο ηνλ Πειάηε 
ζρεηηθά κε ηελ Τπεξεζία Internet Trading, νη «νδεγίεο ρξήζεο εθαξκνγήο», νη «νδεγίεο θαηαρώξεζεο εληνιώλ» θαζώο θαη νη 
όξνη ηεο ύκβαζεο. Με ηελ παξνύζα ύκβαζε, ε EUROXX εθπιεξώλεη ηελ ππνρξέσζε ηεο γηα γλσζηνπνίεζε ηεο 
ειεθηξνληθήο δηεύζπλζεο πξνο ηνλ Πειάηε. 
 
 

http://www.euroxx.gr/
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1.4.  Γηα ην ζθνπό ηεο ύκβαζεο σο «έγγξαθν» λνείηαη θάζε γξαπηό θαζώο θαη θάζε κέζν ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη από 
ππνινγηζηή ή πεξηθεξεηαθή κλήκε ππνινγηζηή, κε ειεθηξνληθό, καγλεηηθό ή άιιν ηξόπν γηα εγγξαθή, απνζήθεπζε, παξαγσγή ή 
αλαπαξαγσγή ζηνηρείσλ πνπ δελ κπνξνύλ λα δηαβαζηνύλ άκεζα, όπσο επίζεο θαη θάζε καγλεηηθό, ειεθηξνληθό ή άιιν πιηθό 
ζην νπνίν εγγξάθεηαη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία. Όπνπ ζηελ ύκβαζε γίλεηαη ιόγνο γηα έγγξαθε ελεκέξσζε λνείηαη θαη ε 
ελεκέξσζε πνπ γίλεηαη κε ηειενκνηνηππηθό ή ειεθηξνληθό κήλπκα. 
 
1.5.  Η ΔUROXX παξέρεη ηελ Τπεξεζία Internet Trading πξνο ηνλ Πειάηε  άλεπ αληαιιάγκαηνο ή κε αληάιιαγκα, ζύκθσλα 
κε ηνπο όξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ όξν 4 θαησηέξσ.  
1.6.  Η EUROXX  ζα ελεκεξώλεη ηνλ Πειάηε γηα θάζε αιιαγή ζηελ ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο, ηελ επέθηαζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ 
πιεξνθνξηώλ ή θαη ππεξεζηώλ κε ειεθηξνληθό ηξόπν κέζα από ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο http://www.euroxx.gr.  
 
1.7.  Ο Πειάηεο δειώλεη θαη εγγπάηαη πξνο ηελ EUROXX όηη δηαζέηεη ηνλ απαηηνύκελν ηερληθό εμνπιηζκό θαη εγγπάηαη όηη 
γλσξίδεη ην ρεηξηζκό ησλ απαηηνύκελσλ κέζσλ γηα ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγώλ κέζσ δηαδηθηύνπ. 
 
2. ΔΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ INTERNET TRADING 

 
Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο, ε EUROXX ελεξγνπνηεί ηελ δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ηνπ Πειάηε ζην ζύζηεκα γηα ηε ρξήζε 
ηεο Τπεξεζίαο. Η ρξήζε ησλ ππό 1.1. ππεξεζηώλ πξνϋπνζέηεη ηε ζπλδπαζκέλε ρξήζε ηνπ Κσδηθνύ Πειάηε θαη ηνπ 
Πξνζσπηθνύ Αξηζκνύ Αλαγλώξηζεο ηνπ Πειάηε (ζην εμήο «ηο PIN») (από θνηλνύ θαινύκελνη «οι Κωδικοί Ππόζβαζηρ»). Ο 

Κσδηθόο Πειάηε γηα ηε ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο είλαη εθείλνο πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ύκβαζε Πιαίζην κεηαμύ ηεο EUROXX θαη ηνπ 
Πειάηε ζε ζπλδπαζκό κε ην Ολνκαηεπώλπκν ηνπ. Σν PIN ρνξεγείηαη από ηελ EUROXX ζηνλ Πειάηε κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο 
ύκβαζεο θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο δπλαηόηεηαο πξόζβαζεο θαη παξακέλεη πξνζσπηθό θαη απόξξεην. Η  ρξήζε ησλ Κσδηθώλ 
Πξόζβαζεο απνηειεί ηεθκήξην ρξήζεο ηεο Τπεξεζίαο, εηδηθόηεξα δε πξνέιεπζεο ηεο Ηιεθηξνληθήο Δληνιήο από ηνλ ίδην ηνλ 
Πειάηε θαη ειεθηξνληθήο ελεκέξσζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ Πειάηε.  
 
3. ΓΙΑΒΙΒΑΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΔΝΣΟΛΧΝ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΧΗ 

 
3.1.  Η δηαβίβαζε Ηιεθηξνληθώλ Δληνιώλ από ηνλ Πειάηε ζηελ EUROXX επηηξέπεηαη κόλνλ θαηά ηηο εκέξεο ζπλεδξηάζεσο 
ηεο ζρεηηθήο κε ηελ εληνιή αγνξάο από ηελ επίζεκε αλαθνίλσζε από ην Υξεκαηνπηζησηηθό Ίδξπκα γηα ηελ έλαξμε θαη κέρξη 
πέξαηνο ηεο ζπλεδξηάζεσο. Η Ηιεθηξνληθή Δληνιή ζεσξείηαη όηη έρεη πεξηέιζεη ζηελ EUROXX  από ηελ εκθάληζε ηεο ζηελ 
εθνξκνγή ειεθηξνληθώλ ζπλαιιαγώλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο EUROXX ζην δηαδίθηπν θαη ηελ απνζηνιή κελύκαηνο απνδνρήο κέζα 
από ηελ εθαξκνγή Ηιεθηξνληθώλ πλαιιαγώλ. Δλ ζπλερεία, ε EUROXX θαηαρσξεί ηελ Ηιεθηξνληθή Δληνιή ζην ζύζηεκα ηνπ 
Υξεκαηηζηεξίνπ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ηζρύνπζαο  λνκνζεζίαο, ηεο ύκβαζεο Πιαηζίνπ θαη ηεο ύκβαζεο Λήςεο θαη 
Δθηέιεζεο Δληνιώλ. Η EUROXX δύλαηαη λα ζέηεη κεγαιύηεξνπο ή / θαη λένπο πεξηνξηζκνύο σο πξνο ην ύςνο ή ηνλ αξηζκό ησλ 
δηαβηβαδνκέλσλ εληνιώλ γλσζηνπνηώληαο ην ζηνλ Πειάηε εγγξάθσο.  Ο Πειάηεο δύλαηαη λα κεηαβάιιεη ην ΡΙΝ νπνηεδήπνηε, 
ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα γλσζηνπνηήζεη ηελ κεηαβνιή απηή ζηελ ΔUROXX, κε ηελ επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ 5.1. πεξ. (ζη) 
θαησηέξσ. Η κεηαβνιή ηνπ ΡΙΝ γίλεηαη κέζα από ηελ ηζηνζειίδα ηεο EUROXX κέζα από ηελ εθαξκνγή ζηηο «Δπηινγέο (Μenu)» 
ηεο Δθαξκνγήο Ηιεθηξνληθώλ ζπλαιιαγώλ . 
 
3.2  Ο Πειάηεο ζπκθσλεί θαη δειώλεη όηη:  
 
(α) ζα δηαηεξεί ζε αζθαιέο κέξνο ηνπο Κσδηθνύο Πξόζβαζεο,  
 
(β) ζα ηεξεί κπζηηθό ην ΡΙΝ από θάζε ηξίην, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηπρόλ ζπλεξγαδόκελεο Αλώλπκεο Δηαηξίαο 
Δπελδπηηθήο Γηακεζνιάβεζεο (Α.Δ.Δ.Γ),  
 
(γ) δελ ζα πξνβαίλεη ή ζα παξαιείπεη λα πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα ε νπνία δπλαηό λα επηηξέςεη ηελ αληηθαλνληθή 
ή κε εμνπζηνδνηεκέλε πξόζβαζε ή ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο Internet Trading θαη έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ απνζύλδεζε θαη δηαγξαθή 
νπνησλδήπνηε πιεξνθνξηώλ από νπνηνδήπνηε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή ή άιιν εμνπιηζκό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξόζβαζε 
ζηελ Τπεξεζία Internet Trading, πξηλ απνκαθξπλζεί ή αθήζεη αθύιαθην ηέηνην ειεθηξνληθό ππνινγηζηή ή εμνπιηζκό,  
 
(δ) ζα είλαη ππεύζπλνο γηα όιεο ηηο εληνιέο πνπ δίδνληαη κέζσ θαη θάησ από ηνπο Kσδηθνύο Πξόζβαζεο ηνπ θαη νπνηεζδήπνηε 
εληνιέο πνπ ιακβάλνληαη κε ηνλ ηξόπν απηό από ηελ ΔUROXX ζα ζεσξνύληαη όηη έρνπλ ιεθζεί από ηνλ Πειάηε,  
 
(ε) ζε πεξίπησζε πνπ εμνπζηνδνηήζεη νπνηνδήπνηε ηξίην άηνκν γηα λα ελεξγεί εθ κέξνπο ηνπ, ζα είλαη ππεύζπλνο γηα όιεο ηηο 
εληνιέο πνπ δίδνληαη κέζσ θαη θάησ από ηνπο Κσδηθνύο Πξόζβαζεο ηνπ πιεξεμνύζηνπ αληηπξνζώπνπ ηνπ,  
(ζη) όιεο νη εληνιέο ζα ζεσξνύληαη όηη δίδνληαη θαηά ην ρξόλν πνπ ιακβάλνληαη από ηελ ΔUROXX θαη κε ηε κνξθή πνπ 
ιακβάλνληαη.  
 
3.3.  ε πεξίπησζε αζαθεηώλ ζρεηηθά κε ηνπο όξνπο ησλ Ηιεθηξνληθώλ Δληνιώλ ή ζθαικάησλ ησλ εληνιώλ απηώλ ε 
EUROXX έρεη ηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα είηε λα εηδνπνηήζεη ηνλ Πειάηε εληόο επιόγνπ ρξόλνπ από ηελ πεξηέιεπζε ηεο εληνιήο ζε 
απηήλ αλ θαη θαζόζνλ ν Πειάηεο είλαη αλαγλσξίζηκνο θαη λα κελ ελεξγήζεη πξηλ ιάβεη νδεγίεο από ηνλ ηειεπηαίν είηε λα κελ 
εθηειέζεη ηηο εληνιέο απηέο είηε λα ηηο εθηειέζεη αίξνληαο ηηο αζάθεηεο ή δηνξζώλνληαο ηα ζθάικαηα θαηά ηελ θξίζε ηεο, ρσξίο λα 
θέξεη θακία επζύλε γηα ηελ εξκελεία ηεο.  

http://www.euroxx.gr/
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3.4.  Αλάθιεζε Ηιεθηξνληθήο Δληνιήο ή αιιαγή (ζε πνζόηεηα ηίηισλ ή ηηκή εθηέιεζεο ηεο εληνιήο) είλαη δπλαηή κέζα από 
ην ζύζηεκα ηεο EUROXX, κε ηε βαζηθή πξνϋπόζεζε όηη ε εληνιή δελ έρεη εθηειεζηεί ζε νξγαλσκέλε αγνξά. Η EUROXX δελ 
δεζκεύεηαη από ηελ σο άλσ αλάθιεζε ησλ εληνιώλ ηνπ Πειάηε, εθόζνλ απηέο θαηά ηνλ ρξόλν πεξηέιεπζήο ηνπο ζηελ EUROXX 
έρνπλ δηαβηβαζζεί πεξαηηέξσ γηα εθηέιεζε ή έρεη δηελεξγεζεί νηαδήπνηε, έζησ θαη πξνθαηαξθηηθή, πξάμε εθηειέζεσο, 
απνθιεηόκελεο ηεο επζύλεο ηεο EUROXX γηα ηπρόλ δεκία ηνπ Πειάηε από ηελ εθηέιεζε ησλ Ηιεθηξνληθώλ Δληνιώλ. 
 
3.5.  Αληηξξήζεηο ηνπ Πειάηε πνπ αθνξνύλ νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ησλ ζπλαιιαγώλ ή ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνύ ινγαξηαζκνύ 
ηνπ, ηνπ νπνίνπ ιακβάλεη γλώζε θάλνληαο ρξήζε ηεο δπλαηόηεηαο Ηιεθηξνληθήο Δλεκέξσζεο από ηελ EUROXX πξέπεη λα 
ππνβάιινληαη ζε απηήλ εγγξάθσο ακέζσο κεηά ηελ ελεκέξσζε ηνπ  θαη ην αξγόηεξν εληόο ηεο επόκελεο εξγάζηκε εκέξαο. 
Παξάιεηςε έγθπξεο ππνβνιήο αληηξξήζεσλ ηζρύεη σο έγθξηζε.  
 
3.6.  Αιινηώζεηο ή ζθάικαηα πνπ έρνπλ δηεηζδύζεη πξηλ ηε ιήςε νδεγίαο ή εληνιήο ηνπ Πειάηε από ηελ EUROXX 
εκπίπηνπλ ζηε ζθαίξα επζύλεο ηνπ Πειάηε θαη ε EUROXX δελ έρεη ππνρξέσζε απνθαηάζηαζεο νπνηαζδήπνηε δεκίαο πνπ 
κπνξεί λα ππνζηεί ν Πειάηεο από ηελ εθηέιεζε κηαο ηέηνηαο εζθαικέλεο εληνιήο ή νδεγίαο.   ε πεξίπησζε δε εζθαικέλεο 
δηαβίβαζεο εληνιήο από ηνλ Πειάηε,  ν ηειεπηαίνο παξαηηείηαη ξεηώο ηνπ δηθαηώκαηνο λα δεηήζεη ηελ αθύξσζε ηεο εληνιήο ή ηεο 
ζύκθσλα κε απηή θαηαξηηζζείζαο δηθαηνπξαμίαο. 
 
3.7.  Η πξόζβαζε ζηα ζηνηρεία ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνύ ινγαξηαζκνύ ηνπ Πειάηε ζπληειείηαη κεηά ηελ πιεθηξνιόγεζε ηνπ 
Κσδηθνύ Υξήζηε θαη ηνπ Κσδηθνύ Αζθαιείαο, αθνύ πξνεγνπκέλσο ν Πειάηεο έρεη εηζέιζεη  ζηελ ηζηνζειίδα ηεο EUROXX. 
 
3.8.  Οη καγλεηηθέο εγγξαθέο πνπ είλαη θαηαρσξεκέλεο ζηα ζπζηήκαηα ηεο EUROXX θαη αθνξνύλ ηνλ Πειάηε έρνπλ πιήξε 
απνδεηθηηθή ηζρύ σο πξνο ην πεξηερόκελν ησλ Ηιεθηξνληθώλ Δληνιώλ θαη ζπλαιιαγώλ ηνπ Πειάηε κέζσ ηεο Τπεξεζίαο 
Internet Trading. 
 
3.9.  Η δπλαηόηεηα δηαβίβαζεο ειεθηξνληθώλ εληνιώλ θαη ιήςεο ειεθηξνληθήο ελεκέξσζεο εθ κέξνπο ηνπ Πειάηε ηζρύεη 
παξάιιεια πξνο ηνπο πξνβιεπόκελνπο από ηελ ύκβαζε Πιαίζην θαη ύκβαζεο Λήςεο θαη Δθηέιεζεο Δληνιώλ ηξόπνπο 
δηαβίβαζεο εληνιώλ θαη ελεκέξσζεο ηνπ. 
 
4. ΛΗΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ 

 
4.1.  Ο Πειάηεο δύλαηαη λα ιακβάλεη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο EUROXX ζην δηαδίθηπν ηηο Ηιεθηξνληθέο Πιεξνθνξίεο.  
 
4.2.  Η Τπεξεζία παξέρεηαη άλεπ αληαιιάγκαηνο από ηελ EUROXX πξνο ηνλ Πειάηε θαη ζηελ πεξίπησζε απηή νη 
Ηιεθηξνληθέο Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηηκέο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ δεν δίδνληαη  ζε πξαγκαηηθό ρξόλν (real time).  Η 

EUROXX εθηζηά ηελ πξνζνρή ηνπ Πειάηε ζην ελδερόκελν κεηαβνιήο ησλ ηηκώλ απηώλ από ηελ δηαβίβαζε θαη πεξηέιεπζε ηπρόλ 
εληνιήο ηνπ ζηελ EUROXX, κέρξη ηελ εηζαγσγή ηεο από ηελ EUROXX ζην ζύζηεκα ηεο νξγαλσκέλεο αγνξάο. Η EUROXX δελ 
επζύλεηαη ζε πεξίπησζε κε εθηέιεζεο εληνιήο κε θαζνξηζκέλν όξην ηηκήκαηνο ιόγσ κεηαβνιήο ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ή ηελ 
εθηέιεζε εληνιήο ειεύζεξεο από όξην ηηκήκαηνο ζε ηηκή δηαθνξεηηθή από ηελ ηηκή θαηά ην ρξόλν δηαβηβάζεσο ηεο εληνιήο από 
ηνλ Πειάηε. Πξνθεηκέλνπ νη Ηιεθηξνληθέο Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηηκέο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ να δίδονηαι ζε πξαγκαηηθό 

ρξόλν (real time) θαηαβάιιεηαη αληάιιαγκα από ηνλ Πειάηε πξνο ηελ EUROXX, όπσο αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα 2 (Β) ησλ 
Δηδηθώλ πκβάζεσλ ππό ηνλ ηίηιν «ΓΙΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ».   
 
Ο Πελάηηρ δηλώνει ζημειώνονηαρ με √ εάν επιθςμεί ηην μεηάδοζη ηιμών ζε ππαγμαηικό σπόνο από ηο ΥΑ με ηο 
ανάλογο ανηάλλαγμα μέζα από ηιρ επιλογέρ ηηρ εθαπμογήρ «menu» ζηην επιλογή «Δπιλογέρ Αγοπών» 
 
ημειώνεηαι όηι η διαδικαζία ενεπγοποίηζηρ αλλά και απενεπγοποίηζηρ ηηρ Τπηπεζίαρ ηιμών ζε ππαγμαηικό σπόνο 
γίνεηαι μόνο με ηον παπαπάνω ηπόπο πποκειμένος να ςπάπσει και η καηαγπαθή από ηο ζύζηημα, «log file» για ηην 
έναπξη και ηη λήξη ηηρ ςπηπεζίαρ  
  

 
 
4.3.  Ο Πειάηεο απνδέρεηαη όηη νη Ηιεθηξνληθέο Πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη ε EUROXX από ηηο νξγαλσκέλεο αγνξέο 
ζρεηηθά κε θηλεηέο αμίεο θαη εθδόηεο: α) ππόθεηληαη ζε αιιαγέο ρσξίο εηδνπνίεζε ηνπ πειάηε θαη β) δελ ζπληζηνύλ «επελδπηηθή 
ζπκβνπιή», «ζύζηαζε» ή «πξνηξνπή» πξνο ηνλ Πειάηε ζρεηηθά κε ηελ δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε ζπλαιιαγήο  ζε 
Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα. 
 
5. ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΠΔΛΑΣΗ 

 
5.1.  Ο Πειάηεο αλαιακβάλεη λα εηδνπνηεί ακέζσο ηελ EUROXX εάλ θαηαζηεί ελήκεξνο γηα:  
 
(α) νπνηαδήπνηε απώιεηα ή θινπή ησλ Κσδηθώλ Πξόζβαζεο,  
 
(β) νπνηαδήπνηε κε εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε νπνησλδήπνηε από ηνπο Κώδηθεο Πξόζβαζεο,  
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(γ) νπνηαδήπνηε κε εμνπζηνδνηεκέλε ή αληηθαλνληθή ζπλαιιαγή έρεη θαηαρσξεζεί δηα ινγαξηαζκό ηνπ,  
 
(δ) νπνηαδήπνηε παξάιεηςε ιήςεο από ηνλ Πειάηε ελεκέξσζεο όηη ειεθηξνληθή εληνιή έρεη εθηειεζηεί κέζσ ηεο Τπεξεζίαο 
Internet Trading,  
 
(ε) νπνηαδήπνηε ιήςε βεβαίσζεο εληνιήο ηελ νπνία δελ έδσζε ή νπνηαδήπνηε παξόκνηα αλαθξηβή ή ζπγθξνπόκελε αλαθνξά ή 
πιεξνθνξίεο.   
 
5.2.  Ο Πειάηεο αλαγλσξίδεη όηη ην ινγηζκηθό είλαη ηδηνθηεζία ηεο EUROXX θαη θάζε αληηγξαθή, απνκίκεζε ή παξαπνίεζε 
ηνπ από ηνλ Πειάηε ή από ηξίηα πξόζσπα, εμνπζηνδνηεκέλα ή κε, απνηειεί πνηληθώο θνιάζηκε πξάμε θαη ε EUROXX 
επηθπιάζζεηαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο πνπ ήζειε ππνζηεί. Ο Πειάηεο ππνρξενύηαη λα παξαιείπεη θάζε παξεκβνιή 
ή πξνζπάζεηα παξεκβνιήο ζε θσδηθνύο ή ζηνηρεία ηεο EUROXX ή άιισλ Πειαηώλ ηεο EUROXX. 
 
5.3.  Ο Πειάηεο δύλαηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ EUROXX νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζε πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία θαη ζε 
ηαρπδξνκηθέο δηεπζύλζεηο θαη ζα ππάξρεη αλάινγε ελεκέξσζε ηνπ γηα ηα ηπρόλ έγγξαθα πνπ απαηηείηαη λα πξνζθνκίζεη ν 
Πειάηεο ζε θαηάζηεκα ηεο EUROXX. ε θάζε αληίζεηε πεξίπησζε, θάζε δηελεξγνύκελε ζπλαιιαγή θαη ελέξγεηα ηεθκαίξεηαη όηη 
πξνέξρεηαη από ηνλ Πειάηε, ηεο EUROXX κε ππέρνπζαο νπδεκίαο επζύλεο θαη ππνρξέσζεο, εάλ δελ ελεκεξώζεη αλαιόγσο 
ηελ EUROXX.   
 
5.4.  Ο Πειάηεο ππνρξενύηαη λα δηελεξγεί ζπλαιιαγέο ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε νδεγίεο ηεο EUROXX, όπσο αλαθέξνληαη 
ζηνπο παξόληεο όξνπο θαη ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηεο, όπσο επίζεο θαη ηηο νδεγίεο αζθαινύο παξνρήο ππεξεζηώλ ζπλαιιαγώλ 
θαη δηθηύνπ. Ο Πειάηεο απνδέρεηαη όηη νπνηαδήπνηε παξάιεηςε ή απνηπρία λα ηεξήζεη δηαδηθαζίεο θαη νδεγίεο αζθαιείαο 
κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξαβίαζε εκπηζηεπηηθόηεηαο πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ ζην άηνκν ηνπ θαη ζηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγώλ από ηξίηα πξόζσπα κε εμνπζηνδνηεκέλα από απηόλ, αιινίσζε ησλ ζρεηηθώλ ειεθηξνληθώλ 
κελπκάησλ θαη δεκία ηνπ Πειάηε, ελώ ε EUROXX δελ έρεη ππνρξέσζε εθηέιεζεο ηνπο νύηε απνθαηάζηαζεο ηπρόλ δεκίαο ηνπ.   
 
5.5.  Ο Πειάηεο θέξεη ηνλ θίλδπλν γηα ζθάικαηα πνπ νθείινληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ή ηνπ δηαδηθηύνπ θαη 
έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξνθή ή αιινίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ειεθηξνληθώλ εληνιώλ, ηεο ειεθηξνληθήο ελεκέξσζεο 
ή ησλ ινηπώλ πιεξνθνξηώλ πνπ ιακβάλεη από ηελ ηζηνζειίδα ηεο EUROXX ζην δηαδίθηπν.  
 
5.6.  ε πεξίπησζε αδπλακίαο πξόζβαζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο EUROXX ζην δηαδίθηπν γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, αθόκε θαη 
νθεηιόκελν ζε ππαηηηόηεηα ηεο EUROXX, ν Πειάηεο δύλαηαη λα δηαβηβάδεη εληνιέο θαη λα ελεκεξώλεηαη κε ηνπο 
πξνβιεπόκελνπο ζηελ ύκβαζε Λήςεο θαη Δθηέιεζεο Δληνιώλ πνπ έρεη θαηαξηίζεη κε ηελ EUROXX ηξόπνπο, ηεο EUROXX 
απαιιαζζνκέλεο από θάζε επζύλε γηα ηελ κε παξνρή ηεο Τπεξεζίαο.   
 
5.7.  ε πεξίπησζε δηαξξνήο ηνπ ΡΙΝ ζε ηξίην πξόζσπν ν Πειάηεο ππνρξενύηαη λα ην κεηαβάιιεη. 
 
6. ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ -ΠΔΡΙΟΡΙΜΟ ΣΗ ΔΤΘΤΝΗ ΣΗ EIROXX 

 
6.1.  Η EUROXX αλαιακβάλεη λα επηκειείηαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο Internet Trading ξεηά κε επζπλόκελεο πάλησο ζε 
πεξίπησζε πνπ ζεκεησζεί νπνηαδήπνηε δηαθνπή ε νπνία νθείιεηαη ζε γεγνλόηα πέξαλ ηνπ ειέγρνπ ηεο, ζε γεγνλόηα αλσηέξαο 
βίαο όπσο πηώζε ή θαζπζηέξεζε δηθηύσλ ή δηαθνπή ηεο ειεθηξνδόηεζεο ή απεξγία πξνζσπηθνύ ηξάπεδαο, 
πξνγξακκαηηζκέλεο ή κε εξγαζίεο γηα ηε ζπληήξεζε ή αλαβάζκηζε ηεο ηερλνινγηθήο ηεο ππνδνκήο ή ιαλζαζκέλε 
πιεθηξνιόγεζε ηνπ Πειάηε ή θαζπζηέξεζε, ζθάικαηα ή ηερληθή αλεπάξθεηα ή δπζιεηηνπξγία ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνύ δηθηύνπ ή 
ηερληθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ Πειάηε ή ηξίηνπ όπσο ελδεηθηηθά ηνπ πξνκεζεπηή ππεξεζηώλ πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν πνπ θαζηζηνύλ 
αδύλαηε ηελ πξόζβαζε ζηελ Τπεξεζία πξνζσξηλά ή κόληκα ή νπνηαδήπνηε άιιε αηηία πνπ δελ νθείιεηαη ζε βαξεία ακέιεηα ηεο 
ΔUROXX. 
 
6.2.  Η EUROXX επζύλεηαη έλαληη ηνπ Πειάηε ζε πεξίπησζε ζπλδξνκήο λνκίκνπ ιόγνπ επζύλεο κόλν γηα δόιν ή βαξεία 
ακέιεηα.  Η EUROXX δελ επζύλεηαη γηα νπνηαδήπνηε δεκία ππνζηεί ν Πειάηεο ζε πεξίπησζε παξεκβνιήο ή πξνζπάζεηαο 
παξεκβνιήο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο EUROXX ζην δηαδίθηπν γηα ιόγνπο πνπ δελ αλάγνληαη ζε βαξεία ακέιεηα ή δόιν ηεο EUROXX. 
Δηδηθά, ε EUROXX δελ επζύλεηαη γηα νπνηαδήπνηε πιηθή ή άϋιε δεκία ηνπ Πειάηε, ζε πεξίπησζε δηαξξνήο ησλ Κσδηθώλ 
Πξόζβαζεο γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ή ζε πεξίπησζε πνπ ηξίηνο κε εμνπζηνδνηεκέλνο απνθηήζεη θαζ' νηνλδήπνηε ηξόπν 
πξόζβαζε ζε ζηνηρεία ηνπ Πειάηε, πεξηιακβαλνκέλσλ ειεθηξνληθήο δηεύζπλζεο, ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ θαη πξνζσπηθώλ 
νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ, ή απνθηήζεη θαη' άιινλ ηξόπν παξάλνκα πξόζβαζε ζην Αξρείν.  
 
6.3.  Η EUROXX δελ επζύλεηαη γηα ηελ αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηώλ εθείλσλ πνπ δελ αθνξνύλ ζπλαιιαγέο ηνπ Πειάηε θαη ηηο 
νπνίεο ιακβάλεη από επίζεκεο πεγέο ηεο επηινγήο ηνπ, όπσο από ην Γειηίν Σηκώλ ηνπ XA ή ηνπο δηθαηνύκελνπο έλαληη ηνπ ΥA 
λα ιακβάλνπλ θαη δηαζέηνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο παξνρείο ππεξεζηώλ.  
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7. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ-ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ 

 
7.1.  Η ύκβαζε Internet Trading είλαη ανξίζηνπ ρξόλνπ. Η θαηαγγειία ηεο ύκβαζεο Πιαηζίνπ θαη ηεο Δηδηθήο ύκβαζεο 
πνπ έρεη ππνγξαθεί κεηαμύ ηνπ Πειάηε θαη ηεο EUROXX γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ζεσξείηαη σο θαηαγγειία θαη ηεο ύκβαζεο 
Internet Trading. 
 
 
7.2.  Ο Πειάηεο δύλαηαη νπνηεδήπνηε λα θαηαγγείιεη εγγξάθσο ηελ ύκβαζε θαη λα δεηήζεη λα κελ ηνπ πξνζθέξεηαη ζην 
κέιινλ ε Τπεξεζία Internet Trading. Η θαηαγγειία γίλεηαη αδεκίσο γηα ηνλ Πειάηε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επέξρνληαη ηελ 
δεύηεξε εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ πεξηέιεπζε ηεο ζηελ EUROXX, νπόηε ε EUROXX νθείιεη λα έρεη απελεξγνπνηήζεη ηελ 
δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζην ζύζηεκα. 
 
7.3.  Η EUROXX δύλαηαη νπνηεδήπνηε λα θαηαγγείιεη εγγξάθσο ηελ ύκβαζε θαη λα δηαθόςεη ηελ παξνρή ηεο Τπεξεζίαο 
Internet Trading ή κέξνπο απηήο ζηνλ Πειάηε (όπσο εάλ κεηαβιεζνύλ νη πξνϋπνζέζεηο ζηηο νπνίεο ε EUROXX βαζίζηεθε γηα 
ηελ παξνρή ηεο Τπεξεζίαο, εάλ ν Πειάηεο δελ θάλεη ρξήζε ηεο δπλαηόηεηαο ειεθηξνληθήο ελεκέξσζεο γηα κεγάιν ρξνληθό 
δηάζηεκα εληνιέο κέζσ ηεο EUROXX ρσξίο λα έρεη θαηαγγείιεη ηε ζρεηηθή ζύκβαζε, εάλ ε EUROXX δελ έρεη άδεηα ρξήζεο 
πξνγξακκάησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηκέο κεηνρώλ εηζεγκέλσλ ζην Υ.Α.). ηελ πεξίπησζε απηή ε EUROXX δελ ππνρξενύηαη ζε 
ηήξεζε νπνηαζδήπνηε πξνζεζκίαο ή ζε απνθαηάζηαζε ηπρόλ δεκίαο ηνπ Πειάηε ζπλεπεία ηεο θαηά ηα αλσηέξσ δηαθνπήο ή 
πεξηνξηζκνύ ηεο παξερνκέλεο Τπεξεζίαο.  
 
7.4.  Δάλ ε EUROXX δηαπηζηώζεη όηη ν Πειάηεο θάλεη ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ λόκσλ, ηεο 
παξνύζαο ζύκβαζεο, ηεο ύκβαζεο Πιαηζίνπ θαη ησλ Δηδηθώλ πκβάζεσλ θαζώο θαη ησλ αξρώλ ηεο θαιήο πίζηεσο θαη ησλ 
ζπλαιιαθηηθώλ εζώλ ή όηη θαζηζηά ηελ EUROXX ππεύζπλε γηα νπνηνδήπνηε ιόγν έλαληη ηξίησλ - ηδίσο άιισλ πειαηώλ ηεο - ή 
ησλ αξρώλ, ε EUROXX έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη άκεζα θαη αδεκίσο ηελ παξνρή ηεο Τπεξεζίαο Internet Trading ζηνλ 
Πειάηε. Ο Πειάηεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα απνδεκηώζεη ηελ EUROXX γηα νπνηαδήπνηε δεκία ππνζηεί απηή από ηελ 
αληηζπκβαηηθή – παξάλνκε ζπκπεξηθνξά ηεο.  
 
8.  ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ   

 
8.1.  Η EUROXX έρεη ιάβεη θάζε δπλαηό ζηε ζπλαιιαθηηθή πξαθηηθή κέηξν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ινγηζκηθνύ ζπζηήκαηνο 
ζπλαιιαγώλ κέζσ ηεο Τπεξεζίαο Internet Trading έλαληη ηεο πξνζβνιήο ηνπ από ηνύο θαη δελ θέξεη επζύλε ζε πεξίπησζε 
δεκίαο ηνπ εμνπιηζκνύ ησλ πξνγξακκάησλ ή αξρείσλ ηνπ Πειάηε ιόγσ ηώλ ρσξίο λα δύλαηαη λα εγγπεζεί γηα ηε κε ύπαξμε ηώλ 
ρσξίο λα θέξεη επζύλε ζε πεξίπησζε δεκίαο ηνπ εμνπιηζκνύ, ινγηζκηθνύ, αξρείσλ ή άιιεο δεκίαο πνπ πξνθαιείηαη ζηνλ Πειάηε 
από ηό. 
 
8.2.  Η EUROXX έρεη ιάβεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πςεινύ επηπέδνπ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ζπζηήκαηνο, 
δεδνκέλσλ θαη ζπλαιιαγώλ όπσο απηά επηβάιινληαη από ηε ζπλαιιαθηηθή πξαθηηθή. Υξεζηκνπνηεί πςειή θξππηνγξάθεζε, ε 
νπνία εκπνδίδεη ηελ ππνθινπή επαίζζεησλ πιεξνθνξηώλ ηνπ Πειάηε πνπ ζηέιλνληαη κέζσ  Internet κεηαμύ ηνπ πξνγξάκκαηνο 
πεξηήγεζήο ηνπ Πειάηε θαη ελόο δηαθνκηζηή web θαηά ηε δηάξθεηα ειεθηξνληθώλ ζπλαιιαγώλ. Ωζηόζν, ε EUROXX δελ θέξεη 
θακία επζύλε εάλ παξά ηελ άζθεζε ηεο δένπζαο από απηήλ επηκειείαο παξαβηαζζεί ην απόξξεην ησλ πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε 
ηνλ Πειάηε. 
 
9. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ 

 
Σξνπνπνηήζεηο ησλ όξσλ ηεο ύκβαζεο γλσζηνπνηνύληαη ζηνλ Πειάηε εγγξάθσο. Θεσξνύληαη όηη έγηλαλ απνδεθηνί, εάλ ν 
Πειάηεο δελ πξνβάιιεη εληόο δέθα πέληε (15) εκεξώλ από ηε ιήςε ηεο γλσζηνπνηήζεσο εγγξάθσο αληηξξήζεηο. Η EUROXX ζα 
επηζηήζεη ζηνλ Πειάηε επθξηλώο θαη εηδηθώο ζην έγγξαθν ηεο γλσζηνπνηήζεσο ηελ πξνζνρή ηνπ Πειάηε ζηελ επέιεπζε ηεο 
ζπλέπεηαο απηήο.  
 
Σν παξόλ ζπληάρζεθε ζε δύν πξσηόηππα θαη θαζέλαο από ηνπο ζπκβαιινκέλνπο αθνύ ην δηάβαζε, ην ππνγξάθεη θαη ιακβάλεη 
από έλα. 

 
Ηκεξνκελία: ___________________________  
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