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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

Με την υπογραφή του παρόντος Παραρτήματος, τα μέρη συμφωνούν όπως η Argus παρέχει διευκολύνσεις Ηλεκτρονικής Διαβίβασης Εντολών
στον Πελάτη και η παροχή τους θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους και ερμηνείες της Συμφωνίας Παροχής Επενδυτικών και Παρεπόμενων
Υπηρεσιών (η ‘Συμφωνία’) και του παρόντος Παραρτήματός της, εκτός όπου ρητά αναφέρεται το αντίθετο.
1. Εισαγωγικά
(1) Στο παρόν Παράρτημα οι ακόλουθες λέξεις, εκτός όπου το περιεχόμενο του κειμένου απαιτεί διαφορετικά, θα έχουν
την ακόλουθη σημασία:“Εργάσιμη μέρα" σημαίνει μέρα κατά την οποία οι επιχειρήσεις διεξάγουν εργασία στην Κύπρο.
“Χρεώσεις” σημαίνει χρηματιστηριακές προμήθειες, χρεώσεις, έξοδα, δαπάνες, τέλη και χρεώσεις της σχετικής Αγοράς, φόροι
συναλλαγών, τέλη και άλλες χρεώσεις κάθε είδους.
“Πληροφορίες” σημαίνει στοιχεία, τιμές, ειδήσεις ή κάθε είδους πληροφορίες.
“Σχετικό Πρόσωπο” σημαίνει οποιεσδήποτε συνδεδεμένες εταιρείες ή πρόσωπα ή συνεργάτες της Argus σε σχέση με την παροχή των
Ηλεκτρονικών Διευκολύνσεων και/ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που μεταδίδει ή παρέχει τις Πληροφορίες.
2. Διευκολύνσεις Ηλεκτρονικής Διαβίβασης Εντολών
(1) Η Argus θα προσφέρει στον Πελάτη, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος Παραρτήματος, μέσω εξειδικευμένου
λογισμικού, ειδικού δικτυότοπου και άλλων ηλεκτρονικών πηγών που η Argus πιθανώς να θεωρήσει κατάλληλες από καιρό σε
καιρό, υπηρεσίες και πληροφορίες, με σκοπό να επιτραπεί στον Πελάτη να καταχωρεί εντολές αγοράς και πώλησης
Χρηματοοικονομικών Μέσων μέσω της Argus σε αγορά, από ηλεκτρονικό υπολογιστή που να συνδέεται στο διαδίκτυο μέσω δικτύου
τηλεπικοινωνιών, ήτοι, Διευκολύνσεις Ηλεκτρονικής Διαβίβασης Εντολών (“Ηλεκτρονικές Διευκολύνσεις”). Οι Ηλεκτρονικές
Διευκολύνσεις που προσφέρονται επί του παρόντος σύμφωνα με την προτίμηση του πελάτη μέσω της σύμβασης για την παροχή
επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών, ενδέχεται να αλλάζουν από καιρό σε καιρό χωρίς προειδοποίηση και θα προσφέρονται ΩΣ
ΕΧΟΥΝ μέσω του ιστότοπου της Argus.
(2) Ο Πελάτης συμφωνεί να χρησιμοποιεί τις Ηλεκτρονικές Διευκολύνσεις μόνο σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος
Παραρτήματος και αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι:
(α) Η Argus δύναται να προσφέρει τέτοιες Ηλεκτρονικές Διευκολύνσεις (αν υπάρχουν) όπως κατά την απόλυτη κρίση της Argus
θεωρηθεί κατάλληλο από καιρό σε καιρό, και
(β) Η Argus δύναται να τερματίσει την πρόσβαση του Πελάτη στις Ηλεκτρονικές Διευκολύνσεις ή σε μέρος αυτών κατά την απόλυτη
διακριτική ευχέρεια χωρίς σχετική ειδοποίηση στον Πελάτη και χωρίς περιορισμό.
(3) Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι οι εντολές αγοράς και πώλησης Χρηματοοικονομικών Μέσων που διαβιβάζει χρησιμοποιώντας τις
Ηλεκτρονικές Διευκολύνσεις αποστέλλονται αμετάβλητα απευθείας στην Αγορά χωρίς να ελέγχονται και/ή επιθεωρούνται από
οποιοδήποτε υπάλληλο και/ή αντιπρόσωπο της Argus. Ο Πελάτης συμφωνεί και αποδέχεται εξολοκλήρου την ευθύνη για όλες τις εντολές
που θα καταχωρεί, και απαλλάσσει Argus από οποιαδήποτε ευθύνη που πηγάζει από την εκτέλεση των εντολών που ο Πελάτης
καταχωρεί χρησιμοποιώντας τις Ηλεκτρονικές Διευκολύνσεις. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι όλες οι εντολές καταχωρούνται με προσωπικό
κίνδυνο.
3. Περιορισμοί
(1) Ο Πελάτης συμφωνεί ότι οι Ηλεκτρονικές Διευκολύνσεις θα παρέχονται με σκοπό τη διευκόλυνση της Ηλεκτρονικής Διαβίβασης Εντολών.
Εκτός εάν έχει υπογραφεί το Παράρτημα 3 και έχουν επιζητηθεί επενδυτικές συμβουλές, η Argus δεν θα συμβουλεύει τον Πελάτη
αναφορικά με τα υπέρ και τα κατά οποιασδήποτε συναλλαγής στην οποία προβαίνει ο Πελάτης κάνοντας χρήση των Ηλεκτρονικών
Διευκολύνσεων- και οι παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες θα περιορίζονται στην απλή λήψη/διαβίβαση και/ή εκτέλεση εντολών του
Πελάτη.
(2) Άνευ επηρεασμού των προνοιών της παραγράφου 3(1):
(α) παρά το γεγονός ότι η χρήση των Ηλεκτρονικών Διευκολύνσεων ενδεχομένως να παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες αναφορικά με
τη διενέργεια επενδύσεων γενικότερα, τέτοιες πληροφορίες δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως εισηγήσεις ή συμβουλές κατάλληλες
για οποιοδήποτε επενδυτή, και
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(β) ο Πελάτης αποδέχεται ότι είναι υπεύθυνος για να προσδιορίζει τη φύση, πιθανή αξία και καταλληλόλητα οποιασδήποτε επενδυτικής
στρατηγικής, συναλλαγής ή επένδυσης, και ότι δε θα βασίζεται στην ARGUS και/ή σε οποιοδήποτε Σχετικό Πρόσωπο για το σκοπό
αυτό' και όταν ο Πελάτης κάνει χρήση των Ηλεκτρονικών Διευκολύνσεων, η ARGUS και/ή σε οποιοδήποτε Σχετικό Πρόσωπο, ουδεμία
ευθύνη θα φέρουν υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις για τέτοιο προσδιορισμό.
(3) Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει την ικανότητα να αξιολογεί και να κατανοεί τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους κινδύνους της κάθε
συναλλαγής στην οποία προβαίνει κάνοντας χρήση των Ηλεκτρονικών Διευκολύνσεων και είναι διατεθειμένος και δύναται να αποδεχθεί
τους όρους αυτούς και τις προϋποθέσεις και να αναλάβει αυτούς τους κινδύνους (οικονομικά και άλλως πως).
4. Παροχή Πληροφοριών
(1) Η Argus και/ή οποιαδήποτε Σχετικά Πρόσωπα δεν εγγυώνται, και με κανένα τρόπο δεν βεβαιώνουν την ακρίβεια, πληρότητα,
επικαιρότητα ή την ορθή αλληλουχία των Πληροφοριών στις οποίες υπάρχει πρόσβαση μέσω των Ηλεκτρονικών Διευκολύνσεων και/ή
οποιωνδήποτε Σχετικών Προσώπων. Με την παρούσα ο Πελάτης ρητά αναγνωρίζει την πιθανότητα ότι μπορεί να υπάρχουν
καθυστερήσεις, παραλείψεις ή ανακρίβειες στις Πληροφορίες και συμφωνεί ότι ούτε η Argus ούτε οποιοδήποτε Σχετικό Πρόσωπο θα
έχει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την ακρίβεια, πληρότητα, επικαιρότητα ή ορθή αλληλουχία των Πληροφοριών, ή για
οποιαδήποτε απόφαση ή πράξη του Πελάτη βασιζόμενος σε Πληροφορίες ή στις Ηλεκτρονικές Διευκολύνσεις ή για την διακοπή
οποιωνδήποτε δεδομένων, Πληροφοριών ή μέρος των Ηλεκτρονικών Διευκολύνσεων.
(2) Ο Πελάτης ρητά αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει καμία ρητή ή υποκρυπτόμενη εγγύηση, σχετικά με τις Πληροφορίες ή οποιοδήποτε μέρος
των Ηλεκτρονικών Διευκολύνσεων (περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό στη γενικότητα των προαναφερόμενων, πρόσβαση σε
Πληροφορίες και εκτέλεση εντολών). Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των προαναφερθέντων ο Πελάτης ρητά αναγνωρίζει ότι οι
εντολές αγοράς ή πώλησης Χρηματοοικονομικών Μέσων με τη χρήση των Ηλεκτρονικών Διευκολύνσεων δύνανται να εκτελούνται
απευθείας σε πραγματικό χρόνο (on-line on a real time basis), βάσει των ισχυόντων κανόνων συναλλαγών, μέχρις ότου γνωστοποιηθεί
διαφορετικά εγγράφως στον Πελάτη.
5. Υποχρεώσεις και Εγγυήσεις
(1) Ο Πελάτης συμφωνεί ρητώς ότι σε καμία περίπτωση η Argus και/ή οποιοδήποτε Σχετικό Πρόσωπο θα υπέχει ευθύνη έναντι του Πελάτη
ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη επακόλουθη, συμπτωματική ή έμμεση (συμπεριλαμβανομένου αλλά
χωρίς περιορισμό στην γενικότητα των προαναφερθέντων, απώλεια κερδών, ζημιές αγοραπωλησιών και ζημιές) συνεπεία
αναστάτωσης, καθυστέρησης ή απώλεια στη χρήση των Ηλεκτρονικών Διευκολύνσεων ή που υφίστανται από τον Πελάτη σε σχέση με
την παρούσα, ακόμα και αν η Argus, ή κάποιο Σχετικό Πρόσωπο ως αναφέρεται έχει ειδοποιηθεί για την πιθανότητα τέτοιων απωλειών
ή ζημιών
(2) 0 Πελάτης συμφωνεί ρητώς ότι η ευθύνη της Argus ή οποιουδήποτε Σχετικού Προσώπου που πηγάζει από κάθε είδους νομική αξίωση
(συμβατική, αστική ή άλλως πως) συνδεδεμένη με οποιονδήποτε τρόπο με τις Ηλεκτρονικές Διευκολύνσεις ή τις Πληροφορίες, δεν θα
υπερβαίνει το ποσό που ο Πελάτης έχει πληρώσει για την παροχή των Ηλεκτρονικών Διευκολύνσεων.
(3) Επιπροσθέτως των όσων αναφέρονται στον όρο 5.9 της Συμφωνίας, ο Πελάτης ρητά συμφωνεί ότι ούτε η Argus ούτε κανένα Σχετικό
Πρόσωπο θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που απορρέει από αιτία για την οποία τέτοιο άτομο δεν έχει άμεσο έλεγχο,
συμπεριλαμβανομένου αλλά χωρίς περιορισμό στη γενικότητα των προαναφερθέντων, διακοπών ηλεκτρονικού ή μηχανικού
εξοπλισμού ή γραμμών επικοινωνίας, τηλεφώνου ή άλλων προβλημάτων σύνδεσης, ιών, σφαλμάτων, προβλημάτων διαμόρφωσης ή
συμβατικότητας με ηλεκτρομηχανολογικό ή λογισμικό εξοπλισμό, διακοπών ή ελλείψεων σύνδεσης με το διαδίκτυο, προβλημάτων με
τους παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου ή άλλου εξοπλισμού ή υπηρεσιών σχετικά με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του Πελάτη,
προβλημάτων με ενδιάμεσο ηλεκτρονικό υπολογιστή ή δίκτυο επικοινωνιών ή διευκολύνσεις, προβλημάτων στον εξοπλισμό
διαβίβασης δεδομένων ή το τηλέφωνο του Πελάτη ή την υπηρεσία τηλεφώνου του, μη-εξουσιοδοτημένων προσβάσεων, κλοπών,
σφαλμάτων χειριστή, ακραίων καιρικών συνθηκών, σεισμών, εργασιακών διαφορών ή άλλων σφαλμάτων πέραν του ελέγχου της Argus.
Ούτε η Argus ούτε κανένα Σχετικό Πρόσωπο θα υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του
Πελάτη, στο λογισμικό του εξοπλισμό, στον τηλεπικοινωνιακό του διαμορφωτή (modem), στο τηλέφωνο ή άλλη περιουσία συνεπεία
της χρήσης των Ηλεκτρονικών Διευκολύνσεων από τον Πελάτη.
(4) Με το παρόν ο Πελάτης, συμφωνεί να υποστηρίζει, καλύπτει, αποζημιώνει και αποκαθιστά (indemnify) τη Argus και τα Σχετικά
Πρόσωπα έναντι οποιωνδήποτε και όλων των αγωγών, νομικών διαδικασιών, διώξεων, αποζημιώσεων, αξιώσεων, ζημιών, νομικών
ευθυνών, κόστους και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό στη γενικότητα των προαναφερομένων, δικηγορικών
εξόδων) που να προκύπτουν από την από μέρους του παράβαση των όρων του παρόντος Παραρτήματος, οποιουδήποτε νόμου ή
δικαιωμάτων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό στη γενικότητα των προαναφερομένων, καταπάτηση
οποιασδήποτε πνευματικής ιδιοκτησίας και παραβίαση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.
6. Οδηγίες και Επικοινωνίες
(1)

(2)

Γενικά, όλες οι εντολές για εκτέλεση συναλλαγών θα διαβιβάζονται στη Argus μέσω των Ηλεκτρονικών Διευκολύνσεων. Οι εντολές του
Πελάτη, αφού σταλούν ή δοθούν, είναι αμετάκλητες εκτός και αν η Argus, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, δύναται και επιλέγει
να δώσει ισχύ σε οποιαδήποτε οδηγία του Πελάτη για ανάκληση οποιασδήποτε εντολής, εάν και εφόσον τέτοια εντολή δεν έχει ήδη
εκτελεστεί.
Η Argus δύναται να αποδέχεται τηλεφωνικές ή γραπτές εντολές για εκτέλεση συναλλαγών και δύναται να επιβεβαιώνει τέτοιες
συναλλαγές με τον ίδιο τρόπο.
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(3)

Όταν ο Πελάτης υπογράψει το παρόν Παράρτημα η Argus θα του εκδώσει Κωδικό Χρήστη («user ID») και Κωδικό Πρόσβασης που θα
παρέχει πρόσβαση στον ηλεκτρονικό του λογαριασμό (ο «Ηλεκτρονικός Λογαριασμός»). Ο Κωδικός Χρήστη είναι αυστηρά προσωπικός
και δεν πρέπει να δοθεί ή να γίνει γνωστός σε καμία περίπτωση σε κανένα άλλο πρόσωπο πέραν του Πελάτη. Παράβαση της πρόνοιας
αυτής καθιστά τον Πελάτη εξολοκλήρου υπεύθυνο για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά αυτό προκαλέσει. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας
του Κωδικού Χρήστη, ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει αμέσως τη Argus.
Νοείται ότι αν κατά την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος Παραρτήματος ο Πελάτης είναι ήδη χρήστης των Ηλεκτρονικών
Διευκολύνσεων τότε το παρόν Παράρτημα αντικαθιστά την προηγούμενη σχετική συμφωνία και ο Πελάτης θα διατηρήσει τον
προηγούμενο Κωδικό Χρήστη του και άλλους σχετικούς κωδικούς.

(4) Με την παρούσα ο Πελάτης συμφωνεί και δηλώνει ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την παρακολούθηση του Ηλεκτρονικού του
Λογαριασμού και ότι:(α) θα είναι υπεύθυνος για την εμπιστευτικότητα και τη χρήση του Κωδικού Χρήστη («user ID») και Κωδικού Πρόσβασης του
Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού,
(β) θα είναι υπεύθυνος για όλες τις εντολές που θα καταχωρούνται μέσω και του Κωδικού Χρήστη («user ID») και Κωδικού Πρόσβασης
στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό και όλες οι εντολές που λαμβάνονται με τον τρόπο αυτό από τη Argus θα θεωρούνται ότι έχουν
παραληφθεί από τον Πελάτη, και
(γ) οι εντολές θα θεωρούνται ότι έχουν ληφθεί την ώρα που παραλαμβάνονται από τη Argus και στην μορφή που έχουν παραληφθεί.
(5) Ο Πελάτης αναλαμβάνει αμέσως να ειδοποιήσει τη Argus εάν αντιληφθεί:(α) Οποιοδήποτε έλλειμμα ή κλοπή του Κωδικού Χρήστη («user ID») και Κωδικού Πρόσβασης,
(β) οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Κωδικού Χρήστη («user ID») και Κωδικού Πρόσβασης ή των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ή
οποιωνδήποτε Πληροφοριών,
(γ) οποιαδήποτε παράλειψη παραλαβής από μέρους του, μηνύματος ότι εντολή που αποστάληκε από τον ίδιο μέσω των Ηλεκτρονικών
Διευκολύνσεων έχει παραληφθεί και/ή εκτελεστεί μέσω των Ηλεκτρονικών Διευκολύνσεων,
(δ) οποιαδήποτε παράλειψη παραλαβής από μέρους του, ακριβή γραπτή επιβεβαίωση εντολής ή της εκτέλεσης της εντός της ίδιας μέρας
καταχώρησης της μέσω των Ηλεκτρονικών Διευκολύνσεων, ή
(ε) οποιαδήποτε παραλαβή επιβεβαίωσης εντολής που δεν καταχώρησε ο ίδιος, ή οποιαδήποτε παρόμοια ανακριβή ή αντικρουόμενη
έκθεση ή κατάσταση ή Πληροφορία.
(6) Με την παρούσα ο Πελάτης συμφωνεί:(α) Να μη μεταδίδει ή διαβιβάζει εντολές για συναλλαγές αξιών στη Argus χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές επικοινωνίες εκτός μέσω των
ηλεκτρονικών μέσων και οδών που καθορίζονται από τη Argus συγκεκριμένα για την καταχώρηση εντολών. Ο Πελάτης αναγνωρίζει
ότι η Argus δε θα εκτελέσει εντολές για συναλλαγές Χρηματοοικονομικών Μέσων που έχουν μεταδοθεί ή διαβιβαστεί μέσω
ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρά μόνον εντολές που ο Πελάτης θα μεταδίδει ή διαβιβάζει μέσω των καθορισμένων ηλεκτρονικών
μέσων και οδών, και
(β) ότι θα δεσμεύεται από οποιαδήποτε συναίνεση δώσει μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για να του παρέχει η Argus ειδοποιήσεις,
καταστάσεις, επιβεβαιώσεις συναλλαγών και άλλων επικοινωνιών προς αυτόν μόνο μέσω ηλεκτρονικών μεταδόσεων.
(7) Ο Πελάτης αναγνωρίζει την πιθανότητα ότι, σε ορισμένα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και προσωπικών οικονομικών δεδομένων, μπορεί να γίνει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτα
πρόσωπα όταν αυτά μεταδίδονται μεταξύ αυτού και της Argus, των Σχετικών Προσώπων, χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο, άλλα δίκτυα
επικοινωνίας, τηλέφωνο ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
(8) Ο Πελάτης συμφωνεί να χρησιμοποιεί λογισμικά προγράμματα που έχουν δημιουργηθεί από τρίτα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων
αλλά χωρίς περιορισμό στα προαναφερθέντα, "browser" software που υποστηρίζει πρωτόκολλο προστασίας δεδομένων συμβατό με το
πρωτόκολλο που χρησιμοποιεί η Argus. Ο Πελάτης περαιτέρω συμφωνεί να ακολουθεί τις διαδικασίες σύνδεσης της Argus (log-on
procedures) για τις Ηλεκτρονικές Διευκολύνσεις που υποστηρίζουν τέτοια πρωτόκολλα.
7. Ιδιοκτησία Πληροφοριών
Ο Πελάτης συμφωνεί ότι οι Πληροφορίες είναι ιδιοκτησία της Argus, ή άλλων προσώπων και προστατεύεται από νομοθεσία προστασίας
πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) και ο Πελάτης δεν θα αντιγράψει, αναμεταδώσει, διαδώσει, πωλήσει, διανέμει, δημοσιεύσει, μεταδώσει,
κυκλοφορήσει ή εκμεταλλευτεί εμπορικά τις Πληροφορίες με κανένα τρόπο χωρίς τη ρητή και έγγραφη συναίνεση της Argus.
8. Ενημέρωση, Καταστάσεις Εντολών και Συναλλαγών
(1) Ο Πελάτης θα πληροφορείται μέσω των Ηλεκτρονικών Διευκολύνσεων για την εκτέλεση ή την κατάσταση της κάθε εντολής. Η πρόσβαση
του Πελάτη στον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό, μετά τη διενέργεια της συναλλαγής του, θα αποτελεί και ειδοποίηση επιβεβαίωσης της
εκτέλεσης της συναλλαγής. Αυτή η επιβεβαίωση μπορεί να περιλαμβάνει και λεπτομέρειες ποσών που θα πιστωθούν ή θα χρεωθούν
στον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό και θα καταστούν άμεσα πληρωτέα αν ζητηθούν από τη Argus.
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(2) Ο Πελάτης θα μπορεί να έχει ηλεκτρονική πρόσβαση στην κατάσταση του λογαριασμού του καθ' οιονδήποτε χρόνο. Νοείται ότι η
ακρίβεια των καταστάσεων αυτών υπόκειται στις πρόνοιες της Συμφωνίας.
(3) Η πληροφόρηση που παρέχεται στον Πελάτη σε σχέση με τις καταστάσεις εντολών και συναλλαγών μέσω των Ηλεκτρονικών
Διευκολύνσεων, αποτελεί ικανή παροχή πληροφόρησης σε σταθερό μέσο προς αυτό το σκοπό, και η Argus δεν υποχρεούται να
αποστείλει στον Πελάτη τα πινακίδια συναλλαγών (contract notes) ή άλλων καταστάσεων λογαριασμών σε άλλο σταθερό μέσο πέραν
της ανωτέρω προβλεπομένης πληροφόρησης.

9. Δηλώσεις και Διαβεβαιώσεις
Ο Πελάτης δηλώνει και διαβεβαιώνει (οι δηλώσεις και οι διαβεβαιώσεις θα θεωρούνται ότι επαναλαμβάνονται από τον Πελάτη κάθε φορά που
διενεργείται οποιαδήποτε συναλλαγή βάσει της Συμφωνίας και σε κάθε στιγμή μέχρι να τερματιστεί η Συμφωνία) ότι:(1) Ο Πελάτης έχει πλήρη δυνατότητα και εξουσία να εκτελεί τη Συμφωνία, κάθε συναλλαγή και να τεκμηριώνει κάθε τι σχετικό με αυτές,
και να εκτελεί τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη Συμφωνία και την κάθε συναλλαγή,
(2) ο Πελάτης δεν θα χρησιμοποιεί τις Ηλεκτρονικές Διευκολύνσεις ή τον ειδικό ιστότοπο για οποιοδήποτε σκοπό που είναι παράνομος,
υβριστικός, άσεμνος, απειλητικός ή που να αποτελεί δυσφήμιση, και
(3) ο Πελάτης δεν θα χρησιμοποιεί τις Ηλεκτρονικές Διευκολύνσεις ή τον ειδικό ιστότοπο της Argus για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων
από εγκληματικές πράξεις και/ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

ΠΡΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ για τα οποία το Παράρτημα 4 έχει υπογραφεί από ή εκ μέρους των Μερών κατά την ημερομηνία που αναγράφεται κατωτέρω:

Τα Μέρη:

Μάρτυρες:
1

(Υπογραφή και Εταιρική Σφραγίδαl )

(Υπογραφή)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________

Ονοματεπώνο: ___________________________________________________

Ονοματεπώνυμο: __________________________________________

Αρ.Ταυτ./Διαβατ.: _________________________________________________

Α.Δ.Τ ή Διαβ.: ______________________________________________

Ιδιότητα1 : ________________________________________________________

Διεύθυνση οικίας: __________________________________________

Για και εκ μέρους της2 _____________________________________________
Για και εκ μέρους της Argus

Για και εκ μέρους της Argus

(Υπογραφή) _______________________________________________________

(Υπογραφή) _______________________________________________

Ονοματεπώνυμο: Άντρη Τριγγίδου
Θέση: Διευθύνων Σύμβουλος

Ονοματεπώνυμο: __________________________________________
Α.Δ.Τ ή Διαβ.: ______________________________________________
Διεύθυνση οικίας: __________________________________________

________________________________________________
1

Όπου ο Πελάτης είναι Νομικό Πρόσωπο, ή όπου Νομικό Πρόσωπο ενεργεί εκ
μέρους του Πελάτη.
2
Όπου ισχύει.

Ημερομηνία: __ __ / __ __ / __ __ __ __

Έκδοση:001-Μάϊος 2021
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