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Η ελληνική μετάφραση στο παρόν έγγραφο παρέχεται μόνο για λόγους ευκολίας. Σε περίπτωση αντίφασης, υπερισχύει η παρακάτω αγγλική 

έκδοση. 

Κίνδυνος σχετικά με συναλλαγές σε CFDs που έχουν ως ως υποκείμενους τίτλους Ψηφιακά Νομίσματα 

Όλοι οι πελάτες που επιθυμούν να επενδύσουν σε CFDs ψηφιακών νομισμάτων θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά 

αυτό το έγγραφο. Οι συναλλαγές σε CFD ψηφιακών νομισμάτων συνεπάγονται σημαντικούς κινδύνους πέραν των 

γενικών κινδύνων που συνδέονται με τις συναλλαγές σε CFD: 

(a) Οι τιμές των ψηφιακών νομισμάτων καθώς και των CFD που βασίζονται σε αυτά, είναι εξαιρετικά ασταθείς και 

μπορεί να μεταβάλλονται ταχύτατα, και σε μεγάλο βαθμό, ανεξάρτητα από τις γενικές συνθήκες της αγοράς, κάτι 

που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια του συνόλου των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί, σε σύντομο χρονικό 

διάστημα. 

(b) Τα CFD ψηφιακών νομισμάτων δεν είναι κατάλληλα για όλους τους πελάτες. Τα προϊόντα αυτά είναι εξαιρετικά 

περίπλοκα, εξαιρετικά επικίνδυνα και κερδοσκοπικά, και ως εκ τούτου οι πελάτες πρέπει πάντα να διασφαλίζουν 

ότι έχουν πλήρη επίγνωση και κατανοούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους κινδύνους. Οι πελάτες δεν θα 

πρέπει να κάνουν συναλλαγές σε προϊόντα για τα οποία δεν διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία, ή 

αν δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να χάσουν ολόκληρο το ποσό της κατάθεσης τους. 

(c) Οι συναλλαγές σε CFDs κρυπτονομισμάτων, μπορεί να υπόκεινται σε τέλη ολονύκτιας χρηματοδότησης. Για 

περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα των όρων συναλλαγών της iFOREX Europe. 

(d) Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν μπορούν και δεν αποκαλύπτουν ούτε 

εξηγούν όλους τους κινδύνους και όλες τις σημαντικές πτυχές που εμπλέκονται στις συναλλαγές σε CFD 

ψηφιακών νομισμάτων. Ο Πελάτης θα πρέπει να γνωρίζει όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τις 

συναλλαγές αυτών των προϊόντων και να αναζητήσει συμβουλές από έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο 

εάν έχει όποιεσδήποτε αμφιβολίες. Η iFOREX Europe δεν παρέχει τέτοιες συμβουλές. Εάν ο Πελάτης δεν 

κατανοεί τους κινδύνους που ενέχουν οι συναλλαγές σε CFD ψηφιακών νομισμάτων, δεν θα πρέπει να κάνει 

καθόλου συναλλαγές σε αυτά τα προϊόντα. 
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The Greek translation to this document is provided for convenience only. In case of contradiction, the English version below shall prevail 

Risks Particularly Associated with Transactions in CFDs underlined by Cryptocurrencies 

All Clients wishing to invest in Cryptocurrency CFDs should carefully read this document. Trading in cryptocurrency CFDs 

involves significant risks, in addition to the general risks associated with transactions in CFDs: 

(a) The prices of Cryptocurrencies as well as CFDs based on such prices, are highly volatile, may fluctuate rapidly, 

widely, irrespective of the overall market conditions and may result in loss of all the invested capital over a short 

period of time. 

(b) Cryptocurrency CFDs are not suitable and/or appropriate for all clients. Such products are highly complex, 

extremely risky, and highly speculative and as such clients must always make sure that are fully aware and 

understand their specific characteristics and risks. Clients should not trade in such products if they don’t have the 

necessary knowledge and expertise or if they cannot bear the loss of the entire invested amount. 

(c) Cryptocurrency CFDs trading involves overnight financing fees. For more details please visit iFOREX Europe’s 

trading conditions page. 

(d) It is noted that the information in this document cannot and do not disclose or explain all of the risks and other 

significant aspects involved in dealing in Cryptocurrency CFDs. The Client should be aware of all the risks 

associated with trading on such products, and seek advice and consultation from an independent financial advisor 

if he/she has any doubts. iFOREX Europe does not provide such advice. If the Client does not understand the risks 

involved in trading in cryptocurrency CFDs, he/she should not trade at all. 
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