Όροι και συνθήκες πρόσβασης στο διαδικτυακό τόπο της CFS
Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών
Υπηρεσιών
Αθήνα 31.5.2016
1.
Οι ιστοσελίδες (web site) της CFS Χρηματιστηριακή Ανώνυμη
Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (στο εξής: «Η Εταιρεία»),
εμπεριέχουν (και αποτελούν) αφενός μεν τρόπο και μέσο πληροφόρησης των
πελατών αφετέρου δε πλατφόρμα με την οποία οι πελάτες της, δύνανται να
δίδουν εντολές αγοράς και πώλησης μετοχών και άλλων χρηματοπιστωτικών
τίτλων.
2.
Η «Εταιρεία» μεριμνά, στο μέτρο του εφικτού, ώστε τα στοιχεία και οι
πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στις ιστοσελίδες της να είναι τα πλέον
πρόσφατα και να διακρίνονται για την ορθότητα, ακρίβεια, αξιοπιστία και
πληρότητα τους. Είναι αυτονόητο όμως ότι η «Εταιρεία » δεν εγγυάται την
ύπαρξη των χαρακτηριστικών αυτών στα στοιχεία και πληροφορίες που
διατίθενται μέσω των ιστοσελίδων αυτών. Η «Εταιρεία» δεν φέρει
οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τρίτου από την ανυπαρξία των
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, από (ενδεχόμενα) λάθη ή παραλείψεις που
εντοπισθούν τυχόν στα στοιχεία και πληροφορίες που εμπεριέχονται στις
ιστοσελίδες της ούτε και από τη χρήση των εμπεριεχόμενων σ’ αυτές
στοιχείων και πληροφοριών από εκείνους που την επισκέπτονται ούτε και από
την πρόσβαση στις ίδιες τις ιστοσελίδες.
3.
Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στις
ιστοσελίδες της «Εταιρείας» παρέχονται μόνο για τους σκοπούς της
πληροφόρησης εκείνων που τις επισκέπτονται και δεν συνιστούν, σε καμία
περίπτωση παροχή επενδυτικών συμβουλών ούτε και προτροπή για αγορά
ή/και πώληση τίτλων.
4.
Η διασύνδεση των συγκεκριμένων ιστοσελίδων με άλλες (ιστοσελίδες)
και η δυνατότητα που παρέχεται στους επισκέπτες τους για πρόσβαση στις
διασυνδεδεμένες ιστοσελίδες, λαμβάνει χώρα μόνο για τη διευκόλυνση των
συγκεκριμένων επισκεπτών. Κατά συνέπεια, η «Εταιρεία» δεν φέρει
οποιαδήποτε ευθύνη, έναντι οποιουδήποτε τρίτου από την αξιοποίηση της
δυνατότητας για πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα με την οποία
συνδέονται άμεσα ή έμμεσα οι δικές της ιστοσελίδες ή πολύ περισσότερο, για
χρήση στοιχείων και πληροφοριών που εμπεριέχονται σε τέτοιες ιστοσελίδες.
5.
Ο τρόπος σχεδίασης των ιστοσελίδων της «Εταιρείας» καθώς και το
σύνολο των στοιχείων και των πληροφοριών που εμπεριέχονται σ’ αυτήν (
εκτός από τα στοιχεία που προέρχονται από το Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του
Χρηματιστηρίου Αθηνών), αποτελούν δική της πνευματική ιδιοκτησία.
Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή, διανομή και διαβίβαση, με
οποιοδήποτε μέσο και τρόπο, των συγκεκριμένων στοιχείων και
πληροφοριών.
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6.
Όσον αφορά την αποστολή εντολών από πελάτες της «Εταιρείας» για
τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών, ισχύουν όσα συμφωνούνται
στη σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, στους Γενικούς Όρους
Συναλλαγών καθώς και σε κάθε πρόσθετη πράξη και συμβατικό κείμενο έχει
συναφθεί ανάμεσα σ’ αυτήν και σ’ εκείνους (τους πελάτες της). Επιπρόσθετα
όμως διευκρινίζεται ότι η εντολή πελάτη της «Εταιρείας» (που δίδεται μέσω
των ιστοσελίδων της) για τη διενέργεια συναλλαγών σε οποιοδήποτε
χρηματοπιστωτικό τίτλο, δεν υποχρεώνει (άνευ εταίρου) την «Εταιρεία» να την
εκτελέσει. Σημειώνεται επίσης ότι η «Εταιρεία» δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε
δυσλειτουργία του συστήματος παροχής, λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης
των εντολών πελατών της που προαναφέρθηκαν, για (ενδεχόμενα) λάθη από
παρεμβολές, για (ενδεχόμενες) θετικές ή αποθετικές ζημιές των πελατών της
που δημιουργούνται από προβλήματα που είναι δυνατόν να παρουσιασθούν
στο συγκεκριμένο τρόπο επικοινωνίας, από την (ενδεχόμενη) μη διαβίβαση
ή/και μη εκτέλεση των εντολών τους ή γενικότερα, από τεχνικούς λόγους και,
τέλος, για (ενδεχόμενες) παρεμβολές, πλαστοπροσωπίες, υποκλοπή ή
αποκρυπτογράφηση κωδικών, εσφαλμένη αναγραφή ή διαβίβαση μηνυμάτων.
7.
Οι πελάτες της «Εταιρείας» που χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες της για
διαβίβαση εντολών ή/και για επικαιροποίηση των προσωπικών τους
στοιχείων, αναλαμβάνουν κάθε ευθύνη για (ενδεχόμενες) ανακρίβειες, λάθη,
καθυστερήσεις ή παραλείψεις διαβίβασης πληροφοριών που οφείλονται σε
οποιοδήποτε λόγο και αιτία και αποδέχονται να αποκαταστήσουν
οποιαδήποτε σχετική ζημία της.
8.
Η «Εταιρεία» δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, για οποιαδήποτε
(ενδεχόμενη) θετική ή αποθετική ζημία των πελατών της που οφείλεται σε
παράνομες πράξεις τρίτων (ενδ.: υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών
και δεδομένων κ.ο.κ.) καθώς από τα προβλήματα που ενδέχεται να
παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (ενδ.: οι ιοί
(viruses), απώλεια δεδομένων κ.ο.κ.).
9.
Ο Πελάτης, εφ’ όσον δίδει εντολές για την διενέργεια χρηματιστηριακών
συναλλαγών μέσω των ιστοσελίδων της «Εταιρείας», αναλαμβάνει την ευθύνη
τόσο για την επιλογή του συστήματος όσο και για οποιοδήποτε πρόβλημα
λειτουργίας τυχόν παρουσιασθεί (ενδ.: καθυστερήσεις στη διαβίβαση ή μη
διαβίβαση εντολών, ανακρίβειες, λάθη στις εντολές του κ.ο.κ.) ανεξάρτητα
από τους λόγους που το προκάλεσαν.
10.
Η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις ιστοσελίδες της,
να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποιαδήποτε στοιχεία και
πληροφορίες που περιλαμβάνονται σ’ αυτές, χωρίς καμία προειδοποίηση.
11.
Η από μέρους σας πρόσβαση στις ιστοσελίδες της «Εταιρείας»
επιβεβαιώνει ότι έχετε κατανοήσει με επάρκεια και πληρότητα όσα παραπάνω
αναφέρονται καθώς και ότι συμφωνείτε απόλυτα και ανενδοίαστα με τους
όρους αυτούς.
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