Όροι χρήσης

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε με προσοχή

Σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2014

Με την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα www.emergowealth.net (η «Ιστοσελίδα») πιστοποιείτε
ότι είσαστε επιχειρηματικός χρήστης άνω των 18 ετών με άδεια να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα
και ότι συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις (τους
«Όρους»).
Οι Όροι αυτοί διέπουν την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα εκτός από τις περιπτώσεις όπου
ισχύουν διαφορετικοί όροι σε σχέση με συγκεκριμένες ενότητες της Ιστοσελίδας και οι οποίοι
εμφανίζονται σε αυτές τις ενότητες. Εάν δε συμφωνείτε με τη συμμόρφωση με αυτούς τους
όρους, τότε είναι προτιμότερο να μη χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα. Για σκοπούς
διευκρίνισης, αναφορές σε «εμείς», «μας», «οι ίδια» στα πλαίσια αυτών των όρων, είναι
αναφορές στην Emergo Wealth Limited και οποιαδήποτε συνδεδεμένη ή συγγενική εταιρεία.
Οι όροι αυτοί τροποποιούνται ανά τακτά διαστήματα και αντίγραφό των τροποποιημένων
όρων θα αναρτάται στην Ιστοσελίδα. Οι όροι αυτοί καθίστανται δεσμευτικοί από τη στιγμή της
ανάρτησής τους στην Ιστοσελίδα. Εισηγούμαστε όπως επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα σε τακτά
χρονικά διαστήματα έτσι ώστε να διατηρείστε ενήμεροι για τις όποιες αλλαγές έχουν στους
Όρους.
A. Πρόσβαση
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Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε την πρόσβαση σε ορισμένες ενότητες της
Ιστοσελίδας, οι οποίες θα είναι προσβάσιμες από εγκεκριμένους και εγγεγραμμένους
χρήστες μόνο. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε ενότητα απαιτεί να εγγραφείτε προτού
αποκτήσετε πρόσβαση, συμφωνείτε ότι θα παρέχετε αληθή, ακριβή, επικαιροποιημένα και
ολοκληρωμένα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων και χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, του
ονόματος χρήστη, του κωδικού πρόσβασης καθώς επίσης και του ονόματος, της διεύθυνσης,
του αριθμού τηλεφώνου και μιας έγκυρης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («Στοιχεία
Λογαριασμού»). Συμφωνείτε ότι θα επικαιροποιείτε τα Στοιχεία Λογαριασμού σας όποτε αυτό
είναι αναγκαίο και ότι τα στοιχεία που θα τηρούνται θα είναι ακριβή. Η Emergo Wealth Limited
θα χρησιμοποιεί τα Στοιχεία Λογαριασμού σας σύμφωνα με την Πολιτική Εμπιστευτικότητας
της.
Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του ονόματος χρήστη, του κωδικού πρόσβασης
ή του λογαριασμού σας, συμφωνείτε ότι θα μας ενημερώσετε αμέσως. Η Emergo Wealth
Limited δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για τυχόν απώλειες συνεπεία μη εξουσιοδοτημένης
χρήσης του λογαριασμού σας και συμφωνείτε όπως αποζημιώσετε την Emergo Wealth Limited
σε περίπτωση ακατάλληλης, μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης χρήσης του λογαριασμού
σας.
B. Άδεια χρήσης της Ιστοσελίδας
Η Emergo Wealth Limited σας παραχωρεί περιορισμένη, μη αποκλειστική άδεια
πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας σύμφωνα με τους Όρους, η οποία δε μπορεί να
μεταβιβαστεί. Οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας η οποία δεν επιτρέπεται ρητά από τους
Όρους, απαγορεύεται αυστηρά.
Γ. Πνευματική ιδιοκτησία
Αποδέχεστε ότι η Emergo Wealth Limited είναι ο ιδιοκτήτης η κατέχει την άδεια όλων των
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και του περιεχομένου που προσφέρει η Ιστοσελίδα.
Ολόκληρη η πνευματική ιδιοκτησία και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή σε σχέση με
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το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, ανήκουν στους δημιουργούς του περιεχομένου και δυνατό
να προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλες
συμβάσεις και υπόκεινται στους αντίστοιχους περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση τους.
Μπορείτε να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας για ενημέρωσή σας και για τους σκοπούς της
επιχείρησής σας και μπορείτε να κάνετε αντίγραφα των σελίδων της μόνο για δική σας
εσωτερική χρήση και νοουμένου ότι θα αφήσετε ανέπαφες όλες τις προειδοποιήσεις περί
πνευματικής ιδιοκτησίας. Οποιαδήποτε αλλοίωση, αναμετάδοση, αντιγραφή ή χρήση του
περιεχομένου της Ιστοσελίδας για δημόσιο ή εμπορικό σκοπό (εξαιρουμένης της εσωτερικής
χρήσης για τους σκοπούς της επιχείρησής σας) απαγορεύεται. Τα ακόλουθα αποτελούν
εμπορικά σήματα ή επωνυμίες της Emergo Wealth Limited: Emergo Wealth Limited και το
σχέδιο του λογότυπου της, καθώς και άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, γραφικά και
λογότυπα της Emergo Wealth Limited (συλλογικά τα «Εμπορικά Σήματα της Emergo Wealth
Limited) τα οποία χρησιμοποιούνται στην παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών της Emergo
Wealth Ltd. Η Ιστοσελίδα δυνατό να περιέχει εμπορικά σήματα, γραφικά και λογότυπα τρίτων.
Δεν σας έχει παραχωρηθεί κανένα δικαίωμα ή άδεια αναφορικά με τα εμπορικά σήματα της
Emergo Wealth Limited ή οποιουδήποτε τρίτου.
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Δ. Περιορισμοί
Συμφωνείτε ότι: 1) δε θα χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα για να αναπαράξετε, να αναμεταδώσετε
να παρουσιάσετε ή να διανέμετε υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε μέσο και με
οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Emergo Wealth Ltd. 2) Δε
θα αντιγράψετε, αποθηκεύσετε, αλλάξετε, τροποποιήσετε ή ετοιμάσετε οποιαδήποτε συναφή
εργασία με το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ή να το αλλοιώσετε με οποιοδήποτε τρόπο. 3) Δε
θα χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραβιάζει αυτούς τους Όρους.
Συμφωνείτε ότι: α) δε θα υποδυθείτε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα ή να προβείτε σε
ψευδείς παραστάσεις αναφορικά με τη σχέση σας με οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα.
β) να εμπλακείτε στη διαδικασία εισχώρησης στα ηλεκτρονικά αρχεία ή διευθύνσεις ή άλλα
προσωπικά δεδομένα ή στην προσπάθεια υποκλοπής τέτοιων δεδομένων ή σε οποιαδήποτε
άλλη δραστηριότητα με σκοπό να αποκτήσετε στοιχεία χρηστών ή άλλες πληροφορίες οι οποίες
είναι διαθέσιμες μέσω της Ιστοσελίδας. γ) δεν θα αποστέλλετε συσσωρευμένες επιστολές
ή συστήματα πυραμίδας μέσω της Ιστοσελίδας. δ) δε θα επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε άλλους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, μέσω της Ιστοσελίδας,
ή ε) δε θα χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα κατά τρόπο που να καταστρέφει, υπερφορτώνει,
καταστρέφει ή βλάπτει την Ιστοσελίδα ή να παρεμβείτε στη χρήση και πλοήγηση της
Ιστοσελίδας από οποιονδήποτε άλλο χρήστη.
Ε. Πολιτική Εμπιστευτικότητας και Καταχώρηση Στοιχείων
Εκτός και αν αναφέρεται ξεχωριστά στους Όρους, η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκειται στην
Πολιτική Εμπιστευτικότητας της Emergo Wealth Limited. Εξαιρουμένων των προσωπικά
αναγνωρίσιμων δεδομένων, τα οποία διέπονται από την Πολιτική Εμπιστευτικότητας,
οποιοδήποτε υλικό αναρτήσετε στη Ιστοσελίδα ή διακινήσετε μέδω αυτής θα θεωρηθεί ως
μη εμπιστευτικό και ως μη ιδιόκτητο. H Emergo Wealth Limited δε θα έχει καμία υποχρέωση
σε σχέση με αυτό το υλικό. Οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό το οποίο θα αναρτήσετε στην
Ιστοσελίδα ή θα διακινήσετε μέσω αυτής θα παραμείνει στην ιδιοκτησία μας και με την
αποστολή τέτοιου υλικού συμφωνείτε ότι μπορούμε και εμείς να το χρησιμοποιήσουμε για τον
οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς να πρέπει να καταβάλουμε την όποια αποζημίωση προς εσάς.
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Αποποίηση ευθύνης
Η Ιστοσελίδα παρέχεται «ως έχει». Οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με δική
σας ευθύνη. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον Νόμο, η Emergo Wealth Limited
αποκλείει όλες τις εγγυήσεις, ρητές ή νοούμενες (οι οποίες περιλαμβάνουν, χωρίς να
περιορίζονται σε, νοούμενες εγγυήσεις αποδεκτής ποιότητας, καταλληλότητας για το σκοπό
και τη χρήση εύλογης επιμέλειας και ικανότητας). Η Emergo Wealth Limited δεν προβαίνει
στις οποιεσδήποτε παραστάσεις και δεν παρέχει τις οποιεσδήποτε εγγυήσεις ότι η Ιστοσελίδα
θα είναι απαλλαγμένη από κακόβουλα ή προβληματικά λογισμικά, παρεμβάσεις, επιθέσεις ή
παραβίαση της ασφάλειας της.
Παρόλο που έχουμε εργαστεί επιμελώς έτσι ώστε να παρέχουμε ακριβείς και ολοκληρωμένες
πληροφορίες, η χρήση της Ιστοσελίδας προσφέρεται χωρίς την οποιαδήποτε χρέωση και
δεν αναλαμβάνουμε την οποιαδήποτε ευθύνη έναντι στον οποιονδήποτε για τυχόν απώλεια
ή ζημία δυνατόν να προκύψει, είτε άμεσα είτε έμμεσα, από τη χρήση της Ιστοσελίδας (ή την
αδυναμία για ορθή χρήση της) ή από πληροφορίες τις οποίες περιέχει. Όλες οι πληροφορίες
στη Ιστοσελίδα πιθανόν να περιέχουν λάθη ή παραλείψεις και είναι δυνατό να τροποποιηθούν
χωρίς ειδοποίηση. Οποιεσδήποτε προβλέψεις, απόψεις, υποθέσεις ή υπολογισμοί περιέχονται
στην Ιστοσελίδα, εξυπηρετούν μόνο ως παραδείγματα και πιθανόν να μην αντιπροσωπεύουν
τις τρέχουσες ή μελλοντικές αποδόσεις επενδύσεων.
Στ. Ευθύνη
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Η Emergo Wealth Limited δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την έμμεσες, γενικές, ειδικές,
παρεπόμενες, επακόλουθες, παραδειγματικές ή άλλες ζημίες (οι οποίες περιλαμβάνουν,
χωρίς να περιορίζονται σε, απώλεια κέρδους, διακοπή εργασιών, αλλοίωση αρχείων,
απώλεια στοιχείων της επιχείρησης ή οποιαδήποτε άλλη χρηματική απώλεια) σε σχέση με
την Ιστοσελίδα, τη χρήση της ή την αδυναμία χρήσης της, έστω και αν η Emergo Wealth
Limited έχει προειδοποιηθεί για το ενδεχόμενο παρόμοιων ζημιών. Καμία προφορική ή
γραπτή πληροφορία ή συμβουλή εκ μέρους της Emergo Wealth Limited δεν αποτελεί εγγύηση
και ούτε εσείς ούτε οποιοσδήποτε τρίτος μπορείτε να βασιστείτε σε τέτοιες πληροφορίες ή
συμβουλές.
Ζ. Γενικά
Συμφωνείτε ότι θα συμμορφώνεστε με όλους τους σχετικούς νόμους οι οποίοι διέπουν τη
χρήση της Ιστοσελίδας.
H Emergo Wealth Limited ή οι συνεργάτες της δύνανται να παρουσιάζουν διαφημίσεις ή άλλο
συναφές υλικό εντός ή μέσω της Ιστοσελίδας. Οι συναλλαγές σας με, ή συμμετοχή σας σε,
διαφημίσεις οποιωνδήποτε διαφημιστών εντός ή μέσω της Ιστοσελίδας γίνονται αποκλειστικά
ανάμεσα σε εσάς και αυτούς και η συμμετοχή σας υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις
που έχουν θέσει. Η Emergo Wealth Limited δε φέρει καμία ευθύνη για την όποια ζημία ή
απώλεια οποιασδήποτε μορφής συνεπεία τέτοιων συναλλαγών ή ως αποτέλεσμα της
ύπαρξης υλικού τρίτων στην Ιστοσελίδα.
Οι σύνδεσμοι στην Ιστοσελίδα αυτή και άλλες τις οποίες πιθανό να διαχειριζόμαστε μπορεί να
οδηγούν σε ιστοσελίδες τρίτων. Το περιεχόμενο, η ορθότητα και λειτουργία τέτοιων ιστοσελίδων
είναι πέραν του ελέγχου που μπορεί να ασκήσει η Emergo Wealth Limited και δε μπορούμε
να αναλάβουμε την οποιαδήποτε ευθύνη για αυτές τις ιστοσελίδες, ούτε και συμμεριζόμαστε
το περιεχόμενό τους. Πιο συγκεκριμένα, όλες σας οι συναλλαγές με διαχειριστές άλλων
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ιστοσελίδων υπόκεινται στους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις εάν υπάρχουν.
Οι Όροι αυτοί, καθορίζονται στη συμφωνία και συναντίληψη ανάμεσα στα μέρη που σχετίζονται
με τη χρήση της Ιστοσελίδας και αντικαθιστούν όλους τους όρους οι οποίοι φέρονται να
έχουν εφαρμοστεί. Οι Όροι αυτοί διέπονται από τους Νόμους της Κύπρου και συμφωνείτε
να υπαχθείτε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Κυπριακών δικαστηρίων.
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Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σε σχέση με τους όρους χρήσης, μπορείτε να
επικοινωνήσετε με το Τμήμα Συμμόρφωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση compliance@
emergowealth.net ή στο τηλέφωνο +357 22 449122.
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