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Όροι Χρήσης – Δήλωση  Αποποίησης Ευθύνης 

⚫ Ο παρών Ιστότοπος λειτουργεί και τηρείται από την εταιρεία με την επωνυμία 

«AMBROSIA CAPITAL HELLAS MON. ΑΕΠΕΥ» (στο εξής  «Εταιρεία»),  η οποία είναι 

καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 157516901000, έχει αδειοδοτηθεί 

και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, Αθήνα) με 

αριθμό άδειας λειτουργίας 3/908/22.3.2021. Τα γραφεία της βρίσκονται στον Άλιμο Αττικής, 

επί της Λ. Αλίμου αρ. 7. 

⚫ Με την είσοδό σας στον παρόντα Ιστότοπο δηλώνετε ότι έχετε κατανοήσει και 

συμφωνείτε με τους ακόλουθους Όρους Χρήσης («οι Όροι») που αφορούν τον Ιστότοπο 

αυτό, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών που εμφανίζονται σε αυτόν. Ο 

επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του Ιστότοπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους 

Όρους. Η χρήση των σελίδων του συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων. Η 

εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει,  τροποποιήσει, προσθέσει ή  αφαιρέσει τμήματα 

των Όρων χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. 

Προτείνουμε να επανεξετάζετε τους Όρους περιοδικά για πιθανές αλλαγές. Η περαιτέρω 

χρήση των σελίδων του Ιστότοπου της Εταιρείας μας μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την 

ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιημένων Όρων από τον επισκέπτη/χρήστη. 

⚫ Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο του 

Ιστότοπου να ανταποκρίνεται στη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, ορθότητα, χρονική εγγύτητα, 

πληρότητα και διαθεσιμότητα, δεν μπορεί όμως να παρέχει καμία εγγύηση – ρητή ή σιωπηρή 

– και επομένως σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οιαδήποτε απώλεια ή ζημία, άμεση 

ή έμμεση, τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη εξ αφορμής της χρήσης του Ιστότοπου. 

Η παρούσα ιστοσελίδα προορίζεται για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς και παρέχει 

βασικές πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και τις επενδυτικές υπηρεσίες που παρέχει η 

εταιρία. Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον 

παρόντα δικτυακό τόπο σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν ή μπορεί να εκληφθούν, 

ευθέως ή εμμέσως, ως παρότρυνση, προτροπή ή προσφορά για τη διενέργεια οποιαδήποτε 

πράξεως ή σύναψης σύμβασης ή ως επενδυτική συμβουλή. Αντιθέτως η αξιολόγηση των 

παρεχόμενων πληροφοριών εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη ο οποίος 

οφείλει να ενεργεί σε κάθε περίπτωση βασιζόμενος αποκλειστικά και μόνο στην ιδιωτική του 

βούληση και πρωτοβουλία. Κανένα μέρος του υλικού που περιέχεται στον Ιστότοπο δεν 

αποτελεί ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί προσφορά ή σύσταση για την 

πραγματοποίηση ή μη επένδυσης ή πρόσκληση για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε 

συναλλαγής ή για την αγορά υπηρεσιών από την εταιρία και σε καμία περίπτωση δεν συνιστά 

επενδυτική συμβουλή. Οι υπηρεσίες της Εταιρείας παρέχονται αποκλειστικά στο πλαίσιο 

σχετικής/ών σύμβασης/ων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που υπογράφουν οι πελάτες 

της Εταιρείας και σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία. 

⚫ Όσοι αποκτούν πρόσβαση σε αυτό τον Ιστότοπο το κάνουν με δική τους 

πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωσή τους με το ισχύον νομικό και 

κανονιστικό πλαίσιο, δεν θα τον χρησιμοποιούν με οποιοδήποτε τρόπο που θα παραβιάζει 

τους νόμους, τους κανονισμούς ή τους κώδικες δεοντολογίας ούτε θα προβαίνουν σε 

καταχρηστική χρήση του περιεχομένου του, ειδάλλως θα είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε 

ζημία προκύψει στην εταιρία. Στην περίπτωση που η Εταιρεία έχει εκδώσει και σας έχει 
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παραδώσει κωδικούς πρόσβασης, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να 

τους διατηρείτε ασφαλείς και εμπιστευτικούς. 

⚫ Το “ambrosiacapital.gr” παραπέμπει σε άλλους ιστότοπους υπό μορφή συνδέσμων 

(links) αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες τους, καθώς και 

για τους όρους διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων που αυτοί 

χρησιμοποιούν, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Ο επισκέπτης/ χρήστης των 

συνδεδεμένων ιστότοπων ευθύνεται αποκλειστικά για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν 

προκύψει λόγω του περιεχομένου ή/και των υπηρεσιών τους.  

⚫ Όλο το περιεχόμενο του Ιστότοπου, όπως ενδεικτικά εταιρικές επωνυμίες, εμπορικά 

σήματα, διακριτικοί τίτλοι, φωτογραφίες, κείμενα, ειδήσεις, εικόνες, γραφικά, απεικονίσεις, 

σχέδια, και όλα γενικώς τα αρχεία αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της 

εταιρίας και προστατεύονται από το εκάστοτε ισχύον ελληνικό και ευρωπαϊκό/διεθνές 

δίκαιο, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται 

ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, φόρτωση, πώληση, 

μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιοδήποτε 

τρόπο, τμηματικά, περιληπτικά ή ολικά, του περιεχομένου του Ιστοτόπου χωρίς την ρητή 

προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. 

⚫ Η Εταιρεία συμμορφώνεται με το εθνικό και ευρωπαϊκό νομικό και κανονιστικό 

πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων, έχει δε θεσπίσει και τηρεί Πολιτική 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στον παρόντα 

Ιστότοπο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το 

“ambrosiacapital.gr” χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση της – 

ηλεκτρονικής ή άλλης – αλληλογραφίας και σε καμία περίπτωση δεν πωλούνται, 

ενοικιάζονται ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαβιβάζονται ή/και κοινοποιούνται σε τρίτους. 

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση των στοιχείων επιβάλλεται 

από ρητή διάταξη νόμου και αποκλειστικά προς τις αρμόδιες αρχές. Η συλλογή, επεξεργασία 

και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων από το “ambrosiacapital.gr” υπόκειται στους 

όρους της παρούσας δήλωσης απορρήτου καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής 

νομοθεσίας και του ευρωπαϊκού δικαίου για την προστασία του ατόμου και την προστασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Ο επισκέπτης / χρήστης του “ambrosiacapital.gr” 

διατηρεί όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις ελληνικές και ευρωπαϊκές διατάξεις 

καθώς και τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, συμπλήρωσης και διαγραφής των 

προσωπικών του δεδομένων. Επίσης, το “ambrosiacapital.gr” δεν ευθύνεται για περιπτώσεις 

συλλογής προσωπικών δεδομένων από τους συνδεδεμένους ιστότοπους. Η παρούσα 

δήλωση απορρήτου ισχύει μόνο για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, 

επεξεργάζονται και διαχειρίζονται από το “ambrosiacapital.gr”. 

⚫ Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, τους κανονισμούς του 

ευρωπαϊκού δικαίου και τις σχετικές διεθνείς διατάξεις, θα ερμηνεύονται δε με βάση τους 

κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού 

σκοπού των σχετικών δικαιωμάτων. Εάν κάποιος όρος κριθεί αντίθετος προς το νόμο, δεν θα 

θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Τυχόν διαφορές που προκύπτουν από τη χρήση του 

Ιστότοπου, που δεν έχουν διευθετηθεί εξωδίκως, θα υπόκεινται στην αποκλειστική  

δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας. Το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο 

λειτουργίας της Εταιρείας είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της εποπτεύουσας την Εταιρεία 

Αρχής, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr). Ο Ιστότοπος δεν απευθύνεται σε 

http://www.hcmc.gr/
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πρόσωπα στην περιοχή δικαιοδοσίας των οποίων (λόγω της εθνικότητας, κατοικίας ή άλλης 

αιτίας) η διαθεσιμότητα του Ιστότοπου ή/και η πρόσβαση σε αυτόν απαγορεύεται.   

⚫ Αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του ιστότοπου που 

άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων καθώς και για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, 

παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στο  

legal@ambrosiacapital.gr ή τηλεφωνικώς στο +30 210 3004890 

 

 


