Όροι Χρήσης
Καλώς ήλθατε στο www.cpbaedak.gr, το δικτυακό τόπο της CPB ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (η «CPB ASSET
MANAGEMENT» ή η «Εταιρεία»). Η επίσκεψη και η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου δηλώνει την ανεπιφύλακτη
και πλήρη αποδοχή των κατωτέρω όρων από τον επισκέπτη/χρήστη και την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας.
Παροχή πληροφοριών και ενημέρωσης – Ευθύνη
Ο παρών δικτυακός τόπος προορίζεται για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς και παρέχει βασικές πληροφορίες
σχετικά με τα Αμοιβαία Κεφάλαια και λοιπούς Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) που
διαχειρίζεται ή αντιπροσωπεύει η CPB ASSET MANAGEMENT, καθώς και άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και
υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία.
Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου γίνεται με ευθύνη του χρήστη, ο οποίος αποδέχεται ότι οι πληροφορίες και
οι υπηρεσίες προσφέρονται ως έχουν, δίχως εγγύηση ρητή ή έμμεσα δηλωμένη. Οποιαδήποτε πληροφορία
παρέχεται στους επισκέπτες/χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ή μπορεί να
εκληφθεί, ευθέως ή εμμέσως, ως παρότρυνση, προτροπή ή προσφορά για τη διενέργεια οποιαδήποτε συναλλαγής ή
σύναψης σύμβασης ή ως επενδυτική συμβουλή, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των επισκεπτών/χρηστών
να αξιολογήσουν το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην προσωπική τους κρίση
και βούληση. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τις επενδυτικές ή άλλες πράξεις στις οποίες
προβαίνει ο κάθε επισκέπτης/χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου, βασιζόμενος καθ’ οιονδήποτε τρόπο στις
πληροφορίες ή το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου.
Η CPB ASSET MANAGEMENT καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που
εμφανίζονται κάθε φορά στον παρόντα δικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς και αληθείς, δεν φέρει
όμως οιαδήποτε ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητά τους, ούτε για ενδεχόμενη ακρίβεια ή
αναλήθεια αυτών, ή για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις. Η CPB ASSET MANAGEMENT δεν παρέχει κανενός είδους
εγγύηση σχετικά με την χρήση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, από την άποψη της πληρότητας,
της ορθότητας, της ακρίβειας, της καταλληλότητας, της χρησιμότητας, της αξιοπιστίας αυτού ή από οποιαδήποτε
άλλη άποψη. Αν και δίδεται ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή στο περιεχόμενο και τον τρόπο με τον οποίο αυτό
παρουσιάζεται στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί για τον τρόπο με τον
οποίο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να επεξεργαστεί από τρίτους. Περαιτέρω, η Εταιρεία δεν υπόσχεται ούτε
εγγυάται ότι η λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου θα είναι αδιάκοπη, απρόσκοπτη ή χωρίς σφάλματα, ότι τα
ελαττώματα των ιστοσελίδων του παρόντος δικτυακού τόπου θα διορθώνονται ή ότι οι ιστοσελίδες του παρόντος
δικτυακού τόπου δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία. Ως εκ τούτου, σε καμία περίπτωση,
συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Εταιρείας για οποιαδήποτε ζημία τυχόν
προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη οιασδήποτε φύσεως, άμεσης ή έμμεσης, θετικής, αποθετικής ή άλλης, αναφορικά
με τον παρόντα δικτυακό τόπο ή την χρήση αυτού, ή αδυναμία χρήσης αυτού, για απώλεια πληροφοριών που
αποστέλλονται μέσω του δικτυακού τόπου, για ελάττωμα ή καθυστέρηση λειτουργίας, διακοπής ή αδυναμίας
επικοινωνίας, ιών ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναφερομένων των πιο πάνω περιπτώσεων ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά.
Σύνδεσμοι
Ο παρών δικτυακός τόπος δύναται να περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι
μπορούν να χρησιμεύσουν σαν μία επιπλέον πηγή πληροφοριών. Η σύνδεση προς άλλους δικτυακούς τόπους
παρέχεται για εξυπηρέτηση των επισκεπτών και δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι η CPB ASSET MANAGEMENT
εγκρίνει τον εν λόγω δικτυακό τόπο ή τα παρουσιαζόμενα εκεί προϊόντα ή/και υπηρεσίες. Σε καμία περίπτωση η
Εταιρεία δεν εγγυάται για το επίπεδο και την ποιότητα των ως άνω δικτυακών τόπων, ούτε αναλαμβάνει
οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους. Οι
σύνδεσμοι με άλλες πηγές του διαδικτύου και η χρήση των υπηρεσιών τους λαμβάνουν χώρα με ίδια ευθύνη του
επισκέπτη/χρήστη. Η CPB ASSET MANAGEMENT διατηρεί το δικαίωμα να παύσει οποτεδήποτε τις συνδέσεις προς
άλλους δικτυακούς τόπους.
Πνευματική ιδιοκτησία
Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου πλην των παρεχόμενων συνδέσμων,
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών,
σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο
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πνευματικής ιδιοκτησίας της CPB ASSET MANAGEMENT, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων,
και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Κατά συνέπεια, απαγορεύεται
ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση,
«φόρτωση» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, οιουδήποτε
τμήματος του παρόντος δικτυακού τόπου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. Αποκτώντας
πρόσβαση σε οιοδήποτε τμήμα του δικτυακού τόπου ο χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα αναδιανείμει οιαδήποτε
πληροφορία εμπεριέχεται στις σελίδες του. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή
τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνον, χωρίς
πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής
του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του παρόντος δικτυακού τόπου
διέπεται από τους όρους του παρόντος και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού όσο και του Ευρωπαϊκού
Δικαίου. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από τη νομοθεσία
στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο παρών δικτυακός τόπος δεν
διατηρεί ηθελημένα αρχεία προσωπικών δεδομένων, αλλά ακόμα και αν διατηρεί τέτοια στοιχεία ως αποτέλεσμα
αυτοματοποιημένων ενεργειών ή ενεργειών του χρήστη, τα στοιχεία αυτά διατηρούνται αποκλειστικά για λόγους
επικοινωνίας, καταγραφής παραπόνων, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών από την CPB
ASSET MANAGEMENT. Επιπλέον, στην περίπτωση των συνδέσεων προς άλλους δικτυακούς τόπους (links), η Εταιρεία
δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Σε
κάθε περίπτωση πάντως ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα, αφού
επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα της CPB ASSET MANAGEMENT και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του
αρχείου, να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.
Τροποποιήσεις
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του
παρόντος δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων όρων, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση, παρά μόνο με την ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού της τόπου.
Εφαρμοστέο Δίκαιο / Δωσιδικία
Εφαρμοστέο Δίκαιο ορίζεται το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια για την επίλυση κάθε τυχόν διαφοράς, ορίζονται τα
αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών. Ο χρήστης του δικτυακού τόπου ρητά συμφωνεί ότι σε περίπτωση που ασκηθεί
κατά της Εταιρείας οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής
δική του παράβαση, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης πληροφοριών για την παράνομη διάθεση προϊόντων που
αναφέρονται στον παρόντα δικτυακό τόπο ή παράνομης σύνδεσης με αυτόν (link), αναλαμβάνει την υποχρέωση,
αφενός, να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και, αφετέρου, να αποζημιώσει την CPB ASSET
MANAGEMENT στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.
Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές, Ενημερωτικά Δελτία Α/Κ κλπ
Οι επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου καλούνται να ανατρέχουν στις Βασικές Πληροφορίες για τους
Επενδυτές και στα Ενημερωτικά Δελτία και τα συνημμένα σε αυτά Παραρτήματα, τα οποία περιέχουν όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες για τη συμμετοχή επενδυτών σε Αμοιβαία Κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται ή σε ΟΣΕΚΑ
που αντιπροσωπεύει η CPB ASSET MANAGEMENT. Οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές παρέχονται στους
πελάτες από την Εταιρεία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής σε Αμοιβαία Κεφάλαια τα οποία
διαχειρίζεται ή σε ΟΣΕΚΑ που αντιπροσωπεύει η Εταιρεία και τα Ενημερωτικά Δελτία, ο Κανονισμός ή τα
Καταστατικά Έγγραφα, και οι τελευταίες Εκθέσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, τα οποία διαχειρίζεται ή των ΟΣΕΚΑ,
που αντιπροσωπεύει η Εταιρεία διανέμονται δωρεάν κατόπιν αίτησης στην έδρα της Εταιρείας. Για ερωτήματα
σχετικά με τα ανωτέρω θέματα ο επισκέπτης θα πρέπει να απευθύνεται στην CPB ASSET MANAGEMENT στο κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών στo τηλέφωνο 213 0101222 ή στο δίκτυο διάθεσης των προϊόντων της.
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