ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ
Όροι Υρήζης
Ο επηζθέπηεο /ρξήζηεο ησλ ζειίδσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Δηαδηθηπαθνχ καο ηφπνπ νθείιεη
λα δηαβάζεη πξνζεθηηθά ηνπο φξνπο ρξήζεο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ
αθνινπζνχλ πξηλ απφ ηελ επίζθεςε ή ηε ρξήζε ησλ ζειίδσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ καο θαη ζε
πεξίπησζε δηαθσλίαο νθείιεη λα κελ θάλεη ρξήζε ηνπο. Εηδάιισο ηεθκαίξεηαη φηη ηνπο
απνδέρεηαη θαη παξαρσξεί ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ. Οη θαησηέξσ φξνη ρξήζεο ηζρχνπλ γηα ην
ζχλνιν ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη γηα φ,ηη γεληθά πεξηιακβάλεηαη ζηηο ζειίδεο ηνπ Δηαδηθηπαθνχ
καο ηφπνπ.
Η ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε (εθεμήο γηα ιφγνπο ζπληνκίαο ε Δηθαηνχρνο)
δχλαηαη νηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή λα ηξνπνπνηεί ηνπο παξφληεο φξνπο ρξήζεο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο, νη δε ρξήζηεο / επηζθέπηεο νθείινπλ θάζε θνξά λα ειέγρνπλ γηα ελδερφκελεο
αιιαγέο θαη εθφζνλ εμαθνινπζνχλ ηε ρξήζε εηθάδεηαη φηη απνδέρνληαη ηνπο
ηξνπνπνηεκέλνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. ε αληίζεηε πεξίπησζε νθείινπλ λα απέρνπλ
απφ ηε ρξήζε /επίζθεςε ηνπ Δηαδηθηπαθνχ καο ηφπνπ.
Δικαιώμαηα πνεσμαηικής και βιομητανικής ιδιοκηηζίας
Σν ζχλνιν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Δηαδηθηπαθνχ καο ηφπνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ,
ελδεηθηηθά αιιά φρη πεξηνξηζηηθά, θεηκέλσλ, εηδήζεσλ, γξαθηθψλ, θσηνγξαθηψλ,
ζρεδηαγξακκάησλ, απεηθνλίζεσλ, παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη γεληθά θάζε είδνπο αξρείσλ
απνηειεί αληηθείκελν πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη δηέπεηαη απφ ηηο εζληθέο θαη δηεζλείο
δηαηάμεηο πεξί Πλεπκαηηθήο Θδηνθηεζίαο, κε εμαίξεζε ηα ξεηψο αλαγλσξηζκέλα δηθαηψκαηα
ηξίησλ. πλεπψο, απαγνξεχεηαη ξεηά ε αλαπαξαγσγή, αλαδεκνζίεπζε, αληηγξαθή,
απνζήθεπζε, πψιεζε, κεηάδνζε, δηαλνκή, έθδνζε, εθηέιεζε, «θφξησζε (download)»,
κεηάθξαζε, ηξνπνπνίεζε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ηκεκαηηθά ε πεξηιεπηηθά ρσξίο ηε ξεηή
πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Δηθαηνχρνπ.
Καη’ εμαίξεζε, επηηξέπεηαη ε κεκνλσκέλε απνζήθεπζε θαη αληηγξαθή ηκεκάησλ ηνπ
πεξηερνκέλνπ ζε απιφ πξνζσπηθφ ππνινγηζηή γηα απζηεξά πξνζσπηθή ρξήζε, ρσξίο
πξφζεζε εκπνξηθήο ή άιιεο εθκεηάιιεπζεο θαη πάληα ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο αλαγξαθήο
ηεο πεγήο πξνέιεπζήο ηνπ, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν παξαρψξεζε
δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.
Ό,ηη άιιν πεξηιακβάλεηαη ζηηο ειεθηξνληθέο ζειίδεο ηνπ Δηαδηθηπαθνχ καο ηφπνπ θαη απνηειεί
θαηνρπξσκέλα ζήκαηα θαη πξντφληα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηξίησλ αλάγεηαη ζηε δηθή ηνπο
ζθαίξα επζχλεο θαη νπδφισο έρεη λα θάλεη κε ηνλ δηθφ καο Δηαδηθηπαθφ ηφπν.

Τποτρεώζεις επιζκέπηη / τρήζηη
Ο επηζθέπηεο / ρξήζηεο ηνπ Δηαδηθηπαθνχ καο ηφπνπ νθείιεη αθελφο κελ λα ζπκκνξθψλεηαη
κε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ειιεληθνχ, Επξσπατθνχ θαη Δηεζλνχο Δηθαίνπ θαη ηε
ζρεηηθή λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, αθεηέξνπ δε λα απέρεη απφ θάζε
παξάλνκε θαη θαηαρξεζηηθή ρξήζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Δηαδηθηπαθνχ
καο ηφπνπ. Επίζεο, νθείιεη λα ζπκπεξηθέξεηαη θφζκηα, επγεληθά θαη δηαθξηηηθά θαηά ηελ
δηάξθεηα επίζθεςήο ηνπ θαη ρξήζεο ηνπ Δηαδηθηπαθνχ καο ηφπνπ, ελψ απαγνξεχεηαη ξεηά ε
πηνζέηεζε πξαθηηθψλ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ ή άιισλ πνπ αληίθεηληαη ζηελ NETIQUETTE
(Κψδηθαο πκπεξηθνξάο Χξεζηψλ ΘΝΣΕΡΝΕΣ). Οηαδήπνηε δεκία πξνθιεζεί ζηελ Δηθαηνχρν,
ζην Δηαδηθηπαθφ καο ηφπν ή ζην Δηαδίθηπν γεληθφηεξα απνξξένπζα απφ ηελ θαθή ή αζέκηηε
ρξήζε ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ ρξήζηε / επηζθέπηε αλάγεηαη ζηε ζθαίξα ηεο
απνθιεηζηηθήο ηνπ επζχλεο.
Περιοριζμός εσθύνης ηης Σράπεζας
Η Δηθαηνχρνο ρσξίο λα εγγπάηαη θαη ζπλεπψο λα επζχλεηαη, θαηαβάιιεη ηε κέγηζηε δπλαηή
πξνζπάζεηα, ψζηε νη πιεξνθνξίεο θαη ην ζχλνιν ηνπ πεξηερνκέλνπ λα δηέπνληαη απφ ηε
κέγηζηε αθξίβεηα, ζαθήλεηα, ρξνληθή εγγχηεηα, πιεξφηεηα, νξζφηεηα θαη δηαζεζηκφηεηα. ε
θακία πεξίπησζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο ηεο ακέιεηαο, δελ πξνθχπηεη επζχλε ηεο
Δηθαηνχρνπ γηα νηαδήπνηε δεκία ηπρφλ πξνθιεζεί ζηνλ επηζθέπηε / ρξήζηε εμ αθνξκήο απηήο
ηεο ρξήζεο ηνπ Δηαδηθηπαθνχ καο ηφπνπ.
Οη πιεξνθνξίεο θαη νη ππεξεζίεο παξέρνληαη «σο έρνπλ», ρσξίο θακία εγγχεζε ξεηή ή
έκκεζε, ηηο νπνίεο φιεο ξεηά αξλείηαη ε Δηθαηνχρνο, αθφκε θαη εθείλεο πεξί
εκπνξεπζηκφηεηαο ή θαηαιιειφηεηαο
Η Δηθαηνχρνο ζε θακία πεξίπησζε δελ εγγπάηαη ηελ αδηάθνπε θαη άλεπ ιαζψλ παξνρή ησλ
ππεξεζηψλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο, νχηε αθφκε ηελ έιιεηςε «ηψλ», είηε πξφθεηηαη γηα ην
Δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν, είηε γηα θάπνην άιιν site server κέζσ ησλ νπνίσλ ιακβάλεηαη ην
πεξηερφκελν ηεο.
Ωο εθ ηνχηνπ ε Δηθαηνχρνο δελ επζχλεηαη ζε θακία πεξίπησζε γηα ηπρφλ απνζεηηθέο δεκίεο ή
δηαθπγφλ θέξδνο, άκεζε ή έκκεζε δεκία, ιήςε απφθαζεο, δηελέξγεηα ή κε ρξεκαηηζηεξηαθήο
ή άιιεο επελδπηηθήο ζπλαιιαγήο πξνεξρφκελε απφ ηελ ρξήζε ηνπ Δηαδηθηπαθνχ ηεο ηφπνπ.

Αποκλειζμός ζσμβοσλών
Οηηδήπνηε παξέρεηαη ζηνπο ρξήζηεο / επηζθέπηεο κέζσ ηνπ Δηαδηθηπαθνχ καο ηφπνπ δελ
απνηειεί ζε θακία πεξίπησζε, επζέσο ή εκκέζσο, παξφηξπλζε, ζπκβνπιή ή πξνηξνπή γηα
ηε δηελέξγεηα νπνηαδήπνηε επελδπηηθήο ή άιιεο πξάμεσο κε νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα, αιιά
ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ ρξεζηψλ / επηζθεπηψλ λα αμηνινγήζνπλ φ,ηη ηνπο
παξέρεηαη θαη λα ελεξγήζνπλ βαζηδφκελνη ζηελ ηδησηηθή ηνπο βνχιεζε, απνθιεηφκελεο
νπνηαζδήπνηε δηθήο καο επζχλεο θαηά ηα σο άλσ νξηδφκελα.

ύνδεζμοι (links) προς άλλα sites
Η Δηθαηνχρνο δελ επζχλεηαη γηα ην πεξηερφκελν θαη ηηο ππεξεζίεο άιισλ δηαδηθηπαθψλ
ηφπσλ ζηνπο νπνίνπο ν Δηαδηθηπαθφο καο ηφπνο παξαπέκπεη κέζσ
«ζπλδέζκσλ
(links)», hyperlinks ή δηαθεκηζηηθψλ banners νχηε εγγπάηαη ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπο.
Πξνβιήκαηα πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ θαηά ηελ επίζθεςε /ρξήζε ησλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ
ζηνπο νπνίνπο παξαπέκπνπκε αλάγνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηε ζθαίξα επζχλεο ησλ
αληίζηνηρσλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ, φπνπ θαη νθείιεηε λα απεπζχλεζηε. Η παξαπνκπή ζε
άιινπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο γίλεηαη πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ρξεζηψλ καο θαη ζε θακία
πεξίπησζε δελ δεκηνπξγεί νηαζδήπνηε κνξθήο δέζκεπζε γηα νπνηνλδήπνηε.
Αποζημίωζη
Ρεηά ζπκθσλείηαη κε ηελ παξνχζα φηη ζε πεξίπησζε πνπ αζθεζεί θαηά ηεο Δηθαηνχρνπ
νπνηαδήπνηε αγσγή, αμίσζε, δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή απνξξένπζα απφ νπνηαζδήπνηε κνξθήο
δηθή ζαο παξάβαζε, αλαιακβάλεηε ηελ ππνρξέσζε αθελφο λα παξέκβεηε ζηε ζρεηηθή
δηθαζηηθή δηαδηθαζία θαη αθεηέξνπ λα απνδεκηψζεηε ηελ Δηθαηνχρν ζηελ πεξίπησζε πνπ
ππνρξεσζεί ζε θαηαβνιή απνδεκίσζεο ή άιιεο δαπάλεο αιιά θαη γηα θάζε δεκία ηελ νπνία
ηπρφλ ππνζηεί.
Εθαρμοζηέο δίκαιο και λοιποί όροι
Η ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε φξσλ ρξήζεο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ειιεληθνχ Δηθαίνπ, ηηο
νδεγίεο θαη ηνπο Καλνληζκνχο ηνπ Επξσπατθνχ Δηθαίνπ θαη ηηο ζρεηηθέο Δηεζλείο δηαηάμεηο,
εξκελεχεηαη δε κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο, ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ θαη ηνπ
νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ ζθνπνχ ηνπ δηθαηψκαηνο.
Εάλ θάπνηνο φξνο θξηζεί αληίζεηνο πξνο ην λφκν θαη σο εθ ηνχηνπ άθπξνο ή αθπξψζηκνο,
παχεη απηνδηθαίσο λα ηζρχεη, ρσξίο ζε θακία πεξίπησζε λα ζίγεηαη ε ηζρχο ησλ ινηπψλ φξσλ.
Κακία ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο δε ζα ιακβάλεηαη ππφςε θαη δε ζα
απνηειεί ηκήκα απηήο, εάλ δελ έρεη δηαηππσζεί εγγξάθσο θαη δελ έρεη ελζσκαησζεί ζε απηή.
Αξκφδηα δηθαζηήξηα γηα ηπρφλ αλαθπφκελεο δηαθνξέο εμ αθνξκήο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο
είλαη ηα Δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ.

