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Όροι & Προϋποθέσεις: 

Αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων. Παρακαλούμε διαβάστε προτού προχωρήσετε. 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις (οι "Όροι"). Η BOC 
Asset Management Ltd («BOCAM») λειτουργεί ως εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ (UCITS) δυνάμει 
άδειας που της έχει παραχωρηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου η οποία ενεργεί ως η 
αρμόδια αρχή. 

Οι Όροι αυτοί καλύπτουν τη χρήση, τις πληροφορίες, το περιεχόμενο, τα εργαλεία, την παρουσίαση 
και την προώθηση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών και/ή βάσεων δεδομένων που δυνατόν να 
βρίσκονται σε όλες τις ιστοσελίδες που τυγχάνουν διαχείρισης από την BOCAM (η/οι 
"Ιστοσελίδα/ες της BOCAM"). Τρίτα πρόσωπα τα οποία αποτελούν προμηθευτές της BOCAM (οι 
"Πάροχοι Πληροφοριών") και οι συνεργάτες τους δυνατόν επίσης να παρέχουν πληροφορίες, 
περιεχόμενο, εργαλεία, προϊόντα και υπηρεσίες στην/στις Ιστοσελίδα/ες της BOCAM και μέσω 
της/των Ιστοσελίδας/ων της BOCAM. Όλες οι Ιστοσελίδες της BOCAM έχουν δημιουργηθεί μόνο για 
ενημερωτικούς σκοπούς. 

Οι Όροι αυτοί αποτελούν δεσμευτική συμφωνία μεταξύ σας και της BOCAM και των Παρόχων 
Πληροφοριών της BOCAM. Όταν χρησιμοποιείτε την/τις  Ιστοσελίδα/ες της BOCAM: 

(i)  επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες Όρους και συμφωνείτε 
ότι θα δεσμεύεστε από αυτούς, και/ή 

(ii) όπου εφαρμόζεται, επιβεβαιώνετε και συμφωνείτε ότι  είστε εξουσιοδοτημένος να 
αποδεχθείτε τους παρόντες Όρους, καθώς και να χρησιμοποιήσετε ή να αποκτήσετε 
πρόσβαση (ή να επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε ή να αποκτήσετε πρόσβαση) 
στην/στις Ιστοσελίδα/ες της BOCAM εκ μέρους του πελάτη σας και ότι όταν το πράττετε 
αυτό ενεργείτε στο πλαίσιο των καθηκόντων σας και πάντοτε εκ μέρους του πελάτη 
σας. 

Οι Όροι αυτοί είναι επιπρόσθετοι από οποιεσδήποτε άλλες συμφωνίες μεταξύ σας και της BOCAM, 
συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε συμφωνιών πελατών ή συμφωνιών σε σχέση με 
λογαριασμούς, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων συμφωνιών που διέπουν τη χρήση των 
πληροφοριών, του περιεχομένου, των εργαλείων, των προϊόντων και των υπηρεσιών που 
διατίθενται στην/στις  Ιστοσελίδα/ες της BOCAM και μέσω της/των Ιστοσελίδας/ων της BOCAM. 

Η χρήση της/των Ιστοσελίδας/ων της BOCAM διέπεται από την έκδοση των Όρων που εφαρμόζεται 
κατά την ημερομηνία που αποκτάτε πρόσβαση σε κάθε Ιστοσελίδα της BOCAM. Εάν δεν 
συμφωνείτε με τους Όρους αυτούς, δεν θα θεωρείται ότι αποτελείτε εξουσιοδοτημένο χρήστη της 
/των Ιστοσελίδας/ων της BOCAM ή οποιασδήποτε υπηρεσίας που αναφέρεται στους Όρους αυτούς 
και/ή στην/στις Ιστοσελίδα/ες της BOCAM και θα πρέπει αμέσως να διακόψετε τη χρήση της/των 
Ιστοσελίδας/ων της BOCAM.  

Αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις 

Η BOCAM δύναται να τροποποιήσει τους Όρους αυτούς ανά πάσα στιγμή κατά την αποκλειστική 
της διακριτική ευχέρεια και χωρίς να σας δώσει προηγούμενη ειδοποίηση. Οι αλλαγές αυτές θα 
δημοσιεύονται στο διαδίκτυο και θα έχουν ισχύ κατά τη δημοσίευση τους. Θα πρέπει να ελέγχετε 
περιοδικά τους Όρους αυτούς προκειμένου να είστε εξοικειωμένοι με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που ισχύουν κάθε δεδομένη στιγμή. Το γεγονός ότι συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε 
την/τις Ιστοσελίδα/ες της BOCAM, θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή από εσάς των Όρων αυτών και 
το γεγονός ότι συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε την/τις Ιστοσελίδα/ες της BOCAM μετά από 
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οποιαδήποτε τροποποίηση των Όρων αυτών θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή από εσάς των 
Όρων αυτών όπως τροποποιήθηκαν. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιεσδήποτε αλλαγές στους Όρους 
αυτούς, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την/τις Ιστοσελίδα/ες της BOCAM.  

Χρήση της/των Ιστοσελίδας/ων της BOCAM 

Η χρήση της/των Ιστοσελίδαςων της BOCAM προορίζεται μόνο για προσωπική σας μη εμπορική 
χρήση, εκτός αν εσείς και η BOCAM συμφωνήσετε διαφορετικά γραπτώς.  

Καμία Σύσταση 

Η/Οι Ιστοσελίδα/ες της BOCAM και οποιοδήποτε στοιχείο, εκτίμηση, ανάλυση, πρόβλεψη, γνώμη 
και άλλες πληροφορίες (συλλογικά οι "Πληροφορίες") που δημοσιεύει η BOCAM και οποιοσδήποτε 
από τους διευθυντές, αξιωματούχους, υπαλλήλους ή αντιπροσώπους της και οι οποίες παρέχονται 
στην/στις Ιστοσελίδα/ες της BOCAM,  έχουν καταρτιστεί ανεξάρτητα από τους επενδυτικούς 
στόχους ενός συγκεκριμένου χρήστη ή την οικονομική του κατάσταση ή τα μέσα που διαθέτει ο 
συγκεκριμένος χρήστης και διά της παρούσης αναγνωρίζετε ότι η BOCAM δεν έχει προβεί σε 
οποιαδήποτε άγρα σε σχέση με οποιαδήποτε ενέργεια η οποία βασίζεται σε αυτήν και ότι η παροχή 
οποιασδήποτε τέτοιας πληροφορίας δεν αποτελεί, ούτε θα θεωρείται ότι αποτελεί επενδυτική 
συμβουλή. 

Καμία διάταξη στην/στις Ιστοσελίδα/ες της BOCAM δεν θα ερμηνεύεται ότι αποτελεί σύσταση ή 
προσφορά για την αγορά ή την πώληση ή άγρα για την προσφορά αγοράς ή πώλησης 
οποιουδήποτε τίτλου(securities), χρηματοπιστωτικού προϊόντος ή μέσου ή για την πραγματοποίηση 
μιας επένδυσης ή για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη στρατηγική διαπραγμάτευσης σε 
οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία μια τέτοια προσφορά ή άγρα ή στρατηγική διαπραγμάτευσης 
θα ήταν παράνομη. 

Το γεγονός ότι η BOCAM σας παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία και/ή υπηρεσίες της /των 
Ιστοσελίδας/ων της δεν συνιστά σύσταση για την πραγματοποίηση μιας συγκεκριμένης 
συναλλαγής, ούτε αποτελεί διαβεβαίωση ότι οποιοδήποτε προϊόν και/ή υπηρεσία που 
περιγράφεται στην/στις Ιστοσελίδα/ες της BOCAM είναι κατάλληλη ή συμβατή/αρμόζουσα για 
εσάς. Πολλά από τα προϊόντα και/ή από τις υπηρεσίες που περιγράφονται στην/στις Ιστοσελίδα/ες 
της BOCAM ενέχουν σημαντικούς κινδύνους και δεν θα πρέπει να πραγματοποιείτε οποιεσδήποτε 
συναλλαγές εκτός εάν έχετε κατανοήσει πλήρως όλους αυτούς τους κινδύνους. 

Οποιαδήποτε συζήτηση όσον αφορά τους κινδύνους που περιέχονται στο παρόν έγγραφο σε σχέση 
με οποιοδήποτε προϊόν και/ή υπηρεσία που παρουσιάζεται δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι 
αποτελεί πλήρης αποκάλυψη όλων των κινδύνων ή ολοκληρωμένη συζήτηση όσον αφορά τους 
κινδύνους που αναφέρονται. 

Συμφωνείτε ότι καμία από τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην/στις Ιστοσελίδαες της BOCAM 
και οι οποίες ενδέχεται να σχετίζονται με υπηρεσίες που προσφέρονται από την BOCAM, δεν 
συνιστούν επιχειρηματικές, χρηματοοικονομικές, επενδυτικές, αντισταθμιστικές (hedging), 
εμπορικές, νομικές, κανονιστικές, φορολογικές ή λογιστικές συμβουλές, προτάσεις ή ιδέες για τη 
διεξαγωγή συναλλαγών ή οποιαδήποτε άλλη ενθάρρυνση για τη λήψη ενέργειας, επένδυσης ή 
απόσυρση επένδυσης με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Η BOCAM δεν θα ευθύνεται για οποιεσδήποτε 
απώλειες που προκύπτουν από οποιαδήποτε επένδυση η οποία βασίζεται σε αντίθετη κατανόηση.  

Απαγορευμένες χρήσεις 

Όταν χρησιμοποιείτε την/τις Ιστοσελίδαες της BOCAM, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι: 
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• Απαγορεύεται η χρήση, αποθήκευση, αναπαραγωγή, προβολή, τροποποίηση, πώληση, 
δημοσίευση, μετάδοση, διανομή ή εμπορική εκμετάλλευση της/των Ιστοσελίδας/ων της 
BOCAM χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της BOCAM και/ή οποιουδήποτε 
τρίτου Παρόχου Πληροφοριών, 

• Δεν θα χρησιμοποιήσετε την/τις Ιστοσελίδα/ες της BOCAM για οποιονδήποτε παράνομο ή 
μη εξουσιοδοτημένο σκοπό ή με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει την 
BOCAM ή που θα εμπόδιζε τη χρήση της/των Ιστοσελίδας/ων της BOCAM από οποιοδήποτε 
άλλο τρίτο πρόσωπο. 

• Η χρήση και η ερμηνεία του περιεχομένου της/των Ιστοσελίδας/ων της BOCAM απαιτεί 
επιδεξιότητα και κρίση και θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να ασκείται με τη δική σας κρίση 
όταν κάνετε χρήση της/των Ιστοσελίδας/ων της BOCAM. 

Ασφάλεια των στοιχείων πρόσβασης σας 

Ο κωδικός πρόσβασης σας ή τα στοιχεία σύνδεσης σας (όπως για παράδειγμα το Όνομα 
Ταυτοποίησης (Identification Name), το Όνομα Χρήστη (User Name) ή ο Κωδικός Πρόσβασης σας) 
δυνατόν να απαιτούνται για την πρόσβαση σε συγκεκριμένα μέρη της/των Ιστοσελίδας/ων της 
BOCAM. Δεν επιτρέπεται να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα μέρη της/των 
Ιστοσελίδας/ων της BOCAM ή σε οποιοδήποτε άλλο προστατευμένο υλικό ή πληροφορία με 
οποιοδήποτε μέσο το οποίο δεν διατίθεται ειδικά από την BOCAM για συγκεκριμένη χρήση από 
εσάς. Εάν έχετε λάβει ένα Όνομα Ταυτοποίησης, ένα Όνομα Χρήστη ή έναν κωδικό πρόσβασης, θα 
είστε υπεύθυνοι για όλες τις δηλώσεις που έγιναν και για τις πράξεις ή παραλείψεις που 
λαμβάνουν χώρα κατά τη χρήση των προαναφερομένων. Είστε υπεύθυνοι για την προστασία και 
την ασφαλή φύλαξη του Ονόματος Χρήστη και του κωδικού πρόσβασης σας έναντι μη 
εξουσιοδοτημένης χρήσης και αποκάλυψης. Εάν διαπιστώσετε ή πιστεύετε ότι υπήρξε οποιαδήποτε 
παραβίαση της ασφαλούς χρήσης οποιωνδήποτε πληροφοριών που έχετε αποθηκεύσει στην/στις 
Ιστοσελίδα/ες της BOCAM, όπως για παράδειγμα ότι έχει κλαπεί ή έχει γίνει μη εξουσιοδοτημένη 
χρήση του Ονόματος Χρήστη σας, του κωδικού πρόσβασης ή οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών, 
οφείλετε να ενημερώστε αμέσως την BOCAM. 

Πνευματικά δικαιώματα και πνευματική ιδιοκτησία 

Η BOCAM και/ή οποιοσδήποτε τρίτος Πάροχος Πληροφοριών διατηρούν όλα τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας όπως για παράδειγμα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, 
σήματα υπηρεσιών, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα βάσης δεδομένων, 
δικαιώματα τοπογραφίας, βιομηχανικά σχέδια, τεχνογνωσία, εμπορικά μυστικά, εμπορικά 
ονόματα, λογότυπα, σχέδια, σύμβολα, εμβλήματα, διακριτικά, συνθήματα, γραφικά, πλάνα και 
άλλα υλικά ταυτοποίησης, σε οποιαδήποτε μορφή, ανεξάρτητα από το αν είναι καταχωρημένα ή 
όχι ή είναι ικανά ή όχι να εγγραφούν, καθώς και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα τα οποία 
σχετίζονται με πνευματική ιδιοκτησία σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους) τα οποία υφίστανται ή 
σχετίζονται με την/τις Ιστοσελίδα/ες της BOCAM. 

Απαγορεύεται να αντιγράψετε, να διανείμετε, να τροποποιήσετε ή να χρησιμοποιήσετε 
οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες ιδιόκτητες πληροφορίες με παράνομο τρόπο ή χωρίς να 
λάβετε την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της BOCAM. Το περιεχόμενο των 
προαναφερόμενων ιδιόκτητων πληροφοριών διατίθεται αποκλειστικά για προσωπική σας, μη 
εμπορική χρήση. Η τροποποίηση ή η χρήση των εν λόγω πληροφοριών για οποιονδήποτε άλλο 
σκοπό παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της BOCAM. 

Τίποτα το οποίο περιέχεται στην/στις Ιστοσελίδα/ες της BOCAM δεν θα θεωρείται ότι παραχωρεί με 
οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε εμπορικού σήματος ή 
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άλλων ιδιοκτησιακών πληροφοριών / πληροφοριών πνευματικής ιδιοκτησίας που εμφανίζονται 
στην/στις Ιστοσελίδα/ες της BOCAM χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της BOCAM ή οποιουδήποτε 
άλλου τρίτου προσώπου ο οποίος δυνατόν να κατέχει ένα εμπορικό σήμα που εμφανίζεται 
στην/στις Ιστοσελίδα/ες της BOCAM. 

Απαγορεύεται η χρήση των εικόνων που εμφανίζονται στην/στις Ιστοσελίδα/ες της BOCAM, είτε 
από εσάς είτε από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο από εσάς. Οποιαδήποτε 
μη εξουσιοδοτημένη χρήση των εικόνων δυνατόν να παραβιάζει τους νόμους περί δικαιωμάτων 
περί πνευματικής ιδιοκτησίας, τον νόμο περί εμπορικών σημάτων και τους νόμους σχετικά με την 
προστασία προσωπικών δεδομένων, τον νόμο περί δημοσιότητας και επικοινωνιών καθώς και 
άλλους κανονισμούς και νομοθεσίες. Σε περίπτωση που θα κατεβάσετε οποιαδήποτε πληροφορία 
από την/τις Ιστοσελίδα/ες της BOCAM, συμφωνείτε ότι δεν θα αντιγράψετε ούτε θα αφαιρέσετε 
ούτε θα αποκρύψετε οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλες ειδοποιήσεις ή 
λεζάντες που περιλαμβάνονται στις πληροφορίες αυτές. 

Σύνδεσμοι με άλλες Ιστοσελίδες 

Η BOCAM μπορεί να δημιουργήσει συνδέσμους μεταξύ της/των Ιστοσελίδας/ων της και μίας ή 
περισσοτέρων ιστοσελίδων που τυγχάνουν διαχείρισης από τρίτους. Η BOCAM δεν ασκεί κανέναν 
έλεγχο σε οποιεσδήποτε άλλες ιστοσελίδες, στο περιεχόμενο τους ή στα προϊόντα / στις υπηρεσίες 
που προσφέρονται μέσω αυτών, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς. Η ύπαρξη 
οποιωνδήποτε τέτοιων συνδέσμων δεν αποτελεί έγκριση ή εκπροσώπηση ή εγγύηση από την 
BOCAM όσον αφορά τις ιστοσελίδες αυτές, το περιεχόμενο τους, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των 
ιστοσελίδων ή τους διαχειριστές των εν λόγω ιστοσελίδων. Η πρόσβαση και η χρήση από εσάς των 
εν λόγω συνδεδεμένων ιστοσελίδων, διέπεται από τους όρους χρήσης και τις πολιτικές περί 
απορρήτου των ιστοσελίδων αυτών και γίνεται με δική σας ευθύνη. Η BOCAM αποποιείται ευθύνη 
για τις πολιτικές απορρήτου και για τις πρακτικές πληροφόρησης πελατών των ιστοσελίδων που 
ανήκουν σε τρίτους για τις οποίες υπάρχει ένας σύνδεσμος στην/στις Ιστοσελίδα/ες της BOCAM, 
εκτός εάν συμφωνηθεί γραπτώς διαφορετικά. 

Αποποίηση Ευθυνών 

Η BOCAM και οι Πάροχοι Πληροφοριών αποκλείουν ρητά και στον μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό, 
σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, είτε ρητές είτε 
σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό οποιασδήποτε εγγύησης ή ικανότητας 
(merchantability), καταλληλόλητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παράβασης (non-infringement). 

Παρά το γεγονός ότι οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην/στις 
Ιστοσελίδα/ες της BOCAM έχουν ληφθεί από πηγές τις οποίες η BOCAM θεωρεί αξιόπιστες και 
παρόλο που η BOCAM προσπαθεί να διατηρήσει ενημερωμένη την/τις Ιστοσελίδα/ες της BOCAM, η 
Ιστοσελίδα/ες της BOCAM και οποιοδήποτε περιεχόμενο της διατίθεται «ΩΣ ΕΧΕΙ»(‘AS IS’). Η 
BOCAM και οποιοσδήποτε τρίτος Πάροχος Πληροφοριών σας παρέχει τη χρήση της/των 
Ιστοσελίδας/ων της BOCAM χωρίς οποιαδήποτε ευθύνη, είτε ρητή είτε σιωπηρή, όσον αφορά την 
ακρίβεια, την ορθότητα, τη συνάφεια, την καταλληλόλητα ή την πληρότητα οποιασδήποτε 
πληροφορίας, κειμένου, γραφικών, συνδέσμων ή άλλων στοιχείων που σχετίζονται με την/τις 
Ιστοσελίδα/ες της BOCAM. Περαιτέρω, η BOCAM δεν εγγυάται ότι η χρήση της/των Ιστοσελίδας/ων 
της BOCAM θα  γίνεται χωρίς διακοπή ή χωρίς οποιαδήποτε σφάλματα και ότι  οποιαδήποτε 
σφάλματα θα διορθωθούν ή ότι η/οι Ιστοσελίδα/ες της BOCAM θα είναι απαλλαγμένη/ες από ιούς 
ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Με το να προβαίνετε σε χρήση της/των Ιστοσελίδας/ων της BOCAM, 
συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε σφάλματα και/ή παραλείψεις που σχετίζονται με τη χρήση της/των 
Ιστοσελίδας/ων της BOCAM δεν θα αποτελέσουν βάση για οποιαδήποτε αξίωση, απαίτηση ή αιτία 
για λήψη νομικών μέτρων εναντίον της BOCAM ή εναντίον οποιωνδήποτε Παρόχων Πληροφοριών. 
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Περιορισμός Ευθύνης 

Ούτε η BOCAM ούτε οποιοδήποτε συνδεδεμένο της πρόσωπο, ούτε οι διευθυντές, οι αξιωματούχοι, 
οι εγγεγραμμένοι αντιπρόσωποι ή οι υπάλληλοι της, ούτε οποιοσδήποτε τρίτος Πάροχος 
Πληροφοριών της BOCAM δεν θα φέρει ευθύνη ούτε θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι σας ή 
έναντι οποιουδήποτε άλλου προσώπου όσον αφορά οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, 
ειδική ή επακόλουθη ζημιά η οποία δύναται να   προκύψει από ή σε σχέση με τους Όρους αυτούς ή 
η οποία δύναται να  προκύψει από τη χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης της/των 
Ιστοσελίδας/ων της BOCAM, ή λόγω οποιασδήποτε αποτυχίας ή εκτέλεσης, διακοπής, 
ελαττώματος, καθυστέρησης μετάδοσης, ιών ή άλλων επιβλαβών στοιχείων, ή η οποία λαμβάνει 
χώρα κατά τη χρήση του διαδικτύου ή λόγω βλάβης του συστήματος που σχετίζεται με την/τις 
Ιστοσελίδα/ες της BOCAM, συμπεριλαμβανομένης αλλά χωρίς περιορισμό, ζημιάς για απώλεια 
κερδών, απώλειας χρήσης, απώλειας δεδομένων ή άλλης άυλης ζημιάς, έστω και αν η BOCAM έχει 
ενημερωθεί για τη δυνατότητα πρόκλησης των ζημιών αυτών.  

Περιστατικά πέραν του ελέγχου της BOCAM 

Διά της παρούσης απαλλάσσετε ρητά και αποδεσμεύετε τη BOCAM, τα αντίστοιχα της συνδεδεμένα 
πρόσωπα, τις συνδεδεμένες της εταιρείες και κάθε έναν από τους αντίστοιχους τους 
αξιωματούχους, διευθυντές, μέλη, συνεταίρους, διευθυντές και υπαλλήλους από οποιαδήποτε 
αξίωση για ζημιά η οποία προκύπτει από οποιοδήποτε γεγονός το οποίο ξεπερνά τον έλεγχο της 
BOCAM λόγω περιστατικών ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εξής: 

(α)  βλάβης ηλεκτρονικού ή μηχανικού εξοπλισμού ή γραμμών επικοινωνίας, προβλημάτων 
τηλεφωνίας ή διασύνδεσης, ιών ή μη λειτουργίας λογισμικού, 

(β) μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κλοπή, σφάλματα χειρισμού, 

(γ) έντονες καιρικές συνθήκες, σεισμοί ή άλλες φυσικές καταστροφές, 

(δ) απεργίες, πόλεμοι, στρατιωτικές ενέργειες, εξεγέρσεις, αστικές διαταραχές, τρομοκρατικές 
ενέργειες, 

(ε) αποφάσεις νομοθετικών και/ή άλλων οργάνων της Κυπριακής Δημοκρατίας 
(συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή 
του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου) και άλλων χωρών, οι οποίες καθιστούν αδύνατο για το 
Μέρος να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του δυνάμει της Συμφωνίας, 

(στ) η διακοπή ή αναστολή της λειτουργίας οποιασδήποτε Αγοράς, 

(ζ) η διακοπή επικοινωνίας για οποιονδήποτε λόγο με ειδικούς διαπραγματευτές (market 
makers), η δυσλειτουργία και/ή μη λειτουργία οποιουδήποτε ηλεκτρονικού συστήματος 
συναλλαγών λόγω ελαττώματος ή βλάβης μηχανικού εξοπλισμού, βλάβης ή διακοπής 
γραμμών επικοινωνίας, λόγω οποιωνδήποτε άλλων προβλημάτων σύνδεσης, λόγω βλάβης ή 
μη διαθεσιμότητας της πρόσβασης στο διαδίκτυο και 

(η) άλλες παρόμοιες περιστάσεις που υπερβαίνουν τον εύλογο έλεγχο του επηρεαζόμενου 
Μέρους που δυνατόν να προκύψει μετά από τη σύναψη της Συμφωνίας. 

Αποζημίωση  

Ως προϋπόθεση για τη χρήση της/των Ιστοσελίδας/ων της BOCAM, συμφωνείτε να αποζημιώσετε 
και να διατηρήσετε την BOCAM, τα συνδεδεμένα της πρόσωπα, τις συνδεδεμένες της εταιρείες και 
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κάθε έναν από τους αντίστοιχους τους αξιωματούχους, διοικητικούς συμβούλους, μέλη, 
συνεταίρους, διευθυντές και υπαλλήλους και τρίτους Παρόχους Πληροφοριών της BOCAM 
απαλλαγμένους από οποιαδήποτε ευθύνη από και έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων, ζημιών, 
υποχρεώσεων ευθύνης, εξόδων και δαπανών που προκύπτουν από τη μη εξουσιοδοτημένη ή άλλη 
ακατάλληλη χρήση της/των Ιστοσελίδας/ων της BOCAM ή από την παράβαση των Όρων αυτών.  

Προειδοποίηση Κινδύνου 

Όλες οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους και  είναι πιθανόν να χάσουν την αξία τους. Η αρχική 
αξία της επένδυσης σας και η απόδοση της δυνατόν να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τις 
συνθήκες της αγοράς, με αποτέλεσμα την πιθανή απώλεια του κεφαλαίου που επενδύθηκε. Είναι 
δική σας ευθύνη, ως πιθανός επενδυτής ΟΣΕΚΑ και προτού προβείτε σε οποιεσδήποτε επενδυτικές 
αποφάσεις, να ανατρέξετε και να διαβάσετε προσεκτικά το Ενημερωτικό Δελτίο (Prospectus), τα 
Βασικά Έγγραφα Πληροφόρησης Επενδυτών (Key Investor Information Documents (KIIDs)), τις 
εκθέσεις ΟΣΕΚΑ καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό το οποίο είναι διαθέσιμο ώστε να λάβετε 
υπόψη την καταλληλόλητα οποιασδήποτε επένδυσης και τις φορολογικές συνέπειες που δυνατόν 
να ενέχει, με τη βοήθεια και τη συμβουλή εξειδικευμένων επαγγελματικών συμβούλων. 

Τα Ενημερωτικά Δελτία, τα KIIDs, οι εκθέσεις, οι κανονισμοί και οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις 
σχετικά με τα ΟΣΕΚΑ της BOCAM είναι διαθέσιμα δωρεάν στα γραφεία της BOCAM ή στην/στις 
Ιστοσελίδα/ες της BOCAM.  

Τα ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες επιδόσεις δεν εγγυώνται μελλοντικά 
γεγονότα. Δεδομένων των χρηματοοικονομικών κινδύνων και των κινδύνων αγοράς, δεν δίδεται 
καμία εγγύηση ότι τα ΟΣΕΚΑ θα επιτύχουν τους επενδυτικούς τους στόχους. 

Θα πρέπει να σημειώσετε ότι δεν είναι κατάλληλες και/ή αρμόζουσες όλες οι υπηρεσίες και/ή τα 
προϊόντα που προσφέρει η BOCAM για όλους τους επενδυτές. Όταν η BOCAM είναι υπόχρεη βάσει 
του νόμου, θα αξιολογήσει κατά πόσον οι υπηρεσίες, τα προϊόντα ή οι συναλλαγές είναι 
κατάλληλες και/ή αρμόζουσες/συμβατές για τον συγκεκριμένο επενδυτή. Σε περίπτωση που η 
BOCAM δεν είναι υποχρεωμένη βάσει του νόμου ή άλλως πως να προβεί σε μια τέτοια εκτίμηση, 
θα πρέπει να αναζητήσετε ανεξάρτητη νομική συμβουλή προτού προβείτε σε οποιαδήποτε 
επενδυτική απόφαση. 

Τοπικοί κανονιστικοί περιορισμοί 

Η/Οι Ιστοσελίδα/ες της BOCAM είναι προσβάσιμη ανά το παγκόσμιο. Εντούτοις, οι πληροφορίες 
που παρέχονται στην/στις Ιστοσελίδα/ες της BOCAM προορίζονται μόνο για χρήση από λήπτες που 
βρίσκονται σε χώρες όπου η χρήση αυτή δεν αποτελεί παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή 
κανονισμούς. Κανένα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην/στις Ιστοσελίδα/ες 
της BOCAM δεν είναι διαθέσιμες σε λήπτες που διαμένουν σε χώρες όπου η παροχή τέτοιων 
προϊόντων και υπηρεσιών θα συνιστούσε παραβίαση της υποχρεωτικής ισχύουσας νομοθεσίας ή 
κανονισμών. 

Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη οποιουδήποτε λήπτη που χρησιμοποιεί ή ζητά ένα προϊόν ή 
υπηρεσία της BOCAM να συμμορφώνεται με ολόκληρη την ισχύουσα νομοθεσία ή κανονισμούς. 

Πελατειακή σχέση 

Όταν η BOCAM παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες, κάθε πελάτης θα υπόκειται στους σχετικούς όρους  
παροχής των εν λόγω υπηρεσιών. Όλοι οι πελάτες θεωρείται ότι έχουν διαβάσει και κατανοήσει 
τους όρους παροχής υπηρεσιών και τις συναφείς πολιτικές που εφαρμόζονται σχετικά με τις εν 
λόγω υπηρεσίες και που διέπουν επίσης και τη σχέση τους με την BOCAM.  
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Η χρήση της/των Ιστοσελίδας/ων της BOCAM δεν συνιστά σχέση πελάτη και η BOCAM δεν έχει 
καθήκον ούτε φέρει ευθύνη ούτε είναι υπεύθυνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου ή νομικής 
οντότητας ως αποτέλεσμα. 

Υπηρεσίες τρίτων 

Τα πρόσωπα ή οι οντότητες που δεν ανήκουν στη BOCAM μπορούν να διαφημίσουν στην /στις 
Ιστοσελίδα/ες της BOCAM, μέσω συνδέσμων, διαφημιστικών πλαισίων (banners) ή άλλως πως. Η 
BOCAM δεν φέρει καμία ευθύνη για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τις πληροφορίες ή τις πράξεις 
ενός τρίτου. Εάν ένας χρήστης της/των Ιστοσελίδας/ων της BOCAM αποφασίσει να ενεργήσει βάσει 
μιας τέτοιας διαφήμισης,  συμφωνείται ότι οχρήστης θα θεωρείται ότι το  πράττει εξ ολοκλήρου με 
δική του ευθύνη. 

Τερματισμός 

Η BOCAM δύναται να τερματίσει την πρόσβαση σας στην/στις Ιστοσελίδα/ες της BOCAM για 
οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 

Δικαιοδοσία και Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Οι Όροι αυτοί διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και τα αρμόδια δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας θα έχουν αποκλειστική 
δικαιοδοσία για να επιλύσουν οποιεσδήποτε διαφορές που δυνατόν να προκύψουν σε σχέση με 
τους Όρους αυτούς. 

Παραίτηση   

Καμία παραίτηση από την BOCAM όσον αφορά οποιαδήποτε αξίωση ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή 
όσον αφορά οποιονδήποτε όρο ή διάταξη κάτω από τους Όρους αυτούς δεν θα θεωρείται ότι 
αποτελεί παραίτηση από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα, όρο ή διάταξη κάτω από τους Όρους αυτούς 
σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ούτε θα αποτελεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό ή από 
οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα, όρο ή διάταξη των Όρων αυτών σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή. 

Ολόκληρη Συμφωνία και Διαχωρισμός (Severability) 

Κάθε μία από τις διατάξεις των Όρων αυτών είναι διακριτή και μπορεί να διαχωριστεί. Εάν σε 
οποιαδήποτε στιγμή οποιαδήποτε διάταξη των Όρων αυτών καταστεί άκυρη, παράνομη ή μη 
εκτελεστή, θα θεωρείται ότι έχει διαγραφεί στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την αποκατάσταση 
της εν λόγω ακυρότητας, παρανομίας ή μη εκτελεστότητας και όλες οι άλλες διατάξεις των Όρων 
αυτών θα παραμένουν εκτελεστές και έγκυρες. 

 


