
Με την είσοδό σας στον ιστότοπο της ανώνυµης εταιρείας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών µε την 
επωνυµία SAFE ADVISORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (στο εξής 
«SAFE ADVISORS » ή «Εταιρεία»), δηλώνετε ότι έχετε κατανοήσει και συµφωνείτε µε τους ακόλουθους 
Όρους Χρήσης («οι Όροι») που αφορούν τον ιστότοπο αυτό («ο Ιστότοπος»), συµπεριλαµβανοµένων 
όλων των πληροφοριών που εµφανίζονται σε αυτόν. Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του 
Ιστότοπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους αυτούς. Χρήση των σελίδων του Ιστότοπου 
συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων. Η SAFE ADVISORS  διατηρεί το δικαίωµα να 
αλλάξει, να τροποποιήσει, να προσθέσει ή να αφαιρέσει τµήµατα των Όρων Χρήσης 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. 

Δεν αποτελεί προσφορά ή πρόσκληση 
Κανένα µέρος του υλικού που περιέχεται στον Ιστότοπο δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί 
προσφορά ή σύσταση για την πραγµατοποίηση ή µη επένδυσης ή για αγορά υπηρεσιών από την SAFE 
ADVISORS  ή γενικότερη επενδυτική συµβουλή ή σύσταση. Οι υπηρεσίες της Εταιρείας µπορούν να 
παρέχονται αποκλειστικά εντός, και σύµφωνα µε την υφιστάµενη νοµοθεσία και τις διατάξεις της 
σχετικής σύµβασης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που υπογράφουν οι πελάτες της Εταιρείας. 

Δεν παρέχονται εγγυήσεις 
Οι πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο δηµοσιεύονται καλή τη πίστη, δεν παρέχεται όµως 
καµία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, από την SAFE ADVISORS  ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ως προς 
την ακρίβεια ή την πληρότητά τους και δεν θα πρέπει να βασίζεται κάποιος σε αυτές για τις επενδυτικές 
του αποφάσεις. Η SAFE ADVISORS δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµία µπορεί να 
προκληθεί ως αποτέλεσµα της χρήσης, ή της εξάρτησης από τις παρεχόµενες πληροφορίες. Οι 
επισκέπτες/χρήστες του Ιστότοπου θα πρέπει να σχηµατίσουν τη δική τους εκτίµηση και να λαµβάνουν 
ατοµικά ανεξάρτητες επαγγελµατικές επενδυτικές συµβουλές σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα της 
επένδυσης και τις νοµικές, κανονιστικές, φορολογικές και επενδυτικές συνέπειες και τους κινδύνους 
που εµπεριέχονται. Επιπλέον, η SAFE ADVISORS  δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη και δεν παρέχει καµία 
εγγύηση αναφορικά µε την αδιάλειπτη λειτουργία του Ιστότοπου, την ύπαρξη σφαλµάτων κατά τη 
λειτουργία και τη διόρθωση αυτών, καθώς επίσης ότι ο Ιστότοπος ή ο διακοµιστής που τον καθιστά 
διαθέσιµο θα είναι απαλλαγµένος από ιούς ή άλλο επιβλαβές λογισµικό. Η SAFE ADVISORS  δεν φέρει 
καµία ευθύνη για τυχόν ζηµίες, ιούς που µπορεί να µολύνουν, υπηρεσίες, επισκευές ή διορθώσεις στον 
υπολογιστή σας από την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο. Η SAFE ADVISORS  δεν φέρει καµία ευθύνη σε 
περίπτωση «hacking», κακόβουλων επιθέσεων, µη εξουσιοδοτηµένης χρήσης του Ιστότοπου ή την 
ηλεκτρονική πρόσβαση από τρίτους. 

Προηγούµενες αποδόσεις και κίνδυνοι 
• Οι προηγούµενες επενδυτικές αποδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση ή ένδειξη µελλοντικής 
απόδοσης. 

• Η αξία των επενδύσεων και η απόδοση αυτών µπορεί να µειωθούν η να αυξηθούν και σε 
καµία περίπτωση δεν είναι εγγυηµένες. 

• Η διακύµανση µπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονη στην περίπτωση της τοποθέτησης σε µοντέλα 
χαρτοφυλακίου υψηλότερης µεταβλητότητας και η αξία µιας επένδυσης µπορεί να µειωθεί 
ξαφνικά και ουσιαστικά. 

Ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη 
Αποδέχεστε και συµφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να διατηρείτε ασφαλείς και εµπιστευτικούς τους 
κωδικούς πρόσβασης που θα εκδώσουµε σε εσάς ή/και στους εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους σας 
και να µην επιτρέπετε να περιέρχονται σε δηµόσια γνώση. Εάν κάποιος κωδικός πρόσβασης περιέλθει 
σε γνώση κάποιου άλλου προσώπου εκτός από εσάς ή/και τους εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους σας, 
πρέπει να αλλάξετε αµέσως το συγκεκριµένο κωδικό πρόσβασης µέσω της λειτουργίας που διατίθεται 
για το σκοπό αυτό στον Ιστότοπο. 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. Οι επισκέπτες/χρήστες των σελίδων του Ιστότοπου δεν πρέπει να χρησιµοποιούν τον Ιστότοπο 
µε οποιοδήποτε τρόπο που θα παραβιάζει τους νόµους, τους κανονισµούς ή τους κώδικες 



δεοντολογίας. Οι επισκέπτες/χρήστες των σελίδων του Ιστότοπου θα είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε 
ζηµία προκύψει στην SAFE ADVISORS  λόγω παράνοµης, ακατάλληλης ή µη εξουσιοδοτηµένης χρήσης 
του Ιστότοπου ή σε οποιαδήποτε παραβίαση των Όρων αυτών ή παραβίαση οποιασδήποτε 
εφαρµοστέας νοµοθεσίας ή κανονισµού. 

Σύνδεσµοι (links) προς Ιστοσελίδες Τρίτων 
Τυχόν πρόσβαση σε συνδέσµους (links) προς ιστοσελίδες τρίτων που παρέχονται από την SAFE 
ADVISORS είναι µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. Η ένταξη στον Ιστότοπο συνδέσµων προς άλλους 
δικτυακούς τόπους δεν υποδηλώνει ουδεµία αποδοχή του υλικού που βρίσκεται σε ή συνδέεται µε 
αυτούς τους δικτυακούς τόπους ούτε έγκριση του περιεχοµένου αυτών. Η σύνδεσή σας ή η χρήση 
οποιωνδήποτε σελίδων δεν βρίσκονται στον Ιστότοπο της Εταιρείας µας γίνεται µε δική σας ευθύνη. 
Σας συνιστούµε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας 
προσωπικών δεδοµένων αυτών των δικτυακών τόπων. 

E-mail 
Το Διαδίκτυο (Internet) δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και η µετάδοση δεδοµένων µέσω του Διαδικτύου 
δεν µπορεί να θεωρηθεί ασφαλής. Σας συνιστούµε να µην µας στείλετε οποιεσδήποτε µεµονωµένες 
προσωπικές πληροφορίες µέσω µη ασφαλών µεθόδων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, 
συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων ηλεκτρονικών διαύλων επικοινωνίας, όπως το Διαδικτυακό e-
mail, οι οποίοι δεν είναι σε γενικές γραµµές ασφαλείς. Σας προτείνουµε να χρησιµοποιήσετε την 
υπηρεσία web-mail του Ιστότοπού µας. 

Κανονιστικό πλαίσιο 
Μπορείτε να δείτε τις Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τις Συστάσεις και Εγκυκλίους που 
έχει εκδώσει στον παρακάτω σύνδεσµο: www.hcmc.gr. 

Πνευµατική & Βιοµηχανική Ιδιοκτησίας 
Όλο το περιεχόµενο του παρόντος Ιστότοπου, όπως ενδεικτικά εταιρικές επωνυµίες, εµπορικά σήµατα, 
διακριτικοί τίτλοι, φωτογραφίες, κείµενα, εικόνες, γραφικά, σχέδια, και όλα γενικώς τα αρχεία 
αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία της SAFE ADVISORS  ή/και τρίτων και προστατεύεται από το εκάστοτε 
ισχύον δίκαιο. Τίποτα από τα ανωτέρω δεν µπορεί να αντιγραφεί, τροποποιηθεί, αναπαραχθεί, 
αναδηµοσιευθεί, φορτωθεί, µεταδοθεί ή να διανεµηθεί στο σύνολό τους ή εν µέρει, χωρίς την 
προηγούµενη έγγραφη άδεια της SAFE ADVISORS ή/και του ιδιοκτήτη των πνευµατικών δικαιωµάτων. 

Προσωπικά Δεδοµένα 
Τα προσωπικά δεδοµένα που παρέχονται από εσάς ή που συλλέγονται µέσω του Ιστότοπου θα 
επεξεργάζονται από την SAFE ADVISORS σύµφωνα µε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών 
Δεδοµένων της, ως εκ τούτου, κάνοντας χρήση του Ιστότοπου συµφωνείτε µε τη διαδικασία αυτή. Τα 
τηλέφωνα επικοινωνίας µπορούν να καταγράφονται για λόγους κανονιστικής συµµόρφωσης. Για 
περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων 
της Εταιρείας µας. 

Τροποποίηση όρων χρήσης  
Η SAFE ADVISORS διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση 
των χρηστών, τους παρόντες όρους χρήσης και το περιεχόµενο της ιστοσελίδας µε µόνη την 
ανακοίνωσή τους µέσω αυτής, οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόµενες 
αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας θα τεκµαίρεται ότι έχουν 
αποδεχθεί τις τροποποιήσεις. 

Εφαρµοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία 
Οι Όροι Χρήσης θα διέπονται και θα ερµηνεύονται σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο. Οι διαφορές που 
προκύπτουν από τη χρήση του Ιστότοπου, που δεν έχουν διευθετηθεί εξωδίκως, θα υπόκεινται στην 
αποκλειστική δικαιοδοσία των αρµόδιων δικαστηρίων της Αθήνας.  
Ο παρών Ιστότοπος λειτουργεί και τηρείται από την SAFE ADVISORS, η οποία έχει αδειοδοτηθεί και 
εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Αδείας 7/711/14.5.2015). Η SAFE ADVISORS  
είναι µια Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, καταχωρηµένη στην Ελλάδα µε το 
Γενικό Εµπορικό Μητρώο Νο 135237960000. Τα Γραφεία της βρίσκονται στη διεύθυνση, Γρανικού 7, 
151 25, Μαρούσι. Εάν δεν είστε σίγουροι σχετικά µε την έννοια οποιουδήποτε όρου ή για οποιαδήποτε 

http://www.hcmc.gr


περαιτέρω πληροφορία, παρακαλούµε επικοινωνήστε µαζί µας µέσω e-mail στο info@safe-gr.com  ή 
τηλεφωνικώς στο +30 210609528. 
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