
 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  

Σκοπός του παρόντος είναι η γνωστοποίηση των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τον 

διαδικτυακό τόπο της Nuntius Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας 

μας οι οποίοι κάνουν χρήση του υλικού το οποίο διατίθεται από την Nuntius 

Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ συμφωνούν ανεπιφύλακτα και αποδέχονται πλήρως τους 

κάτωθι όρους οι οποίοι διέπουν το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας. 

Η παρούσα ιστοσελίδα προορίζεται για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς και παρέχει 

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

Nuntius Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. 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. 

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο αποτελούν την αντίληψη της 

Nuntius Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ για την επικαιρότητα, την ισχύουσα νομοθεσία και τη 

συνήθη πρακτική σε συνάρτηση πάντα με την συγκεκριμένη ημερομηνία δημοσίευσης. 

Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, αλλαγές στην επικαιρότητα, μελλοντικές αλλαγές στη 

νομοθεσία καθώς και αλλαγές στις συνηθισμένες πρακτικές είναι δυνατόν να επιφέρουν 

ακόμη και ουσιώδεις μεταβολές και τροποποιήσεις στις ήδη παρασχεθείσες πληροφορίες. 

Η Nuntius Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ μεριμνά και καταβάλει τη μέγιστη δυνατή 

προσπάθεια ώστε το σύνολο των πληροφοριών και των στοιχείων που παρέχονται στους 

επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου να διακρίνονται για την ακρίβεια, ορθότητα, 

σαφήνεια και πληρότητά τους. Επίσης, η Nuntius Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ φροντίζει κατά 

τον ίδιο τρόπο να προβαίνει στην τακτική επικαιροποίηση του συνόλου των παρεχόμενων 

πληροφοριών. Ωστόσο, εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη των 

ανωτέρω στοιχείων, η Nuntius Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ ουδεμία ευθύνη φέρει για 

ενδεχόμενα λάθη ή παραλείψεις που ενδέχεται να εμφανιστούν στον παρόντα δικτυακό 

τόπο. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν υφίσταται ευθύνη της Nuntius Χρηματιστηριακή 



Α.Ε.Π.Ε.Υ για τυχόν ζημίες οι οποίες πιθανόν προκλήθηκαν στον επισκέπτη της ιστοσελίδας 

από κινήσεις που ο ίδιος διενέργησε με αφορμή την χρήση των πληροφοριών οι οποίες 

ήταν αναρτημένες στον δικτυακό τόπο της Nuntius Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ την ημέρα 

της επίσκεψης. Τέλος, κανενός είδους εγγύηση ρητή ή μη δεν παρέχεται για τις 

πληροφορίες, τις απόψεις και τις αντιλήψεις οι οποίες εν καιρώ εκφράζονται στον παρόντα 

δικτυακό τόπο. 


