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Όροι Χρήσεως

Η Hoist Hellas παρέχει στον επισκέπτη/χρήστη του Διαδικτύου τη δυνατότητα να ενημερωθεί σχετικά με την Εταιρεία,
καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχει αυτή μέσω του διαδικτυακού τόπου www.hoistfinance.gr και να προβεί σε χρήση
των σελίδων και των προσφερόμενων υπηρεσιών. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους
Χρήσεως.
Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου συνιστά την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσεως, οι
οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους Όρους Χρήσεως, ο
επισκέπτης/χρήστης οφείλει να εγκαταλείψει τον διαδικτυακό τόπο και να μην προβεί σε περαιτέρω χρήση του.
Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου www.hoistfinance.gr έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως
τους κατωτέρω όρους και αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε επίσκεψή του σε αυτόν. Η Hoist Hellas έχει
δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους, ανακοινώνοντας τις εκάστοτε
τροποποιήσεις μέσω του διαδικτυακού της τόπου. Μετά από την ανακοίνωση της εκάστοτε τροποποιήσεως, η χρήση του
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Πνευματική ιδιοκτησία
Όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς αλλά όχι περιοριστικώς, εμπορικών
σημάτων, διακριτικών τίτλων, κειμένων, ειδήσεων, φωτογραφιών, εικόνων, παρεχόμενων υπηρεσιών, ανήκει στην
Hoist Hellas ή σε συνδεδεμένες σε αυτή επιχειρήσεις και διέπεται από τις σχετικές εθνικές και διεθνείς διατάξεις, κυρίως
περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση προστατευόμενα δικαιώματα τρίτων.
Ως εκ τούτου, απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Hoist Hellas, η εν όλω ή εν μέρει τροποποίηση,
δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου
του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Το Περιεχόμενο δύναται να
αντιγραφεί προσωρινά στη μνήμη κάποιου προσωπικού υπολογιστή με σκοπό την απλή ανάγνωση. Απαγορεύεται ρητώς
να αποτελέσει το Περιεχόμενο αυτό εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο μεταβίβασης, πώλησης, εκχώρησης, παραχώρησης
(με ή χωρίς αντάλλαγμα), εμπορικής εκμετάλλευσης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης,
μετάδοσης, διανομής, πώλησης ή μεταφόρτωσης (download) με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο από τους Χρήστες ή/και
από οποιονδήποτε τρίτο. Σημειώνεται ότι οι ενέργειες αυτές είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.
Η δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του λογισμικού που συνέχεται με την Ιστοσελίδα (εφεξής το «Λογισμικό»), δεν
συνιστά δικαίωμα του Χρήστη επί του Λογισμικού. Οι Χρήστες οφείλουν να παραλείπουν οιαδήποτε πράξη
αναπαραγωγής, τροποποίησης, μετάφρασης ή εν γένει προσβολής του Λογισμικού και του περιεχομένου του από τους
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Συμπεριφορά χρηστών
Οι επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου www.hoistfinance.gr πρέπει να κάνουν χρήση αυτού για νόμιμους σκοπούς και
με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση από τρίτους και οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες
και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις
τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά που δύναται να έχει επιπτώσεις
στους άλλους επισκέπτες/χρήστες και να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία στον διαδικτυακό τόπο και κατ’ επέκταση
στην Hoist Hellas.
Σε περίπτωση που η Hoist Hellas εμπλακεί σε οποιαδήποτε αντιδικία ή κληθεί να καταβάλει σε τρίτους οποιουδήποτε
είδους αποζημίωση, για λόγους που οφείλονται στην παράβαση των υποχρεώσεων του επισκέπτη/χρήστη, ο
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H Hoist Hellas με ρητή επιφύλαξη παντός άλλου δικαιώματός της διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει, να απορρίψει
ή/και να διαγράψει Περιεχόμενο, το οποίο κατά την ανέλεγκτη κρίση της παραβιάζει τους Όρους Χρήσης ή είναι
προσβλητικό, παράνομο ή παραβιάζει δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου. Διευκρινίζεται ότι
αποκλειστικός υπεύθυνος έναντι του οποιοδήποτε τρίτου για το υλικό ή Περιεχόμενο που υποβάλλει ή ανεβάζει ση
Ιστοσελίδα ή για κάθε πληροφορία, δεδομένο και υλικό που μεταδίδει σε άλλους Χρήστες ή τρίτους είναι ο εκάστοτε
Χρήστης.
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Οι Χρήστες απαγορεύεται να εγκαταστήσουν και να προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους
αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές
επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να
εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Hoist Hellas
Οι Χρήστες απαγορεύεται να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή
οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν,
περιορίσουν ή επηρεάσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή οποιασδήποτε άλλης
υπηρεσίας της Ιστοσελίδας ή να εμποδίσουν άλλους Χρήστες να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα και οποιαδήποτε άλλη
υπηρεσία συνδεδεμένη με αυτή.
Διαδικτυακοί τόποι τρίτων
H Hoist Hellas μπορεί να συμπεριλάβει στην τοποθεσία αυτή συνδέσμους και δείκτες προς δικτυακές τοποθεσίες που
διατηρούνται και λειτουργούν από τρίτους, και στις οποίες ο επισκέπτης συνδέεται και επισκέπτεται κατά την απόλυτη
κρίση του. Η Hoist Hellas δεν παρακολουθεί τις συνδεδεμένες αυτές τοποθεσίες και δεν φέρει ευθύνη για το
περιεχόμενό τους. Η συμπερίληψη ενός συνδέσμου σε αυτήν την τοποθεσία δεν υποδηλώνει ότι η Hoist Hellas υιοθετεί
ή συνιστά οποιαδήποτε άποψη, ιδέα, είδος, προϊόν, πληροφορία ή υπηρεσία που παρέχεται μέσω των εν λόγω
συνδεδεμένων τοποθεσιών. Η συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη τοποθεσία, συμπεριλαμβανομένης της
πληρωμής και της παράδοσης οποιωνδήποτε ειδών, προϊόντων ή υπηρεσιών, βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στη σχέση
σας με το συνδεδεμένο πάροχο. Η Hoist Hellas δεν ελέγχει αυτές τις τοποθεσίες τρίτων και δεν παρέχει εγγυήσεις ή
διαβεβαιώσεις όσον αφορά στο περιεχόμενο, στα είδη, στα προϊόντα ή στις υπηρεσίες που παρουσιάζονται ή παρέχονται
στις εν λόγω τρίτες τοποθεσίες. Συμφωνείτε ρητά ότι η MetLife δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημιές που
σχετίζονται με την πρόσβαση στις εν λόγω δικτυακές τοποθεσίες και τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των τοποθεσιών
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Περιορισμός ευθύνης
Η Hoist Hellas χωρίς να εγγυάται και συνεπώς χωρίς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό της τόπο να είναι πλήρεις, ακριβείς, επίκαιρες και σαφείς. Ωστόσο,
σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, η Hoist Hellas δεν ευθύνεται για λάθη, παραλείψεις,
ή οποιεσδήποτε ελλείψεις που αφορούν στις πληροφορίες, για καθυστερήσεις ή διακοπές ή αδυναμία μεταδόσεως των
πληροφοριών ή για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη λόγω της χρήσεως αυτών των πληροφοριών.
Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου δεν συνιστά οικονομική, νομική ή άλλη συμβουλή, παρότρυνση ή προτροπή για
τη διενέργεια οποιαδήποτε επενδυτικής ή άλλης πράξεως και η Hoist Hellas ουδεμία ευθύνη φέρει για τη χρήση του
διαδικτυακού τόπου από τους επισκέπτες/χρήστες, οι οποίοι ενεργούν με βάση την ιδιωτική τους βούληση.

Ασφάλεια του διαδικτυακού τόπου
Πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο παρέχεται με πρωτοβουλία του επισκέπτη/χρήστη και όχι της Hoist Hellas.
Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό
(π.χ. προσωπικό υπολογιστή), λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι
αναγκαία για να αποκτά πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο. Ο χρήστης είναι επίσης υπεύθυνος για την προστασία του
συστήματός του από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό.
Η Hoist Hellas έχει λάβει, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του
διαδικτυακού τόπου από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό και ελέγχει με συστήματα ασφαλείας την πρόσβαση στις
ιστοσελίδες για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων ενεργειών, δεν εγγυάται όμως ότι το περιεχόμενο
του διαδικτυακού τόπου είναι ελεύθερο ιών, λαθών και άλλων επιζήμιων στοιχείων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε
ζημία προκληθεί στον ως άνω εξοπλισμό του χρήστη, στο λογισμικό ή στα αρχεία του, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία
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Προσωπικά Δεδομένα
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού μας τόπου διέπεται
από τους παρόντες Όρους Χρήσεως, τα οριζόμενα στο Ελληνικό Δίκαιο (Ν. 2472/1997, όπως ισχύει και τις διατάξεις
κανονιστικού χαρακτήρα) και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Κανονισμούς της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
Η Hoist Hellas δεσμεύεται να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για να ενισχύσει την προστασία των προσωπικών
δεδομένων έναντι απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, απαγορευμένης διάδοσης ή διαβίβασης,
τροποποίησης, αλλοίωσης ή καταστροφής.
Οι χρήστες δικαιούνται να ενημερωθούν σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν αποτελούν
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αντικείμενο επεξεργασίας και να προβάλλουν αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τους
αφορούν και ειδικότερα να ζητήσουν τη διόρθωση, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση, τη δέσμευση, τη μη διαβίβαση ή
ακόμα και τη διαγραφή τους.
Οι Χρήστες μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν.
2472/1997, αποστέλλοντας γραπτή αίτηση, η οποία θα αφορά σε συγκεκριμένο αίτημα ή/ και ενέργεια, στην εξής
διεύθυνση. Η αίτηση αυτή θα πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος και να συνοδεύεται από
αποδεικτικό καταβολής του χρηματικού ποσού που ορίζεται στις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Εταιρεία θα απαντήσει εγγράφως στα αιτήματα που θα υποβάλλονται κατά τα ανωτέρω
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Εφαρμοστέο Δίκαιο – Λοιποί Όροι
Οι Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το
Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Για κάθε διαφορά που αφορά ή προκύπτει από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του
δικτυακού τόπου από αυτούς, εφόσον δεν επιλυθεί φιλικά, να υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών.
Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιαδήποτε δικαιώματα που περιέχονται σε αυτούς δε μπορούν σε καμία περίπτωση,
εκτός και αν προβλέπεται ρητώς, να αποτελέσουν αντικείμενο μεταβίβασης ή εκχώρησης εκ μέρους των Χρηστών χωρίς
την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της Hoist Hellas. Εντούτοις, η Hoist Hellas δύναται να μεταβιβάσει και να
εκχωρήσει τα δικαιώματα της χωρίς καμία περαιτέρω διατύπωση.
Η Hoist Hellas διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή/και μόνιμα μέρος ή το σύνολο των
υπηρεσιών της Ιστοσελίδας με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες.
Η Hoist Hellas δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους Χρήσης
με την υποχρέωση όμως να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Ωστόσο η συνεχής χρήση
της Ιστοσελίδας και μετά από τις ως άνω τροποποιήσεις συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Κατά
συνέπεια συνιστάται η συχνή επαλήθευση των Όρων Χρήσης.
Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου των παρόντων Όρων Χρήσης δεν θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει
αυτοδικαίως να ισχύει.

