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Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας 
 

Όροι Με την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε ότι έχετε 

διαβάσει και συμφωνήσει με τους Όρους Χρήσης που περιγράφονται 

παρακάτω. 

Γενικά 

 
 

Η ιστοσελίδα www.tbibank.gr είναι ιδιοκτησία της TBI Bank.  

Αυτός ο ιστότοπος αναπτύχθηκε σύμφωνα με την πολιτική εταιρικού 

οράματος και ενημέρωσης στην TBI Bank. Έχει σχεδιαστεί για γενικούς 

ενημερωτικούς σκοπούς και κανένα μέρος του περιεχομένου του δεν θα 

πρέπει να θεωρείται άμεση προσφορά για την αγορά προϊόντων και 

υπηρεσιών της TBI Bank. 

Ο δικτυακός τόπος περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και 

υπηρεσίες που προσφέρει η TBI Bank σε ιδιώτες, μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις και τους εταιρικούς πελάτες της. 

Η TBI Bank διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους παρόντες όρους και 

προϋποθέσεις και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο 

ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 

 

 

Ευθύνες Η TBI Bank δεν εγγυάται την ομαλή και συνεχή πρόσβαση σε αυτόν τον 

ιστότοπο. 

Η TBI Bank επιδιώκει να διατηρεί ενημερωμένες τις πληροφορίες στην 

ιστοσελίδα  , αλλά δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να προκύψουν 

αντικειμενικές παραλείψεις στην ακρίβεια και πληρότητα του 

περιεχομένου. 

Η TBI Bank δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία και απώλεια οφελών 

που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την πρόσβαση ή τη χρήση αυτής της 

ιστοσελίδας. Παρόλο που εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 

αξιοπλοΐα και την ασφάλεια αυτής της ιστοσελίδας, η TBI Bank δεν 

εγγυάται ομαλή συνεχή πρόσβαση σε αυτήν και δεν ευθύνεται για ιούς 

υπολογιστών, επιθέσεις χάκερ και άλλες απειλές. Σε κάθε περίπτωση, η 

TBI Bank αναλαμβάνει την υποχρέωση να λάβει έγκαιρα μέτρα για την 

επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατόν. Η χρήση των 

πληροφοριών και της λειτουργικότητας αυτής της ιστοσελίδας γίνεται με 

πρωτοβουλία και ευθύνη του χρήστη με την επιφύλαξη των περιορισμών 
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του Νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων και συγγενικών δικαιωμάτων 

υπέρ του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων - TBI Bank. 

 

Σύνδεσμοι διαδικτύου 

 

Η TBI Bank δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων της 

ακρίβειας και της πληρότητας των πληροφοριών) και την προσβασιμότητα 

σε ιστότοπους στους οποίους ο παρών ιστότοπος έχει υπερσυνδέσμους. 

 

Πνευματικά 

δικαιώματα 
Όλο το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας υπόκειται στα πνευματικά 

δικαιώματα που ανήκουν στην TBI Bank, με όλα τα δικαιώματα και τις 

νομικές συνέπειες. Οι χρήστες μπορούν να εκτυπώνουν μεμονωμένες 

σελίδες ή μέρη αυτών, εικόνες, γραφικά κ.λπ.  Οι χρήστες δεν επιτρέπεται, 

χωρίς τη ρητή γραπτή εξουσιοδότηση της TBI Bank να τροποποιεί, 

αντιγράφει, δημοσιεύει, πωλεί, αδειοδοτεί ή χρησιμοποιεί το περιεχόμενο 

του παρόντος δικτυακού τόπου για οποιουσδήποτε δημόσιους ή 

εμπορικούς σκοπούς, εκτός από την αναπαραγωγή και προώθηση του 

ονόματος, των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει η TBI Bank 
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