
Όροι Χρήσης 

Οι επισκέπτες/ πελάτες που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα της Θηβαϊκής 
Ασφαλιστικής, συμφωνούν και αποδέχονται τους όρους που αναφέρονται 
παρακάτω:  

1. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αυτής αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της 
Θηβαϊκής Ασφαλιστικής Ο.Ε.  και οι πληροφορίες και το υλικό που 
περιέχεται, μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα από τους επισκέπτες/ 
πελάτες. Απαγορεύεται η εμπορική εκμετάλλευση της ιστοσελίδας από 
οποιονδήποτε τρίτο και με οποιοδήποτε τρόπο. Απαγορεύεται επίσης, η 
αναπαραγωγή, αντιγραφή, έκδοση, αναδημοσίευση, διανομή, πώληση, 
τμήματος ή ολόκληρου του περιεχομένου της ιστοσελίδας αυτής για 
οποιοδήποτε λόγο, εκτός εάν συναινέσει εγγράφως η εταιρεία.  

2. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα αυτή, αποσκοπούν στην 
γενική ενημέρωση των επισκεπτών/ πελατών και δεν αποτελούν σε καμία 
περίπτωση πρόταση για κατάρτιση ασφαλιστικής συμβάσεως. Δεσμευτικοί 
είναι μόνο οι όροι που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις που υπογράφονται 
από τους πελάτες και την εταιρεία με την οποία συμβάλλονται.  

3. Η Θηβαϊκή Ασφαλιστική φροντίζει προκειμένου να εξασφαλίσει την 
ακρίβεια, την πληρότητα και την ποιότητα των πληροφοριών που 
περιέχονται στην ιστοσελίδα αυτή, σε καμία περίπτωση όμως δεν ευθύνεται 
για την ακρίβεια των πληροφοριών αυτών. Η Θηβαϊκή Ασφαλιστική διατηρεί 
το δικαίωμα να αλλάζει, οποτεδήποτε, χωρίς καμία προειδοποίηση, το 
περιεχόμενο της ιστοσελίδας, καθώς και τους όρους χρήσεως αυτής. Οι 
επισκέπτες/ πελάτες, που συνεχίζουν να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα 
αυτή αποδέχονται τις όποιες τροποποιήσεις έχουν γίνει από την Θηβαϊκή 
Ασφαλιστική, η οποία δε δεσμεύεται από το περιεχόμενο της ιστοσελίδας 
αυτής, εκτός εάν προβλέπεται ρητά το αντίθετο.  

4. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις 
τηλεπικοινωνίας του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνές Δικαίου καθώς και 
να απέχουν από οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα που εμπλέκει 
άμεσα η έμμεσα την ιστοσελίδα της Θηβαϊκή Ασφαλιστική. Η Θηβαϊκή 
Ασφαλιστική δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στη 
διαβίβαση πληροφοριών και/ ή εντολών από τον πελάτη/ επισκέπτη, 
παρεμβολές, πλαστοπροσωπία, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη 
λειτουργία του συστήματος, λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο 
λόγο που δεν οφείλεται σε βαριά αμέλεια ή δόλο της εταιρείας ή/ και των 
υπαλλήλων της.  

5. Η Θηβαϊκή Ασφαλιστική έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
διαφυλάξει την ασφάλεια της παροχής των υπηρεσιών και την τήρηση του 
απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες/ πελάτες της 
ιστοσελίδας.  

Η Θηβαϊκή Ασφαλιστική δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο που συνδέεται ή 
αναφέρεται στις σελίδες της, εκτός εάν αποδειχθεί ότι είχε πλήρη γνώση του 



παράνομου περιεχομένου και ότι ήταν σε θέση να αποτρέψει τους επισκέπτες της 
ιστοσελίδας από την ανάγνωση των παράνομων σελίδων. Εάν προκύψει 
οποιαδήποτε ζημία λόγω της χρήσης των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις εν 
λόγω σελίδες, μόνο ο συντάκτης των αντίστοιχων σελίδων θα είναι υπεύθυνος, και 
όχι η Θηβαϊκή Ασφαλιστική που έχει συνδεθεί διαδικτυακά με αυτές τις σελίδες. 
Επιπλέον η Θηβαϊκή Ασφαλιστική δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ανάρτηση 
περιεχομένων ή μηνυμάτων που δημοσιεύονται ή ανταλλάσσονται από τους 
χρήστες των ιστοσελίδων σε βιβλία επισκεπτών ή καταλόγους ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας που παρέχονται στη σελίδα του.  

 


