
Ο παρών ιστότοπος έχει δημοσιευθεί από την Compagnie française d'assurance pour le 
commerce extérieur (Coface), εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με κεφάλαιο 137 052 417,05€, 
της οποίας τα κεντρικά γραφεία έχουν διεύθυνση: 1, place Costes et Bellonte - 92270 Bois-
Colombes, καταχωρισμένη στο εμπορικό αρχείο Nanterre RCS υπό τον αριθμό εγγραφής B 
552 069 791. 
Η ιστοσελίδα φιλοξενείται στις υποδομές της Amazon (AWS) 
 
Ενδοκοινοτικός αριθμός Φορολογικού Μητρώου: FR54552069791 
  
Τηλέφωνο: 33 (0) 1 49 02 20 00 ηλεκτρ. διεύθυνση: communication@coface.com 
Ταχυδρομική διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 10, 15125, Μαρούσι, Αττική, Ελλάδα.  
Διευθυντής δημοσιεύσεων: Xavier DURAND, Chief Executive Officer 
Διαχειριστής ιστότοπου: Χρύσα Παππά, Υπεύθυνη Επικοινωνίας.  
Η Coface, στο πλαίσιο της λειτουργίας της ως ασφαλιστική εταιρεία, είναι εγκεκριμένη και 
ελέγχεται από τη Γαλλική εποπτική αρχή: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 
(ACPR, 61 rue Taitbout - 75009 Paris) 
 
Επισκεπτόμενοι και περιηγούμενοι τον ιστότοπο αυτό, αποδέχεστε την παρούσα νομική 
ενημέρωση.  
 
Περιεχόμενο ιστότοπου και διαθεσιμότητα πληροφοριών: 
 
Ο παρών ιστότοπος περιέχει πληροφορίες που αφορούν στην Coface και στα προϊόντα και 
υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία αυτή.  
  
Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν έχουν την υπόσταση 
συμβολαίου ή σύμβασης ή άλλου συμφωνητικού. 
 
Η Coface λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσει πως οι πληροφορίες που 
δημοσιεύονται στον ιστότοπο αυτό είναι ακριβείς, επικαιροποιημένες και επιφυλάσσεται του 
δικαιώματός της να διορθώσει το περιεχόμενο οποιαδήποτε στιγμή χωρίς περαιτέρω 
ενημέρωση. Παρ’ όλα αυτά, η Coface δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι πληροφορίες είναι 
πλήρεις ή ότι δεν έχουν αλλοιωθεί από τρίτο μέρος (κακόβουλο λογισμικό, ηλεκτρονική 
εισβολή). 
  
Η Coface δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για ζημίες, απώλειες ή έξοδα οποιουδήποτε είδους 
που οφείλονται στην πρόσβαση και/ή χρήση του ιστότοπου αυτού ή των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτόν. 
 
Η Coface αναλαμβάνει στο μέτρο των δυνατοτήτων της να καθιστά και να διατηρεί 
προσβάσιμες όλες τις υπηρεσίες αυτού του ιστότοπου. 
  
Η Coface δεν μπορεί να θεωρηθεί υπαίτια στην περίπτωση των παρακάτω καταστάσεων: 
 

 προσωρινή διακοπή διάρκειας κάποιων λεπτών για την επικαιροποίηση ορισμένων 
αρχείων, 

 λειτουργικά προβλήματα ή προσωρινή παύση των υπηρεσιών αυτών, όπως στην 
περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος ή προβλημάτων του 
τηλεπικοινωνιακού δικτύου,  



 προσωρινή παύση υπηρεσιών όταν απαιτείται ανάπτυξη ή συντήρηση του ιστότοπου, 
 σφάλμα ή δυσλειτουργία του δικτύου Internet κατά τη μετάδοση μηνυμάτων ή 

αρχείων. 

Πνευματική Ιδιοκτησία  
  
Όλα τα περιεχόμενα του ιστότοπου αυτού (κείμενα, γραφήματα, λογότυπα, φωτογραφίες και 
άλλα οπτικά περιεχόμενα ή ήχοι) μαζί με το εικαστικό μέρος και αρχιτεκτονική του 
ιστότοπου, αποτελούν ιδιοκτησία της Coface. 
 
H Coface επιτρέπει πρόσβαση και χρήση του ιστότοπου αυτού αυστηρά για προσωπική 
χρήση. 
 
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αντιγραφή, διανομή, εξαγωγή μέρους ή του συνόλου 
οποιουδήποτε αντικειμένου που εμφανίζεται στον ιστότοπο σε κάθε μέσο ή μέσω 
οποιασδήποτε επεξεργασίας, καθώς και η πώληση, μεταπώληση ή μεταφορά σε τρίτο μέρος, 
με οποιοδήποτε τρόπο, απαγορεύονται ρητώς, εκτός και αν υπάρχει η σχετική αποδεδειγμένη 
εξουσιοδότηση από την Coface εκ των προτέρων. Αδυναμία συμμόρφωσης με την 
απαγόρευση αυτή αποτελεί πλαστογραφία η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αστικές και 
ποινικές κατηγορίες για το πρόσωπο που την επιτέλεσε. 
 
Άλλα χαρακτηριστικά σημεία, όπως εταιρικά ονόματα, επιχειρήσεις και ονόματα χώρου που 
αναπαράγονται στον ιστότοπο αυτό αποτελούν ιδιοκτησία της Coface ή τρίτων μερών. 
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή αυτών χωρίς αποδεδειγμένη εξουσιοδότηση πιθανά να οδηγήσει 
σε δίωξη κατά του προσώπου που την επιτέλεσε. 
 
Προστασία Δεδομένων 
 
Η Coface δεσμεύεται να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και 
επεξεργάζεται, μέσω αυστηρών πολιτικών, ελέγχων και επίβλεψη συμμόρφωσης, ώστε να 
διασφαλίσει πως τα δεδομένα συλλέγονται και φυλάσσονται καταλλήλως, όπως περιγράφεται 
στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που βρίσκεται στο τμήμα προσωπικών 
δεδομένων. 
  
Cookies 
  
 
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο, ένα cookie μπορεί αυτομάτως να εγκατασταθεί στο 
λογισμικό του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται. Για περισσότερες 
πληροφορίες, παρακαλούμε διαβάστε την πολιτική Cookies εδώ 
 
  
Σύνδεσμοι  
 
Ο παρών ιστότοπος περιλαμβάνει συνδέσμους προς ιστότοπους οι οποίοι διαχειρίζονται από 
τρίτα μέρη. Η Coface δεν μπορεί να θεωρηθεί υπαίτια για οποιοδήποτε αποτέλεσμα αφορά 
στη χρήση των συνδέσμων αυτών.  
 
Η δημιουργία σύνδεσμου προς τον ιστότοπο της Coface αποτελεί αντικείμενο προηγούμενης 
συμφωνίας με την Coface. 



  
Ασφάλεια  
 
Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέσα, όπως 
ενημερωμένο αντι-ιικό λογισμικό, ώστε να προστατεύσει τα δεδομένα του και/ή το λογισμικό 
του και/ή τον εξοπλισμό του από μόλυνση με ηλεκτρονικούς ιούς.  
 
Η Coface απορρίπτει κάθε ευθύνη για ζημίες που ενδέχεται να δημιουργηθούν στην 
περίπτωση μόλυνσης από ηλεκτρονικό ιό.  
 


