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Έντυπο: ΑΙΤ022 

Σ τ ο ι χ ε ί α   Ε π ε ν δ υ τ ή  
Μερίδα:  Λογαριασμός Αξιών:  

Επώνυμο / Επωνυμία(*)   

  

 Φυσικό Πρόσωπο     Νομικό Πρόσωπο Ομάδα Συγκυρίων Κοινή Μερίδα 

Όνομα  Υπεύθυνος (για ΝΠ)  

Πατρώνυμο  Έδρα (για ΝΠ)  

Πιστοποιητικό ΑΔΤ           Διαβ.         ΑΡΜΑΕ            Άλλο Αριθμός  

Ημερομηνία Έκδοσης  Εκδούσα Αρχή  

ΑΦΜ  ΔΟΥ  

Τηλέφωνο  
(*) Σε περίπτωση Μερίδας Συγκυρίων την Αίτηση υποβάλλει ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της Ομάδας Συγκυρίων. 
(*) Σε περίπτωση Κοινής Επενδυτικής Μερίδας την Αίτηση υποβάλλει ο ιεραρχικά πρώτος εκ των συνδικαιούχων. 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΑξΙΑweb)  

 

Τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., στο εξής «Ε.Χ.Α.Ε.» παρέχουν στον επενδυτή, στο εξής «Χρήστης» μέσω  του διαδικτύου τη δυνατότητα ενημέρωσης 

για αξίες (μετοχές, δικαιώματα) που είναι καταχωρημένες στη Μερίδα που τηρεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, ενδεικτικά τρέχοντα υπόλοιπα αξιών, 

υπόλοιπα Λογαριασμού κ.ά. σε πρώτη φάση και μελλοντικά εκτέλεσης και άλλων εντολών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται 

πιο κάτω και μπορούν να τροποποιούνται από την Ε.Χ.Α.Ε.  

 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του διαδικτύου θα καλούνται ΑξΙΑweb.   

 

1. Ο «Χρήστης» προκειμένου να κάνει χρήση των υπηρεσιών που του παρέχει η Ε.Χ.Α.Ε. θα πρέπει να υπογράψει την παρούσα σύμβαση ώστε να 

του χορηγηθούν οι κωδικοί πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτές. Ο «Χρήστης» θα πληκτρολογεί τους κωδικούς πρόσβασης καθώς και τυχόν άλλα 

στοιχεία που θα του ζητηθούν και τα οποία κρίνονται αναγκαία για την αναγνώρισή του. 

2. Ο «Χρήστης» αναγνωρίζει ότι η χρήση των κωδικών πρόσβασης αποτελεί τεκμήριο χρήσης των υπηρεσιών από τον ίδιο και ειδικότερα προέλευσης 

της εντολής από τον ίδιο και ενημέρωσης του ίδιου. Επίσης ο «Χρήστης» αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι όπου απαιτείται υπογραφή του η χρήση 

των κωδικών πρόσβασης ισοδυναμεί με αυτήν. 

3. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ρητά ότι η αποδεικτική αξία των ηλεκτρονικών εντολών είναι ίση με αυτή των εγγράφων. 

4. Ο «Χρήστης» υποχρεούται για προσωπική του ασφάλεια να φυλάσσει μυστικούς και να μην γνωστοποιεί τους κωδικούς πρόσβασης σε τρίτους και 

γενικά να μεριμνά για τη μη διαρροή τους. Ο «Χρήστης», ως κάτοχος (δικαιούχος) των κωδικών πρόσβασης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και 

φέρει τον κίνδυνο κάθε ζημίας δικής του ή της Ε.Χ.Α.Ε. από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτου. Η Ε.Χ.Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε 

έξοδα, ζημία ή απώλεια συμβεί στον «Χρήστη» ή/και σε οποιοδήποτε πρόσωπο, σε περίπτωση παρεμβολής στο δικτυακό τόπο της Ε.Χ.Α.Ε. ή στο 

τηλεφωνικό δίκτυο ή μη λειτουργίας των συστημάτων λόγω ανωτέρας βίας ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, που δεν οφείλεται σε αμέλεια της 

Ε.Χ.Α.Ε. 

5. Η παροχή πληροφοριών από το AξΙΑweb δεν δεσμεύει την E.X.A.E. η οποία και δεν ευθύνεται για ζημία που πιθανόν θα υποστεί ο «Χρήστης» 

στην περίπτωση που οι πληροφορίες δεν είναι ακριβείς.  

6. Ο «Χρήστης» με την παρούσα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των όρων λειτουργίας του AξΙΑweb τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.  

7. Σε περίπτωση διαρροής των κωδικών πρόσβασης ο «Χρήστης» οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί την E.X.A.E. 

8. Η Ε.Χ.Α.Ε. έχει εγκαταστήσει σύστημα καταγραφής των συναλλαγών, ο δε «Χρήστης» δηλώνει από τούδε ότι συναινεί και επιτρέπει την 

παραπάνω καταγραφή , που θα αποτελεί πλήρη απόδειξη των όσων διημείφθησαν κατά τη χρήση των υπηρεσιών αυτών και του χρόνου που αυτή 

πραγματοποιήθηκε. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση κατά την οποία ο «Χρήστης» αμφισβητήσει τα στοιχεία των συναλλαγών του, τότε θα 

φέρει και το βάρος της απόδειξης των ισχυρισμών του. 

9. Η Ε.Χ.Α.Ε μπορεί να ακυρώσει τους χορηγηθέντες κωδικούς πρόσβασης οποτεδήποτε κατά την εύλογη κρίση του ειδοποιώντας σχετικά τον 

«Χρήστη». 
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10. Το λογισμικό που υποστηρίζει τις παραπάνω υπηρεσίες είναι ιδιοκτησία της Ε.Χ.Α.Ε. και κάθε αντιγραφή, απομίμηση ή παραποίησή του από τον 

«Χρήστη» ή από τρίτα πρόσωπα αποτελεί ποινικώς κολάσιμη πράξη η δε Ε.Χ.Α.Ε. επιφυλάσσεται για την επιδίωξη της αποκατάστασης κάθε ζημίας 

που μπορεί να υποστεί. 

11. Η Ε.Χ.Α.Ε δικαιούται να καθορίζει τις ημέρες και ώρες κατά τις οποίες θα παρέχει στον «Χρήστη» τη δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών. 

12. Ο «Χρήστης» δηλώνει ότι έχει επίγνωση του ότι η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου ενδέχεται να ενέχει κινδύνους κακόβουλης 

υποκλοπής ή αλλοίωσης των εντολών του από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους και ότι αναλαμβάνει αυτούς τους κινδύνους. 

13. Η Ε.Χ.Α.Ε δικαιούται οποτεδήποτε να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση η ευθύνη όμως του «Χρήστη» για οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών 

που έκανε πριν την καταγγελία παραμένει ακέραιη. 

14. Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία/ή και εφαρμογή/ή και τήρηση των όρων της παρούσας θα υπάγεται στα 

καθ΄ύλην αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας.  

Όλα τα στοιχεία της Αίτησης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

Η αποστολή των κωδικών πρόσβασης από την Ε.Χ.Α.Ε. γίνεται μέσω συστημένης ταχυδρομικής επιστολής στη διεύθυνση επικοινωνίας της Μερίδας του 

αιτούντα. 

 
Παρακαλώ να μου εκδώσετε κωδικούς πρόσβασης σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην 
παρούσα σύμβαση. Δηλώνω ότι: 

α. το σύνολο των στοιχείων του περιέχονται στην παρούσα είναι ακριβές. 

β. έλαβα γνώση των όρων της «Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου ΑξίΑweb» τους 
οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

γ. θα εκπληρώσω τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνω με την παρούσα. 

Ημερομηνία:  Υπογραφή Αιτούντος:  
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(Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από Δημόσια Αρχή) 

 
 

Axiaweb οι αξίες στην οθόνη σας 
Μέσα από τις ιστοσελίδες της Ε.Χ.Α.Ε. www.helex.gr  μπορείτε να βλέπετε τις αξίες σας (μετοχές, δικαιώματα κ.λ.π.) στην οθόνη του 

προσωπικού σας υπολογιστή και να ενημερώνεστε για τα στοιχεία της Μερίδας και του Λογαριασμού Αξιών σας, τις κινήσεις και τα 

υπόλοιπα του Λογαριασμού Αξιών σας και την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου σας με τις τελευταίες τιμές κλεισίματος των μετοχών στο 

Χρηματιστήριο. 

Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. 
Λεωφ. Αθηνών 110 

104 42 Αθήνα 

http://www.helex.gr

