Περιγραφή Πρόσθετης Υπηρεσίας IBM Cloud
IBM Managed Financial Data API
Με την εξαίρεση των όσων προβλέπονται παρακάτω, ισχύουν οι όροι της Περιγραφής Υπηρεσιών του IBM Cloud.

1.

Περιγραφή Υπηρεσιών Cloud
Το Managed Financial Data API παρέχει στον Πελάτη τη δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα
χρηματοπιστωτικών αγορών που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της αξίας, την αξιολόγηση και την
προσομοίωση χρηματοοικονομικών τίτλων.
Το Managed Financial Data API μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές για την υποστήριξη
διαφορετικών σεναρίων χρήσης, όπως π.χ.:

2.

●

Παροχή δεδομένων σε άλλες υπηρεσίες που αφορούν στη δημιουργία χρηματοπιστωτικών
σεναρίων και δοκιμών αντοχής.

●

Υποστήριξη του υπολογισμού μοντέλων επανεκτίμησης της χρηματορροής χρηματοοικονομικών
τίτλων και βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίων.

Προστασία Περιεχομένου και Δεδομένων
Στο Φύλλο Δεδομένων που ισχύει για αυτή την υπηρεσία και στους όρους του παρόντος άρθρου
παρέχονται οι λεπτομέρειες και οι όροι, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων του Πελάτη, που
διέπουν τη χρήση αυτής της υπηρεσίας. To (τα) ακόλουθο(-α) Φύλλο(-α) Δεδομένων διέπει(-ουν) αυτή
την υπηρεσία.
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=8578EA70418511E8845013686FEEAB8B

3.

Δικαιώματα και Τιμολόγηση

3.1

Μετρικά Συστήματα Χρέωσης
Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα μετρικά συστήματα χρέωσης για αυτή την υπηρεσία:
Χίλια Στοιχεία (Thousand Items) – Στοιχείο είναι μια εμφάνιση ενός συγκεκριμένου στοιχείου που
βρίσκεται υπό την επεξεργασία ή διαχείριση της Υπηρεσίας Cloud ή σχετίζεται με τη χρήση της
Υπηρεσίας Cloud, όπως περιγράφεται στην περιγραφή της Υπηρεσίας Cloud. Ο Πελάτης θα χρεώνεται
για τον αριθμό Στοιχείων, στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη χιλιάδα, κατά τη διάρκεια της περιόδου
τιμολόγησης.
Για το σκοπό αυτής της Υπηρεσίας Cloud, ένα Στοιχείο είναι μία ταυτότητα χρηματιστηριακού τίτλου που
ζητήθηκε και επιστράφηκε.

4.

Υλικά παρεχόμενα "ΩΣ ΕΧΟΥΝ"
ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) ΠΟΥ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΑΠΟΚΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ CLOUD ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΚΑΙ Η IBM ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΗΓΕΣ ΤΕΤΟΙΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ,
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ Ή ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.

5.

Απευθείας Προμηθευτές Δεδομένων
Η Υπηρεσία Cloud παρέχει στον Πελάτη τη δυνατότητα να αποκτά πρόσβαση και να επεξεργάζεται
δεδομένα που παρέχονται από έναν ή περισσότερους τρίτους προμηθευτές δεδομένων. Αν ο Πελάτης
επιλέξει να αποκτήσει πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα τρίτων, ο Πελάτης συμφωνεί με τους όρους και
προϋποθέσεις του Παραρτήματος Α της παρούσας Περιγραφής Υπηρεσιών.
Ο Πελάτης αποδέχεται ότι αυτή η Υπηρεσία Cloud παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα
Απευθείας Προμηθευτών Δεδομένων προς διευκόλυνση του Πελάτη. Ούτε η IBM, ούτε οι τρίτοι πάροχοι
πληροφοριών της ή οι αντίστοιχες συνδεδεμένες εταιρείες τους δεν έχουν ευθύνη ή υποχρέωση,
ενδεχόμενη ή άλλη, για την ποιότητα ή τη διαθεσιμότητα των δεδομένων των Απευθείας Προμηθευτών
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Δεδομένων. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση της
Υπηρεσίας Cloud.
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Περιγραφή Πρόσθετης Υπηρεσίας IBM Cloud
Παράρτημα Α
Αυτό είναι το Παράρτημα Α της Περιγραφής Πρόσθετης Υπηρεσίας IBM Cloud. Το παρόν Παράρτημα Α ισχύει
μόνο στο βαθμό που ο Πελάτης επιλέξει να προβεί στην πρόσβαση ή επεξεργασία δεδομένων που παρέχονται
από έναν από τους Προμηθευτές Δεδομένων που περιλαμβάνονται στην παρακάτω λίστα. Σε περίπτωση
αντίθεσης μεταξύ της Σύμβασης, της Περιγραφής Υπηρεσιών, του Εγγράφου Συναλλαγής και του παρόντος
Παραρτήματος Α, οι όροι του παρόντος Παραρτήματος Α θα κατισχύουν σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη αντίθεση.

1.

2.

Απευθείας Προμηθευτές Δεδομένων
α.

Η IBM θα αποκτά, για λογαριασμό του Πελάτη, απευθείας από καθορισμένους τρίτους προμηθευτές
δεδομένων (ο κάθε ένας "Προμηθευτής Δεδομένων") και θα διαχειρίζεται ορισμένα δεδομένα που
καθίστανται διαθέσιμα από τους εν λόγω Προμηθευτές Δεδομένων ("Δεδομένα Προμηθευτή"), όπως
απαιτείται από τον Πελάτη στα πλαίσια της προσφοράς Υπηρεσίας Cloud, υπό τους όρους της
Σύμβασης, του Εγγράφου Συναλλαγής και του παρόντος Προσαρτήματος Α.

β.

Για τους Προμηθευτές Δεδομένων στους οποίους αναφέρεται το παρόν Προσάρτημα Α, ο Πελάτης
δεν είναι απαραίτητο να έχει συνάψει σύμβαση απευθείας με τον εν λόγω Προμηθευτή Δεδομένων.
Ο Πελάτης συμφωνεί να χρησιμοποιεί τα Δεδομένα Προμηθευτή, σε όποια μορφή, αποκλειστικά στα
πλαίσια της προσφοράς Υπηρεσίας Cloud σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, της Περιγραφής
Υπηρεσιών, του Εγγράφου Συναλλαγής και του παρόντος Παραρτήματος Α.

γ.

Ο Πελάτης αποδέχεται ότι οι όροι χρήσης που καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος
Παραρτήματος Α μπορεί να είναι πιο περιοριστικοί από τους όρους χρήσης για την προσφορά
Υπηρεσίας Cloud που καθορίζονται στη Σύμβαση, στην Περιγραφή Υπηρεσιών και στο Έγγραφο
Συναλλαγής. Ο Πελάτης αποδέχεται επίσης ότι οι περισσότερο περιοριστικοί όροι χρήσης διέπουν
τη χρήση των εν λόγω Δεδομένων Προμηθευτή από τον Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων,
ενδεικτικά, δεδομένων εξόδου της προσφοράς Υπηρεσίας Cloud που περιέχουν Δεδομένα
Προμηθευτή ή αντλούνται από αυτά.

Χρεώσεις
Προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες χρεώσεις που επιβάλλονται από έναν Προμηθευτή Δεδομένων για
τα Δεδομένα Προμηθευτή, η IBM μπορεί οποτεδήποτε να προβεί στην αύξηση του τμήματος των
χρεώσεων για την προσφορά Υπηρεσίας Cloud που σχετίζονται με την επεξεργασία Δεδομένων
Προμηθευτή για λογαριασμό του Πελάτη. Ο Πελάτης αποδέχεται την ευθύνη για την πληρωμή, και θα
πληρώνει οποιαδήποτε τέτοια αυξημένη χρέωση.

3.

Αποζημίωση
Ο Πελάτης συμφωνεί να αποζημιώνει και να καλύπτει την IBM, τους τρίτους παρόχους πληροφοριών της
και τις αντίστοιχες συνδεδεμένες με αυτούς εταιρείες και κάθε έναν από τους αντίστοιχους διευθυντές,
στελέχη, υπαλλήλους, αντιπροσώπους, διαδόχους και εκδοχείς τους έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων,
απωλειών, ζημιών, ευθυνών, εξόδων και δαπανών, συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών και εξόδων
δικηγόρων ως προέκυψαν, οι οποίες απορρέουν καθ' οιονδήποτε τρόπο από: (i) τη χρήση, ή αδυναμία
χρήσης, εκ μέρους του Πελάτη ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους, οποιωνδήποτε Δεδομένων Προμηθευτή,
συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, δεδομένων εξόδου της προσφοράς Υπηρεσίας Cloud που περιέχουν
Δεδομένα Προμηθευτή ή αντλούνται από αυτά, ή οποιεσδήποτε αποφάσεις ή συμβουλές που απορρέουν
από την εν λόγω χρήση, (ii) παραβίαση από τον Πελάτη οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος
Παραρτήματος Α, ή (iii) παραβίαση από την IBM της σύμβασης που έχει συνάψει η IBM με έναν
Προμηθευτή Δεδομένων στο βαθμό που η εν λόγω παραβίαση απορρέει από ή σχετίζεται με μια
παραβίαση των όρων του παρόντος Παραρτήματος Α από τον Πελάτη.

4.

Όροι Χρήσης για Συγκεκριμένους Απευθείας Προμηθευτές Δεδομένων
Οι ακόλουθοι όροι χρήσης ισχύουν στο βαθμό που η IBM προβαίνει στην επεξεργασία Δεδομένων
Προμηθευτή για τον Πελάτη τα οποία προέρχονται από τον (τους) παρακάτω Προμηθευτή(-ές)
Δεδομένων.
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4.1

Thomson Reuters
Σύμφωνα με τη Σύμβαση Παροχής Δεδομένων Προμηθευτή της IBM με την Thomson Reuters, κάθε
πρόσβαση και χρήση του περιεχομένου που προβλέπεται στο παρόν έγγραφο και παρέχεται από την
Thomson Reuters ("Δεδομένα TR") (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, δεδομένων εξόδου της
Υπηρεσίας Cloud που περιέχουν Δεδομένα TR), υπόκεινται στους παρακάτω όρους και ειδοποιήσεις:
α.

Τα Δεδομένα TR αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία (copyright © 1999 – 2016) της Thomson
Reuters. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Thomson Reuters (Markets) LLC, η Thomson
Reuters Canada Limited και οι συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες αναφέρονται στο παρόν έγγραφο
ως "Thomson Reuters".

β.

Η Thomson Reuters ή οι τρίτοι προμηθευτές της έχουν στην κυριότητά τους και διατηρούν κάθε
δικαίωμα, τίτλο κυριότητας και έννομο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά, πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, ευρεσιτεχνιών, δικαιωμάτων επί
βάσεων δεδομένων, εμπορικών απορρήτων, τεχνογνωσίας και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας ή μορφών προστασίας παρόμοιου χαρακτήρα ή ισοδύναμης ισχύος, οπουδήποτε στον
κόσμο, επί των Δεδομένων της ΤΡ και δεν εκχωρείται στον Πελάτη κανενός είδους ιδιοκτησιακό
ενδιαφέρον επί των ανωτέρω. Τα Δεδομένα TR αποτελούν εμπιστευτικά δεδομένα και εμπορικά
απόρρητα της Thomson Reuters ή των τρίτων προηθευτών της. Η εμφάνιση σε οθόνη, εκτέλεση,
αναπαραγωγή, διανομή ή δημιουργία παράγωγων έργων ή βελτιωμένων εκδοχών των Δεδομένων
TR σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιονδήποτε τρόπο απαγορεύεται ρητώς, με την εξαίρεση των
περιπτώσεων που προβλέπονται ρητώς στο παρόν έγγραφο, ή κατά άλλον τρόπο, με την έγγραφη
άδεια της Thomson Reuters.

γ.

Ο Πελάτης αποδέχεται ότι η IBM παρέχει τα Δεδομένα TR ως διευκόλυνση και η IBM δεν θα φέρει
καμία ευθύνη αναφορικά με την ποιότητα ή τη διαθεσιμότητα των Δεδομένων TR. Ο Πελάτης
αποδέχεται ότι είναι ενήμερος για τη γενική μορφή, το περιεχόμενο, τη λειτουργία, την απόδοση και
τους περιορισμούς των Δεδομένων TR και ότι ο Πελάτης έχει πειστεί ότι τα Δεδομένα TR είναι
κατάλληλα για τους σκοπούς που εξυπηρετούν.

δ.

Ο Πελάτης επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τα Δεδομένα TR (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά,
οποιωνδήποτε δεδομένων εξόδου της Υπηρεσίας Cloud στα οποία περιλαμβάνονται Δεδομένα TR)
για εσωτερική χρήση από τον Πελάτη ή για χρήση από τους πελάτες του Πελάτη σε συνεννόηση με
υπαλλήλους, στελέχη, διευθυντές, εργολάβους, αντιπροσώπους και γνωμοδότες
(συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, δικηγόρων, συμβούλων και λογιστών) του Πελάτη. Με την
εξαίρεση της διανομής Δεδομένων TR που προβλέπεται ανωτέρω, ο Πελάτης δεν θα προβαίνει
στην περαιτέρω αναδιανομή Δεδομένων TR ή οποιουδήποτε τμήματός τους
(συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιωνδήποτε δεδομένων εξόδου της Υπηρεσίας Cloud που
περιέχουν Δεδομένα TR), εκτός εάν επιτρέπεται ρητώς από την IBM εγγράφως. Με την καταγγελία
ή τη λήξη της παρούσας Περιγραφής Υπηρεσιών, όλα τα δικαιώματα που εκχωρούνται βάσει του
παρόντος επί των Δεδομένων TR θα πάψουν αμέσως να ισχύουν. Θα επιτρέπεται στον Πελάτη να
διατηρεί αντίγραφα όλων των αναφορών, παρουσιάσεων, δημοσιεύσεων και άλλων υλικών που
δημιουργήθηκαν από τον Πελάτη με χρήση της Υπηρεσίας Cloud, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση
οποιασδήποτε τέτοιας αναφοράς, παρουσίασης, δημοσίευσης ή άλλου υλικού που δημιουργήθηκε
κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της παρούσας Περιγραφής Υπηρεσιών θα περιορίζεται
αποκλειστικά σε χρήση από τον Πελάτη σύμφωνα με την παρούσα Περιγραφή Υπηρεσιών.

ε.

Ο Πελάτης αποδέχεται ότι η πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία των Δεδομένων TR μπορεί να
διακοπεί ή να υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις που υποβάλλονται από την ίδια την Thomson
Reuters ή κατόπιν σχετικών οδηγιών του τρίτου προμηθευτή των εν λόγω στοιχείων. Στο βαθμό
που τα Δεδομένα TR περιέχουν οποιαδήποτε δεδομένα τρίτων στα οποία γίνεται αναφορά στη
σελίδα General Restrictions/Notices (Γενικοί Περιορισμοί/Ειδοποιήσεις) στη διεύθυνση
http://www.thomsonreuters.com/3ptyterms, οι όροι που καθορίζονται στην εν λόγω σελίδα θα
ισχύουν και για τον Πελάτη. Εάν ο Πελάτης έχει οποιεσδήποτε ερωτήσεις για τους ισχύοντες όρους
τρίτων προμηθευτών, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον εκπρόσωπο υποστήριξης της IBM.

στ.

Η συνολική ευθύνη της IBM για απώλειες, ζημίες ή έξοδα με βάση ή σε σχέση με την παροχή των
Δεδομένων TR (από αμέλεια, αθέτηση συμβολαίου, ψευδή δήλωση ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία)
σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος δεν θα υπερβαίνει το σύνολο των χρεώσεων που έχουν
καταβληθεί για λογαριασμό του Πελάτη για τα Δεδομένα TR κατά το συγκεκριμένο ημερολογιακό
έτος.
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ζ.

ΟΥΤΕ Η IBM Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΟΥΤΕ Η THOMSON
REUTERS Ή ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΟΤΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
TR ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ, ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΕΓΚΑΙΡΗ, ΟΥΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ TR ΘΑ
ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗ Ή ΑΚΡΙΒΗ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ TR.
Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ TR ΚΑΙ Η ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ, ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ή
ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ TR Ή ΣΤΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CLOUD ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ. ΟΥΤΕ Η IBM Ή ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΟΥΤΕ Η THOMSON REUTERS Ή ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ
ΚΑΘ' ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΝΟΜΙΚΟ
Ή ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ TR Ή
ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ, ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, ΙΟΥΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ή ΑΛΛΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ Ή ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ, ΖΗΜΙΕΣ, ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΟΦΕΙΛΕΣ Ή
ΑΠΩΛΕΙΕΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ TR. ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤR DATA ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ
ΕΧΟΥΝ" ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ
ΝΟΜΟ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟΥ
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Ή ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ.

η.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η THOMSON REUTERS Ή ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ
ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΑΜΕΣΩΝ Ή ΕΜΜΕΣΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ Ή
ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΩΝ Ή ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ TR, ΑΚΟΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η THOMSON REUTERS, ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ Ή ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ
ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΤΕΤΟΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΔΑΠΑΝΕΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, Η THOMSON
REUTERS Ή ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΘ' ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ
ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CLOUD.

Σημαντικό: Η παρούσα Περιγραφή Υπηρεσιών συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα. Μπορείτε να βρείτε και να
εκτυπώσετε αντίγραφο της παρούσας Περιγραφής Υπηρεσιών στην αγγλική από την εξής ιστοσελίδα:
http://www-03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/saas
Η ελληνική μετάφραση παρέχεται μόνο για λόγους διευκόλυνσης. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του
αγγλικού κειμένου και της ελληνικής του μετάφρασης, το αγγλικό κείμενο υπερισχύει. Εάν για οποιονδήποτε λόγο
δεν έχετε πρόσβαση στο αγγλικό κείμενο, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον τοπικό εκπρόσωπο της IBM
προκειμένου να σας το αποστείλουμε άμεσα.
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