Termeni si conditii
Denumirea InvesTEAM si platforma InvesTEAM.ro sunt proprietate
a companiei Certinvest SA.
Drepturile de autor asupra textelor, fotografiilor, simbolurilor grafice care
apar in cadrul platformei InvesTEAM.ro apartin SAI Certinvest SA.
Din momentul accesarii acestui website, va declarati de acord cu
urmatoarele conditii de utilizare (daca nu sunteti de acord va rugam sa
nu mai accesati website-ul):

Utilizarea website-ului InvesTEAM.ro
Continutul website-ului este protejat de numeroase legi nationale si
internationale de copyright, marca inregistrata, marca de comert etc.
Este interzisa: copierea, reproducerea, republicarea, afisarea,
transmiterea, sau distribuirea in orice mod a materialelor InvesTeam.
In special, nu este permisa: copierea, modificarea sau expunerea
numelor, logo-urilor, textului sau imaginilor grafice ale website-ului
InvesTEAM.ro in orice mod in afara cazului existentei unei permisiuni
clare in scris, din partea SAI Certinvest SA.
De asemenea, nu este permisa:
•

•

redistribuirea nici unei pagini apartinand InvesTEAM.ro folosind
tehnica de "framing" in afara cazului existentei unei permisiuni
clare in scris
modificarea sau folosirea paginilor, textului, imaginilor sau
continutului website-urilor, newsletter-elor sau aplicatiilor
Certinvest, inclusive InvesTEAM.ro, fara acordul SAI
CertinvestSA; acest lucru reprezinta o violare a drepturilor SAI
Certinvest SA de copyright si altor drepturi brevetate.

Unele imagini sau materiale pot fi protejate de marci de comert, marci de
servicii sau copyright-urile altor persoane sau companii. Accesarea si
utilizarea InvesTEAM.ro nu inseamna ca dobanditi vreun drept de
proprietate intelectuala asupra numelor, logo-urilor, textului sau
imaginilor grafice ori alte drepturi asupra unor elemente parti
componente ale platformei. Toate drepturile de proprietate intelectuala
asupra website-urilor si aplicatiilor platformei InvesTEAM.ro sunt si
raman proprietatea SAI Certinvest SA.

Oferta
Nici o informatie de pe website-ul InvesTEAM.ro nu poate fi interpretata
ca oferta sau ca recomandare pentru cumpararea sau realizarea unei
investitii sau pentru participarea la orice alta tranzactie.

Incredere
Informatiile si opiniile prezente in cadrul InvesTEAM.ro sunt furnizate de
societate doar pentru uz personal si scopuri informationale si pot fi
supuse unor schimbari fara aviz prealabil. Nici o informatie continuta in
cadrul InvesTEAM.ro nu reprezinta sfaturi investitionale, juridice, fiscale
sau de alta natura si nu trebuie sa stea la baza unei decizii de investitii
sau de alt fel. Inainte de a lua o decizie de investitie este indicat sa
solicitati sfaturi profesionale si relevante.

Garantie
Informatiile si opiniile continute in cadrul InvesTEAM.ro sunt furnizate
fara nici o garantie de orice fel, exprimata sau implicita.

Limitarea Responsabilitatii
In nici o circumstanta, SAI Certinvest SA, subsidiarii sau afiliatii sai nu
vor fi raspunzatori pentru nici un fel de daune (incluzand, dar fara a se
limita la, daune directe, incidentale, subsecvente, indirecte sau punitive),
chiar daca posibilitatea aparitiei unor asemenea pagube - aparute prin
sau legate de accesul, utilizarea, prestarea, cautarea sau conectarea la
alte website-uri din website-urile, newsletter-ele si aplicatiile Certinvest este avizata in mod expres.

Website-uri Conectate
SAI Certinvest SA nu raspunde de continutul altui site cu care
InvesTEAM.ro este conectat prin hyperlink-uri, dar care apartine altei
institutii, indiferent daca acest hyperlink este oferit de
Certinvest/InvesTEAM sau de cealalta institutie. Utilizatorii si websiteurile pot include link catre website-urile Certinvest doar prin indicarea
sursei (www.InvesTEAM.ro) si doar in cazul in care orice informatie
despre InvesTEAM.ro este adevarata si nu induce in eroare cititorul.
Certinvest nu face nici un fel de descriere a oricarui alt site de Internet
cu care este conectat si care apartine unei terte parti. Cand accesati un
website care nu apartine Certinvest, va rugam sa intelegeti ca aceasta
societate nu are nici un control asupra continutului acestui website. In
plus, un link catre un website non-Certinvest nu implica faptul ca

aceasta societate sustine sau accepta orice responsabilitate pentru
continutul sau utilizarea website-ului conectat.

Confidentialitate
Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numarul de
telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastra pe care le transmiteti prin
intermediul platformei, prin posta electronica sau prin alta modalitate vor
fi folosite in conformitate cu Politica de confidentialitate.
Orice alt fel de comunicari sau materiale pe care le transmiteti prin
intermediul platformei, precum intrebari, comentarii, sugestii sau alte
mesaje si materiale de acest fel vor fi considerate ca neconfidentiale si
neprotejate de drepturi de proprietate intelectuala determinate. De
asemenea, sunteti de acord ca Certinvest sa foloseasca orice idei,
concepte, know-how sau tehnici pe care ni le trimiteti in orice scop.

Denuntarea Garantiilor
Nu exista garantii implicite sau exprese asupra materialelor de pe
InvesTEAM.ro.
Certinvest denunta, in intreg intelesul legii, orice garantie exprimata sau
implicita, incluzand, dar nelimitata la garantiile implicite de
comercializare sau folosire cu un scop anume. Certinvest (InvesTEAM)
nu acorda nici o garantie ca serviciul va fi neintrerupt sau fara erori, ca
defectiunile vor fi remediate, sau ca website-urile, newsletter-ele,
aplicatiile sau serverele pe care le pune la dispozitie sunt lipsite de
virusuri sau alte componente daunatoare.
SAI Certinvest SA nu acorda nici o garantie ca materialele din cadrul
platformei sunt corecte, exacte sau de incredere. In cazul in care veti
suferi daune din cauza accesarii platformei InvesTEAM.ro sau a utilizarii
in orice scop a informatiilor oferite de platforma, veti suporta intreg costul
pentru service, reparatii sau remedieri.
SAI Certinvest SA nu va fi raspunzatoare in nici o imprejurare incluzand, dar nu limitat la neglijenta - de nici o dauna speciala sau
rezultata din utilizarea sau inabilitatea de a utiliza materialele disponibile
pe InvesTEAM.ro. Acelasi rezultat se va produce si in cazul in care SAI
Certinvest SA sau agentul sau a fost prevenit asupra posibilitatii
existentei acestor daune. In nici un caz raspunderea SAI Certinvest SA
pentru daune, pierderi si altele cauzate de activare - fie in contract
(incluzand, dar nelimitata la neglijenta), sau de alt fel - nu poate depasi
suma platita (daca este cazul) pentru accesarea platformei

InvesTEAM.ro. Anumite jurisdictii nu permit excluderea garantiilor
implicite sau limitarea daunelor, deci unele din prevederile de mai sus
nu sunt aplicabile si in cazul dvs.

Jurisdictie si lege de guvernare
Materialele si informatiile din cadrul InvesTEAM.ro sunt destinate doar
utilizatorilor romani. SAI Certinvest SA nu ofera nici un fel de garantie ca
materialele si informatiile din cadrul platformei sunt corecte sau
disponibile in alte tari decat in Romania.
Dumneavoastra si SAI Certinvest SA sunteti de acord ca orice
controverse sau revendicari provenind din sau apartinand folosirii
acestei platforme vor fi guvernate de catre legea romana si vor fi
inaintate exclusiv tribunalelor din jurisdictia Bucuresti, Romania.

Actualizarea avizului legal
Ne rezervam dreptul de a face orice completari sau modificari la aceasta
notificare legala. Va rugam sa vizitati aceasta pagina din cand in cand
pentru a va informa asupra acestora si a noilor informatii.

