ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer és a PayCheck – Fizetési
szokás megosztó rendszer szolgáltatások igénybevételére

Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer és PayCheck – Fizetési szokás
megosztó rendszer szolgáltatások igénybevételére vonatkozó feltételeket a jelen általános szerződési feltételek tartalmazzák.
I.

Értelmező rendelkezések

1.

Szolgáltató: OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely:

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Gateway Office Park, 1. torony, 4. emelet

adószám:

12012187-2-41 (HU12012187)

cégjegyzékszám:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01 09 367756

számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
pénzforgalmi jelzőszám:

11715007-20339614

honlap:

www.opten.hu (a továbbiakban: Honlap)

elektronikus levél:

opten@opten.hu

2.

Előfizető: az a jogalany, aki/amely Előfizetési Szerződést köt a Szolgáltatóval a Szolgáltatás igénybevételére.

3.

Számlafizető: amennyiben az Előfizetési Szerződés eltérő rendelkezést nem tartalmaz, maga az Előfizető, egyéb esetben az Előfizetési
Szerződésben Számlafizetőként megjelölt személy.

4.

Adós Szervezet: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:88. § (1) bekezdése szerinti gazdasági
társaság, amellyel szemben az Előfizetőnek követelése van.

5.

Követelés: a fennálló, illetve a vitatható tartozás.

6.

Fennálló Követelés:
a) az Adós Szervezet által legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban elismert, lejárt követelés;
b) bíróság vagy választottbíróság által az Adós Szervezettel szemben jogerősen megítélt követelés (ideértve a jogerős fizetési meghagyást
is);
c) az Előfizető kérelmére az Adós Szervezettel szemben bíróság által jogerősen elrendelt felszámolási eljárásban az Előfizető által a
bírósághoz benyújtott kérelemben megjelölt és a felszámoló által visszaigazolt követelés;
d) az Adós Szervezettel szembeni bírósági végrehajtási eljárásban az Előfizető tekintetében a végrehajtható okiratban megjelölt követelés.

7.

Vitatható Követelés: a Fennálló Követelésnek nem minősülő Követelés.

8.

Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer (röviden: EOKR): a Szolgáltató által üzemeltetett olyan nyilvántartás, amely az Adós
Szervezettel kapcsolatban az Előfizető által bejelentett Követeléssel kapcsolatos adatokat tartalmazza, és amelyhez a Szolgáltatóval a
Követelés adatokhoz való hozzáférés érdekében külön szerződő személyek (a továbbiakban: Felhasználó) férnek hozzá. Az EOKR célja a
gazdasági élet szereplői pénzügyi biztonságának növelése, a fizetési hajlandóság elősegítése, a körbetartozások, lánctartozások
kialakulásának megakadályozása, az adósságállomány növekedésének megállítása, a gazdasági élet azon szereplőinek feltérképezése /
kiszűrése, akik önhibájukból vagy önhibájukon kívül fizetésképtelenek.

9.

PayCheck – Fizetési szokás megosztó rendszer (röviden: PayCheck): a Szolgáltató által az EOKR cégellenőrző szolgáltatás részeként
üzemeltetett olyan nyilvántartás, amely az Adós Szervezettel kapcsolatban az Előfizető által – kizárólag Közvetlen Egyedi vagy Csoportos
Feltöltés útján – feltöltött lejárt Követelés kapcsán az Előfizetőnek az Adós Szervezettel kapcsolatos fizetési szokásaira (a továbbiakban:
„Fizetési Szokás”) vonatkozó adatokat tartalmazza, és amelyhez a Szolgáltatóval a Követelés kapcsán fennálló fizetési tapasztalat
adatokhoz való hozzáférés érdekében külön szerződő személyek (a továbbiakban: Felhasználó) férnek hozzá. A PayCheck célja
szemléltetni a feltöltött Követelések alapján az Adós Szervezetek fizetési hajlandóságát és fizetési késedelmeit.

10.

Közvetett Bejelentés: az Előfizető a Hitelezői Nyilatkozat formanyomtatvány megfelelő kitöltése és a Szolgáltató részére történő
megküldése útján jelenti be az Adós Szervezettel szemben Fennálló Követelését. A Követelést a Hitelezői Nyilatkozat adattartalma alapján
a Szolgáltató rögzíti be az EOKR nyilvántartásba a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

11.

Közvetlen Bejelentés: a Közvetett bejelentéstől különböző olyan bejelentés, amely során az Előfizető közvetlenül maga jogosult
manuálisan feltölteni a PayCheck rendszerbe az Adós Szervezettel szemben Fennálló Követelését a Szolgáltató által biztosított hozzáférés
útján. A Közvetlen Bejelentést az Előfizető – választása szerint – egyedi feltöltés vagy csoportos feltöltés keretében végezheti.

12.

Közvetlen Bejelentés Egyedi Feltöltéssel: Közvetlen Egyedi Feltöltés útján az Előfizető az Adós Szervezettel szemben Fennálló
Követelését adósonként egyesével tölti fel a PayCheck rendszerbe, vagyis egyidejűleg egy adóssal szembeni követelés vagy követelések
rögzítését teszi lehetővé az Egyedi Feltöltési mód. A PayCheck rendszer lehetőséget biztosít egy adóssal szemben egyidejűleg több
követelést is rögzíteni.

13.

Közvetlen Bejelentés Csoportos Feltöltéssel: Csoportos Feltöltés esetén az Előfizető több Adós Szervezettel szemben fennálló – akár
ugyanazon, akár eltérő jogviszonyból eredő – több követelését csoportosan (pl. excel táblázat alkalmazásával) tölti fel a PayCheck
rendszerbe, vagyis egyidejűleg valamennyi Követelés rögzítését lehetővé teszi a Csoportos Feltöltési mód.

14.

Hitelezői Nyilatkozat: az Előfizetőnek, mint hitelezőnek a Követeléssel kapcsolatos, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
nyilatkozata, amelynek formanyomtatványát a Szolgáltató biztosítja az Előfizető részére. A Hitelezői Nyilatkozat formanyomtatvány
kizárólag a Közvetett Bejelentési mód választása esetén alkalmazandó.

15.

Szolgáltatás: annak biztosítása az Előfizető számára, hogy Adós Szervezettel kapcsolatos Követelést, illetve Fizetési Szokásokat jelentsen
be vagy töltsön fel nyilvántartás céljából az EOKR, illetve a PayCheck rendszerbe.

16.

Megrendelőlap: olyan papír alapú vagy elektronikus dokumentum, amellyel az Előfizető megrendeli a Szolgáltatótól a Szolgáltatást. A
Megrendelőlapon kerül többek között meghatározásra az Előfizető / Számlafizető azonosító adatai, az Előfizetési Szerződés időtartama,
az Előfizetési Díj, a fizetési gyakoriság, stb.

17.

ÁSZF: a jelen dokumentum maga, illetve az abban meghatározott általános szerződési feltételek.

18.

Előfizetési Szerződés: a Szolgáltató, az Előfizető – és amennyiben a Számlafizető az Előfizetőtől eltérő személy, úgy a Számlafizető –
között létrejött szerződés, amelyet az ÁSZF és a Megrendelőlap, vagy a Megrendelőlap helyett a felek által alkalmazott külön szerződés
együttesen alkot (a továbbiakban a Megrendelőlap, illetve a Megrendelőlap helyett a felek által alkalmazott külön szerződés elnevezése
együtt: Megrendelőlap).
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19.

Előfizetési Díj: a Szolgáltatás igénybevételének biztosításáért a Szolgáltatónak fizetendő díj, amely a Szolgáltató bankszámláján történő
jóváírással minősül teljesítettnek.

20.

Előfizetési Időszak: az a Megrendelőlapon meghatározott időtartam, amelyre az Előfizetési Szerződés létrejön.

21.

Fordulónap: minden évben az Előfizetési Szerződés hatálybalépésének napjával megegyező naptári nap; amennyiben az adott hónapban
nincs olyan nap, úgy az adott hónap utolsó napja, amely egyben a következő Előfizetési Időszak kezdő napja. Ingyenes Előfizetési Időszakot
is biztosító Előfizetési Szerződés esetén minden évben az ingyenes Előfizetési Időszak lejártát követő nappal megegyező naptári nap;
amennyiben az adott hónapban nincs olyan nap, úgy az adott hónap utolsó napja, amely egyben a következő Előfizetési Időszak kezdő
napja.

22.

PayCheck, EOKR pecsét vagy bélyegző (együtt: EOKR vagy PayCheck pecsét): külön díj ellenében elérhető pecsét vagy bélyegző,
amelynek alkalmazásával az Előfizető felhívhatja az ügyfelei figyelmét – nemfizetés esetén – az Egységes Online Követelés-nyilvántartó
vagy a PayCheck rendszerbe történő bekerülésre. A PayCheck és EOKR Pecsét elérhető fizikai bélyegző és vektoros – képi formátumban.

II.

A Szolgáltatás igénybevétele

23.

A Szolgáltatás igénybevételének feltétele az Előfizetési Díj előzetes megfizetése. Az EOKR szolgáltatás esetében Előfizetési Díj egy adott
Előfizetési Időszakban 100 db Követelés nyilvántartásba vételét teszi lehetővé. Amennyiben egy adott Előfizetési Időszakban az Előfizető
100 db Követelésnél többet kíván nyilvántartásba vetetni, a felek külön egyedi megállapodást kötnek. A PayCheck szolgáltatás díja és a
követelések feltöltésének a mennyisége egyedi megállapodás részét képezi.

24.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás bárminemű módosítására.

25.

A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását korlátozni, szüneteltetni, amennyiben azt tapasztalja, hogy az Előfizető az Előfizetési
Szerződésben vagy jogszabályban rögzített szabályok megszegésével, kijátszásával, rendeltetésellenesen, jogszerűtlenül veszi igénybe a
Szolgáltatást.

26.

A Szolgáltató a Szolgáltatás keretében elektronikus levélben tájékoztatja az Előfizetőt
a) az általa bejelentett és nyilvántartott Követeléssel, illetve a Fizetési Szokással kapcsolatos változás tényéről, valamint
b) a Követeléssel, illetve a Fizetési Szokással érintett Adós Szervezet cégjegyzéki adataiban bekövetkezett változás tényéről.

27.

A Szolgáltató az elektronikus jogi, üzleti és céginformációs szolgáltatásának igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételek (a
továbbiakban: ESZ ÁSZF) szerint biztosítja annak lehetőségét az Előfizető számára, hogy a Honlapon online hozzáférés útján az általa
nyilvántartásba vetetett Követeléssel érintett Adós Szervezetek listáját megtekintse.

III.

A Követelés nyilvántartása, megjelenítése Közvetett Bejelentés esetén (kizárólag az EOKR szolgáltatásnál elérhető)

28.

Az Előfizető Közvetett Bejelentés esetén a Követelés nyilvántartásba vételét a Hitelezői Nyilatkozat Szolgáltatóhoz történő megküldésével
kezdeményezi.

29.

A Követelés Fennálló Követelésként történő nyilvántartásba vételének kezdeményezése esetén a Hitelezői Nyilatkozat mellett az Előfizető
a Követelés megalapozottságát legalább az alábbi iratok egyikének eredeti vagy az eredetivel mindenben megegyező másolati
példányainak rendelkezésre bocsátásával köteles igazolni:
a) az Adós Szervezet legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt elismerő nyilatkozata;
b) jogerős (választott)bírósági határozat, jogerős fizetési meghagyás;
c) felszámolást elrendelő jogerős végzés és a felszámoló által visszaigazolt hitelezői igény;
d) fellebbezéssel nem támadható végrehajtható okirat.

30.

A Szolgáltató jogosult a Fennálló Követelésként történő nyilvántartásba vétel céljából bejelentett Követelést Vitatható Követelésként
nyilvántartásba venni, amennyiben az Előfizető a 29. pontban megjelölt okiratokat nem bocsátja rendelkezésére, vagy azokat a Szolgáltató
bármely szempontból kétségesnek tartja.

31.

A Követelés Vitatható Követelésként történő nyilvántartásba vételéhez elegendő a Hitelezői Nyilatkozat, azonban a Szolgáltató előírhatja
az Előfizető számára egyéb okiratok benyújtását is.

32.

A Szolgáltató a Követelés nyilvántartásba vétele előtt postai vagy elektronikus (e-mail) levélben (a továbbiakban: Adós Levél) értesíti az
Adós Szervezetet az Előfizető kilétéről és a Hitelezői Nyilatkozatban foglaltakról. A Követelés nyilvántartásba vétele esetén a Szolgáltató
biztosítja az Adós Szervezet részére annak lehetőségét, hogy a Követeléssel kapcsolatos álláspontjának lényege (pl.: a Követelés
megalapozatlan, a Követelés kiegyenlítésére halasztást kapott stb.) nyilvántartásba vételre kerüljön. Az Előfizető kifejezetten tudomásul
veszi, hogy az Adós Levél kiküldése a Követelés nyilvántartásba vételének előzetes feltétele.

33.

Amennyiben a 34. pontban foglaltak teljesülésére nem kerül sor, vagy az Adós Szervezet az Adós Levélre nem reagál, a Szolgáltató a
Követelést az alábbi adatokkal nyilvántartásba veszi:
a) a Követelés összege;
b) a Követelés esedékessége;
c) a Követelés bejelentésének ideje;
d) az Adós Szervezet vitatással kapcsolatos álláspontja, amennyiben rendelkezésre áll.

34.

Nem kerül sor a Követelés nyilvántartásba vételére, illetve a nyilvántartásba vett Követelés törlésre kerül, amennyiben az Adós Szervezet
kétséget kizáró módon igazolja a Szolgáltató számára a Követelés kiegyenlítését, megszűnését vagy megalapozatlanságát (pl.: Vitatható
Követelés tekintetében megküldi a Követelést elutasító jogerős bírósági döntést, bármely Követelés esetén hitelt érdemlően igazolja, hogy
a Követelést már korábban kiegyenlítette, stb.). Erről a Szolgáltató haladéktalanul értesíti az Előfizetőt.

35.

A Szolgáltató jogosult a Követelés nyilvántartásba vételének megtagadására vagy a Követelést Vitatható Követelésként veszi
nyilvántartásba, amennyiben a nyilvántartásba vételt bármilyen okból kétségesnek tartja. E tényről a Szolgáltató haladéktalanul értesíti az
Előfizetőt. A Követelés nyilvántartásba vétele nem értelmezhető úgy, hogy a Szolgáltató a nyilvántartásba vétellel kapcsolatban az
Előfizetővel szembeni igényeiről lemondott volna.

36.

Az Előfizető kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a nyilvántartásba vett Követelést, illetve – amennyiben az rendelkezésre áll –
az Adós Szervezet álláspontjának lényegét megjelenteti a 8. pontban megjelölt Felhasználók számára biztosított szolgáltatásban, továbbá
a Követelést az Adós Szervezet vonatkozásában egyedi céginformációban is jogosult felhasználni.

IV.

A Követelések nyilvántartása, megjelenítése Közvetlen Bejelentés esetén (kizárólag a PayCheck szolgáltatásnál elérhető)

37.

Az Előfizető Közvetlen Bejelentés esetén a Követelés nyilvántartásba vételét a Szolgáltató közreműködése nélkül, saját maga végzi el
(feltöltés útján) a PayCheck Rendszerben, a Szolgáltató által biztosított felhasználói hozzáférés útján azzal, hogy a PayCheck – Fizetési
szokás megosztó rendszerben az Előfizető kizárólag a 250.000,-Ft (azaz kettőszázötvenezer forint) összeg feletti lejárt Követelésekkel
kapcsolatos Fizetési Szokásokat jogosult feltölteni.
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38.

A Közvetlen Bejelentés Egyedi Feltöltések vagy Csoportos Feltöltések útján lehetséges. Csoportos Feltöltési opció abban az esetben
választható, amennyiben az Előfizetőnek egynél több Adós Szervezettel szemben egynél több Követelése is fennáll.

39.

Közvetlen Bejelentés esetén az Előfizető maga kezeli és tartja karban a bejelentett Követelést (Csoportos Feltöltés esetén Követeléseket).
A Fizetési Szokásokat az Előfizető a tartozás időtartamának és a tartozás nagyságrendi összegének a kiválasztásával töltheti fel a
PayCheck rendszerbe, az alábbi határértékeken belül a megfelelő checkbox kiválasztásával:
A tartozás időtartamát tekintve:
-30-59 napja
-60-89 napja
-90-179 napja
-180-364 napja vagy
-365 napnál régebben lejárt követelés.
A tartozás összegszerűségét tekintve:
-250.000,- Ft- 999 ezer Ft
-1.000.000,- Ft- 1,999 millió Ft
-2.000.000,- Ft- 4,999 millió Ft
-5.000.000,- Ft- 9,999 millió Ft vagy
-10.000.000,- Ft feletti követelésként.

40.

A Követelés nyilvántartásba vételének nem feltétele a 29. pontban meghatározott iratok Szolgáltató részére történő előzetes rendelkezésre
bocsátása. A Szolgáltató ugyanakkor jogosult a Követelés fennállását hitelt érdemlő módon igazoló iratok bemutatását kérni az Előfizetőtől,
amelyet az Előfizető köteles teljesíteni.

41.

A Szolgáltató az Adós Szervezetet a Követelés feltöltését követően e-mailben értesíti az Előfizető által feltöltött és őt érintő tartalomról. A
Szolgáltató biztosítja az Adós Szervezet részére annak lehetőségét, hogy a Követelés vitatásával kapcsolatos álláspontja nyilvántartásba
vételre kerüljön. A Szolgáltató az Adós Szervezet jelen pont szerinti álláspontjának közzétételét rögzíti rendszeradminisztrátori jogosultsága
alapján az EOKR és a PayCheck rendszerekben.

42.

Amennyiben az Adós vitatja a vele szemben bejelentett Követelést / Követeléseket, abban az esetben a Szolgáltató az alábbi szöveget
jelenítheti meg a nyilvántartásban: „Az Adós Szervezet a vele szemben bejelentett követelést, fizetési szokást mind jogalapjában, mind
összegszerűségében vitatja, legalább egy hitelezőnél kifogással élt.”)

43.

A PayCheck szolgáltatás esetében a Szolgáltató 15 naponta e-mailben értesíti az Előfizetőt a bejelentett Követelés megerősítéséről vagy
azok törléséről. Az Előfizető köteles a Szolgáltató értesítését követően a bejelentett Követelés státuszát ellenőrizni, azaz a Paycheck
rendszerben megerősíteni, hogy a Követelés fennáll-e az Adóssal szemben, ellenkező esetben a Követelést köteles törölni. Az Előfizető az
ellenőrzési kötelezettségének folyamatosan köteles eleget tenni azzal, hogy az Előfizető a Szolgáltató értesítésének gyakoriságához
igazodó 15 napos periódus végéig valamennyi Követelés státuszát köteles folyamatosan frissíteni (vagyis a Szolgáltató soron következő
értesítéséig).

44.

A PayCheck szolgáltatás esetében a Szolgáltató jogosult az Előfizető által feltöltött Követelés nyilvántartásból való törlésére, amennyiben
az Előfizető a Szolgáltató felszólításától számított 72 órán belül nem tesz eleget a Követelés jelen ÁSZF-ben foglalt feltöltési, karbantartási
és törlési kötelezettségének.

45.

Az Előfizető által az EOKR nyilvántartásba, illetve PayCheck rendszerbe feltöltött Követelés az Előfizetési Szerződés megszűnését
követően automatikusan törlésre kerülnek, mindaddig azonban az Előfizető köteles a nyilvántartásokba feltöltött adatok, információk
aktualitását figyelemmel kísérni és a szükséges változásokat a nyilvántartásokban – a Szolgáltató külön felhívása nélkül is – átvezetni a
saját felhasználói felületén.

46.

Az Előfizető jogosult a PayCheck - Fizetési Szokás nyilvántartásban megjelölni, amennyiben az Adós szervezettel szemben peres,
felszámolási-, csőd-, fizetési meghagyásos-, illetve egyéb nemperes eljárást kezdeményezett. Az ezen információk feltöltésére és
kezelésére a jelen fejezetben foglaltak irányadók.

V.

PayCheck vagy EOKR Pecsét

47.

Amennyiben a Megrendelőlapon a felek úgy állapodnak meg, hogy az Előfizető a PayCheck vagy az EOKR Pecsét használati jogát is
megvásárolja, a Szolgáltató megküldi részére a PayCheck vagy az EOKR Pecsétet, amelyet az Előfizető jogosult a vonatkozó Előfizetési
Díj ellenében a Megrendelőlapon meghatározott Előfizetési Időszakban mennyiségi korlátozás nélkül használni.

48.

A PayCheck vagy az EOKR Pecsét elhelyezhető a kibocsátott számlán, felszólító levélen vagy az azt tartalmazó borítékon. A pecsét
alkalmazása az időben történő fizetésre ösztönzi az ügyfeleket.

49.

A PayCheck vagy az EOKR Pecsét használatára vonatkozó megállapodás bármely okból történő megszűnése esetén az Előfizető a
PayCheck vagy az EOKR Pecsétet köteles haladéktalanul visszaszolgáltatni a Szolgáltató részére.

VI.

Felelősség

50.

A Szolgáltató szavatolja, hogy
a) a Szolgáltatás igénybevételének lehetőségét jogszerűen biztosítja az Előfizető részére, aki jogosult a Szolgáltatást az Előfizetési
Szerződés és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint igénybe venni;
b) a Szolgáltatás kapcsán nem áll fenn harmadik személynek olyan joga, amely az Előfizetőnek az Előfizetési Szerződés szerinti
jogszerzését korlátozná, akadályozná vagy kizárná.

51.

A Szolgáltató a szerződésszegő magatartásával összefüggésben az Előfizetőt ért bizonyíthatóan bekövetkezett kárért felelősséget vállal,
amelynek keretében a Szolgáltató megtéríti az Előfizetőnél bizonyítottan bekövetkezett közvetlen kárt, azonban a kártérítés maximális
mértéke összességében nem haladhatja meg a Szolgáltatás szerződésszegéssel érintett utolsó Előfizetési Időszakára vonatkozó Előfizetési
Díj 100 %-át. A Szolgáltató kizárja a közvetett, következményi vagy esetleges károkért, az elmaradt haszonért vagy üzletért, továbbá a
cégérték csökkenéséért való felelősségét.

52.

Amennyiben a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevételét térítésmentesen biztosítja az Előfizető számára, úgy a Szolgáltató a
szerződésszegő magatartásával összefüggésben az Előfizetőt ért bizonyíthatóan bekövetkezett kárért mindenfajta felelősségét teljes
mértékben kizárja.

53.

A Szolgáltató teljes mértékben kizárja a felelősségét a Szolgáltatás jogszerűtlen, szerződésellenes, rendeltetésellenes, szakszerűtlen
igénybevételéből eredő kárért.
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54.

Az Előfizető, illetve az Adós Szervezet teljes és kizárólagos felelősséget vállal az általa megtett nyilatkozatok, illetve rendelkezésre bocsátott
adatok helyességéért, pontosságáért, teljességéért, valóságáért és valódiságáért (a továbbiakban együttesen: valóságtartalom), tekintettel
arra, hogy a nyilatkozatok, illetve az adatok vonatkozásában kizárólag az Előfizetőnek, illetve az Adós Szervezetnek van ellenőrzési
lehetősége.

55.

A Szolgáltató az Előfizető, illetve az Adós Szervezet által megtett nyilatkozatok, illetve rendelkezésre bocsátott adatok valóságtartalmáért
teljes mértékben kizárja mindenfajta felelősségét, tekintettel arra, hogy a Szolgáltatónak a nyilatkozatok, illetve az adatok vonatkozásában
semmiféle ellenőrzési lehetősége nincs. A Szolgáltató az Előfizető, illetve az Adós Szervezet által megtett nyilatkozatokat, illetve
rendelkezésre bocsátott adatokat nem köteles vizsgálni, azonban a nyilatkozatok, illetve az adatok megjelenítéséért felelősséggel tartozik,
továbbá azért vállal felelősséget, hogy a nyilatkozatok, illetve az adatok teljes mértékben megegyeznek az Előfizető, illetve az Adós
Szervezet által megtett nyilatkozatokkal, illetve rendelkezésre bocsátott adatokkal.

56.

A Szolgáltató nem foglal állást a Követeléssel kapcsolatban sem az Előfizető, sem az Adós Szervezet mellett, csupán megjelenési felületet
biztosít számukra az álláspontjuk közzétételére. Az Előfizető, illetve az Adós Szervezet által átadott adatok megjelenítése semmilyen
esetben sem minősül a Szolgáltató álláspontjának.

57.

A Szolgáltató kizárja a felelősségét a Követelés tényleges megtérüléséért, annak érdekében közvetítői, behajtói tevékenységet nem végez.

58.

A Szolgáltató nem vizsgálja a rendelkezésére bocsátott okiratok valóságtartalmát, illetve a másolt okiratok eredetivel való egyezőségét,
amelyekért az Előfizető kizárólagos felelősséggel tartozik. A Szolgáltató nem vizsgálja az Előfizető és az Adós Szervezet közti jogviszonyt,
az ahhoz kapcsolódó, az Előfizető és az Adós Szervezet közti közigazgatási / bírósági / egyéb eljárásokat és azok jogszerűségét; illetve az
ezen eljárásokban keletkezett határozatok jogszabályoknak való megfelelését.

59.

Amennyiben harmadik személy a Szolgáltatóval szemben olyan igényt támaszt, amelynek oka részben vagy egészben, közvetlenül vagy
közvetve az Előfizető magatartására vezethető vissza (pl.: a Követelés, Fizetési Szokás jogsértő megjelenítése az Előfizető által
rendelkezésre bocsátott adatok 61. pontban foglaltaknak való nem megfelelősége miatt), a Szolgáltató a jogsértésért való felelősségét a
saját magatartása felróhatóságára tekintet nélkül kizárja; az Előfizető köteles ezért helyt állni, és a Szolgáltatót teljes mértékben mentesíteni
és kártalanítani a Szolgáltatóval szemben támasztott igények alól. A mentesítésnek ki kell terjednie mindazon költségekre is, amelyek a
Szolgáltatóval szemben támasztott igénnyel szembeni védekezéssel kapcsolatban a Szolgáltatónál felmerülnek. Az Előfizető köteles a
mentesítéshez szükséges teljes összeget közvetlenül a harmadik személynek megtéríteni, illetőleg a Szolgáltató által a harmadik
személynek esetlegesen már bármely jogcímen megfizetett összeget a Szolgáltató részére a Szolgáltató írásbeli felszólítása alapján, a
felszólítás átvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül megfizetni. Az Előfizető kötelezettséget vállal arra, hogy a harmadik személy által
a fentiekben körülírt igénnyel összefüggésben a Szolgáltató ellen indított perbe a Szolgáltató általi perbehívás esetén a Szolgáltató oldalán
saját költségén beavatkozóként belép.

60.

A felek a Szolgáltató felelősségének korlátozásában, illetve kizárásában arra tekintettel állapodnak meg, hogy Szolgáltató az Előfizető által
rendelkezésre bocsátott adatok valóságtartalmát még az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett sem képes kétséget
kizáróan megállapítani, az ebből fakadó jogi kockázatok azonban az Előfizetési Díj meghatározása során sem minősültek díjnövelő
tényezőnek.

61.

A felek kötelesek fokozottan ügyelni arra, hogy a nyilvántartott Követelés megjelenítése során ne sértsék az Adós Szervezet személyiségi
jogait, ezért a felek az adatok kezelése során a mindenkor hatályos jogszabályok szerint, különösen a Ptk. rendelkezéseit betartva járnak
el.

62.

Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás felhasználására vonatkozó rendelkezések megsértése polgári jogi és büntetőjogi
következményeket vonhat maga után.

VII.

Fizetési feltételek

63.

Az Előfizetési Díj előre egy összegben fizetendő, amelynek megfelelően a Szolgáltató – amennyiben a felek azt meghatározták, a fizetési
gyakoriságnak megfelelően – előre állítja ki a számlát az Előfizetési Díjról.

64.

Az Előfizetési Díj évente – első alkalommal az Előfizetési Szerződés hatálybalépését követő első – Fordulónappal legfeljebb a KSH által a
Fordulónapot megelőző hónapban közzétett, a megelőző egy évre vonatkozó fogyasztói árindexnek megfelelő mértékben emelkedik.

65.

Az Előfizetésre vonatkozó számla kiállítása papír alapon vagy – a felek erre vonatkozó megállapodása esetén – elektronikus úton történik.

66.

A Számlafizető a számlában foglalt Előfizetési Díj teljes összegét köteles a Szolgáltató bankszámlaszámára átutalás útján teljesíteni a
számlán rögzített fizetési határidőig, amely a számla kiállításától számítva nem lehet kevesebb 8 (nyolc) napnál.

67.

Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató írásban póthatáridő tűzésével és a következményekre való figyelmeztetéssel felszólítja a
Számlafizetőt a számla megfizetésére. Az Előfizető kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a póthatáridő eredménytelen elteltét
követően jogosult a Szolgáltatás szüneteltetésére, elállásra, azonnali hatályú felmondásra, továbbá a követelés bírósági eljárásban történő
érvényesítésére (ideértve a fizetési meghagyásos eljárást is) vagy felszámolási eljárás megindítására.

68.

A Számlafizető a fizetési késedelem idejére, a késedelembe esés időpontjától kezdődően a Ptk. kamatfizetésre vonatkozó rendelkezéseinek
megfelelő mértékű kamatot köteles fizetni a Szolgáltatónak. Vállalkozások közötti szerződés esetén a Számlafizető köteles megfizetni a
2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányt is.

69.

Amennyiben a Számlafizető az Előfizetőtől eltérő személy, úgy a Számlafizető és az Előfizető kifejezetten tudomásul veszi és vállalja, hogy
az Előfizetési Szerződésből eredően a Szolgáltató felé fennálló, bármelyiküket terhelő valamennyi fizetési kötelezettség (pl.: Előfizetési Díj,
késedelmi kamat, követelés behajtásával kapcsolatos költség, kártérítés, kötbér, stb.) teljesítéséért egyetemlegesen felelnek, amelyre
tekintettel a fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése vagy nemteljesítése esetén a jogkövetkezmények mind az Előfizetővel, mind a
Számlafizetővel szemben beállnak, és a Szolgáltató választhat, hogy a követelését bármelyikükkel szemben érvényesítheti.

70.

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás tekintetében a rendelkezésre állást, a Szolgáltatás igénybevételének lehetőségét
biztosítja az Előfizető részére, az Előfizetési Díj megfizetésének kötelezettsége attól független, hogy az Előfizető ténylegesen igénybe veszie a Szolgáltatást vagy sem, illetve, hogy a Szolgáltató a Követelést milyen módon veszi nyilvántartásba vagy nyilvántartásba veszi-e
egyáltalán.

71.

A Számlafizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az Előfizetési Díj pénzügyi teljesítésével kapcsolatos adatokat rögzíti, és ezen adatokat
aggregált formában (személyazonosításra nem alkalmas módon) fizetési szokás információ gyűjtése és szolgáltatása keretében
felhasználhatja, és azokat az e szolgáltatást igénybe vevők számára elérhetővé teheti.

VIII. Kedvezmény
72.

A Szolgáltató által előre meghatározott és az Előfizető által vállalt feltételek teljesítése esetén a Szolgáltató kedvezményt (pl.: ajándéktárgy,
plusz szolgáltatás, díjkedvezmény, stb., a továbbiakban együttesen: Kedvezmény) biztosíthat az Előfizető részére.

73.

A Kedvezmény biztosításának minden esetben feltétele az Előfizetési Díj teljesítése.

74.

Amennyiben a felek az ajándéktárgy Előfizető részére történő kézbesítésében állapodnak meg, úgy annak költségei az Előfizetőt terhelik,
egyéb esetben az ajándéktárgy átadása a Szolgáltató által megadott címen történik.
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75.

A Kedvezményre az Előfizető nem válik jogosulttá, illetve az arra való jogosultságot az Előfizető elveszti, illetve a számára biztosított
Kedvezményt a Szolgáltató választása alapján köteles visszaszolgáltatni vagy annak juttatáskori értékét a Szolgáltató részére megtéríteni:
a) amennyiben a Szolgáltató által előre meghatározott és az Előfizető, illetve a Számlafizető által vállalt feltételeket az Előfizető, illetve a
Számlafizető nem teljesíti, kivéve amennyiben erre a Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor;
b) amennyiben a Szolgáltató az Előfizetési Szerződés azonnali hatályú felmondására válik jogosulttá.

76.

A Kedvezmény visszaszolgáltatásával, illetve visszatérítésével kapcsolatos költségeket az Előfizető, illetve a Számlafizető viseli.

IX.

Az Előfizetési Szerződés létrejötte, időtartama, módosítása és megszűnése

A)

Az Előfizetési Szerződés létrejötte

77.

Papír alapú megrendelés esetén az Előfizetési Szerződés az aláírt Megrendelőlapnak a Szolgáltatóhoz való megérkezését követően azon
a napon jön létre, amely a Szolgáltató érkeztető bélyegzőjén szerepel; erről a Szolgáltató az Előfizetőt értesíti.

78.

Elektronikus úton történő megrendelés esetén a Honlapon elérhető elektronikus Megrendelőlapnak a Szolgáltatóhoz történő elküldését
követően a Szolgáltató a Megrendelőlapban foglalt adatokat visszaküldi az Előfizető által megadott elektronikus levelezési címre.
Amennyiben az Előfizető az elektronikus levélben megküldött Megrendelőlap tartalmával egyetért, úgy az elektronikus levélben található
linkre navigálással az Előfizetési Szerződés létrejön.

79.

Mindettől függetlenül az Előfizetési Szerződés létrejön a Szolgáltatás használatának megkezdésével is. Ebben az esetben a Szolgáltató
külön felszólítja az Előfizetőt az ÁSZF írásban történő elfogadására, aminek elmaradása esetén a Szolgáltató a Szolgáltatást jogosult
szüneteltetni. Ez nem érinti a Szolgáltató jogát az igénybe vett Szolgáltatás ellenértékére.

80.

Az elektronikus úton megkötött Előfizetési Szerződés – a papír alapon létrejött Előfizetési Szerződéssel egyezően – magyar nyelvű, és
írásba foglalt szerződésnek minősül, amelyet a Szolgáltató rögzít, és amely utóbb hozzáférhető az Előfizető számára.

81.

Az Előfizetési Szerződés a létrejöttével egyidejűleg lép hatályba.

B)

Az Előfizetési Szerződés időtartama

82.

Az Előfizetési Szerződés a Megrendelőlapon az „Előfizetési Időszak” pontban megjelölt határozott időtartamra jön létre, amely annak
elteltével, valamint ezt követően évente minden további nyilatkozattétel nélkül automatikusan meghosszabbodik újabb 1 (egy) évvel, kivéve,
ha bármelyik fél azt a Fordulónapot megelőzően a 94. pontban foglaltak szerint felmondja. Az Előfizetési Szerződés felmondásának
elmaradását a felek kifejezetten az Előfizetési Szerződés hatályának fenntartására irányuló szándékot kifejező jognyilatkozatként értékelik.

C)

Az Előfizetési Szerződés egyoldalú módosítása

83.

A Szolgáltató egyoldalúan módosíthatja az Előfizetési Szerződést:
a) ha azt jogszabályváltozás, bírósági / hatósági döntés indokolja;
b) ha azt a Szolgáltatás körülményeiben bekövetkezett változtatás indokolja.

84.

A Szolgáltató a módosításról a Honlapon elhelyezett hirdetménnyel értesíti az Előfizetőt a módosítás hatálybalépését legalább 30 (harminc)
nappal megelőzően. A hirdetmény tartalmazza a pontos utalást az Előfizetési Szerződés módosított rendelkezéseire, a módosítás hatályba
lépésének időpontját, a módosított Előfizetési Szerződés elérhetőségét, az Előfizetőt az egyoldalú módosítás miatt megillető jogokra
vonatkozó tájékoztatást. A hirdetmény a közzétételétől számított 5. (ötödik) munkanapon kézbesítettnek minősül.

85.

A 91. pontban foglaltaktól eltérően, amennyiben a módosítás az Előfizető jogait nem csorbítja, illetve kötelezettségeit nem teszi terhesebbé
(pl.: a módosításra a Szolgáltatás bővítése, színvonalának emelése, hatékonyabbá tétele vagy új szolgáltatás bevezetése miatt kerül sor,
és ezzel összefüggésben az Előfizetési Díj változatlan marad vagy csökken, a módosítás a Szolgáltatás feltételeit az Előfizető
szempontjából hátrányosan nem érinti) a Szolgáltató nem köteles a 30 (harminc) napos értesítési határidő betartására; egyebekben a
Szolgáltató a 91. pontban foglaltak szerint jár el.

86.

Amennyiben a módosítás az Előfizető jogait csorbítja, illetve kötelezettségeit terhesebbé teszi és az Előfizető a módosítást nem kívánja
elfogadni, a hirdetmény kézbesítésétől számított 15 (tizenöt) napon belül jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az Előfizetési
Szerződést a módosítás hatálybalépését megelőző napra. Amennyiben a felmondásra a fenti határidőn belül nem kerül sor, az az Előfizetési
Szerződés egyoldalú módosításának elfogadását kifejező jognyilatkozatnak minősül. Amennyiben a módosítás az Előfizető jogait nem
csorbítja, illetve kötelezettségeit nem teszi terhesebbé, úgy az Előfizető a felmondás jogával nem élhet.

D)

Az Előfizetési Szerződés közös módosítása közös megegyezéssel

87.

Az Előfizetési Szerződést a felek – a 90. pontban foglaltak kivételével – kizárólag egyező akarattal módosíthatják azzal, hogy a módosítás
történhet mind papír alapon, mind – a Szolgáltató által biztosított körben – elektronikus úton.

E)

Az Előfizetési Szerződés megszűnése

88.

Az Előfizetési Szerződés megszűnik, ha
a) bármelyik fél jogutód nélkül megszűnik / meghal;
b) azt a felek közös megegyezéssel írásban megszüntetik;
c) a Szolgáltatás teljesítése lehetetlenné válik;
d) a 90. pont szerinti módosítás esetén azt az Előfizető a 93. pont szerinti felmondással megszünteti;
e) azt valamelyik fél rendes felmondással megszünteti;
f)

89.

azt valamelyik fél azonnali hatályú felmondással megszünteti.

A 95. pontban foglaltaktól eltérően, amennyiben a Számlafizető az Előfizetőtől eltérő személy, úgy a Számlafizető halála, jogutód nélküli
megszűnése, felmondása nem szünteti meg az Előfizetési Szerződést, amely az Előfizető és a Szolgáltató vonatkozásában továbbra is
hatályban marad azzal, hogy mindezen jogi tények bekövetkeztével, illetve a Számlafizető felmondása esetén a felmondási idő lejártával
kezdődő hatállyal az Előfizető minősül Számlafizetőnek, amely kikötés nem érinti a Számlafizetőnek az ezen időpontot megelőzően
keletkezett kötelezettségeit.
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F)

Az Előfizetési Szerződés megszüntetése

90.

Bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal az Előfizetési Szerződést felmondani a Fordulónapot megelőző napra
úgy, hogy a felmondás legkésőbb 30 (harminc) nappal a Fordulónap előtt kézbesítésre kerüljön a másik fél részére (rendes felmondás).

91.

Az Előfizető a PayCheck vagy az EOKR Pecsét használatára vonatkozó megállapodást felmondhatja a94. pontban foglaltak szerint, amely
felmondás kizárólag a PayCheck vagy az EOKR Pecsét használatára vonatkozó megállapodást szünteti meg úgy, hogy e felmondás az
Előfizetési Szerződés megszűnését nem eredményezi. Az Előfizetési Szerződés megszűnésével egyidejűleg azonban a PayCheck vagy
az EOKR Pecsét használatára vonatkozó megállapodás is megszűnik.

92.

Bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani az Előfizetési Szerződést, amennyiben a
másik fél bizonyítható módon szerződésszegést vagy jogszabálysértést követett el és az e tényről kapott írásbeli felszólítás ellenére a
szerződésellenes vagy jogszabálysértő magatartással nem hagyott fel haladéktalanul, avagy ismételten elkövette azt, illetve a magatartása
következményét haladéktalanul, de legkésőbb az írásbeli felszólításban meghatározott póthatáridőn belül nem orvosolta.

93.

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen – de nem kizárólag – a 48., 58., 63., 71, és 116. pontokban foglalt rendelkezések
megsértése. A 48., 58., 63., 71. és 116. pontokban foglalt rendelkezések megsértése esetén az Előfizető kötbért köteles fizetni a Szolgáltató
részére. A kötbér összege
a) a 48. pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén jogsértésenként 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint;
b) a 58. és a 63. pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén jogsértésenként a jogsértéssel érintett Követelés(ek) bruttó összegének
10 %-a, de legalább 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint;
c) a 71. pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén jogsértésenként a 66. pont szerint megjelölt igény(ek) bruttó összegének 10 %a, de legalább 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint;
d) a 116. pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén jogsértésenként 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint.

94.

A felmondási jog gyakorlása a Szolgáltatónak az Előfizetővel szemben fennálló egyéb igényeinek érvényesítését nem érinti.

95.

Azok az Előfizetési Szerződés alapján fennálló jogok és kötelezettségek, amelyeknek természetüknél fogva továbbra is fenn kell maradniuk,
különös tekintettel a Követeléssel, Fizetési Szokással kapcsolatos értesítési kötelezettségre, a Szolgáltatóval szemben támasztott igények
esetén a Szolgáltató mentesítésére, a kötbérre és a titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, az Előfizetési Szerződés megszűnését
követően is hatályban maradnak.

X.

Kapcsolattartás, értesítés

96.

Amennyiben az Előfizetési Szerződés kifejezetten másként nem rendelkezik, bármiféle közlés, tájékoztatás, kérés, megrendelés, stb.
(együttesen: Értesítés) csak írásban, magyar nyelven érvényes és hatályos. A felek írásbeli közlésmódnak tekintik és fogadják el a
következőket: postai úton / futárral / személyesen kézbesített levél, fax, elektronikus levél, Honlapon keresztül történő adattovábbítás.

97.

A felek a Követeléssel kapcsolatos egymás, illetve az Adós Szervezet részére szóló Értesítéseiket a Követelések Közvetett Bejelentése
esetén (pl.: Követelés bejelentése, törlése, stb.) legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban kötelesek megtenni.

98.

A felek megállapodnak, hogy az Előfizetési Szerződés módosításával, megszüntetésével kapcsolatos elektronikus levélben küldött Értesítés
abban az esetben minősül írásbeli közlésmódnak, ha az tartalmazza a fél képviselőjének legalább fokozott biztonságú elektronikus
aláírását.

99.

Az Előfizető, illetve a Számlafizető által az Előfizetési Szerződés módosításával, illetve megszüntetésével kapcsolatos, elektronikus levél
útján megküldött Értesítés abban az esetben is írásbeli közlésmódnak minősül, amennyiben azt az Előfizető, illetve a Számlafizető nem az
általa a Megrendelőlapon megjelölt, vagy utóbb joghatályosan bejelentett elektronikus levelezési címről küldte.

100. Az Értesítés – amennyiben az ÁSZF eltérően nem rendelkezik – az alábbiak szerint minősül közöltnek:
a) átvételi elismervény ellenében történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában; az átvétel megtagadása esetén annak
időpontjában;
b) postai úton könyvelt küldeményként történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában; az átvétel megtagadása esetén annak
időpontjában; ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az Értesítést nem vette át, a kézbesítés megkísérlésének
időpontját követő 5. munkanapon;
c) faxon, elektronikus levélben történő továbbítás esetén a fax vagy az elektronikus levelezőrendszer által megjelölt sikeres elküldés
időpontjában;
d) a Honlapon történő továbbítás esetén az Értesítés Honlapon való elküldése webszerver által rögzített időpontjában.
101. Az Előfizető részéről kapcsolattartásra kijelölt személy nevét és elérhetőségét a Megrendelőlap tartalmazza.
102. A fél az Előfizetési Szerződésben rögzített, illetve az Előfizetési Szerződés teljesítésével kapcsolatban rendelkezésre bocsátott adataiban
(pl.: kapcsolattartásra kijelölt személy és adatai, kézbesítési cím, stb.) bekövetkezett változásról haladéktalanul köteles írásban értesíteni a
másik felet. A változásról szóló szabályos Értesítésig a korábbi adatok alapján kézbesített Értesítést megfelelően átvettnek kell tekinteni.
103. Az Előfizetési Szerződés bármely okból történő megszűnésétől függetlenül az Előfizető haladéktalanul köteles értesíteni a Szolgáltatót
minden Követeléssel kapcsolatos változásról (pl.: a Követelés részleges, teljes kiegyenlítése, megszűnése, fizetési haladék, stb.), illetve
Közvetlen Bejelentés esetén a változásokhoz mérten szükséges módosításokat a Követelés, illetve Fizetési Szokás nyilvántartásban saját
maga átvezetni.
104. A felek kötelesek fokozottan együttműködni egymással és egymást haladéktalanul értesíteni, ha az őket terhelő valamely kötelezettség
teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik, kivéve, ha az akadályt a másik félnek közlés nélkül is ismernie kellett volna.
105. A fél az értesítési kötelezettségének elmulasztásából, késedelmes teljesítéséből eredő kárért teljes felelősséggel tartozik. A késedelmes,
illetve elmulasztott Értesítés miatt a másik félnél bekövetkezett kárt a mulasztó, illetve késedelmesen teljesítő fél köteles megtéríteni,
valamint a saját kárát a mulasztó, illetve késedelmesen teljesítő fél maga viseli.
XI.

Adatkezelés

106. A Szolgáltató az Előfizető, illetve a Számlafizető adatait a szerződéskötéssel, az Előfizetési Szerződéssel, a Szolgáltatással, a teljesítéssel,
a számlázással, a követelés-érvényesítéssel, a hibabejelentéssel kapcsolatos kérdésekkel, továbbá üzleti ajánlat küldésével
összefüggésben kezeli.
107. A Szolgáltató az Előfizető által a Szolgáltatás igénybevétele során a Szolgáltatás nyújtása céljából a részére hozzáférhetővé tett adatokat
időkorlátozás nélkül bizalmasan kezeli.
108. A személyes adatok kezelésére a Honlapon található Adatkezelési tájékoztató rendelkezései irányadók.
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XII.

Titoktartás

109. Az egyik fél (a továbbiakban: Fogadó Fél) az Előfizetési Szerződés teljesítésével kapcsolatban a másik fél (a továbbiakban: Jogosult Fél)
szempontjából bizalmas jellegű adatokhoz, információkhoz (a továbbiakban együttesen: Üzleti Titok) fér / férhet hozzá.
Az Előfizetési Szerződés szempontjából Üzleti Titoknak minősül az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV: törvény (a továbbiakban:
„Üttv.”) 1. § szerinti , a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos - egészben, vagy elemeinek összességeként nem közismert vagy az
érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető -, ennélfogva vagyoni értékkel bíró olyan tény,
tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben
általában elvárható magatartást tanúsítja.
110. A Szolgáltató kijelenti, hogy az Üttv. 5. § (1) bekezdés d.) pont szerint az EOKR, illetve Fizetési Szokás szolgáltatás körében végzett
tevékenysége nem minősül a törvény rendelkezése alapján üzleti titokhoz fűződő jog megsértésének, tekintettel arra, hogy az Előfizető és
az Adós Szervezet közötti jogviszonnyal összefüggő, vagy abból eredő információk a jóhiszeműség és tisztesség követelményével
összeegyeztethetően, az adott helyzetben általában elvárható magatartás tanúsítása útján jut a Szolgáltató tudomására.
111. A Szolgáltató köteles titokban tartani bármely tényt, tájékoztatást, adatot vagy azok összeállítását, amely nem tartozik a Szolgáltató 118.
pontban meghatározott tevékenységének ellátásához, továbbá tilos azt közzétenni, publikálni, reprodukálni, terjeszteni, rögzíteni,
hasznosítani, továbbadni, visszafejteni, másolni, többszörözni, hozzáférhetővé tenni vagy átruházni bárki számára, bármilyen formában,
bármilyen eszközzel és módon, illetve bármilyen célra akár ingyenesen, akár visszterhesen; illetve tilos azt egyébként az Előfizető érdekeit
sértő bármely módon felhasználni.
112. Az Előfizető kijelenti és szavatol azért, hogy az Előfizetési Szerződés keretében a Szolgáltatónak átadott adat
a)

harmadik személy vonatkozásában nem minősül sem üzleti titoknak, sem személyes adatnak, illetve

b) harmadik személy vonatkozásában üzleti titoknak, személyes adatnak minősülő adat tekintetében rendelkezik minden szükséges
jogszerű, (alakilag és tartalmilag is) érvényes és hatályos felhatalmazással / hozzájárulással ezen adat Szolgáltató részére történő
átadásához, amely felhatalmazás / hozzájárulás kiterjed az átadott adatnak az Előfizetési Szerződés szerinti Szolgáltatás nyújtása
céljából történő felhasználására, kezelésére is.
113. A felek kifejezetten tudomásul veszik, hogy a 118. pontba nem eső adatok tekintetében a titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül
terheli őket, amennyiben kógens jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik.
114. A felek megállapodnak és az Előfizető kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató titoktartási kötelezettsége sem az Előfizetővel, sem
harmadik személlyel szemben nem terjed ki az olyan Üzleti Titokra, amit a Szolgáltató az Előfizetőtől kifejezetten a Szolgáltatás teljesítése
érdekében és céljából kap, használ fel, kezel, így különösen azokra az információkra, amelyek a 114. pontban meghatározottak körébe
esik, így különösen a fennálló tartozás ténye, összege, az adós szervezet neve, illetve az ezeket alátámasztó dokumentáció.
.
XIII. Irányadó jog, jogviták rendezése
115. Az Előfizetési Szerződésre Magyarország jogszabályai az irányadók.
116. A felek az Előfizetési Szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Arra az esetre, amennyiben a
tárgyalások nem vezetnek eredményre, a felek az Előfizetési Szerződésből származó jogvitáik elbírálására hatáskörtől függően a Budai
Központi kerületi Bíróság, illetve a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
XIV. Egyéb rendelkezések
117. Az ÁSZF 2020. augusztus 07-én lép hatályba és az ÁSZF helyébe lépő új általános szerződési feltételek hatályba lépéséig hatályos. Az
ÁSZF a hatálybalépését követően létrejött Előfizetési Szerződésekre alkalmazandó.
118. A Szolgáltató az ÁSZF mindenkori hatályos, korábbi és – amennyiben elfogadásra került – jövőben hatályba lépő teljes szövegének
folyamatos elérhetőségét biztosítja a Honlapon.
119. Az Előfizető az Előfizetési Szerződés megkötésével hozzájárul a nevének referenciaként történő felhasználásához.
120. Az Előfizetési Szerződés hatályba lépésével egyidejűleg a felek között az Előfizetési Szerződés tárgyában esetleg korábban létrejött
bármilyen írásbeli vagy szóbeli megállapodás; valamennyi szokás amelynek alkalmazásában a felek korábban megegyeztek, és valamennyi
gyakorlat, amelyet korábban egymás között kialakítottak hatályát veszti, és a jogviszonyukban az Előfizetési Szerződésben foglaltak az
irányadók, amely a felek valamennyi, általuk lényegesnek minősített kérdésben való teljes megállapodását tartalmazza; azzal, hogy az
Előfizetési Szerződéssel érintett üzletágban alkalmazott szokások csak annyiban válnak az Előfizetési Szerződés részévé, amennyiben
arról az Előfizetési Szerződés kifejezetten rendelkezik.
121. Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik az Előfizetési Szerződés feltételeinek szigorú teljesítéséhez, illetve az Előfizetési
Szerződésben meghatározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, illetve követelés érvényesítéséhez, az nem jelenti
azt, hogy ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyanazon jog, jogorvoslat vagy választás jövőbeni gyakorlásáról is
lemondott, illetve a követeléstől elállt. Az Előfizetési Szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak
erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
122. Az Előfizetési Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége esetén az érvénytelenség jogkövetkezményeit csak ezen
rendelkezésre kell alkalmazni, az érvénytelenség az Előfizetési Szerződés többi részét nem érinti. Az érvénytelen rész helyébe
automatikusan a hatályos jogszabályi rendelkezések lépnek, feltéve, hogy a felek az Előfizetési Szerződést az érvénytelen rész nélkül is
megkötötték volna.
Budapest, 2020. augusztus 07.
OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság

eokr_aszf_2020-08-07

7/7

