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FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
K&H TRADE CLUB ÉS K&H TRADE RESOURCES
hatályos: 2018.11.26-tól
A magyar és angol nyelvű Felhasználási Feltételek eltérő értelmezése, tartalma esetén az angol nyelvű változat
az irányadó.
I. BEVEZETÉS
1. Előszó és köszöntő
Köszöntjük a K&H Bank kínálta K&H Trade Club and K&H Trade Resources szolgáltatások weboldalán!
A K&H Trade Resources internetalapú portál, amely az üzleti információkhoz jutásban segíti a K&H Bank
vállalati ügyfeleit.
A K&H Trade Club üzleti partnerkereső közösség keretében egymással és más bekapcsolódó bankok vállalati
ügyfeleivel létesíthetnek kapcsolatot a K&H Bank vállalati ügyfelei.
A K&H Bank a jelen szolgáltatással CSR-stratégiájának keretein belül gazdaságélénkítő tevékenységet kíván
végezni. A szolgáltatás díjmentes.
Mindkét megoldás az Export Enterprises által fejlesztett, karbantartott és üzemeltetett felületen fut.
Fontos tudni, hogy a K&H Bank jóváhagyása is szükséges a Weboldalhoz való – lentiekben részletezett –
hozzáféréshez, illetve a regisztrációhoz.
2. Értelmező rendelkezések
Business Card: A business card tartalmazza a Vállalat fő adatait a K&H Trade Club címjegyzék-oldalain. A
Community Manager szükség szerint módosíthat vagy eltávolíthat adatokat a business cardról.
Business Card Adatok: A Felhasználók űrlapok kitöltésével, hivatkozások és fájlok feltöltésével hozhatják létre
és módosíthatják Vállalatuk kibővített Business Cardját a K&H Trade Clubon; az így megadott adatokat
nevezzük Business Card Adatoknak. A kibővített Business Cardot a Business Cardnál található „discover more”
parancsra kattintva lehet megtekinteni, ahol a Vállalat minden elérhető adata megjelenik. A Community
Manager szükség szerint módosíthat vagy eltávolíthat elemeket a kibővített Business Cardról.
Community Manager: A Community Manager feladata a K&H Trade Club internetes közösség felépítése,
növelése és kezelése. Munkáját angol nyelven végzi. Elérhetősége: a 6. „A Weboldal rendelkezésre állása”
pontban írtak szerint.
Vállalat: A K&H Bank vállalati ügyfele, amely a K&H Bankkal a Weboldalhoz történő hozzáférés tárgyában
szerződést kötött. A Felhasználók felveszik Vállalatukat a K&H Trade Clubba.
Tartalom: a K&H Trade Club tartalmát képezik a Business Card Adatok, a Felhasználói Üzenetek és a K&H
Trade Clubba feltöltött minden egyéb tartalom, valamint a Felhasználók általi/közötti minden kommunikáció. Az
egyértelműség kedvéért rögzítésre kerül, hogy a weboldal tartalmára történő alábbi hivatkozások minden
esetben a Tartalmat jelentik, kivéve, ha az másként került jelzésre vagy az adott szövegkörnyezetből másként
következik.
Érintett: a GDPR és az Adatvédelmi Törvény szerinti fogalom.
EE vagy Export Enterprises: Export Entreprises SA, Société Anonyme, tőke: 1,000,370 EUR, székhely: 1, rue
de Stockholm – Paris. Cégjegyzéki (SIREN) száma a Párizsi Cégbíróságnál (RCS Paris): 950571224
GDPR: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.
K&H Bank: K&H Bank Zrt., székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., Magyarország, bejegyezve a
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 01-10-041043 számon, adószáma: 10195664-4-44.
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K&H Trade Club: A K&H Trade Club az EE által a K&H Bank számára fejlesztett és üzemeltetett weboldal,
amely közösségi megoldást kínál a K&H Bank vállalati ügyfelei számára. A K&H Trade Club egyben
hozzáférést biztosít más bankok közösségeihez is, amelyek szintén igénybe veszik a saját márkanevük alatt az
EE által kínált „trade club” megoldást.
K&H Trade Resources: A K&H Trade Resources az Export Enterprises által üzemeltetett weboldal, amely
üzleti információs portálként szolgál a K&H Bank vállalati ügyfelei számára.
Opportunities: A K&H Trade Club automatikus partnerkereső szkripttel rendelkezik, amely a kereskedett
termékek és az érdeklődésre számot tartó témák alapján választja ki a Vállalat számára szóba jöhető
partnereket. Ez az automatikus kiválasztási folyamat az „Opportunities” (Lehetőségek). A Community Manager
a kereskedett termékek és az érdeklődésre számot tartó témák alapján ki tud választani és ajánlani
Lehetőségeket a Vállalatnak. Ezt a manuális kiválasztás a „Selected Opportunities” (Kiválasztott Lehetőségek).
Személyes adatok: a GDPR és az Adatvédelmi Törvény szerinti fogalom.
Adatvédelmi törtvény:
információszabadságról.
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Adatfeldolgozó: a GDPR és az Adatvédelmi Törvény szerinti fogalom.
Felhasználási Feltételek: A jelen felhasználási feltételek.
Felhasználó: olyan természetes személy, aki a K&H Trade Club és a K&H Trade Resources regisztrált
felhasználója és létrehozott Business Cardot. A felhasználó a Vállalata nevében és javára jár el. Ha azt
másként nem került jelezésre vagy az adott szövegkörnyezetből másként nem következik, „önök” és
„Felhasználó” az adott Vállalatra történő hivatkozásként értelmezendő. Egyazon Vállalathoz több Felhasználó is
tartozhat.
Felhasználói Üzenet: A K&H Trade Clubon valamelyik Felhasználó által másik Felhasználónak küldött
kommunikáció.
Szállítók: A K&H Bank jogosult engedélyezni egyes kiválasztott, nemzetközi kereskedelmi szolgáltatásokat
nyújtó vállalatközi szállítók számára, hogy szolgáltatásaikat promóciós üzenetek formájában kínálják a K&H
Trade Clubon.
Weboldal: Internetalapú platform, amelyen a K&H Trade Club és a K&H Trade Resources működik. A
Felhasználók a felhasználói azonosítójukkal léphetnek be a platformra, és itt férhetnek hozzá a
szolgáltatásokhoz. Elérhetősége: www.trade.kh.hu

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Hozzáférés a Weboldalhoz
A. Regisztráció
A Weboldalhoz kizárólag a K&H Bank vállalati ügyfelei férhetnek hozzá. A Weboldalhoz való hozzáférés
feltétele:
(i) aktivációs kód igénylése dedikált K&H kapcsolattartóján keresztül vagy e-mailben a tradeclub@kh.hu
címen keresztül a Vállalat nevének, adószámának, e-mail elérhetőségének és a Felhasználók nevének
megadásával. Az igénylés jóváhagyása kizárólag a K&H Bank hatáskörébe tartozik; és
(ii) az alábbiak szerinti regisztráció, valamint az itt leírt feltételek alapos átolvasása, kinyomtatása, és egy
példány megőrzése. A Weboldalra történő első és minden egyes későbbi belépés egyben a
Felhasználási Feltételek elfogadását is jelenti.
A K&H Bank előzetes értesítés nélkül jogosult megváltoztatni, módosítani és frissíteni a jelen Felhasználási
Feltételeket. Ellenkező értelmű rendelkezés hiányában a változások a módosított Felhasználási Feltételek
Weboldalra feltöltésekor lépnek érvénybe. A Weboldal ezt követő használatával a Felhasználó hozzájárul a
változtatáshoz, módosításhoz vagy frissítéshez.
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A Weboldalra történő első belépéskor az azonosítás során be kell írni a regisztrációs űrlapon kért adatokat. Ha
a megadott információk pontatlanok, hiányosak vagy elavultak, a Weboldal elérése megtagadható vagy
felfüggeszthető.
Az űrlap kitöltése után új hozzáférési azonosító adatokat kell készíteni (felhasználónevet és jelszót), amelyeket
kizárólag a Vállalat és azok a személyek használhatnak, akik a nevében beléphetnek a Weboldalra (a
„Felhasználó”). Ezek az azonosító adatok személyes és bizalmas adatnak minősülnek. A Felhasználó vállalja,
hogy bizalmasan kezeli és semmilyen formában nem közli az információkat harmadik személlyel, illetve
haladéktalanul értesíti a K&H Bankot, ha harmadik személy illetéktelenül használta az adatait. A Weboldalhoz
történő hozzáférésre és megtekintésére éjjel-nappal lehetőség van, kivéve frissítések és karbantartások idején,
valamint a hálózati szolgáltatónak felróható probléma esetén. A Weboldalra való belépés feltétele, hogy a
Felhasználó kijelentse és megerősítse, hogy szerződéses felhatalmazása van a Vállalattól annak nevében
benyújtott szolgáltatási igénylések és továbbítható információk tekintetében. A fentiek mellett minden
Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a K&H Bank bármikor, előzetes értesítés nélkül felmondhatja a
Felhasználó hozzáférését a Weboldalhoz és törölheti személyes profilját, minek következtében a Felhasználó a
későbbiekben már nem veheti igénybe a kínált szolgáltatásokat.
B. A Felhasználó vagy a Vállalat fiókjának és hozzáférésének megszüntetése
A K&H Bank fenntartja magának a jogot annak eldöntésére, hogy a Felhasználó vagy a Vállalat magatartása
összhangban áll-e a jelen Felhasználási Feltételekkel, és ennek alapján azonnali hatállyal, előzetes értesítés
nélkül megszüntetheti a Felhasználó vagy a Vállalat hozzáférését a Weboldalhoz, amennyiben úgy ítéli meg,
hogy a Felhasználó vagy a Vállalat magatartása nem felel meg a jelen Felhasználási Feltételekben
foglaltaknak. A Felhasználó vagy a Vállalat magatartása súlyosan nem felel meg a jelen Felhasználási
Feltételekben foglaltaknak az alábbi szabályoknak történő meg nem felelés, illetve az alábbi (iv) bekezdés
esetében:
(i) Pénzmosás megelőzés
A pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzése érdekében a K&H Banknak a lehető leginkább
tisztában kell lennie a Felhasználó és a Vállalat tevékenységével, a Felhasználó és a Vállalat üzleti
partnereinek kilétével, a Felhasználó és a Vállalat bankszámláján végzett pénzügyi műveletek
gazdasági hátterével. A Felhasználó és a Vállalat köteles betartani a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény és a hasonló tárgyú
hazai és európai uniós, illetve nemzetközi jogszabályok előírásait.
(ii) Szankciós eljárásrend
a) Sem a Felhasználó, sem a Vállalat nem végezhet olyan tevékenységet, amely az Európai Unió, az
ENSZ, illetve az Amerikai Egyesült Államok által egyes országokkal, személyekkel vagy entitásokkal
szemben bevezetett korlátozó intézkedésekbe ütközik, és nem állhatnak üzleti kapcsolatban olyan
személlyel, szervezettel vagy szervvel, amely az Európai Unió, az ENSZ, illetve az Amerikai Egyesült
Államok által karbantartott szankciós listákon szerepel. Az Európai Unió, az ENSZ, illetve az
Amerikai Egyesült Államok által bevezetett szankciós listákról a Magyar Nemzeti Bank honlapján
részletes tájékoztató olvasható.
b) Sem a Felhasználó, sem a Vállalat vagy annak valamely tulajdonosa/vezető tisztségviselője nem
eshet az Európai Unió, az ENSZ vagy az Amerikai Egyesült Államok szankciós eljárásrend alatti
korlátozások hatálya alá.
(iii) Korrupció ellenes stratégia
Vesztegetésnek minősül mások tisztességtelen befolyásolása céljából nyújtott/felajánlott juttatás (aktív
vesztegetés), juttatás átvétele/elfogadása olyan cselekmény végrehajtásáért, amelyre egyébként nem
került volna sor, vagy olyan intézkedés elmulasztásáért, amelyre máskülönben sor került volna (passzív
vesztegetés), illetve előny ígérete, vagy biztosítása köztisztviselőknek, akiknek előnyszerzés, vagy
üzletszerzés szándékával történő befolyásolása nem engedélyezett (hivatali vesztegetés). A
Felhasználó és az Ügyfél tartózkodni köteles a vesztegetés bármely megnyilvánulásától.
(iv) A Vállalat, vagy a Vállalat bármely érdekeltsége jelentős összegű pénzügyi kötelezettségét
megtestesítő szerződésben szerződésszegés következik be, az ilyen pénzügyi kötelezettséget rögzítő
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dokumentum feltételei alapján, vagy megszegi a K&H Bank érdekeltségébe tartozó bármely
társasággal kötött szerződését. Jelentősnek minősül e rendelkezés alkalmazásában minden olyan
pénzügyi kötelezettség, amely járulékait is beleértve meghaladja a Vállalatnak a K&H Bankkal szemben
az adott időpontban bármilyen jogviszony alapján fennálló összes kötelezettségének 2%-át, de legalább
a 250.000 forintot. A Vállalat érdekeltsége alatt azon gazdasági társaságok értendőek, amelyekben a
Vállalat legalább befolyásoló részesedéssel rendelkezik, illetőleg amely a Vállalatban befolyásoló
részesedéssel rendelkezik a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.
törvény szerint.
A K&H Bank a Felhasználó vagy a Vállalat tartós inaktivitása esetén is megszüntetheti a Felhasználó
hozzáférési jogát.
A K&H Bank fenntartja a jogot, hogy saját döntése alapján, az adott Vállalat hozzáférési jogát a Weboldalhoz,
30 napos felmondási határidővel indoklás nélkül megszüntesse. A fenti időszak lejártakor megszüntetésre kerül
az adott Vállalat nevében eljáró összes Felhasználó hozzáférése.
A Felhasználó vagy az Ügyfél fiókja és hozzáférése azon a napon is megszüntetésre kerül, amelyen az Ügyfél
minden egyéb szerződése megszűnik a Bankkal, illetve azon a napon, amelyen a Weboldal vagy a K&H Bank
és az Export Enterprises közötti szolgáltatási szerződés megszűnik.
A K&H Bank nem tartozik felelősséggel sem a Felhasználóknak, sem a Vállalatoknak, sem harmadik feleknek
a jelen feltételek szerinti megszüntetés esetén.
A Felhasználó megszüntetési kérelme esetén a fiókja törlésre kerül.
A hozzáférés bármely okból történő megszüntetése esetén a K&H Bank törli a Felhasználó fiókját, illetve a
Tartalmát.
2. Tájékoztatás személyes adatok kezeléséről
A Weboldalra belépve az ott kínált szolgáltatások igénybevételéhez szükség van a Felhasználó Személyes
Adataira. A Személyes Adatok kezelésének célja a Felhasználói azonosítók regisztrálása, a szolgáltatások
személyre szabása és adminisztrációja, valamint a Felhasználó Vállalatának értesítése a Lehetőségekről. A
kezelt Személyes Adatok köre a Felhasználó nevére és email-címére korlátozódik.
A Személyes Adatok K&H Trade Clubon történő kezelése tekintetében a K&H Bank felelősséget vállal. A K&H
Trade Club más bankok trade clubjához kapcsolódik létrehozva ezzel a trade club közösséget. A Személyes
Adatok Adatfeldolgozója az EU-ban bejegyzett Export Enterprises. Az Export Enterprises a Weboldal
üzemeltetése során kizárólag a K&H Bank utasításainak megfelelően dolgoz fel Személyes Adatot.
A Felhasználó Személyes Adatait az EE trade club platformjához kapcsolódó más Felhasználók és bankok nem
ismerhetik meg, kivéve, ha a Személyes Adatokat maga a Felhasználó osztja meg velük. A Felhasználó
elfogadja, hogy a Személyes Adatok az Európai Gazdasági Térség területén kívülre kerülhetnek, amennyiben
ezen Személyes Adatokat olyan Felhasználói Üzenet tartalmazza, amelyet a Felhasználó olyan Felhasználónak
küld, aki az Európai Gazdasági Térségen kívül van.
A személyes adatok K&H Bank
https://www.kh.hu/adatvedelem.
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elérhető:

3. A Weboldal általános tartalma
Kifejezett eltérő értelmű nyilatkozat hiányában a Weboldalon található információk nem tekinthetők a K&H Bank
ajánlatának, szerződéskötésre történő felhívásának vagy kötelező érvényű kötelezettségvállalásának, valamint
a Vállalat számára adott import / export ügyletekre vonatkozó javaslatnak vagy leírásnak. Az információk nem
tekinthetők a K&H Bank által nyújtott szakmai tanácsadásnak és nem használhatók fel ilyen minőségben, illetve
ezek az információk nem veszik figyelembe az egyes Vállalatok és Felhasználók egyedi igényeit.
4. A K&H Bank felelőssége
A Weboldal útján és azon keresztül elérhető szolgáltatásokat az EE vagy harmadik felek nyújtják. A K&H Bank
kifejezetten kizár mindenfajta kifejezett vagy hallgatólagos szavatosságot, beleértve többek között a
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forgalmazhatósággal, a meghatározott célra való alkalmassággal valamint a jogtisztasággal kapcsolatos
szavatosságot is. A K&H Bank különösen nem vállal szavatosságot és felelősséget arra nézve, hogy:
bármely áru, termék, szolgáltatás, információ és egyéb dolog leszállítása, illetve nyújtása megfelelő
formában és határidőre, a Vállalat elvárásainak megfelelően történik meg;
(ii) bármely áru, termék, szolgáltatás, információ és egyéb dolog minősége, pontossága vagy célra való
alkalmassága megfelel a Vállalat elvárásainak. Minden Vállalat kizárólagos felelősséggel tartozik az üzleti
partnerei ellenőrzéséért, a szokásos üzleti gyakorlatnak megfelelően.
(iii) bármely Felhasználó megszakítás nélkül, időben, biztonságosan és hibamentesen fér hozzá a K&H Trade
Clubhoz,
(iv) a Tartalom vagy a szoftver bármely hibája kijavításra kerül.
(i)

A K&H Bank nem vonható felelősségre a Felhasználó vagy a Vállalat által elszenvedett olyan (közvetlen vagy
közvetett) károkért, amelyeket a Weboldal útján és azon keresztül kínált bármely áru, termék, szolgáltatás,
információ vagy egyéb dolog használata vagy vizsgálata eredményezett vagy okozott számára.
A Weboldalon szereplő információk frissülnek ugyan, de az ott szereplő tartalom nem teljes körű és nem is
tekinthető annak. A Weboldalon szereplő tartalmat „az ismertettek szerintinek” kell tekinteni, amiből az is
következhet, hogy az nem megfelelő és/vagy elégséges a Vállalat és/vagy a Felhasználó egyedi igényeit és
érdekeit tekintve.
A K&H Bank ezért nem vállal szavatosságot a Weboldalon található információk megbízhatóságát illetően, és
nem vonható felelősségre az alábbiak esetén:

(i)

A Weboldalon található információk hibái és hiányosságai;

(ii)

A Weboldal tartalma által okozott vagy annak betudható bármely veszteség, kár vagy költség (ezen
belül ügyvédi költségek).

5. Szellemi- és ipari tulajdonhoz fűződő jogok
A Weboldalon található minden tartalom védett a hatályos szerzői jogi, szellemi- és ipari tulajdonnal kapcsolatos
szabályozás által. A Weboldalon szereplő tartalmak például azok a szövegek, képek, fényképek, filmek,
adatbázisok, grafikai elemek és táblázatok, bármely tetszőleges általános grafikus és/vagy szöveges
prezentáció, módszer, folyamat, funkció és szoftver, amelyek a Weboldal működéséhez szükségesek. A
Weboldal által nyújtott egyes díjalapú szolgáltatásokra vonatkozó szerződéses feltételek rendelkezéseivel
összhangban, a K&H Bank kifejezett írásbeli engedélye nélkül tilos másolni és/vagy sokszorosítani a Weboldal
tartalmát, akár egészben vagy részben, ideiglenesen vagy tartósan, bármilyen módon és formában.
A Felhasználó vállalja, hogy az adatokat és információkat kizárólag házon belül, saját céljaira használja fel, és
azokat nem közli – se díjazásért, se ingyen – harmadik felekkel, valamint nem viszi azokat piacra sem
közvetlenül, sem közvetve. A fenti feltétel be nem tartása a fiók és a felhasználónév deaktiválását vagy törlését
eredményezi, illetve a K&H Bank jogi úton nyújthat be kártérítési igényt a feltétel megsértőjével szemben.
Hasonlóképpen, a Weboldalon megjelenített minden védjegy, domain név, üzleti és cégnév, logó és felirat a
K&H Bank vagy az EE tulajdonát, illetve legalábbis a K&H Bankkal vagy az EE-vel üzleti kapcsolatot fenntartó
harmadik felek tulajdonát képezi, és ennek alapján védelmet élvez a megkülönböztető jelzésekre vonatkozó
rendelkezések szerint. A K&H Bank vagy az EE és/vagy a vonatkozó jogosult kifejezett hozzájárulása nélkül
ezért szigorúan tilos ezek bármely formában vagy módon történő sokszorosítása. A K&H Trade Club és a K&H
Trade Resources, valamint a Weboldalon szereplő logók termék- és szolgáltatás elnevezések, ezért harmadik
felek kizárólag a K&H Bank kifejezett írásbeli engedélyével használhatják azokat. Szigorúan tilos továbbá a
„Trade Club” és a „Trade Resources” megnevezéseket legfelső szintű tartomány név alatt regisztrálni.
Végül szigorúan tilos a Weboldalon található megkülönböztető jelzéseket, úm. metacímkéket vagy HTML
nyelvű parancsokat felhasználni, még akkor is, ha azok nem változtatnak meg semmilyen vizuális elemet és
parancsformátumot, illetve tilos elektronikus ügynöknek vagy keresőmotornak olyan utasítást adni, amely az
interneten jelenlévő más oldalnak a Weboldalt megelőző rangsori helyet biztosít.
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6. A Weboldal rendelkezésre állása
Az EE ugyan törekszik innovatív megoldásokkal folyamatosan, hibamentesen biztosítani a Weboldal
rendelkezésre állását, ugyanakkor rögzíteni kívánja, hogy a hozzáféréshez használt számítógépes rendszerek
esetében előfordulhat, hogy azok nem hozzáférhetők, nem kompatibilisek, illetve nem mentesek hibától,
vírustól és/vagy egyéb üzemzavartól. A Weboldal minden használója tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja
ezért, hogy a Weboldal használata a „jelen állapotában, a rendelkezésre állástól függően” történik.
Amennyiben a Weboldalon töltött idő alatt bármilyen probléma merülne fel, a Felhasználók a Weboldal
kezdőlapján található „Contact us” részben jelzettek szerint küldhetnek erről e-mail értesítést. A K&H Bank nem
vállal felelősséget semmilyen olyan kárért, amelyet a Weboldalon található szolgáltatások
hozzáférhetetlensége, vírus, sérült állomány, hiba, mulasztás, szolgáltatás-kimaradás, tartalom törlése, hálózati,
szolgáltatói és telefonos illetve telematikai kapcsolati fennakadás, jogosulatlan hozzáférés, adatmanipuláció
vagy a Felhasználó elektronikus berendezéseinek meghibásodása és/vagy hibás működése okoz.
7. A Weboldal használatának menete
A fenti bekezdésen túlmenően a K&H Bank kijelenti, hogy a Weboldal tartalmát tilos a K&H Bank előzetes
írásbeli felhatalmazása nélkül egészében vagy részben másolni, sokszorosítani, ismételten kiadni, közölni,
továbbítani és bármely formában terjeszteni; ez alól kivételek az olyan tevékenységek, mint a Weboldal
tartalom valamely részének kinyomtatása, letöltése és megtekintése a jelen Felhasználási Feltételekkel
összhangban, illetve a szellemi és/vagy ipari tulajdonhoz fűződő joggal kapcsolatos kötelezettségek
betartásával.
Hasonlóképpen, a Weboldal tartalmát tilos részben vagy egészben terjeszteni kommunikációs csatornákon,
úm. az interneten, televízióban, rádióban vagy bármely más rendszer útján a K&H Bank előzetes írásbeli
jóváhagyása nélkül.
Önök vállalják, hogy nem értékesítik, adják tovább viszonteladóként vagy kínálják kereskedelmi célra a
Weboldal semelyik részét, a Weboldalhoz vagy a tartalomhoz való hozzáférést a K&H Bank kifejezett írásbeli
hozzájárulása hiányában.
A Weboldal és tartalmának használatáért kizárólag a Felhasználók felelősek. A K&H Bank ezért nem tekinthető
semmi módon felelősnek akkor, ha a Weboldalt vagy a tartalmát a Felhasználó törvénytelen módon használja
fel.
8. A Weboldal Felhasználóinak kötelezettségei
A Weboldalhoz való hozzáférésre jogosult minden Felhasználó hallgatólagosan kijelenti, hogy nagykorú és
vállalja, hogy:
a Weboldalt és annak tartalmát nem használja törvénytelen, az irányadó jogszabályokkal ellentétes célokra
és/vagy harmadik felek jogait megsértve;
(ii) felelősségteljesen és jóhiszeműen jár el a Weboldalon történő navigálás és annak használata során;
(iii) a Weboldalt kizárólag arra használja, hogy a kapcsolódó szolgáltatásokból a Felhasználási Feltételeknek
megfelelően előnyt élvezzen;
(iv) harmadik fél nevében és képviseletében kizárólag akkor lép interakcióba a Weboldalon, ha a harmadik
féltől arra kötelező érvényű felhatalmazást kapott.
(i)

Emellett a Weboldalra belépő minden Felhasználó vállalja, hogy maga nem használja azt, illetve harmadik fél
számára nem teszi lehetővé annak használatát abból a célból, hogy:
módosítsa, feltörje, lekapcsolja vagy károsítsa a Weboldal biztonsági funkcióit vagy vizsgálja azok
gyengeségeit;
(ii) bármi módon beleavatkozzon a Weboldal navigálásába vagy a szolgáltatások használatába például
azáltal, hogy túlterheli a rendszert vagy magát a Weboldalt, vagy vírust terjeszt;
(iii) a kínált szolgáltatásokhoz a Weboldalon kívüli egyéb platformról férjen hozzá;
(iv) megpróbálja kikerülni a Weboldal biztonsági intézkedéseit vagy megsérteni a hálózatot, amelyben
található, azáltal, hogy nem kifejezetten a Felhasználóknak szánt adathoz fér hozzá vagy más hálózatok
biztonságát vizsgálja (pl. „portok végigpásztázása” útján);
(i)
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(v) hálózatfigyelést végezzen bármilyen formában a nem kifejezetten az egyedi Felhasználóknak szánt adatok
gyűjtése által;
(vi) nem kívánt e-maileket, ezen belül „levélszemetet” vagy egyéb reklámanyagokat küld olyanoknak, akik azt
nem kérték kifejezetten. A Felhasználók számára különösen, kifejezetten tilos kéretlen tömeges e-mailek
(„tömeges küldemények”), ezen belül üzleti e-mailek, akciókra vonatkozó üzenetek vagy politikai és vallási
felmérésekkel kapcsolatos információk küldése;
(vii) technikailag káros információk és/vagy tartalom küldése vagy fogadása (egyebek között, de nem
kizárólagosan számítógépes vírusok, logikai bombák, trójai faló programok, féregprogramok, káros
komponensek, sérült adatok és egyéb kártékony szoftverek és káros adatok); amelyek illetéktelen
beavatkozást, incidenst vagy támadást idézhetnek elő; telekommunikációs hálózaton közvetített
kommunikáció lehallgatását vagy arra tett próbálkozást céloznak; bármilyen jellegű csalás céljára
szolgálnak.
Minden Felhasználó vállalja, hogy tájékoztatja a K&H Bankot, amennyiben a fenti körülmények bármelyikének
fennállásáról értesül, mégpedig a Weboldal kezdőlapján, a „Contact us” címszó alatt található webes űrlap
kitöltésével.
9. Linking (hivatkozás) és framing (keretezés)
A K&H Bank előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a kezdőlapra vagy akár a Weboldal belső és/vagy további
oldalaira hivatkozni (pl. „Deep Link”), illetve a Weboldal tartalmát más weboldalon szerepeltetni („Framing”).
A fenti írásbeli engedély igényléséhez a kezdőlapon a „Contact us” cím alatt található webes űrlap kitöltésével
lehet benyújtani a vonatkozó kérelmet. A hivatkozás létrehozására vonatkozó kérelem jóváhagyása esetén a
kérelmező nem kizárólagos és nem átruházható engedélyt kap a „[Trade Resources]” fogalom használatára,
kizárólag az adott jogtulajdonosok internetes jelenléte helyéről a Weboldalra mutató hyperlink használata
céljára. Minden más felhasználás kifejezetten tilos.
A jelen bekezdésben foglalt feltételek megsértése esetén a tisztességtelen versenyre vonatkozó
jogszabályokban foglalt szankciók érvényesek.
10. Sütik
A Weboldal technikai okokból sütiket alkalmaz. A sütik a Felhasználó weboldali hozzáférésére, személyes
beállításaira és böngészési viselkedésére vonatkozó adatokat tartalmazzák. A Felhasználót a rendszer cookie
banner keretében kérdezi meg, hogy hozzájárul-e a sütik használatához. A sütik az optimális navigálási és
böngészési élményhez szükségesek.
Amikor a Felhasználó belép a Weboldalra, elfogadja, hogy sütiket helyezhetünk a számítógépére, illetve a
Weboldal használatához használt egyéb eszközére.
A süti kisméretű szöveges fájl, amit a számítógép merevlemeze tárol el meglátogatott weboldalanként. Ez az
információkat tartalmazó szöveges fájl egyebek között az adott weboldal használatát támogatja.
Kétféle típusú süti létezik. Az első típus az ún. maradandó süti, amely bizonyos ideig eltárol egy fájlt a
felhasználó merevlemezén. A másik típus az ún. munkamenet süti, amelyet csak ideiglenesen, a weboldal
látogatása ideje alatt tárol a rendszer.
A Weboldal esetében mindkét süti típust használjuk, hogy látogatási statisztikáink megbízhatóbbak legyenek, a
Felhasználók számára pedig növeljük a funkcionalitást.
A Weboldalon található szolgáltatások használatának feltétele, hogy a Felhasználó elfogadja a munkamenet
sütik alkalmazását. Ezekkel a sütikkel egyszerűen és zökkenőmentesen használhatóak a Weboldal
szolgáltatásai és amely sütik kijelentkezéskor eltűnnek.
Ha nem kívánja elfogadni a sütiket, módosíthatja a böngészője (Internet Explorer, Firefox, Chrome stb.)
biztonsági beállításait.
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11. Hozzáférés a Weboldalhoz külföldről
A Weboldalra Magyarországon kívüli országban belépő Felhasználó köteles teljes körűen betartani a jelen
Felhasználási Feltételeket és a vonatkozó magyar jogszabályokat, és kifejezetten szavatolja, hogy a Weboldalt
és annak tartalmát olyan módon használja fel, ami nem eredményezi a fenti rendelkezések megsértését.
12. A Weboldal módosítása, kiegészítése
A K&H Bank bármikor, előzetes tájékoztatás nélkül, saját döntése alapján lecserélheti, kiegészítheti,
megváltoztathatja és/vagy módosíthatja a Weboldalt és/vagy annak tartalmát, valamint az alkalmazott
technológiát. A K&H Bank erre vonatkozóan rögzíti, hogy a fenti tevékenységek következtében előfordulhat a
Weboldalhoz és/vagy annak tartalmához való hozzáférés átmeneti vagy tartós leállása.
13. Irányadó jog és joghatóság
A Felhasználási Feltételekre a magyar törvények irányadók. Jogvita felmerülésekor minden esetben magyar
bíróság illetékes.
14. Egyéb
Ha illetékes bíróság a Felhasználási Feltételek bármely rendelkezését érvénytelennek minősíti, a felek már
most megállapodnak abban, hogy a bíróság tegyen kísérletet arra, hogy érvényt szerezzen a felek adott
rendelkezésben tükröződő akaratának, illetve a Felhasználási Feltételek további rendelkezései maradjanak
teljes körűen érvényben és hatályban.
Amennyiben egy Felhasználónak kifogása van a Felhasználási Feltételek vagy azok későbbi módosításai ellen
vagy immár nem szolgál megelégedésére a Weboldal, egyetlen választási lehetősége az, hogy felhagy a
Weboldal használatával.
A jelen Felhasználási Feltételekben foglalt bármely jog vagy rendelkezés K&H Bank részéről való
gyakorlásának elmaradása nem jelenti az adott jogról vagy rendelkezésről történő lemondást, kivéve, ha azt a
K&H Bank írásban tudomásul veszi és elfogadja. Az egyes Felhasználók és a K&H Bank megállapodnak, hogy
a Weboldallal vagy annak használatával kapcsolatosan felmerülő eljárások legfeljebb egy (1) évvel az eljárás
okának felmerülését követően meg kell, hogy kezdődjenek, ellenkező esetben az ilyen eljárási okot véglegesen
figyelmen kívül kell hagyni.
A Felhasználási Feltételek fejezetcímei kizárólag a felek kényelmét szolgálják, jogi illetve szerződéses
jelentőségük nincsen.
15. Értesítések
A Weboldal használatával kapcsolatos értesítéseket írásban, tértivevényes ajánlott levélben kell eljuttatni az
alábbi címre:
Export Enterprises, 1 rue de Stockholm F-75008 Paris, FRANCE

III. A K&H TRADE CLUBRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK
A fenti Felhasználási Feltételek mellett az alábbi rendelkezések vonatkoznak a K&H Trade Clubra. A kettő
közötti bármilyen eltérés esetén az alábbi speciális rendelkezések az irányadók.
1. Funkciók
Gyakorlati tudnivalók a K&H Trade Clubbal kapcsolatban:
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A K&H Trade Club egy üzleti közösségi weboldal. A Felhasználókat kérjük, ennek megfelelően
viselkedjenek és tartsák tiszteletben a tagokat: tartózkodjanak a kéretlen (spam) üzenetek küldésétől, a
lopástól, a plagizálástól, stb.
(ii) A Felhasználó tisztában van azzal, hogy az üzemeltetőnek – amennyiben szükségesnek ítéli – jogában áll
a hozzászólásokat moderálni, szerkeszteni és eltávolítani, továbbá a Felhasználó fiókját törölni vagy
számára a Weboldal elérését letiltani.
(iii) A Felhasználó tisztában van azzal, hogy az általa a K&H Trade Clubon olvasott Tartalom más
Felhasználóktól származik, és előfordulhat, hogy a Felhasználó általi olvasás időpontjában azt a
Community Manager még nem ellenőrizte és nem szerkesztette.
(i)

2. Jogszerűtlen és tiltott felhasználás
A Felhasználók a K&H Trade Clubot kényelmi szolgáltatásként vehetik igénybe. A K&H Trade Club
igénybevételével a Felhasználó szavatolja, hogy a K&H Trade Clubot és az onnan megszerzett bármilyen
Tartalmat sem jogszerűtlen, sem a jelen Felhasználási Feltételek által tiltott célra nem használja.
A fentiek általános érvényének korlátozása nélkül a Felhasználó vállalja, hogy:
(i)

(ii)
(iii)

(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)

nem továbbít a K&H Trade Clubon keresztül semmilyen jogszerűtlen, zaklató, becsületsértő, gyalázkodó,
sérelmes, rágalmazó, közönséges, trágár, mások személyiségi jogait sértő, gyűlölködő, vagy faji, etnikai
vagy egyéb értelemben kifogásolható, fenyegető vagy káros anyagot, vagy olyan anyagot, amely
bűncselekménynek minősülő, polgári jogi felelősséggel járó vagy a hatályos helyi, állami, nemzeti vagy
nemzetközi törvényeket vagy jogszabályokat egyéb módon sértő magatartásra hív fel;
nem adja ki magát más személynek vagy jogalanynak – ideértve többek között a K&H Trade Club
tisztségviselőit és más Felhasználókat – továbbá nem tesz valótlan kijelentést és nem közöl hamis
információt más személlyel vagy jogalannyal való kapcsolatát illetően;
nem tölt fel, nem posztol és egyéb módon sem továbbít olyan tartalmat, amelynek továbbítására
jogszabály illetve szerződéses vagy bizalmi vagyonkezelői jogviszony alapján nem jogosult, mint például a
munkaviszony keretében vagy titoktartási megállapodás alapján megszerzett vagy közölt bennfentes
információk, jogvédett és bizalmas információk;
nem tölt fel, nem posztol és egyéb módon sem továbbít olyan tartalmat, amely bármely személy
szabadalmát, védjegyét, üzleti titkát, szerzői jogát vagy egyéb tulajdonhoz fűződő jogát sérti;
nem tölt fel, nem posztol és egyéb módon sem továbbít olyan anyagot, amely szoftvervírust vagy bármilyen
számítógépes szoftver vagy hardver, vagy telekommunikációs berendezés megzavarására, tönkretételére
vagy funkcionalitásának korlátozására tervezett egyéb számítógépes kódot, fájlt vagy programot tartalmaz;
nem befolyásolja, és nem zavarja meg sem a K&H Trade Club, sem a K&H Trade Clubot üzemeltető
számítógépes rendszerek működését, és nem kísérel meg azokhoz illetéktelenül hozzáférni;
nem szegi meg a hatályos helyi, állami, nemzeti és nemzetközi jogszabályokat;
nem követ és nem zaklat másokat;
nem másolja le és nem adja tovább a K&H Trade Club semmilyen elemét;
nem népszerűsít törvényellenes tevékenységeket és nem nyújt azokról instrukciós információkat, nem
népszerűsíti semmilyen csoport vagy egyén fizikai bántalmazását, sem az állatokkal szembeni
kegyetlenkedést; valamint
nem akadályozza a K&H Trade Club más Felhasználó általi használatát.

3. A Felhasználók kötelezettségei
A Felhasználók kötelesek:

(i)

valós, pontos, aktuális és teljes körű Business Card Adatokat megadni,

(ii) Business Card Adataikat karbantartani és késedelem nélkül frissíteni.
A Felhasználók teljes körű és kizárólagos felelősséggel tartoznak a K&H Trade Clubba való belépéshez
szükséges adataik titokban tartásáért, továbbá teljes körű és kizárólagos felelősséggel tartoznak az azokkal
végzett mindenfajta tevékenységért. A Felhasználó által a K&H Trade Clubon posztolt Tartalommal elkövetett
visszaélésért vagy annak eltulajdonításáért a K&H Bank nem tartozik felelősséggel.
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A Community Manager arra biztatja a Felhasználókat, hogy minden megkeresésre válaszoljanak legalább a
kézhezvétel visszaigazolásával, azonban a Community Manager semmilyen körülmények között nem felel a
válasz elmaradásáért. Ha egy Felhasználó több alkalommal is elmulasztja a válaszadást, az szükség esetén a
Felhasználó fiókjának törléséhez vagy a K&H Trade Club elérésének letiltásához vezethet.
A jelen pontban foglalt rendelkezéseknek a Felhasználó általi be nem tartásából eredő kárért vagy veszteségért
a K&H Bank nem tartozik felelősséggel.
4. A Community Manager
A
Community
Manager
a
K&H
Trade
Clubon
található
bármely
információt
jogosult
eltávolítani/kiegészíteni/módosítani. Ezen információk közé tartoznak többek között a Business Card Adatok, a
Tartalom információk valamint a Felhasználók Üzenetei. A Community Manager jogosult az üzeneteket és a
tagok interakcióját korlátozni. A K&H Trade Club szabályainak megfelelően eljáró Community Manager
fenntartja a jogot, de nem köteles, a Felhasználók közötti viták figyelemmel kísérésére, valamint – amennyiben
szükségesnek ítéli – fiókok korlátozására, felfüggesztésére vagy bezárására.
Minden Felhasználó elfogadja, hogy a Community Manager jogosult a Felhasználók Üzeneteit elolvasni a
Felhasználási Feltételeknek való megfelelés ellenőrzés céljából.
5. A K&H Trade Club Kommunikációs Alapokmánya
Az alapokmányt az alábbi táblázat foglalja össze:
ÜZENETEK TÍPUSAI

(iii) Egyedi üzenet: egyetlen Vállalatnak küldött, személyre szabott üzenet
(iv) Célzott Kampány: 1 és 20 közötti számú RELEVÁNS Vállalatnak konkrét üzleti céllal küldött, személyre
szabott vagy sablonüzenet

(v) Partnerségi üzenetek: Azonos szolgáltatást nyújtó ugyanazon Vállalatok között küldött üzenetek
(vi) Tömeges Kampány: Nagyszámú (20+) releváns és nem releváns Vállalatnak konkrét üzleti céllal küldött
sablonüzenet

(vii) Reklám: Releváns és nem releváns Vállalatoknak küldött, a küldő tevékenységét bemutató üzenetek.
Ugyanazon címzettnek többször elküldött üzenet.

AZ ÜZENETVÁLTÁSOKRA VONATKOZÓ IRÁNYELVEK
Egyedi

Célzott
Kampány

Partnerségi

Tömeges
Kampány

Reklám

Azonos (bor – bor) vagy tágabb értelemben
azonos (bor – élelmiszer) tevékenységi körű
vállalatok által váltott üzenetek

✔

✔

✔

✖

✖

Eltérő szektorokban működő, de egymáshoz
ténylegesen kapcsolódó (bor – szállítás)
vállalatok által váltott üzenetek

✔

✔

✔

✖

✖

Eltérő tevékenységi körű / eltérő szektorban
működő vállalatok által váltott üzenetek

✔

✖

✖

✖

✖

A fenti három üzenettípus keveréke

N/A

✖

N/A

✖

✖

Ismételt üzenetek

✖
a harmadik
üzenettől
kezdődően

✖
a harmadik
üzenettől
kezdődően

✖
a harmadik
üzenettől
kezdődően

✖
a harmadik
üzenettől
kezdődően

✖
a harmadik
üzenettől
kezdődően
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✔ = a platformon engedélyezett üzenet
✖ = a platformon nem engedélyezett üzenet
Felhívjuk a figyelmet, hogy a fentiek csupán irányelvek. Az üzenetek validációjával kapcsolatban a végső
döntést a Community Manager és a K&H Bank hozza meg.
A Kommunikációs Alapokmánnyal kapcsolatban a Community Manager ad további tájékoztatást.
6. Tartalommal kapcsolatos felelősség
Minden nyilvánosan posztolt vagy zárt körben továbbított információval, adattal, szöveggel, szoftverrel,
audiovizuális tartalommal (beleértve hangokat, grafikákat, álló- és mozgóképeket, stb.) vagy bármilyen egyéb
anyaggal kapcsolatban a kizárólagos felelősséget az a Felhasználó viseli, akitől az adott Tartalom származik.
Ez azt jelenti, hogy az egyes Felhasználók – és nem a K&H Bank – tartoznak teljes felelősséggel minden
általuk feltöltött, posztolt, e-mailben küldött vagy egyéb módon a K&H Trade Clubon keresztül továbbított
Tartalomért. A Felhasználóknak jogában áll (a K&H Trade Clubon kívül) levelezésbe kezdeni vagy üzleti
kapcsolatot létesíteni más Vállalatokkal vagy Szállítókkal a K&H Trade Clubon posztolt termék vagy
szolgáltatás leírások alapján. Az ilyen levelezés vagy üzleti kapcsolat – beleértve az áruk és szolgáltatások
leszállítását és kifizetését – valamint az ilyen levelezéssel vagy promócióval kapcsolatos bármely egyéb feltétel,
kondíció, szavatosság és jognyilatkozat kizárólag a levelezést folytató Felhasználók, Vállalatok és Szállítók
között valósul meg. A K&H Bank az ilyen levelezés, promóció és üzleti kapcsolat semmilyen elemének
vonatkozásában semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal. Minden Vállalat kizárólagos
felelősséggel tartozik üzleti partnerének a szokásos üzleti gyakorlatnak megfelelő ellenőrzéséért.
A K&H Bank fenntartja a jogot bármely Tartalom elutasítására, módosítására vagy törlésére, beleértve többek
között az olyan Tartalmat, amelyről tudomást szerez, és amely a K&H Bank megítélése szerint nem felel meg a
Weboldal céljának, sérti a Felhasználási Feltételeket vagy egyéb okból törvényellenes lehet.
A K&H Bank semmilyen körülmények között, semmilyen módon nem tartozik felelősséggel semmilyen
Tartalomért, beleértve többek között a hibás vagy hiányos Tartalommal kapcsolatos felelősséget, vagy a K&H
Trade Clubra posztolt, vagy azon keresztül e-mailben küldött vagy egyéb módon továbbított Tartalom
felhasználásából eredő bármilyen kárral vagy veszteséggel kapcsolatos felelősséget is.
A Felhasználó kötelezettséget vállal, hogy a fenti körülmények bármelyikének eredményeként elszenvedett
kárral kapcsolatban nem támaszt követelést a platformhoz kapcsolódó más bankokkal szemben.
7. Szerzői jogok
A K&H Bank haladéktalanul reagál a szellemi tulajdonnal való visszaéléssel kapcsolatos bejelentésekre. Ha
bármely személy úgy véli, hogy a művét lemásolták és hozzáférhetővé tették a K&H Trade Clubon olyan
módon, ami a szerzői jog megsértésének minősül, írásban értesítheti a K&H Bankot az alábbi információk
megadásával:

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

dokumentált bizonyíték arra nézve, hogy az igénybejelentő közvetlenül megkérte a jogsértő Felhasználót a
szóban forgó anyag eltávolítására és/vagy a jogsértő tevékenység beszüntetésére;
a szerzői jog tulajdonosának vagy a tulajdonos meghatalmazottjának elektronikus vagy fizikai aláírása;
az állítólagos jogsértés tárgyát képező, szerzői joggal védett mű azonosítása;
az állítólagos jogsértést megvalósító anyag azonosítása, valamint az anyag megtalálásához a K&H Bank
számára ésszerűen elégséges információ, beleértve a teljes URL címet;
az igénybejelentő neve, címe, telefonszáma és e-mail címe;
az igénybejelentő nyilatkozata arra nézve, hogy jóhiszeműen úgy véli, a vitatott felhasználást sem a szerzői
jog tulajdonosa, sem annak megbízottja, sem a jog nem engedélyezte;
az igénybejelentő büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata arra nézve, hogy a bejelentésében
foglalt fenti információk pontosak, és hogy ő a szerzői jog tulajdonosa vagy a tulajdonos meghatalmazottja.

A jogsértés bejelentésének kézhezvételét követően a K&H vizsgálatot indít, és az ésszerűség keretein belül,
„best effort” alapon megteszi a megfelelő lépéseket.
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8. A Felhasználók által létrehozott Tartalom licencbe adása és a vonatkozó feltételek
Tartalom posztolása esetén az azt beküldő Felhasználó marad a Tartalom tulajdonosa, és a K&H Trade Club
használatának, valamint a K&H Trade Clubon keresztül kínált szolgáltatások lehetőségének fejében a K&H
Bank részére globális, jogdíjmentes, örökös és visszavonhatatlan licencet enged arra, hogy a K&H Bank a
szóban forgó Tartalmat a K&H Trade Clubon elhelyezett teljes tartalomra mutató hivatkozásokkal publikálja,
lehetővé tegye, hogy azt más Felhasználók a K&H Trade Club meglátogatásának keretében
böngészőprogramjukon belül kinyomtassák, megtekintsék és ahhoz hozzáférjenek, és/vagy azt a K&H Trade
Clubhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokba beépítse és a Felhasználók részére bármilyen jelenleg ismert vagy
később kifejlesztésre kerülő formátumban, médiumon vagy technológiai megoldással – úgymint applikációk,
RSS feed, stb. – elérhetővé tegye.
Következésképpen a K&H Bank ezúton engedélyezi a Felhasználók és Szállítók részére, hogy a szóban forgó
Tartalmat (a Felhasználó Üzeneteinek kivételével) a K&H Trade Club személyes célú használata keretében,
kizárólag böngészőprogramon belül kinyomtassák, megtekintsék és lejátsszák.
Ha a Felhasználó úgy véli, hogy a K&H Trade Clubon elhelyezett szellemi tulajdonát ellopták vagy azzal
visszaéltek, tegyen bejelentést a tradeclub@kh.hu címen.
9. Harmadik személyek szolgáltatásai és promóciós célú üzenetek/Hivatkozások
A Felhasználók engedélyezik a K&H Bank és egyes kiválasztott Szállítók számára, hogy termékeikkel és
szolgáltatásaikkal kapcsolatos értesítéseket és promóciós anyagokat küldjenek számukra. E harmadik
személyek tevékenységéért a K&H Bank nem tartozik felelősséggel.
Előfordulhat, hogy a K&H Bank, a Felhasználók vagy a Szállítók más weboldalakra („Külső Oldalak”) mutató
hivatkozásokat adnak meg. A K&H Bank e Külső Oldalak és webes erőforrások felett semmilyen ellenőrzést
nem gyakorol, és azok rendelkezésre állása és pontossága, valamint az ott elhelyezett tartalmak, reklámok,
termékek vagy egyéb anyagok vonatkozásában semmilyen felelősséggel nem tartozik. A fentiek szerinti
hivatkozások jelenléte nem jelenti azt, hogy a K&H Bank e hivatkozott weboldalak meglátogatását ajánlaná
vagy javasolná. Az azokkal kapcsolatban bármely Felhasználót vagy Vállalatot ért vagy általa elszenvedett
kárért vagy veszteségért a K&H Bank sem közvetlenül sem közvetetten nem felel. A hivatkozott weboldalakhoz
történő hozzáférés és azok használata – beleértve az ott elhelyezett információkat, anyagokat, termékeket és
szolgáltatásokat – kizárólag a Felhasználó saját kockázatára történik.
A Felhasználó felel annak felméréséért, hogy egy adott Külső Oldalhoz vagy szolgáltatáshoz hozzá kíván-e
férni, és hogy azt kívánja-e használni. A Külső Oldal használata vagy információk azon keresztül történő
megosztása előtt a Felhasználónak érdemes a Külső Oldal vonatkozó feltételeit vagy adatvédelmi szabályzatát
átnéznie, mivel előfordulhat, hogy a harmadik személy részére információinak olyan módon történő
felhasználását is engedélyezi, amire a K&H Trade Club esetében nem kerülne sor.
10. A használattal kapcsolatos általános gyakorlat
A K&H Trade Club használatával kapcsolatban a K&H Bank általános követendő gyakorlatot és korlátozásokat
határozhat meg. A K&H Bank nem tartozik felelősséggel a K&H Trade Club által karbantartott vagy továbbított
bármely üzenet, egyéb kommunikáció vagy egyéb Tartalom törlésért vagy sikertelen tárolásáért.
11. Kártérítés; Jogfenntartás; A felelősség korlátozása
A K&H Trade Club használata minden alkalommal a Felhasználó kizárólagos kockázatára történik. A K&H
Trade Club biztosítására annak aktuális állapotában és a rendelkezésre állás függvényében kerül sor, és a K&H
Bank semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználók közléseinek és személyes beállításainak
időszerűségéért, törléséért, téves kézbesítéséért vagy sikertelen tárolásáért. A Felhasználó tudomásul veszi és
elfogadja, hogy bármely anyagnak és/vagy adatnak a szolgáltatás használata révén történő letöltése vagy
egyéb módon történő megszerzése a Felhasználó saját belátása szerint és kockázatára történik, és hogy
minden egyes Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik az ilyen anyag letöltésének következtében saját
számítógépes rendszerét érő kárért vagy adatvesztésért.
A K&H Bank semmilyen közvetlen, közvetett, járulékos, speciális, következményi vagy büntető kártérítési
felelősséggel nem tartozik, beleértve többek között az áruk, tulajdon, nyereség, jó hírnév, használat vagy
adatok elvesztése vagy egyéb nem kézzelfogható veszteség miatti kártérítést (még abban az esetben sem, ha
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a K&H Bank tudomással bírt az ilyen kártérítés lehetőségéről), ha annak oka a K&H Trade Club vagy az ott
elérhető szolgáltatások bármely Felhasználó általi használata vagy használhatatlansága; a K&H Trade Club
Opportunities (így többek között a Selected Opportunities) eredményeként megvásárolt vagy megszerzett áru,
vagy szolgáltatás, kapott üzenet vagy megkötött ügylet; a Felhasználó adattovábbításához vagy adataihoz való
illetéktelen hozzáférés vagy azok illetéktelen módosítása; bármely harmadik személynek a K&H Trade Clubon
tett nyilatkozata vagy ott tanúsított magatartása; vagy a K&H Trade Clubhoz köthető bármely egyéb ügy. A K&H
Banknak bármely Felhasználóval vagy egyéb személlyel szemben a jelen Felhasználási Feltételek szerint vagy
egyéb módon fennálló teljes összesített felelőssége semmilyen körülmények között nem haladhatja meg az
1,000 EUR összeget.
A felelősség e korlátozása a felek között létrejött megállapodás alapjának része, ami nélkül a feltételek és a
felszámított árak eltérőek lennének. A felelősség e korlátozása:

(i)

Attól függetlenül érvényes, hogy (1) a Felhasználó követelése szerződésen, szerződésen kívüli
károkozáson, jogszabályi rendelkezésen vagy bármely más jogelméleten alapul, (2) a K&H Bank a
kártérítés lehetőségéről tudott-e vagy arról tudnia kellett volna-e, vagy (3) a jelen pontban foglalt korlátozott
jogorvoslati lehetőségek alapvető céljukat elérik-e vagy sem; továbbá

(ii) Nem vonatkozik olyan kárra, amelyet a K&H Bank szándékosan vagy tudatosan okoz a Felhasználónak a
jelen Felhasználási Feltételek vagy a hatályos jogszabályok megsértése által, vagy amennyiben azt a
hatályos jogszabályok írják elő olyan módon, hogy az a jelen Felhasználási Feltételekben nem zárható ki.

A K&H Trade Clubtól vagy azon keresztül bármely Felhasználó által kapott semmilyen szóbeli vagy írásbeli
tanács vagy információ nem keletkeztet a jelen dokumentumban kifejezetten nem vállalt szavatosságot. Ezen
túlmenően, a jelen dokumentum egyetlen rendelkezése sem keletkeztet semmilyen megbízási jogviszonyt,
partnerséget, közös vállalatot, munkaviszonyt vagy franchise jogviszonyt a K&H Bank és bármely Felhasználó
vagy más személy vagy jogalany között, továbbá a jelen Felhasználási Feltételek semmilyen jogot nem
biztosítanak harmadik személyek számára.
A fentiekben rögzítetteknek megfelelően a K&H Bank nem ellenőrzi és nem is képes ellenőrizni az oldal
Felhasználók, Szállítók vagy kapcsolódó harmadik személyek minden tevékenységét. A K&H Bank fenntartja a
jogot a tudomására jutott törvénysértéseknek a megfelelő hatóságok felé történő bejelentésére. A K&H Bank
nem garantálja a K&H Trade Clubhoz való folyamatos, megszakítás nélküli és biztonságos hozzáférést. A K&H
Trade Club működését számos, a K&H Bank által nem befolyásolható tényező zavarhatja meg. Emellett a K&H
Trade Club szolgáltatásait vagy hozzáférhetőségét időlegesen megszakíthatja a tervezett megelőző
karbantartás vagy a vészhelyzetben szükséges karbantartás is.
A fenti szavatosság kizáró és felelősség korlátozó rendelkezések korlátozás nélkül vonatkoznak minden olyan
kárra vagy sérülésre, amelynek oka üzemzavar, hiba, mulasztás, szünet, törlés, hiányosság, működési vagy
adattovábbítási késedelem, számítógépes vírus, hiba a kommunikációs hálózatban, lopás, megsemmisülés,
vagy bármely eszközhöz való illetéktelen hozzáférés, annak illetéktelen módosítása vagy használata,
függetlenül attól, hogy az a K&H Bank általi szerződésszegés, szerződésen kívüli károkozás, hanyagság vagy
egyéb cselekmény eredményeként merül fel.
A Felhasználó vállalja, hogy kártalanítja a K&H Bankot minden olyan, harmadik személyek által támasztott
követeléshez, vádhoz és vizsgálathoz kapcsolódó kár, veszteség és költség tekintetében (beleértve többek
között a méltányos ügyvédi díjakat és költségeket), amelynek oka, hogy (1) a Felhasználó nem tartja be a jelen
Felhasználási Feltételeket, beleértve többek között harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat
sértő Tartalomnak a Felhasználó általi beküldését, (2) a Felhasználó által a K&H Trade Clubhoz beküldött
bármilyen Tartalom, és (3) a K&H Trade Clubon elérhető Opportunities eredményeként a Felhasználó által
végzett bármilyen tevékenység.
A Felhasználó kötelezettséget vállal, hogy a fenti körülmények bármelyikének eredményeként elszenvedett
kárral kapcsolatban nem támaszt követelést a platformhoz kapcsolódó más bankokkal szemben.
A Felhasználó bármikor jogosult fiókját megszüntetni.
12. Szabályszegés
A jelen Felhasználási Feltételek bármilyen megszegését (szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogsértések
kivételével) a tradeclub@kh.hu e-mail címre kérjük bejelenteni.
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13. Kapcsolat
A jelen Felhasználási Feltételekkel kapcsolatos bármilyen kérdést vagy észrevételt e-mailben lehet jelezni a
tradeclub@kh.hu címen, vagy postai úton, az alábbi címen:
Székhely: K&H Bank, 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. | Magyarország
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