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Fizetőkártya-elfogadói szerződés kiegészítése
POS terminál(ok) haszonkölcsönbe adásához
Hatályos: 2015. szeptember 15-től
preambulum
A Bank térítésmentes haszonkölcsön formájában Elfogadó rendelkezésére bocsátja, Elfogadó haszonkölcsönbe veszi
a POS adatlapon meghatározott típusú és darabszámú POS terminált, illetve tartozékait, PIN pad-et (azaz a
haszonkölcsön tárgyát, amely a továbbiakban: eszköz).
a Bank kötelezettségei
Elfogadó számára biztosítja az eszközt, és elvégezteti annak rendszerbe állítását, továbbá a haszonkölcsön jogviszony
fennállása alatt biztosítja a javítást (kivéve a nem rendeltetésszerű használat miatt szükségessé vált javítást) valamint
a karbantartást.
Megbízottján keresztül Elfogadó részére az eszköz használatára vonatkozó oktatást biztosít.
az Elfogadó kötelezettségei a fizetőkártya szerződésben meghatározottakon túl
Az eszköz üzemeltetése során bekövetkező meghibásodást a meghibásodást követő 3 munkanapon belül telefonon
vagy faxon bejelenti a telepítési jegyzőkönyvben megjelölt, a Banknak az eszközzel kapcsolatos telepítési,
karbantartási és javítási munkákra jogosult megbízottjának, vagy a Fizetőkártya-elfogadói kézikönyvben
meghatározottak alapján a Banknak.
A bejelentésnek tartalmaznia kell:
● az eszköz típusát,
● az eszköz azonosítóját (TID),
● a hiba jellegét vagy az eszközön megjelenő hibakódot,
● az elfogadóhely nevét, címét, a bejelentő nevét és telefonszámát,
● a javítás elvégzésére alkalmas időpontot.
Az Elfogadó kötelezettséget vállal arra, hogy a haszonkölcsön tárgyát képező eszközt kizárólag a jelen szerződésben
meghatározott célra használja, az eszköz rendeltetésszerű üzemeltetését biztosítja és az illetéktelen hozzáférést,
illetve beavatkozást kizárja.
A rendeltetésszerű használat alatt a kezelési kézikönyvben foglaltak betartása értendő. A rendeltetésszerű
használattól való eltérés megállapítása és tényekkel való alátámasztása a Bank vagy megbízottjának feladata.
Az Elfogadó által elismert, nem rendeltetésszerű használatból és elemi kárból eredő hibák javítását a Bank az Elfogadó
megrendelése alapján elvégezteti, annak költségeit (anyag, munkadíj, kiszállási költség) az Elfogadó felé kiszámlázza.

A nem rendeltetésszerű használattal kapcsolatos észrevételét a Bank, illetve megbízottja jegyzőkönyvben rögzíti és
azt Elfogadónak bemutatja.
Az Elfogadó a nem rendeltetésszerű használat tényét vitathatja. Ebben az esetben ezt a tényt a Bank vagy megbízottja
jegyzőkönyvben rögzíti és az ügy tisztázására KERMI vizsgálatot kezdeményez.
A nem rendeltetésszerű használat tényének Kölcsönbevevő által történő elfogadása (helyszínen felvett jegyzőkönyv
aláírása), valamint a nem rendeltetésszerű használatot bizonyító KERMI vizsgálat esetén a KERMI vizsgálat költségeit,
valamint a nem rendeltetésszerű használat során keletkezett hiba javítási költségeit, és a KERMI állásfoglalásáig eltelt
időben végzett karbantartási munkák költségeit az Elfogadó viseli.
Amennyiben a KERMI vizsgálat rendeltetésszerű használatot állapít meg, úgy a Bank viseli a KERMI vizsgálat
költségeit.
Az Elfogadó lehetővé teszi, hogy a Bank a haszonkölcsön tárgyának használatát az Elfogadó szükségtelen
háborgatása nélkül ellenőrizze.
Elfogadó kötelezettséget vállal arra, hogy a haszonkölcsön tárgyát képező Eszközt kizárólag a Bank előzetes írásos
engedélyét követően adja harmadik személy használatába. A Bank írásos engedélyének hiányában az Elfogadó
nemcsak a szerződésellenes használatból eredő, hanem mindazon károkért felelős, amelyek a másnak történő
használatba adás nélkül nem következtek volna be. A Bank az engedély nélküli használatba adás esetén azonnali
hatályú felmondással élhet.
Elfogadó vállalja, hogy az eszközt jelen szerződés hatályának megszűnése esetén a Banknak a rendeltetésszerű
használatnak megfelelő, működőképes állapotban haladéktalanul visszaszolgáltatja. Elfogadó tudomásul veszi, hogy
a jelen szerződés hatálya alatt bármilyen, saját hatáskörében felmerülő olyan eseményért, amely az eszköz állapotát
befolyásolja (pl. elemi kár, lopás) teljes körű anyagi felelősséggel tartozik.
Elfogadó tudomásul veszi, hogy a haszonkölcsön tárgyán semmiféle szoftver vagy paraméter módosítást nem
végezhet vagy végeztethet, és a szoftver elemeket nem reprodukálhatja.
Az eszköz programozása a Bank elszámolási körén kívül eső bankkártyák elfogadására minden esetben csak a Bank
előzetes hozzájárulásával lehetséges, amennyiben erre irányuló szerződés ezt lehetővé teszi.
a haszonkölcsön jogviszony hatálya és megszüntetése
A haszonkölcsön jogviszony a fizetőkártya szerződés hatályával megegyező ideig tart.
A haszonkölcsön jogviszonyt mindkét fél indoklás nélkül írásban jogosult megszüntetni, a másik félhez címzett ajánlott
levélben 15 napos felmondási idővel.
A haszonkölcsön jogviszony megszünésével egyidejűleg a felek módosítják a Fizetőkártya-elfogadási szerződést.
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