A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös
Általános Szerződési Feltételei
a CSEKKOLÓ-szolgáltatás iCsekk rendszerben történő igénybevételéhez
1. AZ ÁSZF CÉLJA
A CSEKKOLÓ Szolgáltatás iCsekk elnevezésű mobilalkalmazásban történő igénybevétele
során a felek jogait és kötelességeit, illetve a szolgáltatással összefüggő tájékoztatást a jelen
Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák. Az ÁSZF szerinti CSEKKOLÓ
Szolgáltatás nyújtói („Szolgáltatók”):
a Magyar Posta Zrt.
székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6;
cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042463;
nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság;
adószám: 10901232-2-44;
levelezési cím: Magyar Posta Zrt. Ügyfélszolgálati Igazgatóság: 3512 Miskolc;
e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu
a továbbiakban: „Magyar Posta”.
és a Díjnet Zrt.
székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109.;
cégjegyzékszám: 01-10-045817;
nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság;
adószám: 14113765-2-43;
levelezési cím: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109.;
e-mail: info@icsekk.hu
a továbbiakban: „Díjnet”.
2. DEFINÍCIÓK
iCsekk CSEKKOLÓ Szolgáltatás: A Szolgáltatók ingyenes, online, pénzforgalmi szolgáltatásnak nem minősülő kényelmi szolgáltatása, amelynek keretében az Igénybevevő grafikus
formában áttekintheti az iCsekk mobil alkalmazáson belül kezdeményezett befizetéseit, rögzítheti bevételeit, kiadásait és megjelenítheti más, a CSEKKOLÓ szolgáltatásban összekapcsolható módon történő nyilvántartása céljából igénybe vett szolgáltatónál és/vagy felületen
(például posta.hu, díjnet.hu) kezelt bevételeit kiadásait.
iCsekk CSEKKOLÓ Alkalmazás: Az iCsekk mobil alkalmazáson belül külön regisztrálható
azon alkalmazásrész, amelyben az Igénybevevő grafikus formában áttekintheti az iCsekk mobil alkalmazáson belül kezdeményezett befizetéseit, rögzítheti bevételeit, kiadásait és megjelenítheti más, a CSEKKOLÓ szolgáltatásban összekapcsolható módon történő nyilvántartása
céljából igénybe vett szolgáltatónál és/vagy felületen (például posta.hu, díjnet.hu) kezelt bevételeit kiadásait.
Ügyfél: Az a szerződőképes természetes vagy jogi személy, aki/amely az ehhez szükséges
szerződés megkötésével regisztrált az iCsekk Szolgáltatásra, vagyis iCsekk Szerződést köt.
Igénybevevő: A Szolgáltatókkal az iCsekk alkalmazásban az iCsekk CSEKKOLÓ Alkalmazást aktiváló és ezzel a CSEKKOLÓ szolgáltatás használatára szerződést kötő személy.

3. A ICSEKK CSEKKOLÓ ALKALMAZÁS LÉNYEGE
3.1

3.2
3.3

3.4

A iCsekk CSEKKOLÓ Alkalmazás használatával az Igénybevevő az iCsekk alkalmazásban kezdeményezett befizetéseit egyszerűen áttekintheti, ellenőrizheti, nyomon
követheti, valamint a meghatározott kategóriák szerint összesítheti, továbbá rögzítheti
bevételeit, kiadásait és megjelenítheti más – a CSEKKOLÓ Szolgáltatásban
összekapcsolható módon történő – nyilvántartása céljából igénybe vett Szolgáltatónál
és/vagy felületen (például posta.hu, díjnet.hu) kezelt bevételeit kiadásait. A grafikus
megjelenítés (színkódok, ábrák, grafikonok, táblázatok, listák) segítségével az
Igénybevevő meg tudja különböztetni a befizetett és egyéb kategorizált bevételeit, kiadásait (pl. számla összege, számlakibocsátó partner neve, tranzakció dátuma alapján).
A iCsekk CSEKKOLÓ Szolgáltatás az Igénybevevő külön regisztrációját követően
külön menüpontból, valamint a mobileszköz képernyőjén megjelenő felületi elemek
használatával érhető el.
Az iCsekk alkalmazásban kezdeményezett befizetésekhez kapcsolódó adatok az
Igénybevevő iCsekk CSEKKOLÓ regisztrációját megelőző legfeljebb második naptári
év január 1-től, azt követően pedig az aktuális dátumot megelőző legfeljebb 72
hónapig jelennek meg az iCsekk CSEKKOLÓ alkalmazásban. Az iCsekk alkalmazástól független csatornán kezdeményezett befizetések adatainak megjelenítésére „A
Díjnet Zrt. Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ szolgáltatás
igénybevételéhez” című és a Magyar Posta Általános Szerződési Feltételei a Csekkoló
Szolgáltatás igénybevételéhez című szerződési feltételekben foglaltak az irányadók.
Az Igénybevevő más, a CSEKKOLÓ szolgáltatásban összekapcsolható módon történő
nyilvántartása céljából igénybe vett szolgáltatónál és/vagy felületen (például posta.hu,
díjnet.hu) kezelt bevételeit kiadásait – önkéntes elhatározása alapján – megjelenítheti
az iCsekk CSEKKOLÓ Alkalmazásban. E megjelenítésnek azonban az a feltétele,
hogy az Igénybevevő az adtott szolgáltatónál és vagy felületre vonatkozóan is rendelkezzen önálló regisztrációval és a saját adatai összekapcsolhatóságát külön nyilatkozatban erősítse meg. Ezt követően az Igénybevevő számára az általa összekapcsolt,
aggregált adatok grafikus módon, interaktív diagramok, listák és táblázatok formájában elérhetővé válnak.

4. A CSEKKOLÓ SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
4.1

4.2

4.3

Az iCsekk CSEKKOLÓ Szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy az Igénybevevő
mint Ügyfél és a Szolgáltatók között az iCsekk Szolgáltatás használatára vonatkozóan
legyen érvényes Szerződés, továbbá az, hogy az iCsekk Alkalmazáson belül az Ügyfél
a jelen ÁSZF elfogadásával külön regisztrál az iCsekk CSEKKOLÓ Szolgáltatásra.
Az iCsekk CSEKKOLÓ Szolgáltatás használatára a Szolgáltatók és az Igénybevevő
között az itt meghatározott tartalommal szerződés jön létre.
Az iCsekk CSEKKOLÓ Szerződés az Igénybevevő által az iCsekk Alkalmazásban
kezdeményezett sikeres regisztrációt követően, a iCsekk CSEKKOLÓ Alkalmazás
aktiválásáról a Szolgáltatók által elektronikus levélben küldött vagy az iCsekk Alkalmazásban megjelenő visszaigazolás megküldésével, illetve megjelenítésével jön létre.
Az iCsekk CSEKKOLÓ Szerződés létrejöttének tényét, időpontját és az iCsekk
CSEKKOLÓ Szerződés azonosításához szükséges adatokat a Szolgáltatók rögzítik és
tárolják. Külön szövegezett szerződést a Szolgáltatók nem rögzítenek, az Igénybevevő
a szerződéskötési jognyilatkozatát az iCsekk Alkalmazáson keresztül teszi meg és jutOldal: 2 / 5

tatja el a Szolgáltatókhoz.
Az iCsekk CSEKKOLÓ Szerződés megkötése során az Igénybevevőnek adatokat nem
kell megadnia. A bármilyen egyéb okból bekövetkező esetleges adatbeviteli hibák kijavítását az Igénybevevők a info@icsekk.hu kérheti az általános szabályoknak megfelelően.
Az iCsekk CSEKKOLÓ Szerződés határozatlan időtartamra jön létre.

4.4

4.5

5. A CSEKKOLÓ-SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI
5.1

Az iCsekk Csekkoló Alkalmazásban az Igénybevevő által kezdeményezett, és sikeres
fizetési műveletként visszaigazolt befizetések és tranzakciók megjelennek, függetlenül
a megbízás, a szolgáltató/kedvezményezett felé történő tényleges teljesítésétől, vagy
annak elmaradásától, esetleges visszautasításától.
Az iCsekk CSEKKOLÓ Szolgáltatás felületén a számlabefizetés megjelenítése nem
minősül a befizetés teljesítése igazolásának, és igazolás céljára nem használható fel.
Az iCsekk CSEKKOLÓ Szolgáltatásban bemutatott adatok nem tekinthetőek a befizetés igazolásának, ezért a webes felületről kinyomtatott képek sem alkalmasak a befizetés megtörténtének igazolására.
Az iCsekk Alkalmazásban történt befizetés az iCsekk CSEKKOLÓ Szolgáltatásban
legkésőbb a befizetés iCsekk Alkalmazásban történő megjelenését követő munkanapon jelenik meg.

5.2

5.3

6. AZ ICSEKK CSEKKOLÓ SZOLGÁLTATÁS DÍJA
6.1.

A Szolgáltatók az iCsekk CSEKKOLÓ Szolgáltatást, és így az iCsekk CSEKKOLÓ
Alkalmazás használatát is díjmentesen biztosítják Igénybevevők számára.

7. AZ ICSEKK CSEKKOLÓ SZOLGÁLTATÁS MEGSZŰNÉSE
7.1. AZ ICSEKK CSEKKOLÓ Szolgáltatás felmondása az Igénybevevő által
7.1.1

Az Igénybevevő az iCsekk CSEKKOLÓ Szerződést bármikor felmondhatja:
•

•
•
•

az iCsekk Alkalmazásba történt belépését követően a „BEÁLLÍTÁSOK”/”INFÓK”/„CSEKKOLÓ”/”REGISZTRÁCIÓ” menüpont alatt, a „REGISZTRÁCIÓ” menüpont mellett található pipa törlésével;
a Díjnet Zrt. Budapest, 1518 Pf. 35. postai címre küldött levélben;
a Magyar Posta Zrt. Ügyfélszolgálati Igazgatóság 3512 Miskolc,
elektronikus levélben info@icsekk.hu vagy ugyfelszolgalat@posta.hu e-mail
címen.

7.1.2 Az Igénybevevő felmondása folytán az iCsekk CSEKKOLÓ Szerződés, amennyiben a
felmondás az iCsekk Alkalmazáson keresztül történik, akkor azonnal, az iCsekk Alkalmazásban megjelenített tájékoztatással megszűnik, amennyiben Ügyfél levélben
kezdeményezi a Szerződés felmondását, akkor a Szerződés legkésőbb az Ügyfél részére történő válaszlevél elküldésének időpontjával szűnik meg és a Szolgáltatók törlik
az Igénybevevő iCsekk CSEKKOLÓ Szolgáltatásának regisztrációját, és megszűnteti
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az Igénybevevő adatainak megjelenítését.
7.2. Az ICSEKK CSEKKOLÓ szolgáltatás felmondása a Szolgáltatók által
7.2.1. A Szolgáltatók közös nyilatkozatban jogosultak az iCsekk CSEKKOLÓ Szerződést 30
napos felmondási idővel felmondani, amelyről az iCsekk Alkalmazásban megjelenő
üzenetben értesítik az Igénybevevőt.
7.2.2. Amennyiben a Szolgáltatók és az Ügyfél közötti iCsekk Szerződés megszűnik, az
Ügyfél iCsekk Szolgáltatáshoz tartozó regisztrációját törlik vagy elérhetetlenné válik,
az iCsekk CSEKKOLÓ Szolgáltatás elérésének és igénybevételének lehetősége
megszűnik. Az iCsekk Szolgáltatás megszűnése az iCsekk CSEKKOLÓ Szolgáltatás
megszűnését vonja maga után.
7.2.3. Az iCsekk CSEKKOLÓ Szolgáltatás megszűnése nem eredményezi az Ügyfél iCsekk
Szerződésének megszűnését, és az egyéb iCsekk Szolgáltatáshoz vagy a Szolgáltatók
által nyújtott további szolgáltatásokhoz való hozzáférés megszűnését.
8. AZ ICSEKK CSEKKOLÓ SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE, FELFÜGGESZTÉSE
8.1. A Szolgáltatók bármikor jogosultak az iCsekk Csekkoló szolgáltatást felfüggeszteni
vagy szüneteltetni.
9. TÁJÉKOZTATÁS, PANASZKEZELÉS
9.1. A Szolgáltatók az iCsekk CSEKKOLÓ Szolgáltatásáról, annak igénybevételi és teljesítési
szabályairól magyar nyelven, a honlapjukon és az iCsekk Alkalmazáson keresztül adnak
tájékoztatást.
9.2. Az Igénybevevő a CSEKKOLÓ Szolgáltatással kapcsolatban felmerült panaszát a az
iCSEKK ÁSZF-ben megjelölt ügyfélszolgálati csatornákon, így különösen az alábbi
módok valamelyikén jelezheti a Szolgáltatók számára:
•

postai levélben, a Díjnet Zrt. postacímén Budapest, 1518 Pf. 35.; vagy Magyar
Posta Zrt. Ügyfélszolgálati Igazgatóság 3512 Miskolc,

•

e-mailben, az info@icsekk.hu vagy ugyfelszolgalat@posta.hu e-mail címre írt
elektronikus levélben.

10. A SZOLGÁLTATÓK FELELŐSSÉGE, JOGAI
10.1. Az iCsekk CSEKKOLÓ Szolgáltatás kiesése és hibás működése miatt a Szolgáltatók
nem felelnek.
10.2. Amennyiben az Igénybevevő a jelen ÁSZF-ben foglaltakat megszegi, úgy a Szolgáltatók bármelyike egyoldalú nyilatkozattal az iCsekk CSEKKOLÓ Szolgáltatás
Igénybevevő általi elérhetőségét letilthatja.
10.3. A Szolgáltatók közös nyilatkozatban jogosultak az iCsekk CSEKKOLÓ Szolgáltatás
jellemzőit, feltételrendszerét bármikor egyoldalúan megváltoztatni, melyről lehetőség
szerint a változás hatályba lépését megelőzően az iCsekk Alkalmazáson kereszül, illetve
a honlapjaikon tájékoztatják az Igénybevevőket.
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11. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS
11.1. Az iCsekk CSEKKOLÓ Szolgáltatás nyújtásával összefüggésben az Igénybevevőről
kezelt személyes adatok tekintetében az iCsekk Alkalmazás www.icsekk.hu honlapon elérhető Adatkezelési Tájékoztatójának 3.3 fejezete irányadó.
Budapest, 2016. augusztus 1.
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