FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
Jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: „Felhasználási feltételek”) a
Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye:
1082 Budapest, Kisfaludy u. 32., cégjegyzékszám: 01-10-042085, a
továbbiakban: „Garantiqa Zrt.”) által tulajdonolt és üzemeltetett
GARANTIQA DIREKT mobil alkalmazást (a továbbiakban „Alkalmazás”),
valamint a Garantiqa Zrt. által a www.garantiqa.hu weboldalon található
felületen nyújtott garanciaképességi vizsgálat szolgáltatást (a továbbiakban:
„Portál alkalmazás”) igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban:
„Felhasználó”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
Az Alkalmazás olyan, mobileszközökön működő applikáció, a Portál
alkalmazás pedig olyan, webes felületen elérhető szolgáltatás, melyek
célja, hogy a hazai gazdasági társaságokat a Garantiqa Zrt.
tevékenységével kapcsolatos friss információkkal lássa el, valamint az
Alkalmazás, illetve a Portál alkalmazás használatának időpontjában a
Garantiqa Zrt. készfizető kezességével biztosított ügylettel nem rendelkező,
a lekérdezés időpontját megelőző egy éven belül a Garantiqa Zrt. által
elutasított készfizető kezességvállalás iránti kérelemmel nem érintett
gazdasági társaságok számára becslést adjon a garanciaképességükről.
Az Alkalmazás használatához minimum rendszerkövetelményként az alábbi
operációs rendszerek valamelyikével rendelkező mobileszköz szükséges:
a) Android 7.0 vagy újabb verzió
b) iOS 13 vagy újabb verzió.
A továbbiakban a Felhasználási feltételek valamennyi, Alkalmazásra
vonatkozó rendelkezése megfelelően irányadó a Portál alkalmazásra is.
A Felhasználási feltételek a Garantiqa Zrt. és az Alkalmazás Felhasználója
közötti kapcsolatot szabályozza, az nem teremt jogosultságot harmadik
személy kedvezményezett javára. Az Alkalmazást a Felhasználó csak a
jogszabályok által megengedett módon használhatja.
A Felhasználó az Alkalmazás használatát megelőzően magára nézve
kötelezőnek fogadja el a Felhasználási feltételeket, valamint a Garantiqa
Zrt. által az Alkalmazásra vonatkozóan közzétett adatkezelési szabályzatot.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Alkalmazást csak abban az
esetben jogosult használni, amennyiben a hivatkozott dokumentumokat
magára nézve kötelezőnek fogadta el.
A Felhasználó az Alkalmazás használatát megelőzően megadja az általa
képviselt gazdasági társaság adószámát, majd átirányításra kerül a

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. szolgáltató által működtetett
Ügyfélkapu portálra, ahol belépéssel tudja azonosítani magát. Amennyiben
az azonosítás során megállapítható, hogy a Felhasználó rendelkezik az
általa megadott gazdasági társaság képviseletéhez szükséges
jogosultsággal, úgy jogosult az Alkalmazás használatára. Az Alkalmazás
segítségével garanciaképességi becslést tartalmazó nyilatkozat három
havonta egy alkalommal kérhető.
A Garantiqa Zrt. felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy az Alkalmazás
használatával a Felhasználó által elérhető, garanciaképességi becslést
tartalmazó nyilatkozat nem minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény szerinti ajánlatnak. A Garantiqa Zrt. készfizető
kezességvállalása a pénzügyi intézmények és a Garantiqa Zrt. között
megkötésre kerülő készfizető kezességvállalási szerződéssel jön létre. A
Garantiqa Zrt. garanciaképesség becslést tartalmazó nyilatkozatában
foglaltaktól függetlenül az érintett pénzügyi intézmény jogosult úgy dönteni,
hogy nem, vagy a jelen nyilatkozatban megjelölt összegnél alacsonyabb
összegben nyújt finanszírozást a Felhasználó által képviselt gazdasági
társaság részére. A kezességvállalás igénybevételének feltételeit a
Garantiqa Zrt. weboldalán (www.garantiqa.hu) elérhető üzletszabályzatok
és hirdetmény tartalmazzák.
Az Alkalmazás múltbeli, jelenlegi és jövőbeli tartalmait, nem kizárólagosan
beleértve az Alkalmazás felépítését, kivitelezését, szövegeket, képeket,
fényképeket, illusztrációkat, összeállításokat, grafikus anyagokat,
podcastokat, reklámszövegeket, adatbázisokat, tulajdonosi információkat,
az Alkalmazás minden szerzői vagy más joggal védhető elemét (beleértve
a forrás- és objektum-kódokat) és minden egyéb, a Garantiqa Zrt.-hez
köthető anyagot, magát az Alkalmazás, a Alkalmazáson belül az elemek
elrendezését, választékát, sorozatát, az Alkalmazás felépítésének főbb
jellemzőit, minden védjegyet, levédett szolgáltatást, cégnevet, logókat,
tartományneveket, szabadalmakat és minden szellemi terméket (egyenként
és összességében “Tartalmakat”) a szerzői jogi és tulajdonosi oltalom védi,
azok felett a Garantiqa Zrt. rendelkezik kizárólagos tulajdonjoggal és
szerzői vagyoni jogokkal.
Az Alkalmazás használatával a Felhasználó nem szerez az Alkalmazásra
vagy az általa elérhető Tartalomra vonatkozóan tulajdonjogot. Egyik
Felhasználó sem jogosult az Alkalmazásból származó Tartalom
felhasználására, kivéve, ha arra engedélyt kapott a Garantiqa Zrt.-től, illetve
ha a törvény azt más módon lehetővé teszi. A Felhasználási feltételek nem
biztosítanak jogot az Alkalmazásban használt jelzések, logók,
márkajelzések vagy emblémák használatára.

Az Alkalmazást a Garantiqa Zrt. a fentiekben meghatározott célra, nem
kereskedelmi használatra biztosítja; a Garantiqa Zrt. előzetes írásbeli
beleegyezése nélkül az Alkalmazás semmilyen más célra nem
használható. A Felhasználó beleegyezik, hogy az Alkalmazás bármely
részén található minden szerzői jogi előírásnak, információnak és
korlátozásnak eleget tesz. A Felhasználó nem változtathatja meg, törölheti
vagy fedheti el a szerzői jog, védjegy, szabadalom vagy más hasonló
jelzést az Alkalmazásban, beleértve ebbe a letölthető, továbbított,
bemutatott, nyomtatott vagy másképpen reprodukált részeket.
A Felhasználó nem szerez jogosultságot az Alkalmazás egyes részeinek
vagy az Alkalmazáshoz tartozó szoftvernek a másolására, terjesztésére,
értékesítésére vagy bérbe adására, továbbá nem jogosult a szoftver
visszafejtésére vagy a szoftverforráskód megszerzésének megkísérlésére
sem, kivéve, ha az ilyen korlátozást a jogszabály tiltja, vagy ha erre a
Felhasználó a Garantiqa Zrt.-től írásos engedélyt kapott.
A Garantiqa Zrt. jogosult az Alkalmazást újabb funkciókkal vagy
lehetőségekkel bővíteni, és az Alkalmazás működését felfüggeszteni, vagy
azt teljesen megszüntetni. A Garantiqa Zrt. jogosult bármely időpontban
megszüntetni az Alkalmazás elérésének biztosítását a Felhasználó
számára, illetve bármikor bevezethet új korlátozásokat az Alkalmazásra
vonatkozóan.
A Felhasználó jogosult az Alkalmazás használatával bármikor felhagyni.
A Garantiqa Zrt. a Felhasználónak korlátozott, személyes, nem kizárólagos,
nem kereskedelmi, visszavonható, nem átruházható felhatalmazást ad,
hogy a Tartalmak egyetlen példányát megtekintse (kivéve a forrás- és
objektumkódokat), mely általánosságban nyilvánosan elérhető az
Alkalmazás használatával, feltéve, hogy (i) a Felhasználó megőriz minden
védjegyet, szerzői jogi vagy tulajdoni jogi értesítést, amit az eredeti
Tartalom vagy a Felhasználó által készített bármely másolat tartalmaz, (ii) a
Felhasználó nem engedi, nem segíti és nem bújt fel (akár haszonszerzési
céllal, akár anélkül) bármely harmadik személyt, annak érdekében, hogy
lemásolják vagy átalakítsák az Alkalmazás szoftverének objektum-kódját,
szoftverforráskódját; hogy az eredeti alapján újraalkossák, visszafejtsék,
módosítsák vagy megkíséreljék felfedni az Alkalmazás bármely részének
forráskódját; és (iii) nem próbál meg semmilyen kódot vagy terméket
beilleszteni, hogy manipulálja a Tartalmakat bármilyen módon, ami a
felhasználói élményt bárhogyan befolyásolja.
A Felhasználó (és általa más harmadik személy) nem jogosult a
Tartalmakat átrendezni, módosítani, kicserélni, a nyilvánossággal
megosztani, továbbadni, közzétenni, újra közzétenni, terjeszteni, sugározni,

eladni, bérbe adni, feltölteni, belőle kereskedelmi célú származékos
anyagokat készíteni, vagy másképpen felhasználni. Bármely Tartalom tiltott
vagy jogszerűtlen felhasználása polgári és/vagy büntetőjogi eljárást von
maga után a vonatkozó jogszabályok szerint.
A Felhasználási feltételekben kifejezetten megállapított feltételeken kívül a
Garantiqa Zrt. nem tesz semmilyen konkrét ígéretet a szolgáltatásokkal
kapcsolatban. Így különösen semmilyen kötelezettséget nem vállal az
Alkalmazáson belüli tartalmat, az Alkalmazás sajátos funkcióit, vagy a
megbízhatóságát, rendelkezésre állását vagy a Felhasználó igényeinek
kielégítésére való alkalmasságukat illetően. A Garantiqa Zrt. erre
vonatkozóan a szavatosság valamennyi formáját kizárja.
A Garantiqa Zrt. nem vállal felelősséget az esetleges elmaradt haszonért,
kiesett bevételért, az elveszett adatokért, a pénzügyi veszteségért, illetve
semmiféle jogcímen nem nyújt kártérítést.
A Felhasználási feltételeket a Garantiqa Zrt. jogosult módosítani, például
annak érdekében, hogy megfeleljen a jogszabályok, illetve az Alkalmazás
esetleges változásának. A módosítások nem visszamenőleges hatályúak.
Amennyiben a Felhasználó nem ért egyet a módosított feltételekkel, fel kell
hagynia az Alkalmazás használatával.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem tesz eleget a
Felhasználási feltételekben foglaltaknak, és a Garantiqa Zrt. nem tesz
azonnal ezzel kapcsolatos intézkedéseket irányában, ez nem jelenti azt,
hogy a Garantiqa Zrt. lemondana a szükséges intézkedések jövőbeni
megtételére vonatkozó jogairól.

