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Érvényes: 2020.09.15-től 

A www.profitmanager.io weboldalon kizárólag a 18. életévüket betöltött személyek regisztrálhatnak. 

A Szoftvert kizárólag azok a Felhasználók tudják igénybe venni, akik valós adatokat megadva, 
érvényesen regisztrálnak. 

A jelen ÁSZF nagyon fontos rendelkezéseket tartalmaz a Szoftver használatára vonatkozó jogok, 
kötelezettségek, korlátozások és feltételek szempontjából. Kérjük, a Szoftver használatának 
megkezdése előtt alaposan olvassa el a jelen ÁSZF rendelkezéseit. Amennyiben a Felhasználó elfogadja 
a jelen ÁSZF rendelkezéseit, abban az esetben kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a Szoftver 
használatának alábbi feltételeit: 

a Felhasználó elolvasta, megértette és elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket; 

a Felhasználó cselekvőképes nagykorú személy, aki belátási képessége teljes birtokában képes a 
Szoftver használatára; 

a Felhasználó nem áll olyan állam joghatósága hatálya alatt, amely megtiltja számára az ilyen típusú 
szoftverek használatát; 

a Felhasználó a Szoftvert saját elhatározásából, kizárólagosan a saját kockázatára használja; 

a Felhasználó rendelkezik a Binance.com kriptovaluta tőzsde használatához szükséges érvényes 
felhasználói fiókkal. 

Amennyiben Ön a jelen ÁSZF rendelkezéseit egy gazdasági társaság vagy jogi személy képviseletében 
fogadja el, abban az esetben ezen cselekménye magában foglalja az Ön által képviselt gazdasági 
társaság vagy jogi személy képviseletében történő regisztrációt és Felhasználói Fiók megnyitását. 
Ebben az esetben a jelen ÁSZF Felhasználóra vonatkozó rendelkezései az Ön által képviselt gazdasági 
társaságra vagy jogi személyre vonatkoznak és minden Ön által tett jognyilatkozat az adott gazdasági 
társaság vagy jogi személy nevében tett jognyilatkozatnak minősül. Amennyiben Ön nem jogosult az 
adott gazdasági társaság vagy jogi személy képviseletére, abban az esetben Ön nem jogosult az adott 
gazdasági társaság vagy jogi személy képviseletében Felhasználói Fiók regisztrációjára és a jelen ÁSZF 
rendelkezéseinek elfogadására. Tájékoztatjuk, hogy a képviseleti jog hiányában tett regisztrációja és 
nyilatkozatai a jelen ÁSZF rendelkezéseinek súlyos megszegését jelentik. 

Amennyiben a Felhasználó részéről a fenti feltételek bármelyike nem áll fenn, abban az esetben a 
Felhasználó nem jogosult a Szoftver igénybevételére. 

 

 



 

2 
 

I. BEVEZETÉS, AZ ÁSZF HATÁLYA 

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Trading Innovation Korlátolt 
Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által működtetett www.profitmanager.io 
internetes weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) online elérhető Profit Manager szoftver (a 
továbbiakban: „Szoftver”) igénybevételének feltételeit, valamint az azzal összefüggő lényeges 
feltételeket tartalmazzák. 

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi, a Weboldalt látogató és a Szolgáltató által nyújtott Szoftvert 
igénybe vevő Felhasználóra. A Felhasználók a Weboldalon történő regisztrációjukkal kötelezettséget 
vállalnak az ÁSZF betartására és tudomásul veszik, hogy a jelen ÁSZF érvényes és kötelező erejű 
megállapodást hoz létre a Felhasználó és a Szolgáltató között. 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy időről időre a jelen ÁSZF rendelkezéseit módosítsa. Amennyiben 
a Felhasználó nem ért egyet valamely módosítással, abban az esetben csak olyan módon állhat el a 
jelen ÁSZF rendelkezéseitől, amennyiben felhagy a Szoftver további használatával. 

II. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI 

Cégnév:   Trade Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely:   1123 Budapest, Csőrsz utca 49-51. III. emelet 

Cégjegyzékszám:  01-09-968152 

Adószám:   23492875-2-43 

Elektronikus elérhetőség: support@profitmanager.io 

III. DEFINÍCIÓK 

A jelen ÁSZF-ben használt nagy kezdőbetűvel írt kifejezések az alábbi jelentéssel rendelkeznek: 

„Adatkezelési Tájékoztató” a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatóját jelenti; 

„Ajánlói Rendszer” a Szolgáltató által működtetett ajánlói rendszer, amelynek keretében 
kedvezményeket biztosít azon Felhasználók részére, akik új felhasználókat hívnak meg sikeresen a 
Szoftver használatára; 

„ÁSZF” a jelen általános szerződési feltételeket jelenti; 

„Előfizetői Szerződés” a Szolgáltató és a Felhasználó között a Szoftver használatára létrejött szerződést 
jelenti; 

„Értesítés” az Előfizetői Szerződéssel létrejött jogviszonnyal kapcsolatban az egyik fél által a másik fél 
felé tett nyilatkozatokat jelenti; 

„Fél” vagy „Felek” a Szolgáltatót és a vele szerződött Felhasználót jelenti együttesen vagy külön-külön; 

„Felhasználó” azt a Weboldalon regisztrált felhasználót jelenti, aki a Weboldalon keresztül a Szoftvert 
igénybe veszi; 
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„Felhasználói Fiók” a Felhasználónak a Szoftver használatára a Weboldalon létrehozott személyes 
fiókját jelenti; 

„Felhasználói Jogosultság” az egyes Felhasználókat a Szoftver igénybevétele során megillető 
jogosultságokat jelenti; 

„Kereskedelmi Számla” a Felhasználónak a kriptovaluta kereskedés céljára használt kriptovaluta 
kereskedelmi számlája; 

„Kereskedelmi Szolgáltató” a Felhasználó Kereskedelmi Számláját vezető kriptovaluta kereskedelmi 
szolgáltató; 

„Promóciós Időszak” a Szolgáltató által a Szoftver és a nyújtott Szolgáltatások Felhasználók általi 
megismerése céljára biztosított promóciós célú időszakot jelenti; 

„Ptk.” a 2013. évi V. törvényt jelenti; 

„Regisztráció” a Felhasználó Weboldalon történő regisztrációját jelenti; 

„Szolgáltatás” vagy „Szolgáltatások” a Szolgáltató által a Weboldalon a Szoftveren keresztül nyújtott 
egyes szolgáltatásokat, illetve a szolgáltatások összességét jelenti; 

„Szolgáltató” a Bevezetésben meghatározott jogi személyt jelenti; 

„Token” az ERC20 kompatibilis StopLoss Token -t (rövidítve STOP token) jelenti, amely a szoftver 
használatához szükséges; 

„Weboldal” a www.profitmanager.io weboldalt jelenti. 

IV. A SZOFTVER 

A Szoftver kriptovaluta kereskedelem céljára szolgáló eszközöket bocsát a Felhasználó rendelkezésére, 
ideértve, de nem kizárólagosan: (i) kriptovaluta portfolió felállítását és a portfolió összetételének 
meghatározását különböző szempontok szerint; (ii) a portfolió menedzselését, így különösen vételi és 
eladási megbízások, profit- és veszteségkövetés meghatározását a Szoftver által lehetővé tett 
paraméterek beállítása révén; (iii) meghatározott kriptovaluta tőzsde rendszeréhez való csatlakozást a 
Kereskedelmi Szolgáltató által biztosított interfész kapcsolaton keresztül a Felhasználó által generált 
API (Application Interface) kulcs támogatásával. 

V. NYILATKOZAT 

A Szolgáltató kizárólag a Szoftver használatát biztosítja a Felhasználó részére. A Szolgáltató nem 
nyújt a Felhasználó részére semmilyen pénzügyi, befektetési, jogi, adózási, portfólió kezelési vagy 
egyéb tanácsadást. A Szolgáltató a Szoftver használatának biztosítása során nem jár el brókerként, 
pénzügyi tanácsadóként, befektetési tanácsadóként, portfólió menedzserként, adótanácsadóként 
vagy egyéb professzionális tanácsadóként. Mindezekre tekintettel a Felhasználó kifejezetten 
tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős a Felhasználó által a Szoftver használata során 
szerzett és/vagy felhasznált információkért. A Felhasználó kifejezetten és kizárólagosan visel minden 
felelősséget a Szoftver használata során vagy azzal kapcsolatban hozott döntéseiért, ideértve, de 
nem kizárólagosan, a Felhasználó rendelkezésére álló információkból levont következtetésekért, a 



 

4 
 

kripto-termékekbe vagy azokkal kapcsolatos szolgáltatásokba vetett bizalmáért. A Felhasználó a 
jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul tudomásul veszi, hogy a Szoftvert és az 
általa elérhető szolgáltatásokat kizárólagosan a saját felelősségére használja. 

A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szoftver használata során elveszítheti az általa 
befektetett eszközök egy részét vagy egészét, ideértve azt az esetet is, amikor egy Felhasználó valamely 
gazdasági társaság vagy egyéb jogi személy képviseletében használja a Szoftvert. A Felhasználó 
tudomásul veszi, hogy a kriptovaluták új és még kevéssé ismert technológiák. Ennek megfelelően az itt 
feltárt kockázatokon túl további, a Szolgáltató által nem azonosítható kockázatok is kapcsolódhatnak 
a Szoftver használatához és a kriptovalutákkal való kereskedelemhez. 

A Szolgáltató nem ad semmilyen tanácsot a kriptovalutákra és a kriptovaluták kereskedelmére 
vonatkozóan. A Szolgáltató weboldala, ha tartalmaz is kriptovalutákkal kapcsolatos információkat, 
azok nem tekinthetők a Felhasználók vagy a weboldal egyéb látogatói részére nyújtott befektetési vagy 
egyéb pénzügyi tanácsadásnak. Ennek megfelelően a Szolgáltató nem felelős a weboldalán található 
kriptovalutákra és az azokkal való kereskedelemre vonatkozó információkért. 

A kriptovalutákkal való kereskedelemből származó jövedelem bevallása és az esetleges adófizetési 
kötelezettség teljesítése a Felhasználó kötelezettsége és felelőssége. A Szolgáltató nem felelős a 
Felhasználó által folytatott kriptovaluta kereskedelemből származó jövedelmekkel kapcsolatos 
adóbevallási és adófizetési kötelezettségek Felhasználó általi elmulasztásáért. 

A Szolgáltató fentiekre tekintettel kifejezetten kizárja a felelősségét minden olyan kárért, költségért 
és veszteségért, amely a Felhasználót a Szoftver használatával, a kriptovalutákkal való 
kereskedelemmel, a kriptovalutákba történő befektetésekkel, a Szolgáltató weboldalán található 
információk felhasználásával vagy a kriptovaluta kereskedelemből származó jövedelemhez 
kapcsolódó adóbevallási és adófizetési kötelezettség elmulasztásával kapcsolatban éri. 

Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a weboldalon elérhető információk kizárólagosan tájékoztatási 
célokat szolgálnak és kifejezetten javasoljuk, hogy a Felhasználó saját személyes pénzügyi és egyéb 
körülményei figyelembevételével készítse el a saját befektetési elemzését és kockázatértékelését, 
mielőtt a Szoftver használatát megkezdi. Amennyiben nincs kellő tudása és tapasztalata a 
kriptovalutákkal és azok kereskedelmével kapcsolatban, javasoljuk, hogy inkább forduljon kellő 
tapasztalattal rendelkező pénzügyi és/vagy befektetési szakemberhez tanácsadásért. 

Felhívjuk a Felhasználó figyelmét arra is, hogy a weboldalon elérhető „historikus” adatokból származó 
információk nem tekinthetők a jövőre vonatkozó iránymutatásnak. Figyelemmel arra, hogy sem a 
Szolgáltató, sem annak alkalmazottai nem pénzügyi tanácsadók vagy befektetési tanácsadók, ezért az 
itt tett felelősségkorlátozásra tekintettel bármilyen, a Szolgáltató weboldalán elérhető információ 
kizárólag oktatási célokat szolgálhat, de semmilyen formában nem tekinthető befektetési 
tanácsadásnak. 
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VI. REGISZTRÁCIÓ ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI 

1. Regisztráció 

A Szolgáltatásoknak a Weboldalon keresztül történő igénybevételéhez valamennyi Felhasználó 
részéről Regisztráció szükséges. 

A sikeres Regisztrációhoz és a Szolgáltatások igénybevételéhez a Felhasználónak saját e-mail címmel, 
mobiltelefonszámmal és internet hozzáféréssel kell rendelkeznie. 

A Regisztráció során a Felhasználó által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adatok hitelességéért 
és valódiságáért a Felhasználó tartozik felelősséggel. 

2. Regisztráció törlése 

A Szolgáltató jogosult és köteles azoknak a Felhasználóknak a Regisztrációját törölni: 

- akikről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy kellő felhatalmazás és képviseleti jogosultság nélkül 
regisztráltak; illetve 

- az alábbi VI. 4. pont szerinti esetben. 

A Szolgáltató nem köteles a Regisztráció fenti esetben történő törléséről előzetes tájékoztatást küldeni 
az érintett Felhasználó részére, ugyanakkor nem felelős a Regisztráció törlésének elmaradásáért sem, 
kivéve, ha erre jogszabályi rendelkezések kötelezik. 

3. A Szolgáltatások igénybevételének további feltételei 

A Szolgáltatások Ügyfél általi teljes körű igénybevételének további feltételei, hogy (i) az adott 
Felhasználó rendelkezzen a Szoftver használatához szükséges mennyiségű Tokennel; (ii) a Felhasználó 
Kereskedelmi Számlával rendelkezzen valamely Kereskedelmi Szolgáltatónál és (iii) az Ügyfél elvégezze 
a Szoftver és a Kereskedelmi Számlája API-n keresztüli összekapcsolását. 

A jelen 3. pont szerinti feltételek bármelyikének hiányában a Szolgáltatások csak részlegesen vehetők 
igénybe, amelyet a Felhasználó kifejezetten tudomásul vesz. 

A Szolgáltató által a Szoftveren keresztül nyújtott Szolgáltatások díjazás ellenében vehetők igénybe, 
amelyet a Felhasználó a Tokennel tud megfizetni a Szolgáltató részére. 

4. Promóciós Időszak 

A Szolgáltatások Szolgáltató által egyoldalúan meghatározott része Előfizetői Szerződés létrejötte 
nélkül is igénybe vehető a Szolgáltató által meghatározott Promóciós Időszak alatt, amennyiben arra a 
Szolgáltató saját egyoldalú döntése alapján lehetőséget biztosít. A Promóciós Időszak alkalmazásáról, 
az ingyenesen igénybe vehető Szolgáltatásokról és a Promóciós Időszak egyéb feltételeiről a 
Szolgáltató a Regisztráció során, illetve a Weboldalon tájékoztatja az egyes Felhasználókat. A 
Promóciós Időszak letelte után, ha az adott Felhasználó nem köt Előfizetői Szerződést a Szolgáltatóval, 
az általa indított portfóliók automatikusan felfüggesztésre kerülnek és amennyiben a Felhasználó nem 
aktiválja az Előfizetői Szerződését a Promóciós Időszak végét követő 6 (hat) hónapon belül, abban az 
esetben a Felhasználó adatai törlésre kerülnek. 



 

6 
 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Promóciós Időszak feltételeit, a Felhasználó által a Promóciós 
Időszakhoz való hozzáférés lehetőségét, a jogszabályok által biztosított keretek között, bármikor, a 
Felhasználó előzetes értesítése nélkül is egyoldalúan módosítsa vagy visszavonja.  

 

VII. ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK ÉS ELŐFIZETŐI DÍJAK 

1. Előfizetői Szolgáltatáscsomagok 

Előfizetői Szerződés érvényes megkötése esetén a Felhasználó az Előfizetői Szerződéshez tartozó 
Előfizetői Szolgáltatáscsomagban foglalt Szolgáltatások igénybevételére lesz jogosult. 

Amennyiben a Szolgáltató többféle Előfizetői Szolgáltatáscsomagot kínál, a Felhasználó az Előfizetői 
Szerződés megkötésekor választja ki az általa igénybe venni kívánt Előfizetői Szolgáltatáscsomagot. 
Többféle Előfizetői Szolgáltatáscsomag kínálata esetén az Előfizetői Szolgáltatáscsomagok tartalma és 
díjszabása egymástól eltérő lehet. Az egyes Előfizetői Szolgáltatáscsomagok tartalmát, az azokban 
foglalt Szolgáltatásokat a Szolgáltató a Weboldalon teszi közzé. 

2. Az Előfizetői Díj 

Az egyes Előfizetői Szolgáltatáscsomagok Előfizetői Díját a Szolgáltató a Weboldalon teszi közzé. 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot az Előfizetői Díjak egyoldalú módosítására, amelyet a 
Weboldalon tesz közzé legalább 1 (egy) hónappal annak hatályba léptetését megelőzően és erről a 
díjmódosítással érintett Előfizetői Szerződéssel rendelkező Felhasználók számára külön értesítést is 
küld elektronikus levél útján. 

Az Előfizetői Díjak módosítása a díjmódosítás napjától kezdődően alkalmazandó valamennyi, a 
Felhasználó által indított portfólió elszámolására, ideértve a díjmódosítást megelőzően indított 
portfóliók elszámolását is. 

3. Az Előfizetői Díj megfizetése 

Az Előfizetői Díjak megfizetése a Token-nel történik. A Token-t a Felhasználó a Weboldalon keresztül 
bármikor megvásárolhatja Ethereum ellenében, amely vásárlásról a Szolgáltató a Felhasználó részére 
számlát állít ki. A Felhasználó által így megvásárolt Token-ek a Felhasználó Regisztrációja során 
létrehozott, a Szoftver részét képező virtuális pénztárcába kerülnek feltöltésre és onnan kerülnek 
levonásra az adott Előfizetői Szolgáltatáscsomagra meghatározott díjszabás szerint. 

A megvásárolt Token-ről a Szolgáltató elektronikus számlát állít ki, amelyet a számla kiállításának 
napján a Felhasználó Felhasználói Fiókjába küld e-mail útján. A számla érkezéséről a felhasználó 
értesítést kap. A Szolgáltató által kiállított számlának a Felhasználó Felhasználói Fiókjába történő 
érkezése a számla Felhasználó általi kézhezvételének minősül. 

Amennyiben a Felhasználó nem a Szolgáltatótól vásárol közvetlenül Token-t, hanem azt más forrásból 
szerzi be és tölti fel az így szerzett Token-nel az egyenlegét, abban az esetben a Szolgáltató a feltöltésről 
nem állít ki külön számlát a Felhasználó részére.  

4. Ajánlói Rendszer 
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A Szolgáltató saját belátása szerint bevezethet olyan Ajánlói Rendszert, amelyben az Előfizetői 
Szerződéssel rendelkező Felhasználók új felhasználók meghívásáért a rendszer használatával 
kapcsolatos kedvezményekben részesülhetnek. Ezek a kedvezmények lehetnek ideértve, de nem 
kizárólagosan (i) esetleges Token jóváírások az adott Felhasználó virtuális pénztárcáján és (ii) a Szoftver 
használatával kapcsolatos egyéb díjkedvezmények. 

Az Ajánlói Rendszer keretében nyújtott kedvezményeket a Szolgáltató szabad döntése alapján 
egyoldalúan jogosult meghatározni, módosítani és visszavonni. A megszerzett kedvezményeket 
ugyanakkor a Felhasználó az Ajánlói Rendszer megszüntetése esetén sem veszíti el. 

Az Ajánlói Rendszer tartalmát, az azokban foglalt feltételeket a Szolgáltató a Weboldalon teszi közzé.  

VIII. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS MÓDOSÍTÁSA 

1. Az Előfizetői Szerződés a Szolgáltató és a Felhasználó között jön létre oly módon, hogy a Felhasználó 
a saját nevében és képviseletében, vagy az általa jogszerűen képviselt gazdasági társaság vagy jogi 
személy képviseletében a szerződéses nyilatkozat megtételére alkalmas távközlő eszköz használatával 
a Weboldalon megadja a regisztrációhoz szükséges adatait, kiválasztja az igénybe venni kívánt 
Előfizetői Szolgáltatáscsomagot, valamint az erre vonatkozó jelölőnégyzetre kattintva a saját nevében 
és képviseletében vagy az általa jogszerűen képviselt gazdasági társaság vagy jogi személy 
képviseletében megköti az Előfizetői Szerződést, amelynek elválaszthatatlan részét képezi a jelen ÁSZF. 

Ugyanazon Felhasználó kizárólag egy Előfizetői Szerződés megkötésére jogosult.  

A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások egy része a Szolgáltató saját, egyoldalú döntése alapján 
meghatározott esetekben (pl. Promóciós Időszak időtartama alatt) Előfizetői Szerződés létrejötte 
nélkül is igénybe vehető a jelen ÁSZF IV/4. pontja alapján. A Felhasználó ugyanakkor ilyen esetekben 
is jogosult Előfizetői Szerződés megkötésére. 

2. Az Előfizetői Szerződés mindenben megfelel a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó 
hatályos törvényi előírásoknak. Az Előfizetői Szerződés online módon jön létre és kerül elfogadásra, 
azaz nem kerül kinyomtatott okiratként aláírásra. 

3. A Szolgáltató a mindenkor igénybe vehető Előfizetői Szolgáltatáscsomagokat, az aktuális és korábbi 
Előfizetői Díjakat a Weboldalon teszi elérhetővé. Ezek az adatok a szerződéskötést megelőzően is bárki 
számára elérhető, nyilvános adatok. 

4. Az Előfizetői Szerződés létrejöttét követően és annak teljes időtartama alatt, valamint az Előfizetői 
Szerződés megszűnését követő legalább 5 (öt) évig a Felhasználó számára az ÁSZF letölthető, 
nyomtatható formában is rendelkezésre áll. A Felhasználó kijelenti, hogy ezzel a Szolgáltató a 
tájékoztatási kötelezettségének eleget tett és a Felhasználó számára hozzáférhetővé tette az Előfizetői 
Szerződés összes adatát a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó hatályos jogszabályi 
előírásoknak megfelelően. 

5. Az Előfizetői Szerződés hatálya alatt a Felhasználó az alábbi egyoldalú szerződésmódosításokat 
kezdeményezheti: 

5.1 Váltás magasabb szintű (több Szolgáltatást tartalmazó) Előfizetői Szolgáltatáscsomagra. 
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A Szolgáltató a Felhasználó által kezdeményezett igény nyilvántartásba vételéről értesíti a 
Felhasználót. A nyilvántartásba vétel napjával az Előfizetői Szerződés módosításra kerül. Az új Előfizetői 
Szolgáltatáscsomag az Előfizetői Szerződés módosításától vehető igénybe. Az Előfizetői Szerződés 
módosításától számítva a következő Előfizetői Időszakkal új kezdődik. A csomagváltás előtt érvényes 
előre számlázott Előfizetési díj az új Előfizetői Időszak kezdetéig nem módosul.  

5.2 Váltás alacsonyabb szintű (kevesebb Szolgáltatást tartalmazó) Előfizetői Szolgáltatáscsomagra. 

A Szolgáltató a Felhasználó által kezdeményezett igény rögzítésének nyilvántartásba vételéről értesíti 
a Felhasználót, és az adott napon az Előfizetői Szerződés módosításra kerül. Az új Előfizetői 
Szolgáltatáscsomag az Előfizetői Szerződés módosításától vehető igénybe. Az Előfizetői Szerződés 
módosításától számítva a következő Előfizetői Időszakkal új kezdődik. A csomagváltás előtt érvényes 
előre számlázott Előfizetési díj az új Előfizetői Időszak kezdetéig nem módosul. 

IX. A SZOLGÁLTATÁSOK, A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

1. A Szoftver az alábbiakban írt Szolgáltatások online igénybevételét teszi lehetővé a Weboldalon 
keresztül, azzal, hogy többféle Előfizetői Szolgáltatáscsomag kínálata esetén azok tartalma egymástól 
eltérő lehet. Az egyes Előfizetői Szolgáltatáscsomagok tartalmáról a Weboldal nyújt részletes 
tájékoztatást. 

2. A Szolgáltató jogosult bármely Felhasználó bármely Szolgáltatáshoz történő hozzáférését 
felfüggeszteni, ha alappal feltételezi, hogy a Szolgáltatás igénybevételére az adott Felhasználó által 
nem jogszerűen kerül sor, ideértve, különösen, a jelen ÁSZF megsértését. 

3. További Felhasználók meghívása 

3.1 A Felhasználó jogosult további személyek (Felhasználók) meghívására annak érdekében, hogy ezek 
a személyek, a Weboldalon történő sikeres Regisztrációt követően, Felhasználóként igénybe tudják 
venni a Szoftvert és a Szolgáltatásokat vagy azok egy részét. 

3.2 A további Felhasználók meghívására Meghívó küldésével kerülhet sor, amelyet a Felhasználó 
kezdeményez a Szoftveren keresztül kapott kód, illetve webes link meghívott személy részére történő 
elküldése segítségével.  

3.3 A Felhasználó felelőssége, hogy a Meghívó küldésének kezdeményezése előtt a meghívott személy 
hozzájárulását beszerezze, amennyiben e-mail-ben küldi a meghívott személy részére az egyedi 
regisztrációs linket (kódot). A meghívott személy csak akkor válik Felhasználóvá, amennyiben a 
Weboldalon történő önkéntesen elvégzett Regisztrációja sikeres.  

4. Harmadik Fél Szolgáltatók szolgáltatásainak igénybevétele 

4.1 A Szolgáltató – saját egyoldalú döntése alapján – Harmadik Fél Szolgáltatók meghatározott 
szolgáltatásait is elérhetővé teheti a Szoftverben külön díjazás ellenében. Az elérhető szolgáltatásokról 
és azok díjazásáról a Szolgáltató a Weboldalon nyújt részletes tájékoztatást. 

4.2 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Harmadik Fél Szolgáltatók körének, valamint a Harmadik 
Fél Szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásoknak a módosítására, korlátozására, illetve 
megszüntetésére. A Szolgáltató teljes mértékben kizárja a felelősségét a Felhasználók által a Harmadik 
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Fél Szolgáltatók személyében, valamint az általuk nyújtott szolgáltatásokban bekövetkezett bármilyen 
változással kapcsolatos kártérítési igényekért. 

4.3 A Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy meghatározott Harmadik Fél Szolgáltatók szolgáltatásait 
ideiglenesen, promóciós vagy egyéb célból ingyenesen, vagy alacsonyabb Előfizetési 
Szolgáltatáscsomagban tegye elérhetővé. Ilyen esetben a Szolgáltató legalább 30 (harminc) naptári 
nappal előzetesen köteles értesíteni a Felhasználókat, ha az adott szolgáltatás utóbb csak díjfizetés 
ellenében vehető igénybe vagy magasabb Előfizetői Szolgáltatáscsomagba kerül. 

4.4 A Harmadik Fél Szolgáltatók szolgáltatásai nem tartoznak a Szolgáltató ellenőrzési körébe, ennek 
megfelelően a Szolgáltató nem felel a Harmadik Fél Szolgáltatók által nyújtott információk tartalmáért 
és szolgáltatásaiért. A Harmadik Fél Szolgáltatók szolgáltatásainak elérhetősége a Szoftveren keresztül 
kizárólag kényelmi célokat szolgál, de semmilyen körülmények között nem tekinthető a Szolgáltató 
részéről ajánlásnak valamely Harmadik Fél Szolgáltató szolgáltatásának igénybevételére. Bármely 
Harmadik Fél Szolgáltató szolgáltatásának igénybevétele a Felhasználó saját felelősségére és 
kockázatára történik. 

X. AZ ÜGYFÉL JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI, SZAVATOSSÁGI NYILATKOZATOK 

1. Díjfizetési kötelezettség 

A Felhasználó az általa választott Előfizetői Szolgáltatáscsomag díjának (Előfizetői Díj) megfizetésére 
köteles az ÁSZF V. pontja szerint. 

Amennyiben a Felhasználó rendszeren belül vezetett elektronikus tárcája nem tartalmaz elegendő 
Token-t az Előfizetői Díjak kiegyenlítésére, abban az esetben a Szoftver automatikus rendszerüzenetet 
küld a Felhasználónak, amelyben felhívja a Felhasználót elektronikus tárcája Token-nel való 
feltöltésére. 

Amennyiben a Felhasználó az erre vonatkozó felhívástól számított 5 (öt) naptári napot meghaladóan 
sem gondoskodik elektronikus tárcája Token-nel való feltöltéséről, abban az esetben a Szolgáltató 
jogosult a Szolgáltatás részleges vagy teljes korlátozására, vagy felfüggesztésére. 

A Szolgáltató kizárja a felelősségét azért, ha a Felhasználót a Token feltöltésének elmaradásából 
veszteség vagy az elhalasztott nyereség kapcsán kár éri. 

A Harmadik Fél Szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéért a Szolgáltató külön díjat 
számíthat fel, amelynek fizetési feltételeit a Weboldalon tünteti fel. A Szolgáltató ezeket a díjtételeket 
az Előfizetői Díjról kiállított számlába is beállíthatja. 

2. Az adatok valódisága 

A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy az általa a Regisztráció és a Szolgáltatások igénybevétele 
során megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek, hitelesek és a megadásukra 
szabályszerűen került sor. A Szolgáltató fenntartja a jogot a fentiek ellenőrzésére. 

A Regisztráció során megadott adatokban és információkban bekövetkezett bármilyen változásról a 
Felhasználó köteles a Szolgáltatót haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 (öt) munkanapon 
belül értesíteni. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli. 
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3. A Felhasználói Fiók biztonsága 

Az egyes Felhasználók felelősek a megadott felhasználónevük és jelszavuk titokban tartásáért, valamint 
minden olyan tevékenységért, amely ahhoz kapcsolódik. A Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatás 
használatát követően a Felhasználói Fiókból kijelentkezik és haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót, 
amennyiben felhasználóneve vagy jelszava jogosulatlan személy által történő használatáról vagy a 
Szolgáltatások biztonságos használatának egyéb veszélyeztetéséről szerez tudomást. A Felhasználó 
tudomásul veszi továbbá, hogy különösen óvatosan kell használnia Felhasználói Fiókját, amennyiben 
nyilvános vagy megosztott számítógépről jelentkezik be, e tekintetben ügyel arra, hogy jogosulatlan 
személyek a Felhasználói Fiókhoz ne férjenek hozzá és az automatikus bejelentkezési funkció 
használatára ne kerüljön sor. Az ennek elmulasztásából eredő kárért a Szolgáltatót felelősség nem 
terheli. 

A Felhasználó haladéktalanul, a Szolgáltató értesítését megelőzően is, köteles a Kereskedelmi 
Szolgáltató rendszerében törölni az API kulcsot, amennyiben a megadott felhasználónevük és jelszavuk 
titokban tartása sérült, ezzel is megelőzve az esetleges visszaélés lehetőségét. 

4. Kapcsolat más Felhasználókkal 

Az egyes Felhasználók külön-külön felelősek a Szoftver más Felhasználóival folytatott 
kommunikációért, azaz a Szolgáltató nem ellenőrzi a Felhasználók által megadott információk 
valódiságát, hitelességét, valamint a Felhasználók által végzett tevékenység jogszerűségét. 

A Felhasználók jogosultak jelezni a Szolgáltató felé, ha a Szoftverrel összefüggésben más Felhasználók 
általi jogsértésről szereznek tudomást. Az ilyen bejelentésekre az ÁSZF panaszkezelési eljárási rendje 
az irányadó. 

5. Jogszerű használat kötelezettsége 

A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek, illetve a 
Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, és a jelen ÁSZF betartása mellett használható. Amennyiben 
valamely Felhasználó a jelen ÁSZF rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként 
visszaélésszerűen használja a Szoftvert, illetve a Szolgáltatásokat, a Szolgáltató jogosult megtenni a 
szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy az adott Felhasználó felelősségre vonása 
megtörténjen, jogosult továbbá a Szolgáltatások igénybevételét egészben vagy részben korlátozni, 
illetve az adott Felhasználó Regisztrációját törölni. 

Tilos bármilyen olyan eszköz, rendszer, illetve megoldás használata, amely a Szoftver, illetve a 
Szolgáltatások jelen ÁSZF-ben nem engedélyezett módon történő felhasználását, a Szoftver, illetve a 
Szolgáltatások leállását célozza, teszi lehetővé, vagy azt eredményezheti, illetve amely egyébként 
veszélyezteti a Szoftver, illetve a Szolgáltatások rendeltetésszerű használatát, illetve működtetését és 
annak biztonságát. 

A jogszerű használat kötelezettségének a megsértése a jelen ÁSZF szempontjából súlyos 
szerződésszegésnek minősül. 

6. Technikai feltételek biztosítása 

6.1 A Szolgáltató által biztosított technikai háttér 
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A Szolgáltató a Szolgáltatásokat az általa biztosított „felhő alapú” erőforrásokon nyújtja. A Szolgáltató 
a szolgáltatásokat éves átlagban 99%-os rendelkezésre állással biztosítja. A rendelkezésre állás 
számításakor nem számít kiesésnek az előre bejelentett karbantartás időtartama, valamint az egyes 
részfunkciók nem megfelelő működésének időtartama, ideértve a Kereskedelmi Szolgáltató által 
üzemeltett API kapcsolatának esetleges üzemszünete vagy technikai meghibásodása által okozott 
kimaradásokat is. 

A Szolgáltató köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Szolgáltatások folyamatosan 
elérhetők legyenek, de a rajta kívül eső hibákért (beleértve, de nem kizárólag az internet hálózat 
működéséből adódó esetleges információveszteségekért, túlterhelésért, harmadik fél által okozott 
üzemzavarért, helytelen kezeléséből fakadó hibákért) semmilyen felelősséget nem vállal. 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatásokkal együttműködő és/vagy abba integrálható, a 
Felhasználó vagy harmadik fél által fejlesztett vagy üzemeltetett külső rendszerek, alkalmazások és 
szolgáltatások működőképességét, együttműködési képességét és/vagy jövőbeni integrálhatóságát 
illetően. A Szolgáltatások rendelkezésre állási idejét nem csökkenti a Felhasználó vagy harmadik fél 
által biztosított külső rendszerek, alkalmazások és szolgáltatások által okozott kiesés, akkor sem, ha az 
adott alkalmazást vagy szolgáltatást a Szolgáltató biztosítja vagy ajánlotta a Felhasználónak. 

6.2 A Felhasználó által biztosítandó technikai feltételek 

A Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételéhez a Felhasználónak rendelkeznie kell megfelelő hardver 
és szoftver környezettel. Ezek a következők: 

A. Szélessávú internet kapcsolat 

B. Internet böngésző futtatására alkalmas számítógép, mobiltelefon, tablet 

C. Internet böngésző (elsősorban Google Chrome és Brave böngészők legfrissebb verziója, de nem 
kizárt az Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Microsoft Edge böngészők legfrissebb, vagy 
az azt megelőző verziója sem), az esetleges kivételekről a Szolgáltató az adminisztrációs felületen 
tájékoztatja a Felhasználót 

D. Kereskedelmi Számla kriptovaluta kereskedelem céljára a Binance.com kriptovaluta kereskedelmi 
tőzsde rendszerén 

Ha a Felhasználó nem a fent jelzett böngészők valamelyikét használja, akkor az esetlegesen észlelt 
hibát a Szolgáltató nem köteles javítani, az esetleges károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. 

A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Szolgáltatás kimaradásból (tervezett és nem 
tervezett esetek alkalmával) adódóan felmerülő gazdasági és egyéb károkért, a Felhasználó ilyen 
esetekben kártérítési igénnyel nem élhet a Szolgáltatóval szemben. 

A megadott rendelkezésre állás kizárólag a Szolgáltatások rendszerszintű használatára vonatkozik. 

A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató szükség esetén előzetes bejelentési kötelezettsége mellett 
karbantartásokat végezhet, amelynek keretén belül részben vagy egészben nem elérhetők a 
Szolgáltatások, vagy azok egy része. Ezen időszakok nem tartoznak a rendelkezésre állási időbe. 
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7. Jóhírnév védelme 

A Felhasználó köteles a Szolgáltató jóhírnévhez való jogát tiszteletben tartani és megőrizni. A 
Szolgáltató jóhírnévhez fűződő jogának megsértése a jelen ÁSZF alapján súlyos szerződésszegésnek 
minősül, amely cselekmény elkövetése polgári jogi és akár büntetőjogi következményekkel is járhat. 

XI.A SZELLEMI TULAJDONHOZ FŰZŐDŐ JOGOK 

1. A Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezi a Szoftverrel kapcsolatban a Szolgáltató által 
létrehozott valamennyi szellemi alkotás (szoftver, adatbázis, védjegy, know-how, technológiai 
megoldás stb.), a Weboldalon található valamennyi tartalom (szövegek, képek, illusztrációk, videók, 
dizájn elemek stb.) és a Szoftverhez kapcsolódó valamennyi védjegy, amelyre tekintettel a Szolgáltató 
fenntart magának valamennyi jogot, kivéve azokat, amelyeket az Előfizetői Szerződés keretében a 
Felhasználóra a Szoftver és a Szolgáltatások használata céljából kifejezetten átruházott. 

2. Eltérő kifejezett írásbeli megállapodás hiányában sem az Előfizetői Szerződés, sem a jelen ÁSZF nem 
ad sem közvetlenül, sem közvetve jogosultságot a Felhasználónak a Szoftver és az ahhoz kapcsolódó 
védjegyek és szellemi tulajdonjogok használatára. 

3. A Szolgáltató szellemi tulajdonhoz fűződő bármely jogának a megsértése a jelen ÁSZF tekintetében 
súlyos szerződésszegésnek minősül, amely cselekmény elkövetése polgári jogi és akár büntetőjogi 
következményekkel is járhat. 

XII. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE 

1. Az Előfizetői Szerződés határozatlan időre jön létre. 

2. Az Előfizetői Szerződést a Felhasználó 30 (harminc) naptári napos felmondási idővel, míg a 
Szolgáltató 90 (kilencven) naptári napos felmondási idővel jogosult indokolás nélkül egyoldalúan 
megszüntetni (rendes felmondás). A rendes felmondás közlésére a XIII. pont rendelkezései 
megfelelően irányadók.  

3. Az Előfizetői Szerződés automatikusan megszűnik: 

a) bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével; 

b) a Felhasználó Regisztrációjának törlése esetén. 

Amennyiben a Felhasználó olyan személyes adat törlését kéri, amely a Regisztráció során kötelezően 
megadandó adat, – amely nélkül a Szolgáltatásoknak vagy azok egy részének jogszerű igénybevétele 
nem biztosítható vagy azok biztosítása a Szolgáltató jogos érdekeire tekintettel nem várható el -, a 
Felhasználó a törlésre irányuló kérelem benyújtásával automatikusan tudomásul veszi és elfogadja, 
hogy a Szolgáltató jogosult felfüggeszteni egyes vagy valamennyi Szolgáltatás igénybevételét, illetve 
jogosult a Felhasználó Felhasználói Fiókjának a törlésére. 

Az Előfizetői Szerződés automatikus megszűnése esetén a Felhasználó által a tárgyhónapban igénybe 
vett Szolgáltatások Előfizetői Díja még levonásra kerül. 

4. Az Előfizetői Szerződést mind a Felhasználó, mind a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal, 
indokolással ellátott írásbeli felmondással megszüntetni, amennyiben a másik Fél valamely lényeges 
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kötelezettségét súlyos mértékben vagy ismételten megszegi és a szerződésszegő magatartással a 
másik Fél írásbeli felhívására, az abban megjelölt póthatáridőn belül sem hagy fel (rendkívüli 
felmondás). A rendkívüli felmondás közlésére a XIII. pont rendelkezései megfelelően irányadók. 

5. Az Előfizetői Szerződés megszűnése a Szolgáltató Felhasználóval szembeni valamennyi követelését 
lejárttá teszi. 

6. Az Előfizetői Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Szolgáltató elektronikus levél 
útján felhívja a Felhasználót, hogy nyilatkozzon mely elektronikus kriptovaluta tárcába kívánja az általa 
tulajdonolt és feltöltött Token-eket átutalni. A Felhasználó erre vonatkozó nyilatkozatától számított 15 
(tizenöt) napon belül a Szolgáltató a Token-eket átvezeti a Felhasználó által megadott elektronikus 
kriptovaluta tárcába. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató felhívásától számított 5 (öt) éven belül 
nem nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy hova kéri az általa tulajdonolt Token-ek átutalását, abban az 
esetben a felhívástól számított 5. (ötödik) év elteltével a Szolgáltató megszerzi a Felhasználó által 
tulajdonolt Token-ek tulajdonjogát.   

7. Amennyiben az Előfizetői Szerződést a Szolgáltató mondja fel a fenti XII. 4. pont alapján azonnali 
hatállyal, abban az esetben az azonnali hatályú felmondás közlése napjának hatályával a Felhasználó 
elveszíti az Ajánlói Rendszer keretében szerzett valamennyi jogát és kedvezményét, ideértve az általa 
referált ügyfelek után járó jutalékokra vonatkozó valamennyi jogát és igényét is. 

8. Az Előfizetői Szerződés megszűnése esetén a Felhasználó a korábban a Szoftver használata során 
feltöltött adataihoz a hatályos jogszabályok által előírt ideig, de legfeljebb a megszűnéstől számított 5 
(öt) évig továbbra is hozzáfér a korábbi belépési azonosítóival, de az adatokhoz való hozzáférésen kívül 
a Szolgáltatások igénybevételére nem jogosult. Az Előfizetői Szerződés megszűnése esetén továbbra is 
hatályban maradnak az Előfizetői Szerződés és a jelen ÁSZF azon rendelkezései, amelyek a Feleknek az 
Előfizetői Díj megfizetésével, a szellemi alkotásokkal, a jogvitákkal, titoktartással, vis maiorral, illetve 
az Értesítésekkel kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire vonatkoznak. 

XIII.KAPCSOLATTARTÁS, ÉRTESÍTÉSEK 

1. A Felek az Előfizetői Szerződéssel kapcsolatban a másik fél felé tett nyilatkozataikat kizárólag írásban 
és magyar vagy angol nyelven (tértivevényes levél, e-mail vagy futárral kézbesített levél útján) tehetik 
meg érvényesen és hatályosan. 

2. Az Értesítéseket a Felek az alábbi elérhetőségekre jogosultak megküldeni a másik Fél részére: 

A Szolgáltató részére: 

Név: Trading Innovation Kft. 

Levelezési cím: H-1123 Budapest, Csőrsz utca 49-51. III. floor 

E-mail cím: support@profitmanager.io 
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A Felhasználó részére: 

Név: a Felhasználó neve természetes személy esetén, vagy cégneve gazdasági társaság vagy egyéb jogi 
személy esetén, ahogy az a Regisztráció során megadásra került 

Számlázási cím: a Felhasználó állandó lakcíme természetes személy esetén, vagy székhelye gazdasági 
társaság vagy egyéb jogi személy esetén 

E-mail cím: a Felhasználó által a Regisztráció során megadott személyes e-mail cím, amit jogosult 
később is módosítani 

Mobiltelefonszám: a Felhasználó által a Regisztráció során megadott személyes mobiltelefonszám, 
amit jogosult később is módosítani 

3. Az Értesítés az alábbiak szerint minősül közöltnek: 

a) az átvételi elismervény ellenében történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában, az átvétel 
megtagadása esetén annak időpontjában; 

b) a postai úton, könyvelt küldeményként történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában, az 
átvétel megtagadása esetén a megtagadás időpontjában, ha a kézbesítés bármely egyéb okból hiúsult 
meg (pl. az Értesítés „elköltözött”, „nem kereste” megjelöléssel érkezik vissza), úgy a kézbesítés 
megkísérlésének időpontját követő 5. (ötödik) munkanapon; 

c) az e-mailen történő továbbítás esetén az elektronikus levelezőrendszer által megjelölt sikeres 
elküldés időpontjában. 

4. A Felek megállapodnak, hogy az Előfizetői Szerződés Felhasználó általi módosításával, illetve 
megszüntetésével kapcsolatban gazdasági társaság vagy egyéb jogi személy esetén a Felhasználó 
törvényes képviselői is jogosultak nyilatkozatot tenni. Az Előfizetői Szerződés módosítása, illetve 
megszüntetése tárgyában e-mail útján küldött Értesítés kizárólag abban az esetben minősül írásbeli 
közlésmódnak, ha az tartalmazza az adott Felhasználó törvényes képviselőjének legalább fokozott 
biztonságú elektronikus aláírását. 

XIV. TITOKTARTÁS 

1. A Felhasználó a Regisztrációval, illetve az Előfizetői Szerződés létrejöttével és annak részeként a jelen 
ÁSZF elfogadásával vállalja, hogy titokban tart, és nem használ fel semmilyen, a Szoftver és a 
Szolgáltatások igénybevétele során vagy azzal összefüggésben megszerzett Üzleti Titkot. Üzleti 
Titoknak minősül a Szolgáltatóhoz, illetve a Szoftverhez és a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó minden nem 
közismert vagy nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült 
összeállítás (ideértve különösen, de nem kizárólag: az Előfizetői Szerződés tartalma, a Szoftverre 
vonatkozó információk, a Szolgáltató pénzügyi, gazdasági, üzleti, jogi üzletmenetére, gazdálkodására, 
fejlesztésre, terveire, ügyfeleire és szerződéses partnereire vonatkozó információk), amelynek 
jogosulatlan személyek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy 
nyilvánosságra hozatala a Szolgáltató jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy 
veszélyeztetné. 
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2. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a tudomására jutott Üzleti Titkot kizárólag a 
Szolgáltató által előzetesen és írásban jóváhagyott módon, továbbá kizárólag az Előfizetői Szerződés 
teljesítéséhez használja fel a szükséges és elégséges mértékben, kivéve, ha az Üzleti Titkot jogszabályi 
vagy hatósági előírás alapján kell hozzáférhetővé tenni harmadik személy számára. Utóbbi esetben a 
Felhasználó köteles a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni az Üzleti Titok kötelező hozzáférhetővé 
tételének tényéről és részleteiről. 

3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül terheli. A 
titoktartási kötelezettség megsértése a jelen ÁSZF tekintetében súlyos szerződésszegésnek minősül. 

 

XV. FELELŐSSÉG, FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS- ÉS KIZÁRÁS 

1. Szolgáltató a Weboldal tartalma, a Szoftver, illetve a Szolgáltatások tekintetében a felelősségét az 
alábbiak szerint korlátozza, illetve zárja ki: 

A Szolgáltató teljes mértékben kizárja a felelősségét az ingyenesen igénybe vehető Szolgáltatásokért, 
illetve az azok által esetlegesen okozott károkért és veszteségekért. 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó által a Regisztráció során a Felhasználóra megadott 
adatok teljességéért, valódiságáért, helyességéért és szabályszerűségéért. A Szolgáltató kizárja a 
felelősségét a Felhasználó által megadott adatok hiányosságából, valótlanságából, helytelenségéből 
vagy szabályszerűtlenségéből eredő, azzal kapcsolatos valamennyi kárért és veszteségért; az ezekből 
eredő károkért az adatot megadó Felhasználó a felelős. 

A Szolgáltató kizárja a felelősségét a Szoftverben elérhető, Harmadik Fél Szolgáltató által nyújtott 
szolgáltatásokból vagy azok hiányából eredő, vagy azokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kárért 
és veszteségért. 

A Szolgáltató az általa térítés ellenében nyújtott Szolgáltatásokért kizárólag az adott Szolgáltatásra 
vonatkozó Előfizetői Szerződés, a jelen ÁSZF és a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint felel. 

A Szolgáltató teljes mértékben kizárja a felelősségét a Weboldal, a Szoftver, illetve a Szolgáltatások 
szerződésbe ütköző vagy egyébként jogszerűtlen, illetve nem rendeltetésszerű használatáért, 
igénybevételéért; az ebből eredő károk megtérítésére a Szolgáltató nem kötelezhető. A Szolgáltató 
nem vállal felelősséget a Felhasználók egymás közötti kapcsolatáért. 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalon található külső hivatkozásokért és azok tartalmáért, 
valamint a Szolgáltatásokból származó adatok, információk további felhasználásáért. 

A Szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet a Weboldal, és a Weboldalon igénybe vehető Szoftver és 
Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem tudja garantálni annak folyamatos 
működését és a Szolgáltatás folyamatosságát. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, 
vagy közvetett károkért, amelyeket a Szolgáltatótól független technikai leállás, szünet vagy harmadik 
személyek által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók 
vagy hacker tevékenységek) okoznak. A Szolgáltató a biztonságos adatkezelést elősegítő minden 
intézkedést megtesz, előfordulhat, azonban, hogy a Szolgáltatások használatából adódóan 
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jogosulatlan személyek (pl. hackerek) hozzáférnek és visszaélnek a Felhasználó Szoftverben tárolt 
adataival. Az ebből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. 

A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával a fenti felelősségkorlátozó, illetve – kizáró rendelkezéseket 
kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja. 

2. A Felhasználó felelőssége 

A Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik a Szolgáltatóval szemben a Weboldalon tanúsított 
magatartásáért, valamint az Előfizetői Szerződéssel létrejött jogviszonyban tanúsított magatartásáért. 

Amennyiben a Felhasználó a Szoftver és a Szolgáltatások használata során harmadik személynek 
felróható módon kárt okoz, a Felhasználó köteles teljeskörűen kártalanítani a Szolgáltatót a harmadik 
személy által jogszerűen támasztott valamennyi követeléssel szemben. Ebben az esetben a Szolgáltató 
jogosult a Felhasználó által feltöltött Token-eket a Szolgáltató kárigénye fedezetének biztosítása 
érdekében zárolni és azok Felhasználó által kiutalását más elektronikus kriptovaluta tárcába 
megakadályozni mindaddig, amíg a Felhasználó a Szolgáltató jogerős bírósági ítéleten alapuló 
kárigényét vagy egyéb jogcímen fennálló követelését maradéktalanul ki nem egyenlítette. Felek 
kifejezetten megállapodnak abban és Felhasználó kifejezetten és visszavonhatatlanul tudomásul 
veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a jelen pontban szabályozott esetben a Felhasználó 
által feltöltött Token-eket zárolja, továbbá azokat magához váltsa, amennyiben a jogerős bírósági 
ítéleten alapuló tartozását a Felhasználó a Szolgáltató felé annak esedékességekor nem rendezi. A 
Token-ek Szolgáltató általi megváltási ára a Token-eknek a Felhasználó által fizetendő kártérítés 
vagy bármely egyéb jogcímen fennálló tartozás esedékességének napján irányadó piaci értékének 
az 50%-a. A megváltási árat a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni követelésébe 
beszámítani. 

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy 
vagy bármely hatóság, bíróság, egyéb szervezet a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt 
vagy eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni 
és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Szolgáltatót 
a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. 

XVI. ADATVÉDELEM 

A Felhasználó személyes adatainak kezeléséről a Weboldalon is elérhető Adatkezelési Tájékoztató 
rendelkezik, amelyet a Felhasználó a Regisztráció során köteles elfogadni. 

XVII. PANASZKEZELÉS 

1. A Felhasználó által igénybe vett Szolgáltatással kapcsolatban felmerülő panaszok kezelését a 
Szolgáltató látja el. A Felhasználó a saját nevében jogosult panasz megtételére.  

2 A Szolgáltató fogadja, nyilvántartásba veszi és kivizsgálja a Felhasználó mindazon írásban 
(tértivevényes postai úton vagy e-mail-en vagy a Szolgáltató weboldalán erre szolgáló felületen) 
előterjesztett panaszát, amelyben elégedetlenségét fejezi ki a Szolgáltató Szoftverével vagy 
Szolgáltatásával, illetve szervezeti egységének vagy munkatársának eljárásával kapcsolatban, továbbá 
kifogásolja a Szolgáltató szerződéskötést megelőző, az Előfizetői Szerződés megkötésével, annak 
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teljesítésével, a szerződéses jogviszony megszűnésével, illetve azt követően az Előfizetői Szerződést 
érintő jogvita rendezésével összefüggő tevékenységét vagy mulasztását. 

3. Nem minősül panasznak, ha a Felhasználó meglévő szerződésével kapcsolatban kérelmet fogalmaz 
meg, a Szolgáltató termékeiről, Szolgáltatásairól információt kér, ezek fejlesztésére javaslatot tesz, 
vagy ezeket érintően véleményt fogalmaz meg. 

4. A panasz bejelentésének módja: 

A Felhasználó a panaszokat az alábbi módon nyújthatja be a Szolgáltató részére: 

elektronikusan: a support@profitmanager.io e-mail címen; 

A panasz jellegétől és tartalmától függ, hogy a kivizsgáláshoz az alábbiakban felsoroltak közül mely 
adatok bekérése szükséges a Felhasználótól: 

a panaszt bejelentő Felhasználó neve; 

a panaszt bejelentő Felhasználó telefonszáma; 

a Felhasználó által képviselt gazdasági társaság vagy egyéb jog személy neve (ha a Felhasználó nem a 
saját nevében és képviseletében jár el); 

a Felhasználó ügyfélszáma; 

a Felhasználónak a Regisztráció során megadott e-mail címe, mobiltelefonszáma; 

a panasszal érintett termék(ek), szolgáltatások; 

a panasz leírása, oka; 

a panaszos igénye; 

a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat; 

telefonon (szóban) közölt panasz esetén a panasz egyedi azonosítására alkalmas adat. 

A Szolgáltató a panaszt benyújtó Felhasználó adatait az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli. 

A Szolgáltató munkatársai soha, semmilyen módon nem kérik a Felhasználóktól a titkos azonosító 
kódjaikat. 

5. A panasz fogadása, kivizsgálása 

A Szolgáltató a hozzá érkező panaszt fogyasztóbarát módon mérlegeli, valamint törekszik azt 
hatékonyan és gyorsan kezelni. A Szolgáltató a panaszkezelési eljárás során a Felhasználók 
szerződésből eredő jogaira és kötelezettségeire vonatkozóan a jóhiszeműség és tisztesség, valamint az 
adott helyzetben általában elvárható magatartás követelményének jogszabályban rögzített általános 
kereteit szem előtt tartva jár el. Továbbá az olyan fogyasztói magatartást feltételez, hogy a Felhasználó 
észszerűen, tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel 
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jár el. A Szolgáltató jogosult a panaszkezelését külső harmadik fél szolgáltató igénybevétele útján 
ellátni. 

A panasz beérkezéséről a Szolgáltató a Felhasználót egy elektronikus válaszüzenetben értesíti, hogy 
panaszát nyilvántartásba vette. 

A Felhasználó panaszára a Szolgáltató elektronikus levél (e-mail) formájában ad választ. 

Azonosításra alkalmas adatok hiányában a Felhasználó részére kizárólag általános tájékoztatás adható. 
Az azonosítás hiányában a Felhasználó portfóliójával kapcsolatban, illetve konkrét megbízásokra és 
tranzakciókra vonatkozóan a Szolgáltató adatot nem szolgáltat ki. 

A Szolgáltató jogosult ellenőrizni a panaszbejelentő felhasználói jogosultságát. 

6. A panasz kezeléshez szükséges további adatok bekérése a Felhasználótól 

Amennyiben a panasz nem tartalmaz elegendő információt annak érdemi kivizsgálásához, a Szolgáltató 
írásban megkeresheti a bejelentőt a hiányzó adatok pótlása érdekében. 

7. A panasz nyilvántartása 

A Szolgáltató a panaszokról elektronikus nyilvántartást vezet, amely tartalmazza: 

a panaszt bejelentő Felhasználó nevét 

a panaszt bejelentő Felhasználó telefonszámát 

a Felhasználó által képviselt gazdasági társaság vagy egyéb jog személy neve (ha a Felhasználó nem a 
saját nevében és képviseletében jár el); 

a Felhasználó ügyfélszámát; 

a Felhasználó Regisztráció során megadott e-mail címét; 

a panasszal érintett termék(ek), szolgáltatások megnevezését; 

a panasz leírását, okát; 

a panaszos igényét; 

a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adatokat; 

telefonon (szóban) közölt panasz esetén a panasz egyedi azonosítására alkalmas adatot. 

8. A panasz kezelése 

Az egységes, hatékony és magas színvonalú ügyfélkiszolgálás érdekében a panaszok kezelése a 
Szolgáltatónál történik, ahol az adott szakterületre specializálódott szakértők válaszolják meg a 
Felhasználók megkereséseit. 

A Szolgáltató a panasz kivizsgálásának eredményéről szóló tájékoztatást pontos, közérthető és 
egyértelmű indoklással látja el, mely tartalmazza a vonatkozó szerződési feltétel pontos szövegét is. 
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A Szolgáltató a panasz kezelését a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően végzi. 

A Szolgáltató a panaszokat a rendelkezésére bocsátott és általa ismert körülményeket figyelembe véve 
tekinti át. Ugyanazon Felhasználó ismételt – a korábbi panasszal megegyező, ugyanazon kifogását és 
egyező indokait tartalmazó – panaszára a jogszabályi követelmények figyelembevétele mellett, a 
törvényi határidőn belül, indoklással ellátott álláspontját úgy küldi meg, hogy a korábbi panaszra adott 
válaszát csatolja. 

A Szolgáltató indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 naptári napon belül 
megküldi a Felhasználónak. A panasz közlésének az a nap számít, amikor a Felhasználó részletes 
indokolással ellátott panaszközlő levele vagy a Szolgáltató pótlólagos adatbekérésére adott részletes 
válaszát a Szolgáltató kézhez veszi, amely tértivevényes postai levél esetén a kézhezvétel napját, e-
mail esetén az elolvasás visszaigazolásának napját, a Szolgáltató weboldalán keresztül küldött panasz 
esetén a panaszról küldött automatikus kézbesítési visszaigazolásban szereplő kézbesítési időpont 
napját jelenti. 

A Szolgáltató a panasz elutasítása esetén tájékoztatja a Felhasználót jogorvoslati lehetőségeiről. 

Válaszadás során a Szolgáltató elsősorban a Felhasználó által a Szoftverben rögzített elérhetőségeit 
használja fel a kapcsolatfelvétel érdekében. 

A panaszt és az arra adott választ a Szolgáltató 8 (nyolc) évig őrzi meg. 

9. Jogorvoslati lehetőségek 

A Szolgáltató a panaszkezelés során köteles úgy eljárni, hogy a körülmények által adott lehetőségekhez 
mérten elkerülje a pénzügyi fogyasztói jogvita kialakulását. 

Amennyiben a Felhasználó a panaszára kapott válasszal nem ért egyet, esetleg új információval vagy 
dokumentációval rendelkezik, kérheti a Szolgáltatótól a fenti 4. pontban megjelölt elérhetőségek 
valamelyikén a panasz felülvizsgálatát. Ebben az esetben ügye egy magasabb döntéshozói szintre kerül, 
ahol a Szolgáltató ismét megvizsgálja panaszát. 

Abban az esetben, ha a Felhasználó a kapott választ nem fogadja el, illetve úgy ítéli meg, hogy 
felmerülő panaszát a Szolgáltató nem megfelelően kezelte, azt elutasította, lehetősége van a rendes 
magyar bíróságok eljárását kezdeményezni, vagy az illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni. A 
panaszos az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság (jelenleg a területileg illetékes járási hivatal) 
elérhetőségéről a http://jarasinfo.gov.hu internet címen tájékozódhat. 

10. A Felhasználó elfogadja a Szolgáltató számítógépes rendszerében rögzített adatok valódiságát, 
esetleges jogvita esetén azt kifejezetten bizonyítékként ismeri el. 

 

XVIII. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA 

1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosítását a 
magyar, illetve az Európai Unió által megalkotott jogszabályok változásai is szükségessé tehetik. 

2. A Szolgáltató az ÁSZF módosításáról köteles a Felhasználót értesíteni. 
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3. Az ÁSZF mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A módosítás közzétételét követően a 
Felhasználó a Szoftver ismételt igénybevételével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a 
módosított ÁSZF rendelkezéseit. 

XIX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1. A jelen ÁSZF-re és az Előfizetői Szerződésre Magyarország hatályos jogszabályai az irányadók. 

2. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelenné, jogszerűtlenné vagy 
kikényszeríthetetlenné válik, az a fennmaradó rendelkezések érvényességét, jogszerűségét és 
kikényszeríthetőségét nem érinti. 

3. A Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy a jelen ÁSZF-ből, illetve a közte és a 
Felhasználó között létrejött Előfizetői Szerződésből eredő bármilyen nézeteltérést, jogvitát a Felek 
peren kívül rendezzék. Amennyiben az esetleges jogvita tárgyalásos úton nem rendezhető, a 
jogvitában a hatályos perrendtartási szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes 
magyar bíróságok jogosultak eljárni. 


