Felhasználási feltételek
Köszönjük, hogy az Inlock (Inlock Services UAB, mint Szolgáltató, Laisvés pr. 60,
Vilnius, kód: 306036522) szolgáltatásait választotta. A jelen dokumentumban
foglalt Általános Szerződési Feltételek teljes körűen vonatkoznak a Weboldal Ön
általi használatára, és a mobil-alkalmazásunk használatával vagy API-nk
használatával (mindezek együttesen Inlock szolgáltatások) Ön kifejezetten
elfogadja az itt foglalt Általános Szerződési Feltételeket teljes egészében. Nem
használhatja ezt a Weboldalt, ha a jelen Feltételek bármelyikével szemben
kifogása van.
Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása szerződéses kapcsolatot hoz létre
Ön, mint ügyfél és a Litvánia törvényei szerint bejegyzett Szolgáltató, mint korlátolt
felelősségű társaság között. A következő kifejezések, mint az "Inlock", "mi", "minket"
és hasonlóak a Szolgáltatóra utalnak.
Kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket a Felhasználási feltételeket, mielőtt az Inlock
weboldalát, amely a https://inlock.io címen található, vagy az Inlockon keresztül
elérhetővé tett szolgáltatásokat használná.
További rendelkezések
Az

Inlock

fenntartja

a

jogot,

hogy

bármikor

és

saját

belátása

szerint

megváltoztassa vagy módosítsa a jelen dokumentumban foglalt Felhasználási
feltételeket, beleértve, de nem kizárólagosan az Inlock szolgáltatások bármely
irányelvét vagy iránymutatását. A módosításokról a módosított Általános
Szerződési Feltételek Inlock weboldalon történő közzétételével és a Feltételek alján
található "Utolsó módosítás" dátum megváltoztatásával, vagy a felhasználóknak
a megadott e-mail címükre küldött e-mailben, vagy az Inlock által szükségesnek
ítélt bármely más módon értesítjük a felhasználókat. A döntés, hogy melyik
értesítést választják, az Inlock kizárólagos belátása szerint történik. Az értesítés egy
adott formájának használata bizonyos esetekben nem kötelez minket arra, hogy
ugyanezt a formát más esetekben is használjuk. Bármely módosítás azonnal
hatályba lép annak közzétételével, vagy abban a pillanatban, amikor az Inlock az
információt továbbítja a felhasználóknak (pl. e-mailben). Ezek a módosítások az
Inlock platform minden jelenlegi és későbbi használatára vonatkoznak. Ön

lemond minden olyan jogáról, hogy az ilyen változásokról vagy módosításokról
külön értesítést kapjon.
Az

Inlock

platform

folytatólagos

használata

az

ilyen

módosítások

vagy

változtatások elfogadásának minősül. Ha Ön nem ért egyet az Inlockhoz való
hozzáféréskor vagy annak használatakor hatályos Feltételekkel, akkor azonnal fel
kell hagynia az összes Inlock-szolgáltatás használatával.
Engedélyek
Az Inlock oldal használatával Ön kijelenti a következőket:
● Ön legalább 18 éves, és megértette a Felhasználási feltételek elfogadásának és
az Inlock szolgáltatásainak használatával járó következményeit;
● Ön soha nem használja, illetve nem próbálja meg használni az Inlock
szolgáltatásait harmadik személy nevében, illetve nem használja fiókját harmadik
fél tranzakcióinak teljesítésére;
● Ha egy jogi személy (gazdasági társaság) nevében szeretne számlát nyitni,
akkor ki kell töltenie az erre szolgáló adatlapot.
● Ön nem használ egynél több Inlock fiókot; nem használja más felhasználók
fiókját, nem fér hozzá más felhasználók fiókjához, és nem támogatja, hogy
harmadik személy hozzáférjen bármely más Inlock fiókhoz.
● A tranzakciók kezdeményezése előtt fedezetet biztosít a tervezett tranzakcióra az
Inlock tárcáján a szükséges mennyiségű kriptovalutával.
● Nem fizet be vagy utal át olyan valutát az Inlock számlájára, amely nem felel
meg a befizetési követelményeknek (lásd: Befizetések szakasz).
● Nem használja, illetve nem próbálja meg használni Inlock számláját semmilyen
illegális tevékenységre. Az Engedélyezés szakaszban felsorolt összes feltétel érinti
a teljes Általános Szerződési Feltételek dokumentumot.

Ön megérti és elfogadja, hogy az Inlock számla megnyitásával a Szolgáltató
előzetes értesítés nélkül megszüntetheti, felfüggesztheti vagy korlátozhatja
bármely

olyan

ügyfele

számláját,

aki

bizonyíthatóan

vagy

ésszerűen

feltételezhetően megsérti az Általános Szerződési Feltételeket az inlock.io weboldal
vagy bármely Inlock szolgáltatás használatával.
Kockázat
Mielőtt

elkezdené

használni

az

inlock.io

oldalt

vagy

bármely

Inlock

szolgáltatást, meg kell győződnie arról; hogy tisztában van a kriptovalutákkal
való kereskedés veszélyeivel és kockázataival. A kriptovaluta piacok rendkívül
változékonyak. A kriptovaluták árai rövid időn belül jelentősen változhatnak;
ezért az Ön eszközeinek értéke rövid időn belül drámaian megváltozhat pozitív
vagy negatív irányba. Egyéb olyan kockázatok is előfordulhatnak, amelyek
nincsenek felsorolva vagy leírva az Általános Szerződési Feltételekben.
Tisztában kell lennie pénzügyi helyzetével és kockázatvállalási képességével,
hogy döntései megalapozottak legyenek a kriptovalutákkal való kereskedés
során. Ön egyetért és elfogadja; Ön az egyetlen felelős személy, és kizárólag Ön
felel a tetteiért és minden, a kereskedési tevékenységével kapcsolatos
döntéséért.
Elektronikus kommunikáció
Ön beleegyezik és hozzájárul ahhoz, hogy az Inlock által az Ön számlájával vagy
az

Inlock

Szolgáltatások

használatával

kapcsolatban nyújtott elektronikus

közléseket, megállapodásokat, dokumentumokat, bizonylatokat, értesítéseket és
tájékoztatókat (együttesen: "Közlemények") megkapja. Ön elfogadja, hogy az
Inlock a Szolgáltatásokban történő változtatások közzétételével, az Ön által
megadott e-mail címre történő elküldésével, vagy az Ön által megadott
mobiltelefonszámra SMS vagy szöveges üzenet küldésével kommunikálhat. A
mobilkommunikációra az Ön szolgáltatójának szokásos üzenetküldési, adatátviteli
és egyéb díjai vonatkozhatnak. Az elektronikus Közleményekről másolatokat kell
készítenie, nyomtatva egy papír alapú példányt vagy elmentve egy elektronikus
példányt.

Az Ön felelőssége, hogy e-mail címét vagy mobiltelefonszámát naprakészen
tartsa, hogy az Inlock képes legyen Önnel elektronikusan kommunikálni. Ön
megérti és elfogadja, hogy ha az Inlock elektronikus Közleményt küld Önnek, de Ön
nem kapja meg azt, mert az Ön e-mail címe vagy mobiltelefonszáma helytelen,
elavult, a szolgáltatója letiltotta, vagy Ön más módon nem tudja fogadni az
elektronikus Közleményeket, akkor úgy kell tekinteni, hogy az Inlock a Közleményt
eljuttatta Önnek. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Ön olyan spamszűrőt használ,
amely blokkolja vagy átirányítja az e-mail címjegyzékében nem szereplő
feladóktól érkező e-maileket, akkor az Inlockot fel kell vennie az e-mail
címjegyzékébe, hogy képes legyen megkapni az általunk küldött Kommunikációt.
Ön bármikor frissítheti e-mail címét, mobiltelefonszámát vagy lakcímét, ha elküldi
ezeket az információkat a support@inlock.io e-mail címre. Ha az Ön e-mail címe
vagy mobiltelefonszáma érvénytelenné válik, és az Inlock által Önnek küldött
elektronikus Kommunikációkat visszaküldi, az Inlock inaktívnak tekintheti az Ön
fiókját, és Ön nem végezhet semmilyen tranzakciót a Szolgáltatásainkon keresztül,
amíg

nem

kapunk

Öntől

egy

érvényes,

működő

e-mail

címet

vagy

mobiltelefonszámot.
Ön bármikor visszavonhatja az elektronikus kommunikáció fogadására vonatkozó
hozzájárulását, ha visszavonó nyilatkozatot küld a gdpr_request@inlock.io
ügyfélszolgálati e-mail címünkre. Ön beleegyezett, hogy ha visszautasítja vagy
visszavonja az elektronikus kommunikáció fogadására vonatkozó hozzájárulását,
veszélyezteti az Inlock-fiókja biztonságát. A Szolgáltató fenntartja a jogot az Inlock
fiókja felfüggesztésére vagy megszüntetésére, ha Ön nem fogadja el vagy
visszavonja az Ön és az Inlock közötti elektronikus kommunikációra vonatkozó
hozzájárulását.
Személyazonosság ellenőrzése
Az Inlock KYC - Know Your Customer - eljárása megfelel a legmagasabb
követelményeknek, és a KYC műveletet a legnagyobb gondossággal végezzük a
pénzmosás elleni küzdelem támogatása és a terrorizmus finanszírozásának
minden formájának elkerülése érdekében. Az Inlock Services UAB Litvániában van
bejegyezve és az Európai Unióban működik. A pénzmosás elleni és KYC
irányelveink tükrözik a FATF ajánlásait és a legfrissebb EU AML irányelvet.
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személyazonosságukat, és megfelelő személyes adatokat adjanak meg, amikor
megnyitják Inlock számlájukat. A személyazonosság ellenőrzésének minősége és
mélysége jelentősen függ az ügyfél lakóhelyétől és az általa igénybe venni kívánt
szolgáltatások körétől. Bizonyos körülmények fennállása esetén a Szolgáltató az
adott Inlock-számlák esetében EDD-t - fokozott átvilágítást - alkalmazhat. Ön
beleegyezett, hogy bármikor aláveti magát az ilyen jellegű átvilágításnak.
A Szolgáltató fenntartja a jogot az Ön Inlock számlájának korlátozására vagy
felfüggesztésére, ha - kizárólagos hatáskörünkben - indokoltnak tartjuk, hogy Ön
további személyazonossági ellenőrzést vagy EDD-t nyújtson be. A Szolgáltató
fenntartja a jogot arra is, hogy megszüntesse Inlock-fiókját, ha Ön hamis adatokat
szolgáltatott, vagy hamis adatok gyanúja merül fel, vagy ha megtagadja a
szükséges adatok megadását a személyazonossági ellenőrzés vagy EDD folyamat
során.
Továbbá a regisztráció a következő országok állampolgárai számára korlátozott:
Afganisztán, Algéria, Bosznia és Hercegovina, Bahama-szigetek, Barbados,
Botswana,

Kambodzsa,

Franciaország,

Németország,

Ghána,

Guyana,

Olaszország, Irak, Irán, Jamaica, Mauritius, Mongólia, Mianmar/Burma,
Hollandia, Nicaragua, Nigéria, Pakisztán, Panama, Szíria, Spanyolország, Szíriai
Arab Köztársaság, Srí Lanka, Laosz, Amerikai Egyesült Államok, Uganda,
Vanuatu, Jemen, Etiópia, Trinidad és Tobago, Tunézia, Pakisztán, Zimbabwe,
Észak-Korea.
Ön elfogadja és beleegyezik, hogy a sikeres személyazonossági ellenőrzést
követően további információkat kell megadnia a Szolgáltatónak, amennyiben
bármely releváns információ megváltozott, beleértve a személyazonossági
adatok megújítását, a lakcím megváltozását vagy bármely személyes adatának
változását.
Ön elfogadja és beleegyezik, hogy az Inlock számláján végzett tranzakciók
késhetnek, vagy a számlájához való hozzáférése korlátozott vagy felfüggesztésre
kerülhet a személyazonossági ellenőrzési folyamat vagy az EDD folyamat során.

További információért itt érheti el AML/KYC szabályzatunkat.(link)
Információkezelés
A Szolgáltató köteles a személyazonosság-ellenőrzési és EDD folyamatok során
gyűjtött meghatározott adatokat tárolni, és ezekről az adatokról listákat vezetni. Ez
a követelmény akkor is aktív marad, ha Ön már nem áll jogviszonyban a
Szolgáltatóval. Az Inlock fenntartja magának a jogot, hogy ezeket az adatokat az
előírt ideig megőrizze és tárolja. Ön beleegyezik és hozzájárul ahhoz, hogy a
Szolgáltató rögzítse és megőrizze ezeket az adatokat és dokumentumokat,
beleértve az Inlock-fiókjának lezárását követő kötelezettségi időszakot is.
A tárca lehetővé teszi, hogy kriptovalutákat küldjön, fogadjon vagy tároljon
(együttesen tárca Tranzakciók).
Támogatott kriptovaluták
A tárcaszolgáltatás támogatja a különböző kriptovalutákat, amelyekről kizárólag
az Inlock dönt ("Elfogadott kriptovaluták"). Az elfogadott kriptovaluták időről időre
változhatnak. Önnek el kell kerülnie, hogy olyan kriptovalutával kezdeményezzen
pénztárca tranzakciót, amelyet az Inlock nem támogat. Ön elfogadja, hogy nem
fog hozzáférni, nem lesz igénye, vagy nem lesz joga semmilyen kriptovalutához,
amelyet az Inlock által kezelt tárcacímére küldenek, de nem felel meg az általunk
elfogadott kriptovalutáknak, vagy amely kriptovaluta az Inlock tárcacímére kerül,
de másfajta kriptovaluta tartozik. Például, nem lesz hozzáférése, és nem lesz joga,
és nem igényelheti a Bitcoin Cash (BCH) pénztárca címére átutalt Bitcoin-t (BTC).
Tranzakciós megbízások
Az Inlock az Ön megbízásai szerint hajtja végre a pénztárca tranzakcióit, és Ön
elektronikus értesítést kap a kérés eredményéről. Ön elfogadja, hogy a Szolgáltató
nem vállal garanciát semmilyen felhasználóért, vevőpartnerért vagy egyéb félért
a tárca tranzakciók során. Kizárólag Ön felelős a megfelelő adatellenőrzésért a
vásárlások során és a tranzakciós információk megfelelő ellenőrzéséért, mielőtt
bármilyen megbízást rögzítene az Inlock segítségével. A Szolgáltató nem ellenőrzi
és nem vállal felelősséget a harmadik féltől vásárolt vagy harmadik félnek eladott

áruk vagy szolgáltatások minőségét illetően. Az Inlock platform nem vállal
felelősséget és nem jár el a vásárló nevében, ha ez a vásárló bármilyen okból
nem tud vagy nem akar bejelentkezni (bármilyen okból) a platformra. A címre
bármely pénztárca- vagy kriptopénz-tranzakció rögzítéséhez az ügyfélnek az
Inlock platformot, az Inlock mobilalkalmazást vagy az Inlock által biztosított API-t
kell használnia.
Kriptovaluta fogadása
Támogatott kriptovalutákat fogadhat az Inlock tárcájára, ha megadja a tárca
fogadó számlájának címét a feladónak. Csak azokat a tranzakciókat írjuk jóvá a
fogadó pénztárcájában az Ön számláján, amelyeket elfogadott kriptovalutákkal
kezdeményeztek és az adott kriptovalutát támogató címre küldött fogadó
számlára küldtek. Ha például ETH-t kap, azt csak akkor írjuk jóvá a számláján, ha
azt az ETH-tárca címére küldték.
Téves/helytelen átutalások fogadása
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csatolásával. Ön elfogadja, hogy nincs semmilyen igénye. Ön nem jogosult az
egyik számláján tévedésből jóváírt kriptoösszegre; az Inlock platform utasításai
alapján azonnal vissza kell utalnia a teljes összeget.
Befizetés
A KYC folyamat elvégzése után kriptovalutát fizethet be a pénztárcájára (lásd a
személyazonosság

ellenőrzésének

feltételeit)

a

külső

számlájáról

történő

kriptoátutalással.
A
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teljesítéséhez

kezdeményezett fizetési

folyamat az Ön lakóhelye szerinti szabályozástól függ. Abban az esetben, ha
jóváhagyott befizetési eljárást használsz, és ha a befizetési tranzakció megfelel a
Befizetési feltételeknek (alább részletesen), a befizetésed jóváírásra kerül a
tárcádon.

A törvényi és eljárási követelményeknek való szigorú megfelelés érdekében az
alábbi kritériumoknak kell megfelelnie:
Külső számlájának az Ön nevére kell bejegyezve lennie ahhoz, hogy kifizetéseket
tudjon eszközölni. A külső számlájáról csak olyan kriptopénzben teljesítheti a
befizetést,

amely

megfelel

az

ország

vagy

régió

befizetési

eljárási

követelményeinek.
Swap
A pénztárca tulajdonosai olyan szolgáltatásokat vásárolhatnak és adhatnak el,
amelyekkel adott mennyiségű kriptovalutát vásárolhatnak vagy kriptovalutákat
adhatnak el egy közzétett árfolyamon.
Ön elfogadja és beleegyezik, ha az azonnali vásárlást vagy eladást használja:
● Amikor az inlock.io oldalon azonnali vételi vagy eladási megbízást nyújt be a
fiókján keresztül, az Inlock rögzíti a kérését, és tájékoztatja Önt az alkalmazandó
árfolyamokról. Az árak kiszámítása más tőzsdék nyitott árfolyamai alapján
történik. A Szolgáltató a tranzakció végrehajtása során az Ön megbízásának
megfelelően jár el;
● A Szolgáltató nem jár el az Ön brókereként, ügynökeként, tanácsadójaként vagy
bármilyen formában, és az Inlock által az inlock.io oldalon nyújtott bármely
információ vagy közlés nem minősül tanácsadásnak az azonnali eladási vagy
vételi tranzakciókkal kapcsolatban. Az Ön vételi vagy eladási tranzakciója nem
minősül az Inlock által nyújtott tanácsadásnak.
● A támogatott kriptoeszközök vásárlásának vagy eladásának megrendelésekor
az ajánlott átváltási árfolyamot adjuk meg Önnek. Az inlock.io-n az árak külső
forrásokból származnak, így Ön tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadásakor
a javasolt árfolyam az átváltási árfolyam.
● Ön elfogadja az ajánlott átváltási árfolyamot, beleértve annak összetevőit is,
amikor azonnali eladási vagy vásárlási tranzakciót hajt végre. Minden egyes
azonnali eladási vagy vételi tranzakciós megbízáshoz mennyiségi limit van
beállítva (lásd Díjszabás). A Szolgáltató nem vállal garanciát az azonnali eladási
vagy vételi szolgáltatás során felmerülő szolgáltatási hibára, késedelemre vagy
egyéb meghibásodásra.

● Az azonnali eladási vagy vásárlási megbízás megerősítése előtt meg kell
győződnie

arról,

hogy

megfelelő

mennyiségű

elfogadott

kriptovaluta

áll

rendelkezésre a vásárláshoz vagy eladáshoz, és elfogadja az ajánlott átváltási
árfolyamot. A Szolgáltató nem tud és nem is kíván visszafordítani egy már
végrehajtott tranzakciót.
● A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint késleltessen vagy
elutasítson bármilyen azonnali eladási vagy vételi tranzakciót csalás vagy illegális
tevékenység gyanúja esetén, vagy hibás megbízás kiosztása miatt. A Szolgáltató
nem felelős az azonnali eladási vagy vételi tranzakciók késedelméért vagy nem
teljesítéséért.
Pénzügyi tevékenységek az inlock.io-n
Az Inlock egy olyan platform, amely különböző kriptovaluta-szolgáltatásokat nyújt
a

hasonló

platformokkal

kapcsolatos

tapasztalatokkal

vagy

ismeretekkel

rendelkező ügyfelek számára. Az Inlock platform használata teljes mértékben az
Ön saját felelősségére történik.
Az Inlock szolgáltatás nem minden jogrendszer minden állampolgára számára
elérhető. A Feltételek ezen szakasza azokra vonatkozik, akik hozzáféréssel
rendelkeznek és/vagy már használják az Inlock platformot. A platformhoz való
hozzáféréssel és/vagy annak használatával Ön elfogadja, hogy:
● Az Inlock oldalon végzett minden tevékenység automatizáltan történik az Ön
által megadott paraméterek alapján, és nem vonható vissza. A Szolgáltató belső
rendszerének technikai problémáiból eredő hibák esetén - saját hatáskörében mindent megtesz a tranzakció végrehajtásának visszafordítása vagy egyéb
módon történő korrekciója érdekében.
● Az Inlock platformon keresztül nyújtott valamennyi szolgáltatás a Szolgáltató
díjszabásán alapul, a Díjak részben meghatározottak szerint. Az Inlock Platform
használatával Ön elfogadja a vonatkozó díjszabást; a Szolgáltató nem vállal
felelősséget az Inlock Platform hiba mentes működéséért; a Szolgáltató saját
belátása szerint elutasíthat bármilyen igényt, korlátozhatja az engedélyezett
összeget, vagy bármilyen más, általa szükségesnek tartott feltételt vagy
korlátozást szabhat az Inlock Platform használatához. Például korlátozhatjuk az Ön
által megadott nyitott megbízások számát, vagy korlátozhatjuk a kereskedést

bizonyos helyeken. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül
ilyen intézkedéseket vezessen be.
Szolgáltatás
A Társaság honlapja egy platformot ("Inlock Platform") biztosít különböző
szolgáltatások és protokollok számára különböző blokkláncokon és központi
szolgáltatókon, beleértve a tokenkölcsönzési protokollokat és egyéb protokollokat.
Így a Társaság:
(a) nem részes fele az Inlock Platform felhasználói által kötött/megállapodtak
által kötött szerződéseknek, beleértve az adósságmegállapodásokat is;
(b) nem jár el hitelezőként, és nem nyújt hitelt az Inlock Platform, a Weboldal vagy
a protokollok használata révén; és
(c) a jelen Felhasználási Feltételekben meghatározottak kivételével az Inlock
Platform vagy a Weboldal bármely felhasználója nem lép semmilyen más
szerződéses kapcsolatba és nem vállal semmilyen más kötelezettséget.
Az Inlock Platformmal kapcsolatos tranzakciók létrehozását és finanszírozását
szabályozó szoftverprotokollok (pl., de nem kizárólagosan az Ethereum hálózati
protokollok) ("Tranzakciók") nem a Társaság tulajdonában vannak, és nem is
ellenőrzi a Társaságot használó Társaság. Az Inlock Platform használatával Ön
elfogadja, hogy:
(i) nem vagyunk felelősek a protokollok működéséért, és nem garantáljuk az ilyen
protokollok működését, biztonságát vagy rendelkezésre állását;
(ii) a mögöttes protokollok működési protokolljai változhatnak, az Inlock platform
befolyása nélkül, és ezek a változások jelentősen befolyásolhatják a kapcsolódó
tranzakciók értékét és működését.
A Társaság ezért nem felelős és nem vállal felelősséget az Inlock platform
használatából vagy a felhasználók által kötött (vagy megkísérelt) tranzakciókból
eredő károkért vagy kötelezettségekért. Ön elfogadja, hogy az Inlock Platform nem
megbízója és nem vagyonkezelője a felhasználóknak, és nem vállal semmilyen
felelősséget, felelősséget semmilyen kárért, sem semmilyen költséget, beleértve a

társaság ügyvédi költségeit, amelyek abból erednek, hogy Ön az általunk
megadott információk alapján cselekszik vagy nem cselekszik.
A WEBOLDAL ÉS A VÁLLALAT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A TOKENEK VAGY
KRIPTOVALUTÁK KÖLCSÖNZÉSÉVEL VAGY KÖLCSÖNVÉTELÉVEL KAPCSOLATBAN. ÖN
TUDOMÁSUL

VESZI,

KÖLCSÖNVÉTELE,

HOGY

A

VALAMINT

TOKENEK

AZ

ILYEN

ÉS KRIPTOVALUTÁK KÖLCSÖNZÉSE ÉS
KÖLCSÖNZÉSSEL

ÉS

KÖLCSÖNVÉTELLEL

KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK JELENTŐS KOCKÁZATOT HORDOZNAK, BELEÉRTVE A
TOKENEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELJES ÉRTÉKVESZTÉS LEHETŐSÉGÉT IS.
KRIPTOPÉNZZEL ÉS A BIZTOSÍTÉKKAL. ÖN VÁLLALJA AZ ÖSSZES ILYEN KOCKÁZATOT. ÖN
TUDOMÁSUL VESZI TOVÁBBÁ, HOGY A VÁLLALAT NEM NYÚJT VAGY TÁMOGAT
SEMMILYEN TOKENKÖLCSÖNZÉSI PROTOKOLLT VAGY AZ ETHEREUM BLOKKLÁNCON
MŰKÖDŐ EGYÉB PROTOKOLLT. A VÁLLALAT EZÉRT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET
SEMMILYEN TOKEN KÖLCSÖNZÉSI PROTOKOLL VAGY MÁS PROTOKOLL HASZNÁLATÁÉRT.
ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY KIZÁRÓLAG ÖN FELELŐS AZÉRT, HOGY (TOKENEK
KÖLCSÖNZŐJEKÉNT VAGY MÁS MÓDON) MEGFELELJEN BÁRMELY OLYAN JOGHATÓSÁG
ÖSSZES TÖRVÉNYÉNEK, AMELY A TRANZAKCIÓI EREDMÉNYEKÉNT ÖNRE VONATKOZÓ
JOGHATÓSÁGI ELŐÍRÁSOKNAK.
Tranzakciók és pénztárca kezelése
Kizárólag Ön felelős a saját privát vagy API-kulcsainak karbantartásáért és az
alapul szolgáló protokollokon végzett tranzakciók nyomon követéséért. Nem
vállalunk felelősséget azért, ha Ön nem felügyeli megfelelően a tranzakcióit és
kölcsöneit, ami az időben történő kifizetések elmaradásához és a biztosíték
elvesztéséhez vezethet. Nem vagyunk továbbá felelősek az alapul szolgáló
protokollok vagy az Ethereum blokklánc bármilyen hibájáért, beleértve, de nem
kizárólagosan, a hálózati hibákat, a pontatlan árfolyamadatokat, a kódolási
hibákat vagy a hackelési kísérleteket, amelyek az Inlock Platformon keresztül
megadott tranzakciók részét képező tokenek bármelyikének vagy mindegyikének
elvesztését eredményezhetik. Nem vagyunk kötelesek értesítést küldeni Önnek,
beleértve a fizetési vagy biztosítéki státuszra vonatkozó emlékeztetőket is. Nem
szabad ilyen értesítésekre hagyatkoznia, ha vannak ilyenek, és a tőlünk érkező
ilyen közleményekre való hagyatkozás az Ön saját kockázatára történik.

Az Inlock Platform törekszik a folyamatos rendelkezésre állásra, de az alkalmazott
blokklánc protokollok természetéből adódóan nem tudja teljes mértékben
ellenőrizni a szolgáltatásai rendelkezésre állását, így nem felelős azért, hogy
minden szolgáltatás mindenkor rendelkezésre álljon. Az Inlock Platformon a
felhasználók saját hatáskörükben járnak el a hitelkérelmek és hitelajánlatok,
valamint azok paraméterei tekintetében; a platformnak nincs közvetlen vagy
közvetett lehetősége arra, hogy befolyásolja a cselekedeteiket.
Engedélyezett felhasználások
Ön kijelenti és szavatolja, hogy legalább 18 éves, és teljes jogkörrel és
felhatalmazással rendelkezik a jelen felhasználási feltételek elfogadására. A
Weboldalt kizárólag jogszerű célokra és a jelen Felhasználási feltételek szerint
használhatja. Ön vállalja, hogy nem:
(a) a Weboldalt vagy a Mobilealkalmazást semmilyen módon nem használja,
amely sérti az alkalmazandó szövetségi, állami, helyi vagy nemzetközi törvényeket
vagy előírásokat;
(b) a Weboldalt vagy a Mobilalkalmazást bármilyen jogosulatlan, csalárd vagy
rosszindulatú célra használni;
(c) bármilyen más olyan magatartás tanúsítása, amely korlátozza vagy gátolja
bárki másnak a Weboldal/Mobilalkalmazás használatát vagy élvezetét, vagy
amely az általunk meghatározottak szerint kárt okozhat a Vállalatnak vagy a
Weboldal/Mobilalkalmazás felhasználóinak, vagy felelősségre vonhatja őket;
(d) a Weboldalt/Mobilalkalmazást olyan módon használja, amely a Weboldalt
letiltja, túlterheli, vagy károsítja;
(e) bármilyen robot, pók vagy más automatikus eszköz, folyamat vagy eszköz
használata a Weboldalhoz való bármilyen célú hozzáféréshez, beleértve a
Weboldalon található anyagok megfigyelését vagy másolását;
(f) olyan rendszerekhez, adatokhoz vagy információkhoz való hozzáférés,
amelyeket mi nem kívánunk a felhasználó számára hozzáférhetővé tenni;
(g) bármilyen anyag vagy információ megszerzése vagy megszerzésének
megkísérlése bármilyen olyan eszközzel, amely nem
általunk szándékosan hozzáférhetővé tett módon; vagy
(h) a Webhelyet a rendeltetésétől eltérő célra használni.

Általános rendelkezés a túlkollaterizált kölcsönzési szolgáltatásra vonatkozóan
Az Inlock Ügyfeleknek stabilcoin alapú és fiat valuta (iFiat) alapú hiteleket kínál
kriptopénz fedezetért. A fedezetként elfogadható eszközök köre a Platform/Mobil
alkalmazáson érhető el. A platform előre meghatározott kamatot számít fel a
kölcsönzött összegre, amely naponta felhalmozódik.
Az

Inlock

platform

biztosítékaként

és

kizárólag

közvetítőként,

letéteményeseként

valamint

működik.

Az

a

kölcsönügyletek

ügyfeleknek

nyújtott

kölcsönöket nem az Inlock platform vagy annak üzemeltető társasága, illetve
annak alkalmazottai nyújtják, hanem minden esetben az ügyfelek adnak kölcsönt
tőkeáttételes módon. A hitelezés forrása az Inlock megtakarítási számla.
Ön kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Inlock kölcsön funkciójának
használata kizárólag rövid távú (legfeljebb 360 napos) likviditás biztosítására
szolgál, anélkül, hogy kriptoeszközeit el kellene adnia. Ön elfogadja, hogy minden
illegális tevékenység tilos, különösen a jelentős kárt okozó használat tekintetében,
pl. adócsalás, pénzmosás, terrorizmus finanszírozása vagy korrupció. Ön elfogadja
továbbá, hogy a kölcsönügylethez kapcsolódóan adófizetési kötelezettséggel
tartozik abban az esetben, ha a kölcsön összegét nem teljes egészében, hanem
részben vagy egészben a biztosíték eladásával fizeti vissza. Ezen túlmenően Ön
elfogadja azt is, hogy az Inlock Loan termék nem a kereskedelmi bankok által
kínált kereskedelmi hitelkonstrukciók helyettesítésére szolgál.
Ön elfogadja, hogy az Inlock hiteltermék nem minősül szabályozott pénzügyi piaci
ügyletnek.
Ön kifejezetten elfogadja, hogy az Inlock hiteltermék egy magas kockázatú
termék, ahol az Inlock platform elsődleges célja a hitel sikeres visszafizetése.
Ön kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Inlock platform jogosult a
biztosítékot értékesíteni és a kölcsön visszafizetésére felhasználni, ha nagy a
kockázata az alulbiztosított vagy nem időben visszafizetett kölcsönöknek.
Ennek részleteit a Kölcsönhöz nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó biztosítékok
kezelése című szakasz tartalmazza.

A kölcsönszerződés technikai paraméterei: a kölcsön futamideje, a felvenni kívánt
összeg (stabilcoinban vagy iFiatban), a kölcsön kamatlába (éves kamatláb), a
biztosíték típusa és a kölcsön összege. Ön kifejezetten elfogadja, hogy a szerződés
technikai paraméterei nem módosíthatók szabadon, így például a szerződés
időtartama nem módosítható vagy meghosszabbítható, a szerződéshez kötött
kamatláb nem módosítható a szerződés időtartama alatt.
A kölcsönszerződés pénzügyi paraméterei: a felvett összeggel megegyező
tőkeösszeg; felhalmozott kamat; teljes tartozás; a túlbiztosítás mértéke a
felvételkor (eredeti LTV); pillanatnyi LTV; a fedezet dollárértéke a felvételkor; a
fedezet pillanatnyi LTV dollárértéke. Ön kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja,
hogy e pénzügyi paraméterek pénzügyi nyomon követése elengedhetetlen az Ön
kölcsönszerződésének
mobilalkalmazásokon
Szintén

az

Ön

kezeléséhez.
keresztül

Az
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szerződésének

platform
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paramétereinek

folyamatos

elérhetőségének függvénye, és hogy elektronikus úton értesíti Önt, ha olyan
változások következnek be, amelyek az Ön beavatkozását igénylik.
Ön kifejezetten elfogadja, hogy az Inlock hiteltermék egy magas kockázatú
termék, ahol az Inlock platform elsődleges célja a kölcsön sikeres visszafizetése.
Alternatívaként
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elfogadja,
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a
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olyan

hirtelen

árfolyammozgások fordulhatnak elő, amelyek miatt nem vagy csak nagyon
nehezen lehet további biztosítékot szerezni. Ön elfogadja továbbá, hogy a
szerződése túlbiztosításának szintje a szerződés kockázati szintjét jelenti, így ha
alacsony túlbiztosítási szintet választ, a felszámolás esélye megnő.
Önnek lehetősége van a részleges vagy teljes előtörlesztésre. Részleges
előtörlesztés esetén az adott időpontig esedékes kamatok egészét vagy egy
részét visszafizetik, ha pedig nem esedékes kamat, akkor a fennmaradó összeg a
szerződés tőkeösszegét csökkenti. Részleges előtörlesztés esetén (amikor a teljes
tartozás nem kerül nullára leírásra), a folyamatban lévő szerződésből nem
szabadul fel a biztosíték időarányos összege. Ezáltal a részleges előtörlesztés a
szerződésben lévő túlbiztosítottság szintjének növelését teszi lehetővé.

Kifejezetten elfogadja, hogy a biztosítékokat csak akkor lehet részben vagy
egészben kivonni egy folyamatban lévő hitelügyletből, ha a teljes tartozás
visszafizetésre került.
Ön elfogadja továbbá, hogy a biztosítékként zárolt kriptoeszközöket az Inlock
kizárólag biztosítékként használja, technológiailag felkészülve annak esetleges
felszámolására, és ezért nem adható kölcsön új hitelként, és ezért nem fizethet
kamatot.
Egy lekötött kölcsönszerződés nem vonható vissza vagy törölhető, kivéve a
jelenlegi tartozás teljes kifizetését követően.
Ön elfogadja, hogy kölcsönszerződésének működését befolyásolhatja az alábbiak
szerint
(a) Ön bármikor további biztosítékot vehet igénybe. Ön csak a felvett
vagyontárgyat használhatja fel a kölcsön fedezetére.
(b) Ön bármikor részleges vagy teljes előtörlesztést hajthat végre, figyelembe
véve a visszafizetés hatását a fennmaradó kölcsönösszegre vagy a fedezetre,
túlbiztosítási szintre.
(c) Ön bármikor élhet a "felmondás" lehetőségével, amely esetben a teljes
fennálló tartozás értékének megfelelő összegű biztosítékot értékesítjük, majd a
szerződés megszűnik. Ön elfogadja, hogy a részleges felmondás lehetősége nem
áll rendelkezésére.
A kölcsönszolgáltatáshoz kapcsolódó biztosítékok kezelése
Ön kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Inlock Platformon történő
hitelkérelem esetén a minimális túlbiztosítottsági szint 90%, a biztosítékértékesítési
pont pedig 95,14%, amelynek elérésekor a biztosíték felszámolása automatikusan
megkezdődik, és a vonatkozó költségek a mindenkori díjszabás szerint levonásra
kerülnek, a hitelező automatikusan kifizetésre kerül, és a szerződés lezárásra kerül.
Minden

kölcsönszerződés

megnyitásakor

legalább

10

napi

kamat

kerül

felszámításra, függetlenül a visszafizetés időpontjától.
Ön elfogadja, hogy minden új kölcsönszerződés esetében a fedezet bevonásának
értesítési
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80%

LTV,
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ha

a
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80%
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többletfedezetre került megkötésre. Az Inlock Platform minden esetben értesítést
küld Önnek, ha a fedezet bevonása szükséges lehet. Ezek az értesítések akkor
kerülnek kiküldésre, ha a fedezet mértéke eléri a 80%, 83,3%, 87%, 91% és 94,3%-ot.
Ön beleegyezik és hozzájárul ahhoz, hogy az Inlock a fenti intézkedésekkel minden
szükséges lépést megtegyen annak érdekében, hogy tájékoztassa Önt a futó
hitelének fedezeti szint státuszáról.
Vegyes rendelkezés a túlbiztosított hitel szolgáltatás igénybevételére
vonatkozóan
Amikor Ön túlbiztosított hitelügyletet köt, Ön utasítja az Inlock Platformot, hogy
automatikusan végezze el a következő feladatokat:
(a) írja jóvá a kért kölcsönösszeget (stablecoins/iFiat) az Ön Inlock kamatozó
számláján, ahonnan Ön bármikor felveheti azt, az alkalmazandó kivételi hálózati
díjak mellett.
(b) az Ön által kezdeményezett részleges vagy teljes visszafizetések teljesítése az
Ön stablecoins/iFiat kamatozó számlaegyenlege terhére.
(c) A fedezetként felajánlott eszköz összegének zárolása és fedezetként való
felhasználása.
(d) A biztosíték kezelése és a szerződés pénzügyi nyilvántartásának naprakészen
tartása.
(e) Az alulbiztosítottság magas kockázata esetén azonnal likvidálni.
(f) A biztosítékként felajánlott eszköz összegének zárolása és biztosítékként való
felhasználása.
(g) A biztosíték kezelése és a szerződés pénzügyi nyilvántartásának naprakészen
tartása.
(h) Az alulbiztosítottság magas kockázata esetén azonnal likvidálni, a platform
értékelésével

a

Hitelszolgáltatás

biztosítékkezeléséről

szóló

szakasznak

megfelelően jár el.
(i) Abban az esetben, ha a teljes visszafizetés nem történik meg az Ön által
választott esedékességi időpontig, Ön felhatalmazza a platformot, hogy az
értékesítendő Biztosíték szükséges értékének fennálló egyenlegét behajtsa.

(j) Az Ön által kezdeményezett bármely művelet azonnali végrehajtásával vagy
annak eredményeként azonnal frissíti a szerződés pénzügyi paramétereit.
(k) Levonni vagy felszámítani Önnek az egyes műveletekkel kapcsolatos
költségeket. (Lásd a díjakat tartalmazó táblázatot.)
Kamatozó tárca, automatikus kamatteremtés
Ügyfeleink automatikusan kamatot kapnak a kamatozó számlájukon tárolt
kriptovaluták után. A kamatozó számla az ügyfelek alapértelmezett pénztárcája,
és minden fel nem használt betét automatikusan a kamatozó számlán található.
Az ügyfelek bármikor és bármilyen összegben befizethetnek és kivehetnek
kriptovalutákat

az

Inlock

kamatozó

számláról,

és

bármikor

bővíthetik

egyenlegüket, miközben az új egyenleg automatikusan hozzáadódik a kamatozói
számlához.
A platformhoz való hozzáféréshez lépjen be a weboldalra vagy az Inlock
mobilalkalmazásra, ahol megtalálja az adott kriptovaluta befizetési lehetőségét. A
kamatot naponta számolják el és hetente írják jóvá. A kamat kifizetése
alapértelmezés szerint a kamatozó számlán tárolt pénznemben történik, kivéve,
ha az ügyfél külön kéri, hogy a hetente kifizetett kamatot ILK tokenben kapja meg.

A

kamatozó

számlán elhelyezett összegek az első teljes naptól kezdve

kamatoznak. Kifizetés esetén a kamat az Inlock kamatozó számlán tárolt
kriptovaluták

után

az

utolsó teljes napig jóváírható. A kamat kifizetése

időarányosan történik. A kamatperiódusok minden szerdán 0:00-kor kezdődnek és
a következő kedden 23:59-kor érnek véget. A Szolgáltató az adott időszakokra
vonatkozó aktuális kamatokat egy nappal korábban (kedden) hírlevelekben és a
közösségi média csatornáinkon teszi közzé. Az aktuális és a korábban alkalmazott
kamatok

a

következő

linken

is

elérhetőek:

https://api.inlock.io/inlock/api/v1.0/public/apy/history/ BTC
Az adott héten keletkezett jóváírt kamatok is tovább kamatoznak! Az adott időszak
kamatlába hetente némileg eltérhet. A változás mértékét illetően az Inlock nem

kötődik semmilyen kerethez, de arra törekszik, hogy a változás mértéke ne haladja
meg a 25-30 bázispontot.
Kamatozó tárca, kamatfizetési jogosultság
Az Ügyfél nem jogosult kamatfizetésre az eszközeinek azon része után, amelyre
a következő feltételek igazak: hitel fedezeteként szolgál, futó limitáras
megbízásban van a token piacon, kivonás/kiutalás alatt áll, egyéb okból zárolt.
Swapügyletek esetén az adott napon a kicserélt eszközökre nem számítanak fel
kamatot.
A megkezdett, de a végrehajtás előtt törölt kivonási összegre az adott napon nem
jár kamat.
Alkalmazott és meghirdetett kamat (APY) a Kamatozó tárcán
Az egyes kriptoeszközökre feltüntetett kamatlábak egy éves folyamatos kihelyezés
esetén érvényesek. Ezek a kamatlábak ügyfélenként változhatnak, attól függően,
hogy mennyi ILK tokent tárolnak a számlájukon. Az ILK token az Inlock platform
natív tokenje, és birtoklása számos előnnyel jár. Az egyik legkiemelkedőbb a
magasabb kamatok elérése. A magasabb kamatok eléréséhez az ügyfeleknek
legalább 25 000 ILK-t kell birtokolniuk. Ebben az esetben a közzétett kamatok után
hetente fizetett kamat 5%-kal nő. Ez a növekedés 100.000 ILK birtoklása esetén 12%,
1 millió ILK birtoklása esetén pedig 20%. Az Inlock fenntartja a jogot, hogy a fent
felsorolt három fix összegű bónusz új szintjeit megváltoztassa, bevezesse vagy
megszüntesse. Az Inlocknak azonban minden esetben előzetesen tájékoztatnia
kell az ügyfeleket.
Jelvények
Azok a felhasználók, akik legalább 6 hónapja regisztrált ügyfelek, Badge-et
kaphatnak. A jogosultsági alapot, valamint a kiosztott Badge-ek mennyiségét és
típusát az elmúlt 6 hónap legalacsonyabb ILK egyenlege határozza meg.

Az ILK egyenleg 1 millió feletti része határozza meg a rendelkezésre álló GOLD
Badge-ek számát, a 100k feletti rész határozza meg a SILVER Badge-ek számát, a
100k alatti rész pedig a BRONZE Badge-ek számát.
Az ILK jutalomért járó jelvények szabadon átruházhatók akár e-mail címmel, akár
alias-szal
Egy Badge nem több, mint az ILK, és nem nyújt semmilyen extra előnyt. Hasznos
azonban azon ügyfelek számára, akiknek nincs elég ILK-juk a magasabb előnyök
megszerzéséhez, de mégis 30 napig élvezni szeretnék azokat. A Badge
gyakorlatilag egy átalakított ILK token, amely automatikusan aktiválódik (ha
szükséges), és 30 napig biztosítja az adott szint előnyeit.
(a)Az Inlock Platform bizonyos eseményekhez vagy promóciókhoz kapcsolódóan
bizonyos mennyiségű Badge-et bocsát ki.
(b) Rendszeres időközönként az ILK-tulajdonosok az ILK-egyenlegükhöz is kapnak
Badge-eket.
Az ügyfelek jelenleg csak peer-to-peer átutalást/cserét végezhetnek Badge-ekkel
az Inlock Platformon keresztül.
Alias
Az aliasok segítségével az ügyfelek legfeljebb öt egyedi nevet adhatnak a
számlájukhoz. Ha valaki egyértelműen megtévesztő szándékkal hoz létre egy
álnevet, hogy egy másik személynek vagy szervezetnek adja ki magát, az
Inlocknak joga van érvényteleníteni ezeket az álneveket, vagy súlyos esetben az
Inlock akár ki is tilthatja az ügyfelet. Az Inlock fenntartja a jogot, hogy a fenti
szabályok megsértése esetén megszüntessen minden létrehozott álnevet.
Az alias két funkciót lát el:
(a) az aliasokat a meglévő pioneer kód helyett lehet használni, megkönnyítve a
meghívottak számára a kóddal történő regisztrációt;
(b) az aliasok megkönnyítik a belső átutalási funkció használatát, mivel a hosszú
e-mail címek beírása helyett rövid aliasokat lehet használni egy bizonyos
mennyiségű kripto-eszköz átutalásához.

Belső átutalás
A belső átutalás lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy biztonságosan és
kényelmesen bármilyen kriptopénzt átutaljanak más Inlock-ügyfeleknek. A belső
átutalás funkció használatához minden esetben 2fa visszaigazolásra van szükség,
és a felek e-mail értesítést kapnak az átutalásról. A belső átutalás használata
ingyenes.
A fogadó fél kiválasztható az e-mail címük vagy az alias segítségével.
Az ügyfelek nem használhatják a Belső átutalást a platform szabályainak
megkerülésére, például ingyenes kiutalásokra.
Promóciók
Az Inlock platformon kétféle promóció létezik:
(a) Üdvözlő bónusz
(b) Befizetési bónusz
(a) Azok az ügyfelek, akik egy adott pioneer kóddal regisztrálnak, és a promóciós
időszak alatt (a regisztráció idejétől számított 30 nap) Bitcoin, Ethereum, Litecoin,
USDC, USDT vagy PAXG összeggel töltik fel a számlájukat, jogosultak BTC-ben
kifizetett bónuszra. Ahhoz, hogy jogosult legyen a promócióra, be kell fizetnie az
Inlock megtakarítási számlára a promóciós időszakban. Ahhoz, hogy jogosult
maradjon, a promóciós időszak végétől számított három hónapig fenn kell
tartania 50 $ feletti kriptoegyenlegét. A jogosultsági kifizetések minden hónap
28-án gördülő alapon történnek.
Ez az ajánlat nem érvényes más jelenlegi vagy korábbi promóciókkal együtt. Az új
számlák promóciós jogosultságának meghatározásához a számlán található
promóciós kódot kell használni. A bónusz kifizetése BTC-ben történik a kifizetéskor
érvényes piaci árfolyam alapján. A kifizetés a promóciós időszak végén fennálló
megtakarítási egyenlege (USD egyenérték) alapján történik. Az Ön bónuszszintje
nem lehet magasabb, mint a promóciós időszak utolsó napján fennálló záró
egyenlegének értéke. Bármilyen befizetés, kifizetés, csere vagy egyéb tranzakció

negatívan befolyásolhatja az Ön bónuszszintjét az aktuális árváltozások alapján. A
promóció alapján ügyfelenként legfeljebb egy üdvözlő bónusz vehető igénybe. A
feltételek változhatnak. Az Inlock termékek kamatai változhatnak.
Egyes promócióknak vannak kizárásai, amelyek nem az Inlock mérlegelési
jogkörébe tartoznak. Ha az ügyfél nem felel meg a feltételeknek, nem jogosult a
jutalomra, és az Inlock nem jogosult a felmondásra. Ha egy ügyfél tudatosan
megpróbálja kijátszani a szabályokat, az Inlocknak jogában áll kizárni a jövőbeni
promóciókban való részvételből vagy akár a platform használatából.
(b) Azok az ügyfelek, akik regisztrálnak és befizetnek a megtakarítási számlájukra,
jutalomban részesülhetnek. A feltételek és az aktuális promóció tárgyát képező
kriptovaluták típusa megtalálható a weboldalon/mobilalkalmazáson.
iFiat
Az

iFiat

használata

feltételekhez

kötött,

csak az engedélyezett országok

(EU-tagállamok kivéve Franciaország, Olaszország, Hollandia, Németország és
Spanyolország; Svájc, Egyesült Királyság) tagjai használhatják, és az ügyfélnek el
kell fogadnia az iFiat speciális szabályait is.
Az iFiat szolgáltatás nem banki szolgáltatás. Az ügyfél csak a bankszámlájáról
utalhat át pénzeszközöket, amihez először igazolni kell, hogy az ügyfél a
bankszámla

tulajdonosa.

Átutalások

esetén

csak

előre

engedélyezett

bankszámlák használhatók.
Az iFiat átutalás esetén, ha bizonyítható, hogy az átutalás egy másik természetes
vagy

jogi

személy

számlájáról

történt,

az

Inlock

jogosult

az

átutalás

visszafordítására. Az Inlock a visszaküldött összegből levonja a visszafordítás
banki költségeit.
A "hagyományos" kriptovalutáktól eltérően az iFiat esetében az Inlocknak jogában
áll ezeket az eszközöket nem változatlan formában tárolni, hanem stablecoinra
vagy más kriptovalutára váltani.

Az ügyfelek csak banki átutalással férhetnek hozzá az iFiat funkcióhoz, és csak
banki átutalással vehetnek ki pénzt. Más módon nem lehet hozzáférni az
eszközökhöz.

Különösen

nem

lehetséges

készpénzes

befizetés

vagy

készpénzfelvétel.
Az Inlock nem pénzintézet, és a platformon tárolt iFiat eszközökre nem vonatkozik
semmilyen betét- vagy befektetési biztosítás. Ön tudomásul veszi és elfogadja,
hogy

az

iFiat

pénzzel

kapcsolatos

rendszerszintű

kockázatok lényegesen

magasabbak, mint a bankbetétek esetében. Veszteség esetén az ügyfélnek nincs
lehetősége

a

hagyományos

tőkepiaci

biztosítéki

eljárásokon

keresztül

jogorvoslatra.
Az Inlock saját üzleti folyamatán keresztül garantálja, hogy a platformra
benyújtott fiateszközök értéke és a platformon tárolt iFiateszközök értéke
megegyezik (1 FIAT = 1 iFIAT).
Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az Inlocknak átadott fiat-eszközök az átutalás
során automatikusan belső tokenizált fiat-egységgé (iFiat) alakulnak át. Ezenkívül
a belső tokenizált fiat (iFiat) a kifizetési folyamat során fiatpénzre kerül átváltásra.
Az Inlock vállalja, hogy 1/1 konverziót hajt végre mind a be-, mind a kiutalásoknál.
Az Inlock nem teszi lehetővé az iFiatban tárolt eszközök tokenizálását semmilyen
nyílt blokkláncra. Továbbá az ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy az iFiat
érmék nem minősülnek stabil érméknek vagy a törvény által stabil érméknek
minősülő eszközkategóriának (pl. eszközre hivatkozó tokenek vagy emoney
tokenek). iFiat kizárólag az Inlock platformon belül tokenizált eszközök.
Az Inlock minden egyes iFiat pénztárca esetében fenntart egy minimális letéti
összeget. Ha az ügyfél befizetése nem éri el a minimális összeget, a hivatkozott
összeg nem kerül jóváírásra az ügyfél számláján, hanem függőben marad. Az
átutalás összege csak akkor kerül jóváírásra, ha az ügyfél későbbi átutalásainak
vagy

átutalásainak

összege

eléri

a minimális összeget. Az ügyfél nem

használhatja fel a platformon függőben lévő kis összegű pénzeszközöket, és nem
jogosult kamatra ezen összegek után. Az ügyfél bármikor kérheti a függőben lévő
pénzösszegek

visszautalását

a küldő számlára, de az ezzel kapcsolatos

bankköltségeket az ügyfélnek kell viselnie.

Az iFiat bevezetésével az Inlock 14 napos kifizetési korlátot vezet be.
Minden iFiat befizetésre a fiat pénz USD értékére vonatkozó limit vonatkozik. A
befizetést követő 14 napig az ügyfél számlája nem csökkenhet ezen USD érték alá.
Ez alatt a 14 nap alatt az ügyfél természetesen bármit megtehet, cserélhet,
kölcsönözhet, visszafizethet vagy bármilyen más műveletet végezhet, de az
újonnan kezdeményezett pénzfelvételek csak addig az összegig történhetnek,
ameddig a számla értéke nem csökken a pénzfelvétel időpontjában az USD-érték
alá. Ha 14 napon belül több iFiat befizetés történik ugyanabban a pénznemben, a
kivételi limit időarányosan összeadódik.
Díjak
Az inlock.io weboldalon keresztül végzett tranzakciók díjtáblázata az alábbiakban
található.

A

Szolgáltató

fenntartja

a

jogot,

hogy

a

díjakat

bármikor

megváltoztassa és frissítéssel közzétegye. A Szolgáltató bizonyos feltételek mellett
és saját hatáskörben értesítheti kiválasztott ügyfeleit a különösen fontos és az
adott ügyfeleket jelentősen érintő változásokról.
Az ILK-ban levont díjak az IBI (INLOCK BASE INDEX) aktuális árszintje alapján
kerülnek becslésre.

INLOCK díjszabás
ePénztárca kezelése/ belső csere
kriptovaluták között/
kriptopénz befizetés/betét iFiat

Díj
ingyenes

kiutalás iFiat (EURO) -

0.5 EUR

kiutalás iFiat (HUF/USD) -

5 EUR

Az ILK Token Market használata az ILK
Token eladására (taker díj) nyereség

1%

Az ILK Token Market használata az ILK
Tokenek LIMIT SELL ILK Token
eladásához (maker díj) nyeresége

1%

A matching szolgáltatás használata és
a hitelező ajánlatainak beszerzése -

ingyenes

Hitelszerződés létrehozása
(kezdeményezési díj) További fedezet hozzáadása meglévő
szerződéshez - További hitelérték
megszerzése meglévő szerződésből
(azonnali hitel) Részleges vagy teljes hiteltörlesztés Biztosíték megszüntetése a fedezeti
felhívás szintjén Biztosítékok

Ingyenes
Ingyenes

Ingyenes
Ingyenes
max 5%*

Szerződés felmondása az esedékesség
napján visszafizetés nélkül Biztosíték

max 5%**

Szerződés felmondása zárolt
biztosítékból Biztosíték

1%

Kriptovaluták közötti csere - Belső
átutalás az Inlock ügyfelek között -

Ingyenes

*: A hirtelen piaci változásokból eredő kockázat elkerülése érdekében a
fedezetkezelő az előre kiválasztott margin call szint tetejénél 5 százalékkal
magasabb értéken kezdheti meg a fedezet megszüntetését.
A felmondások végleges ILK költsége a tényleges felmondási ár alapján kerül
kiszámításra.

**:Az esedékesség előtt a Hitelfelvevő több értesítést is kap a szerződés
állapotáról, ha a Hitelfelvevő úgy dönt, hogy figyelmen kívül hagyja a
visszafizetést, akkor ez az általános szabály érvényesül.
Befizetési és kiutalási díjak

A támogatott kriptovaluták vagy iFiat befizetése az Inlock.io oldalra ingyenes. A
küldés támogatott kriptovalutáknak az Inlock.io pénztárcájából hálózati díjköteles,
és a pontos összeg a hálózat aktuális állapotától függ. A portfóliójához tartozó
összes megbízást nyomon követheti a személyes fiókja Tranzakciótörténetében.
A tényleges díjak és a minimális összegek online a következő linken találhatók:
https:// api.inlock.io/inlock/api/v1.0/public/fees?lang=en
Minimális kifizetési összegek: Az Inlock fenntartja a jogot, hogy érménként
minimális kifizetési összeget alkalmazzon. Ennek célja a hálózati díjak alacsonyan
tartása. Az ügyfelek kapcsolatba léphetnek az Inlock ügyfélszolgálatával, ha a
minimum alatti összeg kifizetését kérik. Az ügyfelek az alkalmazásokban
megtekinthetik az aktuális minimális kifizetési korlátozásokat.
Minimális kifizetési összegek az iFiat esetében: A minimális összeg 10 euró az EUR
esetében és 100 euró más fiat valuták esetében az adott pénznemben.
Lemondott kifizetési díjak: Az Inlock lemondott legalább egy havi kifizetési hálózati
díjról az ügyfelek számára. Az ügyfél ILK token egyenlege alapján az Inlock
havonta ingyenes (elengedett) kifizetéseket biztosít. Az ügyfelek ingyenes
(elengedett) kivonásai minden hónap első napján kerülnek újratöltésre.
Swap díjak
Az azonnali vételi vagy eladási szolgáltatáson keresztül adott vételi vagy eladási
megbízás ajánlott árfolyama tartalmazza a Szolgáltató adott tranzakcióra
vonatkozó eljárási díjainak százalékos arányát, amely a piaci feltételek szerint
változik (lásd Általános Szerződési Feltételek).
Számla biztonsága
A biztonság létfontosságú, az Inlock azonban mindent megtesz az Ön Inlock
számlájának biztonsága érdekében:
Kizárólag Ön felelős az Inlock-számlájáért, személyes azonosító számáért (PIN),
illetve

az

Inlock-számlájára

vonatkozó

információkért,

ha

az

az

Inlock-számlájához kapcsolódik; kövesse az összes biztonsági intézkedést,
beleértve a mobiltelefonját és a mobiltelefonjára küldött ellenőrző kódot. A
biztonság megsértése esetén (pl. telefon elvesztése) azonnal értesítsen minket a
info@inlock.io címen.
Tartsa

biztonságban

telefonját,

és

ellenőrizze annak elérhetőségét, hogy

megfelelő értesítéseket kapjon az Inlocktól. Tartsa biztonságban e-mail fiókját,
telefonszámát, megerősítő kódjait és Inlock-fiókját.
A szükséges biztonsági intézkedések elmulasztása az Inlock-fiókjához való
jogosulatlan hozzáférést eredményezhet. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az
Ön hanyagságából vagy az Inlock rendszerüzeneteinek/értesítőinek figyelmen
kívül hagyásából eredő veszteségekért/lopásokért/káros tevékenységekért.
Az Ön Inlock-fiókját veszélyeztethetik vagy befolyásolhatják adathalász, hamisító
vagy egyéb támadások, számítógépes vírusok, kémprogramok, trójai vírusok,
számítógépes férgek vagy egyéb rosszindulatú programok,, amelyek hatással
lehetnek az Ön számítógépére vagy más eszközökre. A Szolgáltató erősen ajánlja,
hogy

rendszeresen

használjon

megbízható

vírusvédelmi

és

megelőzési

programokat. Ne feledje, hogy az SMS, az e-mail és a keresőmotorok is ki vannak
téve a hamisítási és adathalász támadások kockázatának.
Legyen óvatos a Szolgáltató által küldött üzenetekkel, és ha bármilyen gyanúja
van az ilyen típusú kommunikáció hitelességével kapcsolatban, jelentkezzen be
Inlock-fiókjába

az

inlock.io

weboldalon

keresztül

(konkrétan

a

https://www.inlock.io tartományon keresztül, ne más, a Szolgáltatóra utaló vagy
azzal összefüggő weboldalon vagy tartományon keresztül), és ellenőrizze az Ön
által kért tranzakciókat vagy tevékenységeket.
A legtágabb jogi értelemben Ön elfogadja, hogy teljes mértékben felelős az
Inlock-fiókján végzett minden tevékenységért, és elfogadja az Inlock-fiókjához
való illetéktelen hozzáférés kockázatát.
Magánkulcsok

A Szolgáltató biztonságosan kezeli és tárolja az egyes Inlock-fiókokhoz tartozó
elfogadott kriptopénz magánkulcsokat ("Magánkulcsok"). Ön elfogadja, hogy a
Szolgáltató

fenntartja

az

Inlock-fiókjához

tartozó

Magánkulcsok

feletti

tulajdonjogot és ellenőrzést, és hogy Ön nem rendelkezik semmilyen joggal,
ellenőrzéssel, hozzáféréssel vagy használattal ezek felett. Például, de nem
kizárólagosan a Szolgáltató:
Nem fogadja el és nem követi a Személyes kulcsadatok megjelenítésére
vonatkozó utasításokat; nem biztosít hozzáférést a tárcán tárolt, az Ön személyes
egyenlegét meghaladó összegekhez.
Az Inlock nem teszi lehetővé, hogy kizárólag az Ön Privát Kulcsával hozzon létre
egy másik nyilvános címet, amely az Ön Inlock tárcájához tartozik. A Szolgáltató
nem ír jóvá olyan összegeket az Ön kriptopénzéből, amelyeket olyan nyilvános
címre küldött, amelyet nem az Ön személyes Inlock tárcáján keresztül hozott létre.
A szolgáltatások elérhetősége
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy szolgáltatásaink folyamatosan
működjenek, de a Szolgáltató nem garantálja, hogy Ön mindig hozzáférhet az
inlock.io weboldalhoz és az Inlock-fiókjához. Ezen túlmenően nem garantáljuk az
inlock.io weboldalhoz vagy az Ön Inlock-fiókjához való folyamatos hozzáférést, és
nem tudjuk biztosítani, hogy az inlock.io weboldal, az Inlock API, az Ön Inlock-fiókja,
illetve a fent felsorolt szolgáltatások megszakítás nélkül működjenek. Az
információáramlásban előfordulhatnak késések, sérülések, hibák, adathiány vagy
adatvesztés.
Tranzakciók a kriptopénz-hálózaton
Amikor kriptovalutákat küld és fogad az Inlock-fiókján, a tranzakciókat az adott
kriptovaluta-hálózathoz (pl. a Bitcoin-hálózat, Ethereum vagy Litecoin hálózat)
tartozó nyilvános nyilvántartásokban kell ellenőrizni. A tranzakciók hitelesítéséért
és jóváhagyásáért kizárólag ez a kriptopénz-hálózat felelős. A Szolgáltató jogosult
a kriptopénz-hálózaton végrehajtott tranzakciókat elutasítani, törölni vagy
visszafordítani, kivéve, ha azt a hálózat visszaküldte Önnek. Ön elfogadja, hogy:

amint a tranzakciót továbbítják a kriptopénz-hálózatnak, az egy meghatározott
ideig meg nem erősített marad, amíg elegendő információ nem áll rendelkezésre
annak érvényességének ellenőrzéséhez. Amíg függőben van, a tranzakció nem
kerül végrehajtásra. A függőben lévő tranzakciókhoz rendelt összegek megfelelő
jelölést kapnak, és nem tartoznak az Ön Inlock pénztárcaegyenlegéhez, illetve
nem használhatók fel más tranzakciók végrehajtására;
Amikor kriptovalutát küld az Inlock számlájáról, felhatalmaz minket arra, hogy
megbízását továbbítsuk a megfelelő kriptovaluta-hálózatnak. Amint a tranzakciós
megbízás bekerül a megfelelő kriptopénzhálózatba, a hálózat automatikusan
teljesíti vagy elutasítja a kérést. Sem Ön, sem a Szolgáltató nem törölheti vagy
módosíthatja más módon a tranzakcióját.
A kriptopénz hálózatok független harmadik felek által kezelt decentralizált
hálózatokból állnak. Ezek nem a Szolgáltató tulajdonában, ellenőrzése vagy
üzemeltetése

alatt

állnak,

és

nem

tudjuk

garantálni,

hogy

az

adott

kriptopénzhálózat elfogadja az Ön által megadott tranzakciós adatokat. Ön
elfogadja, hogy az Ön által megadott adatokat a kriptopénz-hálózaton a
tranzakciót végrehajtó hálózat késleltetheti vagy elutasíthatja.
Hálózati protokollok és működési szabályok
Az

elfogadott

kriptovaluták

működését

vezérlő

alapvető

szoftverek

nyílt

forráskódúak. Következésképpen bárki használhatja, másolhatja, módosíthatja és
terjesztheti. A Szolgáltató nem tulajdonolja vagy ellenőrzi azt. Az inlock.io
használatával Ön elfogadja, hogy:
A

Szolgáltató

nem

felelős

a

kriptopénzhálózat

bármely

alapvető

szoftverprotokolljának működéséért, és nem garantálja annak elérhetőségét,
biztonságát

vagy

működőképességét;

A

kriptopénzhálózatok

alapvető

szoftverprotokolljai ki vannak téve a működési szabályok hirtelen változásának (az
úgynevezett "forks") kockázatának, és nagymértékben befolyásolhatják az Ön
tulajdonában lévő és az Inlock-fiókján tárolt kriptopénzek értékét, működését
és/vagy nevét. Ilyen elágazás esetén a Szolgáltató - ügyfeleinek értesítésével
vagy anélkül - ideiglenesen felfüggesztheti a működését - és saját belátása
szerint dönthet arról, hogy a módosított protokoll melyik vagy mindkét ágat

támogatja teljes mértékben; és ha a Szolgáltató úgy dönt, hogy nem támogat
egy módosított ágat, akkor Ön nem férhet hozzá az ezen az ágon lévő
eszközökhöz. A Szolgáltató kezeli ezt a vagyont, és nem köteles azt eladni vagy
megvásárolni.
Számla lezárása
Inlock számláját úgy zárhatja le, hogy a zárási kérelemmel kapcsolatba lép
ügyfélszolgálatunkkal. A Szolgáltató a kérelmet akkor hajtja végre, ha (i) a helyi
pénznem és kriptopénz tárca egyenlege a minimális zárási összeg alá csökken, és
(ii) legalább 30 napig nem hajtott végre tranzakciót az Inlock számláján. Ezek a
feltételek azért vannak meghatározva, hogy megvédjék Önt a veszteségtől, és a
Szolgáltató nem hajtja végre a zárási kérelmet, amíg ezek nem teljesülnek.
Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy INLOCK számlájának lezárását követően:
Ön többé nem fér hozzá; A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem értesíti
Önt, és nem adja át Önnek a címére küldött kriptopénzt; és a Szolgáltató
fenntartja a jogot (de nem köteles), hogy törölje az információkat és a fiókot.
szerverein tárolt adatokat, és fenntartja magának a jogot, hogy jogi, megfelelési
vagy működési célból szükségesnek ítélt információkat megőrizzen.
Ha Ön bezárja a számláját, és a számla bezárásakor az Inlock tárcájában még
van helyi valuta vagy kriptopénz (pl. kevesebb, mint a minimális zárási összeg),
Ön elfogadja, hogy a Szolgáltató visszatartja ezt az összeget, és Ön nem jogosult
arra, hogy igényt tartson rá. A minimális zárási összeg 10 USD (vagy tíz amerikai
dollár) vagy ezzel egyenértékű valuta a zárás időpontjában.
Ön elfogadja, hogy a Szolgáltató nem köteles Önnel vagy harmadik féllel szemben
a számla adatainak vagy személyes adatainak törlésére a számla lezárása
esetén.
Korlátozás, felfüggesztés, megszüntetés
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy korlátozza, felfüggessze vagy megszüntesse
az Ön Inlock-fiókját, ha: azt gyanítjuk, hogy az Ön számláján olyan tranzakciók
történtek, amelyek hiba vagy meghibásodás következményei, ebben az esetben

felfüggeszthetjük az Ön hozzáférését a probléma kijavításáig; azt gyanítjuk, hogy
az Inlock-fiókját illegális célokra, csalásra vagy tiltott tevékenységekre használják,
vagy a jelen Feltételeket használták, illetve megsértették; azt gyanítjuk, hogy Ön
vagy az Ön Inlock-fiókja kapcsolatban áll vagy jelentős kockázata van a
pénzmosásnak, csalásnak, terrorizmus finanszírozásának vagy más pénzügyi
bűncselekménynek; azt gyaníthatjuk, hogy Ön lépéseket tesz a Szolgáltató
ellenőrzésének megkerülésére, beleértve, de nem kizárólagosan, több Inlock-fiók
nyitását; azt gyanítjuk, hogy Ön megkísérelt jogosulatlanul hozzáférni egy
Inlock-fiókhoz.
Az Ön Inlock számlája hatósági vagy állami ellenőrzés alatt áll, vagy úgy tűnik,
hogy az Inlock számlája jogi vagy hatósági meg nem felelésének magas
kockázata áll fenn és/vagy a mi joghatóságunk alatt áll; rendes felmondás,
bírósági ítélet vagy más állami vagy felügyeleti szervek utasításai alapján kell ezt
tennünk; vagy a neve szerepel egy állami vagy nemzetközi szervezet szankciós
listáján.
A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy
értesítse Önt minden olyan döntésről, amely az Ön Inlock-fiókjának korlátozását,
felfüggesztését vagy megszüntetését eredményezheti, kivéve, ha ezt bármely
állami, felügyeleti vagy jogi szerv tiltja, vagy ha ez veszélyeztetné a Szolgáltató
biztonságát és/vagy kockázati eljárásokat. Elfogadja, hogy a Szolgáltató nem
köteles Önt tájékoztatni az Inlock-fiókja korlátozására, felfüggesztésére vagy
megszüntetésére vonatkozó döntés tényéről vagy okairól, és nem vállal
felelősséget

az

Inlock-fiókja

korlátozásáért,

felfüggesztéséért

vagy

megszüntetéséért.
Pénzügyi tanácsadás
Az inlock.io weboldalon található vagy az Inlock-fiókján keresztül az Inlock
alkalmazottjától, ügynökétől vagy társult tagjától kapott üzenet formájában
kapott bármilyen információ semmilyen körülmények között nem minősül
pénzügyi, befektetési vagy szakmai tanácsadásnak.
Ön egyedül felelős minden olyan döntéséért, amelyet kriptovaluták tartására,
eladására vagy fogadására vonatkozóan hoz, és ezeknek a döntéseknek

figyelembe kell venniük az Ön kockázatvállalási képességét és pénzügyi
körülményeit. Az ilyen kockázatokkal kapcsolatos további információkért forduljon
jogi vagy adótanácsadójához, hogy meghatározza helyzetét.
Adózás
Kizárólag Ön felelős az Inlock számláján végzett tranzakciókra vonatkozó adók
összegének és típusának meghatározásáért, valamint ezen adók behajtásáért,
megőrzéséért,

bejelentéséért

és

a

megfelelő

adóhatósághoz

történő

benyújtásáért.
Tiltott tevékenységek
Ön nem használhatja Inlock számláját az alábbiakban felsorolt tevékenységek
vagy tevékenységi kategóriák ("Tiltott tevékenység") bármelyikének elvégzésére:
Bármilyen törvény, rendelet vagy szabály megsértése; beleértve, de nem
kizárólagosan a pénzmosást, a terrorizmus finanszírozását, az illegális vételt és a
rosszindulatú

hackelést;

erőszakos

cselekmények,

beleértve,

de

nem

kizárólagosan a Szolgáltató infrastruktúrájának indokolatlan vagy aránytalan
veszélyeztetését, vagy egyébként olyan működési zavarok okozása, amelyek
károsíthatják az inlock.io weboldal működését, a Szolgáltató értékelését.
Az inlock.io weboldalhoz vagy bármely Inlock-fiókhoz való jogosulatlan hozzáférés
megszerzésének kísérlete; vírust, trójai falovat, férget vagy más rosszindulatú
programot tartalmazó anyagok küldése vagy feltöltése az inlock.io weboldalra;
vagy az Inlock-fiókjához vagy az Inlock-fiókjához való hozzáférésének harmadik
félre történő átruházása az Inlock előzetes beleegyezése nélkül, kivéve, ha ezt
törvény írja elő. Csalás, beleértve, de nem kizárólagosan a Szolgáltató vagy annak
bármely ügyfele, vagy az ezzel kapcsolatos hamis, pontatlan vagy félrevezető
információk megadása; olyan tárgyakkal kapcsolatos tranzakciók, amelyek
elősegíthetik

vagy

lehetővé

tehetik

illegális

cselekmények

végrehajtását;

alkalmasak a gyűlölet, erőszak vagy rasszizmus népszerűsítésére, vagy ezek
népszerűsítésére; obszcénnek minősülnek; vagy lopott áruk vagy illegálisan

szerzett; TOR-hálózaton, online fogadási oldalakon keresztül történő tranzakciók
lebonyolítására; kábítószerek vagy szabályozott gyógyszerek eladására vagy
átvételére; szellemi tulajdonjogok.
A

kriptopénzkeverők

használata

vagy

más

módon

elrejteni a blokklánc

bizonyítékait szintén tiltott tevékenység. Ebben az esetben az Inlocknak joga van a
betétek leállítására. Az Inlock platformnak joga van a kifizetések törlésére is, ha az
ügyfél olyan címre akar pénzt felvenni, amely korábban tiltott tevékenységekhez
kapcsolódik.
Az Inlock-számla megnyitásával Ön megerősíti, hogy nem használja a számláját
a fent felsorolt Tiltott tevékenységek egyikére vagy hasonló vagy kapcsolódó
tevékenységekre.
A tevékenységeket a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet végezni
Ön vállalja, hogy nem használja Inlock-fiókját az alábbiakban felsorolt üzleti
tevékenységek vagy tevékenységi kategóriák végzésére a Szolgáltató előzetes
írásbeli hozzájárulása nélkül:
pénzügyi szolgáltatások, beleértve, de nem kizárólagosan pénz vagy kriptopénz
továbbítását, valuta vagy kriptopénz cseréjét vagy kereskedelmét, fizetési
szolgáltatásokat, e-pénz vagy egyéb finanszírozási szolgáltatásokat; fogadási és
szerencsejáték-szolgáltatások;

adományok

és

vallási/spirituális szervezetek;

fogyasztói kölcsönök, beleértve, de nem kizárólagosan a fedezet nélküli vagy
készpénz nélküli hitelnyújtást, illetve készpénzkölcsönöket; befektetési alapok,
ingatlanok kereskedelme vagy brókerszolgáltatások.
Fenntartjuk a jogot, hogy korlátozzuk, felfüggesszük vagy megszüntessük az Ön
Inlock-fiókját,
szolgáltatásait
bármelyikének

ha

saját

a

fenti

hatáskörünkben
vagy

elvégzésére

hasonló

használja

hozzájárulásának megszerzése nélkül.
Felelősségi nyilatkozat

feltételezzük,
vagy
a

hogy

kapcsolódó

Szolgáltató

Ön

az

Inlock

tevékenységek

előzetes

írásbeli

Az Inlock platform, az Ön Inlock fiókja és minden kapcsolódó szolgáltatás
szigorúan "ahogy van" és "ahol elérhető", és a Szolgáltató kifejezetten megtagad
minden

felelősséget.

Ugyanakkor

Ön vállal minden felelősséget bármely

szolgáltatás használatával kapcsolatban, legyen az közvetlen vagy közvetett.
Beleértve, de nem kizárólagosan: az inlock.io weboldalt, az Ön Inlock-fiókját, és
minden kapcsolódó terméket és szolgáltatást, amelyek bármilyen garancia nélkül
használhatók

az

eladhatóság,

hasznosság

vagy

bármilyen

célra

való

alkalmasság tekintetében.
Bizonyos jogrendszerek nem zárják ki a közvetett felelősséget a fogyasztói
szerződésekben, így előfordulhat, hogy ez a szakasz részben vagy egészben nem
vonatkozik Önre.
A felelősség korlátozása
A Szolgáltató, annak operatív partnerei, vagy bármely szerződő fél (beleértve
igazgatóit, tagjait, alkalmazottait és ügynökeit) semmilyen körülmények között
nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, különleges, folyamatos,
példaértékű vagy büntetőjogi kárért, vagy bármilyen más kárért, beleértve, de
nem kizárólagosan, a bevételkiesést, az üzlet elvesztését, a lehetőség elvesztését,
az adatvesztést, akár szerződés, kár vagy egyéb, a használatból eredő kár miatt,
Inlock platform és/vagy Inlock fiók használhatósága vagy hozzáférhetetlensége,
beleértve, de nem kizárólagosan az Inlock, információ vagy bizalom, vagy hiba,
megszakítás, fájlok vagy e-mailek törlése, vírusok miatti meghibásodás, működési
és átviteli késedelem vagy egyéb működési hiba, akár Vis Major, kommunikációs
hiba,

lopás,

korrupció

vagy

jogosulatlan

hozzáférés

a

Szolgáltató

nyilvántartásához, programjaihoz vagy szolgáltatásaihoz.
A Szolgáltató és annak kizárólagos üzemeltetője vagy alvállalkozója (beleértve
annak igazgatóit, tagjait, alkalmazottait és ügynökeit) semmilyen körülmények
között nem vonható felelősségre az inlock.io weboldal vagy az Inlock-fiók
használatából eredő olyan károkért, amelyek meghaladják az Inlock által az Ön
Inlock-fiókjának használatából származó díjakat a káresemény időpontjától
számított hat hónapon belül.

E felelősség korlátozása a jogrendszeren belül a lehető legszélesebb körű. Mivel
egyes

joghatóságok nem tesznek lehetővé bizonyos kivételeket bizonyos

garanciák, korlátozások vagy kizárások alól, előfordulhat, hogy e szakasz egyes
korlátozásai nem vonatkoznak Önre.
Kártalanítás
A törvény legtágabb értelmében Ön vállalja, hogy kártalanítja a Szolgáltatót és
annak működési egységeit vagy alvállalkozóit (beleértve igazgatóit, tagjait,
tagjait, alkalmazottait és ügynökeit) a Szolgáltatót és annak működési egységeit
vagy alvállalkozóit (beleértve igazgatóit, tagjait, alkalmazottait és ügynökeit) az
inlock.io weboldal és/vagy fiók használatából vagy magatartásából eredő
közvetett veszteség vagy követelés miatt, vagy azért, mert Ön megsértette a jelen
Feltételeket.
Jogviták
Ön és mi megállapodunk abban, hogy az inlock.io weboldal vagy az Inlock-fiók
használatából eredő bármely követelésről vagy vitáról a másik felet annak
felmerülésétől

számított

30

napon

belül

írásban

értesítjük.

Ön

és

mi

megállapodunk abban, hogy megpróbáljuk békésen rendezni a vitát és
egyezségre jutni, mielőtt bírósági vagy más fórum elé vinnénk.
Irányadó jog és vitarendezés
A jelen Megállapodásra az Európai Unió, Litvánia törvényei vonatkoznak, és a
Litvánia törvényei szerint kell értelmezni és végrehajtani, tekintet nélkül a
jogválasztási vagy kollíziós szabályokra. Ha a jelen Megállapodásból vagy annak
megszegéséből vita keletkezik, vagy azzal kapcsolatos, és ha a vitát nem lehet
tárgyalásos úton rendezni, azt Litvániában vagy a törvény vagy rendelet által
előírt

más

alkalmazandó

választottbírósági

testület

által

működtetett

választottbírósági eljárás útján kell véglegesen rendezni, és a választottbírák által
hozott ítélet alapján bármely joghatósággal rendelkező bíróság előtt ítéletet lehet
hozni. Ha a jelen megállapodás végrehajtása érdekében bármilyen peres eljárást
indítanak, akkor a nyertes vagy győztes fél jogosult az ügyvédi díjak és az ilyen
eljárással kapcsolatban felmerült egyéb költségek megtérítésére, az őt megillető
egyéb jogorvoslati lehetőségeken túlmenően.

A képviseletről való lemondási eljárás
A törvény legtágabb értelmében Ön és a Szolgáltató megállapodnak abban,
hogy mindkét fél saját vagy egyéni minőségében kezdeményezhet bármilyen
jogvitát a másik féllel szemben, és mindketten lemondanak arról a jogukról, hogy
csoportosan vagy képviseleti módon lépjenek fel a másik féllel szemben. Ezen
túlmenően, ahol a törvény lehetővé teszi, a felek eltérő megállapodásának
hiányában bíróságon kívüli megoldást keresnek.
Ha a csoportos fellépésről vagy képviseletről való lemondás az alkalmazandó
jogrendszer szerint érvénytelen, ez a lemondás érvénytelen, de a Jogi rész többi
része érvényes és végrehajtható marad.
Vegyes rendelkezések
A teljes egyezség. A jelen Általános Szerződési Feltételek teljes megállapodást
hoznak létre Ön és a Szolgáltató között a tárgyban, és hatályon kívül helyeznek
minden korábbi vitát, megállapodást vagy megállapodást Ön és a Szolgáltató
között (beleértve, de nem kizárólagosan a korábbi verziókat).
Elválaszthatóság
Ha a jelen Feltételek bármely részét, illetve annak időről időre történő kiegészítését
bármely jogrendszer szerint részben vagy egészben jogellenesnek, érvénytelennek
vagy

végrehajthatatlannak

minősítették,

a

kikötés

vagy

annak

része

érvénytelennek minősül, és nem válik a jelen Feltételek részévé, de a kikötések
jogszerűsége, érvényessége és végrehajthatósága nem érinti a megállapodás
többi részét, így a megállapodás minden más része hatályban marad.
Amennyiben a jelen Feltételek bármely szakasza vagy része jogellenesnek,
érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, a Felek az adott szakaszt
vagy részt egy olyan jogszerű, érvényes és végrehajtható változattal helyettesítik,
amely ugyanolyan hatású vagy jelentésű, a lehető legszorosabban igazodik a
jelen Feltételek céljához.
Átruházás

A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül Ön nem ruházhatja át és nem
ruházhatja át a jelen Feltételek szerinti jogait vagy kötelezettségeit. Ön elfogadja,
hogy a Szolgáltató a jelen Feltételek egészét vagy egy részét átruházhatja,
beleértve,

de

nem

kizárólagosan:

(i)

egy

leányvállalatra

vagy

kapcsolt

vállalkozásra (ii) a Szolgáltató részvényeinek, üzletágának vagy eszközeinek
felvásárlójára; (iii) az egyesülést követően.
Irányításváltás
Abban az esetben, ha a Szolgáltató összeolvad egy harmadik féllel, vagy egy
harmadik fél felvásárolja azt, fenntartjuk a jogot, hogy az Önről tárolt adatokat az
összeolvadás,

felvásárlás,

eladás

keretében

történő

változás

részeként

továbbítsuk.
Vis maior
A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget semmilyen
késedelemért, üzemzavarért vagy szolgáltatáskiesésért, amely közvetlenül vagy
közvetve az ellenőrzésén kívül eső körülményekből ered, beleértve, de nem
kizárólagosan,

a

katasztrófa,

polgári

vagy

katonai

cselekmények,

terrorcselekmények, polgári akciók, háború, sztrájk és egyéb munkabeszüntetés,
tűz, távközlési hiba, vagy internetszolgáltatás, vagy hálózati szolgáltatások,
eszközhiba és/vagy szoftverhiba, egyéb katasztrófák, és bármely hasonló, az
ellenőrzésünkön kívül eső esemény miatt bekövetkező késedelmeket vagy
hibákat.
Érvényesség lejárta. A jelen Feltételek minden szakasza természetesen túlmutat a
jelen Feltételek érvényességén és megszűnésén, beleértve, de nem kizárólagosan
az Inlock fiók felfüggesztése és megszüntetése szakaszokat, az inlock.io weboldal
használatát, a Szolgáltatóval való vitákat, valamint az általános szakaszokat, a
jelen Feltételek lejárata.
A szakaszok jelölései csak kényelmi célokat szolgálnak, nem rendelkeznek további
jelentéssel vagy jelentőséggel.
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