Raiffeisen Bank elemzések

Jogi felelősségvállalási nyilatkozat és Használati Feltételek
Érvényes és hatályos 2018. január 3-tól

Kijelentések és hozzájárulás
1.

Alulírott kijelentem, hogy a Raiffeisen elemzések regisztrációs űrlapján az általam megadott információk a
valóságnak megfelelnek, és a Raiffeisen Bank elemzéseire vonatkozó Használati Feltételeknek megfelelően
személyes hozzáférést kérek a Raiffeisen Bank elemzéseinek tartalmához (azaz a pénzügyi elemzésekhez,
kutatásokhoz és az ahhoz kapcsolódó Raiffeisen Bank egyéb publikációihoz). Tudomásul veszem, és teljes
mértékben elfogadom a Raiffeisen Bank elemzéseire vonatkozó jelen dokumentum részét képező Használati
Feltételeket.

Tájékoztattak,

hogy

ezen

elemzési

tájékoztatási

szolgáltatásról

a

raiffeisen.research@raiffeisen.hu címre küldött elektronikus értesítéssel bármikor leiratkozhatok.

2.

Tudomásul veszem, hogy a jelen regisztrációs űrlapon általam megadott személyes adataimat az elemzési
tájékoztatási szolgáltatással összefüggésben a Bank a következő célokból jogosult felhasználni: a Raiffeisen
Bank elemzéseihez való személyes hozzáférés biztosításához szükséges jogosultság ellenőrzése, a
szolgáltatások Használati Feltételeknek megfelelő nyújtása, valamint a velem való kapcsolatfelvétel a
szolgáltatásokkal összefüggésben. Tájékoztattak, hogy a Raiffeisen Bank elemzéseinek használatával
kapcsolatos adataimat (pl. milyen oldalak és dokumentumok kerültek lehívása) összegyűjtsék és feldolgozzák
a Raiffeisen Bank online felületének műszaki és tartalmi optimalizálásához, valamint felhasználják a
felhasználói viselkedés elemzéséhez, valamint abból a célból, hogy a Raiffeisen Bank ajánlatot készítsen a
regisztrációs űrlapon esetlegesen megadott munkaadóm számára a Raiffeisen Bank elemzéseinek állandó
használatával kapcsolatban

3.

Amennyiben a regisztrációs űrlapon adatokat közöltem arról a nem természetes személyről, akinek a
képviseletében regisztráltam a regisztrációs űrlapon, tudomásul veszem, hogy a személyes adataimat és a
felhasználói viselkedésemre vonatkozó adataimat
(i)
a képviselt jogi személy felé is továbbíthatják a fent említett célokból; valamint
(ii)
továbbíthatják a Raiffeisen Bank valamennyi szervezeti egységéhez az általam képviselt jogi
személy és az Raiffeisen Bank közötti üzleti kapcsolat létrehozása vagy a meglévő üzleti
kapcsolat bővítése érdekében. Az adataim ilyen célú továbbítását bármikor megtilthatom a
raiffeisen.research@raiffeisen.hu címre küldött elektronikus értesítővel.

Használati Feltételek

Az alábbi feltételek Raiffeisen elemzési tájékoztatási szolgáltatás használatára vonatkoznak (továbbiakban:
„Használati Feltételek”).
A Raiffeisen Bank online felületén (továbbiakban: „Honlap”) a Raiffeisen Bank Zrt. (továbbiakban: „BANK”)
hozzáférést biztosít az Elemzési Főosztály – a Bank szervezeti egysége – által készített és közreadott kiadványokhoz
(Raiffeisen elemzési tájékoztatási szolgáltatás).
Ezek a kiadványok pénzügyi elemzések / pénzügyi kutatások (továbbiakban együttesen: „Kutatás”), az alábbi
jogszabályokban meghatározott értelemben:
(i)

a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. április 25.) a 2014/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és
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(ii)
(iii)

(iv)
(v)
(vi)

működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében
történő kiegészítéséről, vagy
az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök
piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról („MiFID II”), és
a Bizottság (EU) 2017/593 felhatalmazáson alapuló irányelve (2016. április 7.) a 2014/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az ügyfelek pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek
védelme, a termékirányítási kötelezettségek, valamint a díjak, jutalékok vagy pénzbeli és nem pénzbeli
juttatások nyújtására vagy átvételére alkalmazandó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről,
valamint
a befektetési szolgáltatási tevékenységhez, illetve a kiegészítő szolgáltatáshoz kapcsolódó ösztönzőkről
szóló 15/2017. (VI. 30.) NGM rendelet,
a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény („Bszt.”),
a tőkepiacokról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”),

a (i)-(vi) pontokban foglaltak a továbbiakban együttesen: „Jogszabályok”.
A Jogszabályok 2018. január 3-i hatályba lépésével bizonyos feltételek előírhatják, hogy azok a jogi személyek,
amelyek a MiFID II hatálya alá tartoznak, a Raiffeisen elemzési tájékoztatási szolgáltatás keretében kutatási
anyagokat csak előzetes regisztráció és díjfizetés ellenében kaphatnak.
1. Általános használati feltételek
1.1. A Honlapon a Raiffeisen elemzési tájékoztatási szolgáltatás keretében közzétett vagy elérhető Kutatási
kiadványok, információk, szolgáltatások, linkek, funkciók, alkalmazások vagy programok (továbbiakban: „Honlap
Tartalma”) használatának a feltétele – adott esetben figyelemmel a 2.4. pont rendelkezéseire –, hogy a felhasználó
személyesen regisztráljon a Honlapon, valamint hogy a BANK aktiválja a felhasználó Honlaphoz való hozzáférését
(továbbiakban: „Aktiválás”).
1.2. A felhasználó minden esetben magánszemély, azonban a Honlapra történő regisztráció során a felhasználó
adott esetben köteles megjelölni azt a nem természetes jogi személyt vagy munkáltatót, akinek a képviseletében eljár
(a továbbiakban: „Munkáltató”).
1.3. Az EU/EGT területén kívüli személyek azzal a feltétellel férhetnek hozzá a Raiffeisen elemzési tájékoztatási
szolgáltatás keretében közzétett honlap tartalomhoz, hogy a használat megengedett a felhasználó országának a
helyi törvényei szerint, valamint hogy a Honlap Tartalmának a használata nem kapcsolódik sem közvetlenül, sem
közvetetten befektetési szolgáltatások vagy kiegészítő szolgáltatások nyújtásához..
1.4. A nem természetes személy / vállalati ügyfél képviseletében regisztrált felhasználó a Honlap Tartalmát kizárólag
a Munkáltató szakmai tevékenységével összefüggésben használhatja, személyes célokra nem, ennek megfelelően. a
regisztrációt megelőzően a felhasználó köteles a Munkáltató előzetes hozzájárulását beszerezni a Honlap
Tartalmának a használatához.
1.5. Az olyan magánszemély, aki a Honlap Tartalma használatának szempontjából nem áll munkaviszonyban
valamely társasággal és nem tagja a társaság ügyvezető vagy felügyelő testületének, a Honlap Tartalmát szakmai és
magán célokra egyaránt felhasználhatja.
1.6. 2018. január 3-i hatályba lépésükkel a 2014/65/EU irányelv és egyéb Jogszabályok bizonyos feltételek esetén
előírhatják, hogy azok a jogi személyek, amelyek a MiFID II hatálya alá tartoznak, pénzügyi elemzéseket és egyéb
Elemzéseket kizárólag díjfizetés ellenében kaphatnak. Következésképpen a BANK fenntartja a jogot, hogy azoknak
a jogi személyeknek a részére, amelyek a MiFID II hatálya alá tartoznak, és a székhelyük az EU/EGT területén
található („MiFID II által Érintett Jogi Személy”), 2018. január 3-tól kezdődően kizárólag díjfizetés ellenében
biztosítson hozzáférést a Honlap tartalmához.
1.7. A MiFID II szabályokat a felhasználó illetve MiFID II által Érintett Jogi Személy lakóhelye vagy székhelye szerinti
országban végrehajtó helyi törvényektől függően, ilyen MiFID II által Érintett Jogi Személy lehet például: hitelintézet,
befektetési vállalkozás, értékpapírral kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó cég, egyes biztosítók, egyes alapkezelők,
valamint egyes alternatív befektetési alapkezelők (ABAK), nem magyarországi székhelyű befektetési vállalkozás vagy
hitelintézet fióktelepe.
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1.8. A Honlap használatára történő regisztráció során a felhasználó köteles adott esetben információkat adni a
Munkáltatóról. Emellett a felhasználó köteles tájékoztatni a BANK-ot a regisztrációs űrlapon (lásd a 6.1. pontot) arról,
hogy a Munkáltató MiFID II által Érintett Jogi Személy-e vagy sem, valamint hogy az (EU) 2017/593 felhatalmazáson
alapuló irányelv szerinti Elemzésekre történő előfizetés kizárólag az adott MiFID II által Érintett Jogi Személy általi
díjfizetés ellenében megengedett-e.
1.9. Az 1.8. pont szerinti tájékoztatás alapján a BANK a Munkáltatóval történt kapcsolatfelvételt követően döntést
hoz arról és – adott esetben – szerződésszerűen vállalja, hogy a Honlap Tartalmára való előfizetést ingyenesen
biztosítja-e.
1.10. A BANK a Honlap ingyenes használatát jogosult bármikor egyoldalúan, indoklás nélkül azonnali hatállyal
felmondani. A BANK a felmondásról e-mailben értesíti a felhasználót.
2. Aktiválás
2.1. MiFID II által Érintett Jogi Személy képviseletében eljáró felhasználó esetén a Kutatási szolgáltatások (3. pont)
igénybevételének az aktiválása a MiFID II által Érintett Jogi Személy és a BANK között írásban megkötött szerződés
feltételei szerint történik. Természetes személyek és az olyan jogi személyek esetén, amelyek nem állnak kapcsolatban
MiFID II által Érintett Jogi Személlyel, illetve nem minősülnek ilyen személynek – vagyis különösen magánszemély
ügyfelek, valamint a MiFID II hatálya alá nem tartozó vállalati ügyfelek és intézményi befektetők esetén – az ügyfél
Honlaphoz való hozzáférését biztosító fiók azonnal aktiválásra kerül.
2.2. A BANK e-mailben értesíti a felhasználót az Aktiválásról illetve annak elutasításáról, amely utóbbi döntését nem
szükséges indokolnia.
3. A Honlap használata
3.1. MiFID II által Érintett Jogi Személy képviseletében eljáró felhasználó esetén a Honlap Tartalmának a felhasználó
általi rendszeres használata a BANK és a MiFID II által Érintett Jogi Személy között megkötött szerződés alapján,
annak feltételei szerint történik.
3.2. MiFID II által nem érintett jogi személy képviseletében eljáró felhasználó esetén a Honlap Tartalmának a
felhasználó általi rendszeres használatára a Használati Feltételek az irányadóak.
3.3. A rendszeres használat legkésőbb a BANK és a MiFID II által Érintett Jogi Személy között megkötött szerződés
felmondásával megszűnik. Ezt megelőzően a BANK jogosult a használatot bármikor korlátozni vagy megszüntetni a
BANK és a MiFID II által Érintett Jogi Személy közötti szerződésben foglalt feltételek szerint.
3.4. A rendszeres használat megszűntével a BANK letiltja a felhasználó Hozzáférési Adatait, és a felhasználó
elveszíti a Honlap Tartalmához való hozzáférési jogát.
4. Használati Jog
4.1. A BANK a Használati Feltételek szerint biztosítja a felhasználó részére a Honlap Tartalmához való hozzáférés
jogát. Ez a jog a BANK által bármikor visszavonható, másra át nem ruházható és nem kizárólagos („Használati
Jog”). Olyan MiFID II által Érintett Jogi Személy esetén, amely a Honlap Tartalmára díjfizetés ellenében való előfizetés
tárgyában írásbeli szerződést kötött a BANK-kal (1.9. pont), a díjfizetés kötelezettség kizárólag a jogi személyt terheli.
4.2. A BANK fenntartja a jogot, hogy a felhasználótól megtagadja a Honlap Tartalmához való hozzáférést,
különösen amennyiben a felhasználó a Honlapra való regisztráció során valótlan vagy hiányos adatokat ad meg, a
Honlap Tartalmának harmadik személy részére történő indokolatlan továbbítása vagy a Használati Feltételeknek a
felhasználó általi egyéb megsértése esetén, valamint adott esetben a BANK és a MiFID II által Érintett Jogi Személy
között fennálló szerződés (3.1. pont) rendelkezéseinek a jogi személy általi megsértése esetén.
5. A felhasználó jogai és kötelességei
5.1. A Honlap Tartalmának a használata során a felhasználó köteles kellő körültekintéssel eljárni, és különösen az
alábbi előírásokat betartani:
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a) A Hozzáférési Adatok bizalmas kezelése. Biztosítani kell, hogy illetéktelen harmadik személyek ne férhessenek
hozzá ezekhez az adatokhoz. A Hozzáférési Adatok személyhez kötöttek, és kizárólag a regisztrált felhasználó
jogosult azok használatára.
b) Amennyiben felmerül a gyanú, hogy a Hozzáférési Adatok esetleg illetéktelen harmadik személy tudomására
jutottak, a BANK jogosult azonnali hatállyal, előzetes értesítés nélkül letiltani a Hozzáférési Adatokat.
c) A felhasználó köteles a Használati Feltételeket és a biztonsági előírásokat betartani.
d) A felhasználó köteles gondoskodni a BANK által biztosított szolgáltatások elérésére használt informatikai
eszközeinek műszakilag kifogástalan állapotáról. A felhasználó informatikai eszközei semmiképpen nem tehetik ki
potenciálisan ártalmas hatásnak („vírusok”, stb.) a BANK műszaki eszközeit (hardver, szoftver). Bármilyen típusú
szoftvert kizárólag maximálisan megbízható szállítótól lehet beszerezni.
e) A felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni a BANK-ot a regisztrációs folyamat során megadott
információkban bekövetkezett bármely változásról, különösen azon adatok tekintetében, amelyek alapján a
felhasználó vagy Munkáltató / MiFID II által Érintett Jogi Személy jogosult vagy nem jogosult az (EU) 2017/593
felhatalmazáson alapuló irányelv szerinti Elemzésekhez való ingyenes hozzáférésre, a Honlapon az adatmódosítási
űrlapon.
f) A felhasználó kijelenti, hogy a Honlaphoz való hozzáférés és a Honlap Tartalmának a megismerése jogszerű a
felhasználó részéről, valamint hogy a felhasználó székhelye vagy lakóhelye szerinti ország joga szerint nincsenek
korlátozások érvényben a Honlaphoz való hozzáférés és az ott rendelkezésre bocsátott tartalom felhasználása
tekintetében.
5.2. A BANK kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül a Honlap Tartalma vagy annak bármely
része nem továbbítható harmadik személy részére, az adott Munkáltató üzleti tevékenységének
a körébe tartozó harmadik személyek részére sem.
5.3. A felhasználó jogosult bármikor a Honlap Tartalmához való hozzáférési jogát a fel-, és leiratkozási felületen
megszüntetni
6. Egyéb rendelkezések

6.1. A jelen Használati Feltételek és a Honlap szempontjából a jognyilatkozat a BANK honlapjára vonatkozó
hivatkozásai a Honlapra tett hivatkozásként értendőek.
6.3. A BANK műszaki eszközein a Honlap használata érdekében szükséges karbantartási munkák a Honlap
használatának átmeneti korlátozását tehetik szükségessé. Amennyiben ilyen korlátozás a 8:00 óra és 18:00 óra
közötti időszakban válik szükségessé, a BANK – amennyiben lehetséges – előzetesen tájékoztatja a felhasználót, pl.
a BANK megfelelő kommunikációs csatornáin keresztül küldött értesítéssel.
6.4. Adatvédelem: A felhasználó által a regisztrációs űrlapon megadott személyes adatok feldolgozásra kerülnek a
Honlaphoz való személyes hozzáférés szükséges követelményeinek az ellenőrzése, a Használati Feltételekkel
kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, és a Honlap kapcsán nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben a felhasználóval
történő kapcsolatfelvétel érdekében, valamint továbbításra kerülhetnek a Munkáltató részére is ilyen célból. Továbbá
a felhasználó Honlap használatára vonatkozó adatok, mint például a site-ok és dokumentumok behívása,
feldolgozásra kerülnek a Honlap technikai és tartalmi optimalizációja érdekében, valamint a felhasználói viselkedés
elemzése is feldolgozásra kerül és továbbításra kerülhet a felhasználó Munkáltatója felé ugyanebből a célból.
Kivéve a Honlaphoz történő ingyenes hozzáférés biztosítása esetén (3. pont szerinti rendszeres használat) – a BANK
jogosult gyűjteni, feldolgozni és a Munkáltató részére továbbítani a felhasználó személyes adatait és használattal
kapcsolatos adatait a Honlaphoz való állandó hozzáférés Munkáltató részére történő felajánlása érdekében (amint
az a regisztrációs űrlapon is jelzésre kerül).
Az egyértelműség kedvéért a felhasználó személyes adatainak vagy a Honlap használatára vonatkozó adatainak a
Munkáltató részére történő továbbítása nem érinti azokat a természetes személyeket, akik nem kötelesek
munkáltatójukkal kapcsolatos adatokat megadni a regisztrációs űrlapon. A BANK jogosult a felhasználó említett
személyes adatait és Honlap használatára vonatkozó adatait a BANK-on belül az ügyfélkapcsolatokért felelős
szervezeti egység részére továbbítani, a BANK és a felhasználó Munkáltatója között üzleti kapcsolat létesítése – vagy
meglévő üzleti kapcsolatuk bővítése – érdekében.
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A Honlapon történő regisztrációval a felhasználó elfogadja és tudomásul veszi az adatok fentiekben meghatározott
feldolgozását és továbbítását.
Egyebekben a felhasználók adatainak kezelésére a Bank Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak megfelelően
irányadók (https://www.raiffeisen.hu/documents/global/raiportal/pdf/adatvedelmi_tajekoztato.pdf ).

6.5. Amennyiben a Használati Feltételek bármely rendelkezése vagy annak része érvénytelennek vagy
végrehajthatatlannak bizonyul vagy azzá válik, ez semmilyen módon nem érinti, és nem csökkenti a többi rendelkezés
érvényességét és végrehajthatóságát. Az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést a felek olyan érvényes és
végrehajtható rendelkezéssel pótolják, amely a lehető legközelebb áll a feleknek az érvénytelen vagy
végrehajthatatlan rendelkezésben kifejezett szándékához.
6.6. A BANK a Használati Feltételekkel összefüggésben nyújtott szolgáltatásért való felelőssége korlátozott, és a
BANK szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával közvetlenül okozott tényleges károk erejéig terjed.
6.7. A Használati Feltételek kizárólag írásban módosíthatók. A BANK azonban elektronikus formában is jogosult a
Használati Feltételeket érintő módosításokat javasolni.
6.8. A Használati Feltételekre, valamint az abból eredő vagy azzal kapcsolatos valamennyi nem szerződésszerű
kötelezettségre és azok értelmezésére vonatkozóan Magyarország törvényei az irányadóak. A jelen megállapodással
kapcsolatosan felmerült vitás ügyeket felek megkísérlik kölcsönös megegyezés útján rendezni, melynek sikertelensége
esetén – a jelen pont következő bekezdésében meghatározott kivételekkel – kikötik a Magyar Kereskedelmi- és
Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság kizárólagos illetékességét. A jelen megállapodás a
választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény szempontjából egyben választottbírósági szerződésnek is minősül.
A jelen megállapodásból eredő pénzkövetelési igényüket a felek fizetési meghagyásos eljárás útján is érvényesíthetik,
amennyiben pedig jelen szerződéssel összefüggésben esetlegesen váltó kerül kiállításra, felek a váltókövetelést is
érvényesíthetik fizetési meghagyásos eljárás útján. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy hatáskörtől
függően a fizetési meghagyásos eljárás perré alakulása esetén a peres eljárásra – akár váltókövetelés alapján indult
az eljárás, akár nem – felek a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság, illetve a Győri Törvényszék kizárólagos
illetékességét kötik ki.
A jelen Használati Feltételek mellett a BANK mindenkori Általános Üzleti Feltételei (ÁÜF) és Befektetési
Üzletszabályzata (BÜSZ) alkalmazandó. A felhasználó ezennel tudomásul veszi és elismeri az ÁÜF és BÜSZ
alkalmazhatóságát.
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