A Díjnet Zrt.
Általános Szerződési Feltételei
a CSEKKOLÓ szolgáltatás igénybevételéhez
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Az ÁSZF célja

1.1

A CSEKKOLÓ-szolgáltatás igénybevétele során az Ügyfél (a továbbiakban: Igénybevevő) és a Díjnet Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045817, a továbbiakban: Díjnet) jogait és kötelességeit, illetve az
Igénybevevő számára fontos információkra irányuló tájékoztatást a jelen Általános
Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák.

1.2

A jelen ÁSZF-et a Díjnet ÁSZF-jével („Az elektronikus számla kiállításáról, és annak
bemutatásának
igénybevételéről
szóló
általános
szerződési
feltételek”,
https://www.dijnet.hu/ekonto/control/aszf) összhangban, arra tekintettel kell értelmezni. Azokban a kérdésekben, amelyekről a jelen ÁSZF nem rendelkezik, a Díjnet „általános” ÁSZF-je az irányadó.
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Definíciók

ÁSZF: A CSEKKOLÓ-szolgáltatáshoz kapcsolódó jelen általános szerződési feltételek.
Díjnet-rendszer: a „dijnet.hu” internet domain alatt működő, bárki számára elérhető, elsősorban elektronikus számlabemutatási és -fizetési funkciót ellátó informatikai rendszer.
Díjnet-szolgáltató: A Díjnet Zrt. (székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109.; cégjegyzékszáma: 01-10-045817), amely a Díjnet-rendszer tulajdonosa és működtetéséért felelős.
Díjnet-szolgáltatás: A Díjnet-szolgáltató által az Ügyfél részére a Díjnet-rendszeren keresztül nyújtott elektronikus szolgáltatás.
Ügyfél: Az a szerződőképes természetes vagy jogi személy, aki/amely a Díjnet-rendszerben
felhasználóként regisztrált és a Szerződést megkötötte a Díjnet-szolgáltatóval.
Igénybevevő: A Díjnet-szolgáltatóval szerződött azon Ügyfél, aki a CSEKKOLÓ szolgáltatást igénybeveszi.
Számlakibocsátó: Azon közüzemi, pénzügyi, távközlési vagy egyéb szektorban működő
szolgáltató, amely a Díjnet-szolgáltatóval kötött szerződése alapján lehetőséget biztosít ügyfelei számára arra, hogy a Díjneten keresztül vegyék át, érhessék el és fizessék meg Számláikat.
Szerződés: A Díjnet-szolgáltató és az Ügyfél közötti, a Díjnet-szolgáltatások igénybevételére
irányuló egyedi szerződés.
CSEKKOLÓ-szolgáltatás: A CSEKKOLÓ-szolgáltatás a Díjnet-szolgáltató ingyenes, online, pénzforgalmi szolgáltatásnak nem minősülő kényelmi szolgáltatása, amely a Díjnetrendszerben bemutatott és kifizetett számlákhoz kapcsolódik, és azok egyszerű áttekinthetőségét, ellenőrzését, elemzését, rendszerezését, illetve nyomonkövetését szolgálja az Igénybevevő által megadott és a CSEKKOLÓ-rendszerben rögzített elemzési szempontok alapján.
CSEKKOLÓ-rendszer: A Díjnet-szolgáltató által a Díjnet-rendszer felületén, önálló menüpontból („CSEKKOLÓ”) elérhető webes felület, amelyre az Igénybevevőnek külön regiszt-
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rálnia kell.
CSEKKOLÓ Szerződés: A Díjnet-szolgáltató és az Igénybevevő között, a CSEKKOLÓszolgáltatás igénybevételére létrejött egyedi szerződés.
Csatlakozott Partner: A CSEKKOLÓ-szolgáltatáshoz csatlakozó és a Díjnet-szolgáltatótól
különböző más természetes és jogi személy, aki a saját ügyfelei számára biztosítja a
CSEKKOLÓ-szolgáltatás igénybevételének lehetőségét.
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A CSEKKOLÓ-szolgáltatás

3.1

A CSEKKOLÓ-szolgáltatás használatával az Igénybevevő a Díjnet-rendszerben
bemutatott, kifizetett számláit egyszerűen áttekintheti, ellenőrizheti, nyomon
követheti, valamint a CSEKKOLÓ-szolgáltatás felületén meghatározott kategóriák
szerint összesítheti. A szolgáltatás grafikus megjelenésének (színkódok, ábrák,
grafikonok, táblázatok, listák) segítségével az Igénybevevő meg tudja különböztetni a
befizetett és kategorizált számlaadatokat.

3.2

A CSEKKOLÓ-szolgáltatás az Igénybevevő CSEKKOLÓ regisztrációját követően a
Díjnet-rendszeren belül létrehozott, külön menüpontból („CSEKKOLÓ”) elérhető
felületen jeleníti meg a Díjnet felületen bemutatott és ki is fizetett számlák adatait (pl.
számla összege, számlakibocsátó partner neve, tranzakció dátuma).

3.3

A CSEKKOLÓ-rendszerben a számlákhoz kapcsolódó adatok az Igénybevevő
CSEKKOLÓ regisztrációját megelőző legfeljebb második naptári év január 1-től, azt
követően pedig az aktuális dátumot megelőző legfeljebb 72 hónapig jelennek meg.

3.4

Az Igénybevevőnek lehetősége van arra is, hogy a Díjnet-rendszeren kívüli egyéb, a
CSEKKOLÓ-szolgáltatáshoz Csatlakozott Partner rendszerein keresztül végrehajtott
tranzakciók (kiadások, bevételek) közül mindazokat a CSEKKOLÓ-rendszerbe
felvigye, rögzítse, amelyet az Igénybevevő beállít.

3.5

Az Igénybevevő a CSEKKOLÓ-szolgáltatáshoz Csatlakozott Partner(ek)nél keletkezett és nyilvántartott kiadásaival és bevételeivel kapcsolatos adatait – önkéntes elhatározása alapján – összekapcsolhatja a dijnet.hu honlapon elérhető CSEKKOLÓszolgáltatással, amelyet követően a Csatlakozott Partnernél nyilvántartott befizetései is
megjelennek a CSEKKOLÓ-szolgáltatás nyilvántartásában. E megjelenésnek azonban
az a feltétele, hogy az Igénybevevő a Csatlakozott Partner(ek)nél is rendelkezzen önálló regisztrációval és a saját számlaadatai összekapcsolásáról kifejezett nyilatkozatával
megerősítve döntsön. Ezt követően az Igénybevevő számára az általa összekapcsolt,
aggregált adatok grafikus módon, interaktív diagramok, listák és táblázatok formájában elérhetővé válnak.

4

A CSEKKOLÓ Szerződés létrejötte

4.1

A CSEKKOLÓ-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy az Igénybevevő mint
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Ügyfél és a Díjnet-szolgáltató között a Díjnet-rendszer használatára, a Díjnetszolgáltatások igénybevételére vonatkozóan legyen érvényes Szerződés, és az Igénybevevő a Díjnet-rendszerbe rendelkezzen online regisztrációval a www.dijnet.hu felületen. A Díjnet-rendszeren belül az Igénybevevőnek a CSEKKOLÓ-szolgáltatásra külön kell regisztrálnia, amely során el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et. A CSEKKOLÓszolgáltatás használatára a Díjnet-szolgáltató és az Igénybevevő között a Szerződéstől
eltérő, külön szerződés jön létre.
4.2

A CSEKKOLÓ Szerződés az Igénybevevő által a Díjnet-rendszerben kezdeményezett
és elvégzett regisztrációt követően, a CSEKKOLÓ-szolgáltatás aktiválásáról a Díjnetszolgáltató által elektronikus levélben küldött visszaigazolás megküldésével jön létre.

4.3

A CSEKKOLÓ Szerződés létrejöttének tényét, időpontját és a CSEKKOLÓ Szerződés
azonosításához szükséges adatokat a Díjnet-szolgáltató rögzíti és tárolja. Külön szövegezett szerződést a Díjnet-szolgáltató nem rögzít, az Igénybevevő a szerződéskötési
jognyilatkozatát internetes felületen teszi meg és juttatja el a Díjnet-szolgáltatóhoz.

4.4

Tekintettel arra, hogy a CSEKKOLÓ Szerződés létrehozatala során az Igénybevevőnek adatokat nem kell megadnia, az esetleges adatbeviteli hibák kijavítását a Díjnetszolgáltatónál kérheti az általános szabályoknak megfelelően.

4.5

A CSEKKOLÓ Szerződés határozatlan időtartamra jön létre.
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A CSEKKOLÓ-szolgáltatás általános igénybevételének feltételei

5.1

A CSEKKOLÓ-rendszerben az Igénybevevő által kezdeményezett számlabefizetések
megjelennek, függetlenül a megbízás, a szolgáltató/kedvezményezett felé történő tényleges teljesítésétől, vagy annak elmaradásától, esetleges visszautasításától.

5.2

A CSEKKOLÓ-szolgáltatás felületén a számlabefizetés megjelenítése nem minősül a
számlabefizetés teljesítése igazolásának, és igazolás céljára nem használható fel. A
CSEKKOLÓ-szolgáltatás webes felületén bemutatott számlaadatok és képek nem tekinthetőek a számlabefizetés igazolásának, ezért a webes felületről kinyomtatott képek
sem alkalmasak a befizetés megtörténtének igazolására.

5.3

Egy adott számlabefizetés a CSEKKOLÓ-szolgáltatás webes felületén legkésőbb a
számlabefizetés Díjnet rendszerben történő megjelenését követő munkanapon jelenik
meg.
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A CSEKKOLÓ-szolgáltatás díja

6.1

A Díjnet-szolgáltató a CSEKKOLÓ-szolgáltatást díjmentesen biztosítja Ügyfelei
számára.
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A CSEKKOLÓ-szolgáltatás megszűnése
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7.1

A CSEKKOLÓ-szolgáltatás felmondása az Igénybevevő által

7.1.1 Az Igénybevevő a CSEKKOLÓ-szolgáltatásra irányuló CSEKKOLÓ Szerződését
bármikor felmondhatja




a www.dijnet.hu felületre történt belépését követően a „CSEKKOLÓ” menüpont
alatt, a CSEKKOLÓ regisztrációja törlésével, a „Megszüntetem” gombra
kattintással,
postai levélben, a Díjnet postacímén (1117 Budapest, Budafoki út 107-109.), vagy
elektronikus levélben a Díjnet ügyfélszolgálatának e-mail címén
(ugyfelszolgalat@dijnet.hu).

7.1.2 Az Igénybevevő felmondása folytán a CSEKKOLÓ Szerződés megszűnik, és a Díjnetszolgáltató törli az Igénybevevő CSEKKOLÓ-szolgáltatásának regisztrációját, törli az
Igénybevevő CSEKKOLÓ-rendszerbe feltöltött adatait. A Díjnet-szolgáltató a törlésről elektronikus levélben tájékoztatja az Igénybevevőt. Az Igénybevevő felmondása e
tájékoztató levél megküldése napján hatályosul.
7.2

A CSEKKOLÓ-szolgáltatás felmondása a Díjnet-szolgáltató által

7.2.1 A Díjnet-szolgáltató jogosult a CSEKKOLÓ Szerződést 30 napos felmondási idővel
felmondani, amelyről elektronikus levélben értesíti az Igénybevevőt.
7.3

Amennyiben a Díjnet-szolgáltató és az Ügyfél közötti Szerződés megszűnik, az Ügyfél Díjnet-rendszerhez tartozó regisztrációja törlésre kerül, vagy amennyiben az
Ügyfél nem rendelkezik „aktív” státuszú Díjnet fiókkal, a CSEKKOLÓ-szolgáltatás
elérésének és igénybevételének lehetősége megszűnik. A Díjnet-szolgáltatás
megszűnése a CSEKKOLÓ-szolgáltatás megszűnését vonja maga után.

7.4

A CSEKKOLÓ-szolgáltatás megszűnése nem eredményezi az Ügyfél Díjnet
Szerződésének megszűnését, és az egyéb Díjnet-szolgáltatásokhoz való hozzáférését.

7.5

Amennyiben az Igénybevevő a CSEKKOLÓ-szolgáltatáshoz Csatlakozott Partner által
kezelt adatait a www.dijnet.hu weboldalon elérhető CSEKKOLÓ-szolgáltatásban
összekapcsolta, a CSEKKOLÓ-szolgáltatás megszűnésével az összekapcsolás is
megszűnik és a Díjnet-rendszerből származó összekapcsolt adatok törlésre kerülnek. A
CSEKKOLÓ-szolgáltatás megszűnése nem eredményezi, hogy az Igénybevevő a más
Csatlakozott Partner(ek) rendszeréből származó összekapcsolt adatai is törlésre kerülnének. Az ilyen összekapcsolások továbbra is fennmaradnak.
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A CSEKKOLÓ-szolgáltatás szüneteltetése, felfüggesztése

8.1

A Díjnet-szolgáltató az érdekkörén kívül felmerült elháríthatatlan akadály (vis maior),
vagy technikai okok miatt jogosult a CSEKKOLÓ-szolgáltatás szüneteltetésére,
felfüggesztésére, amelyről a www.dijnet.hu felületen ad tájékoztatást.
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8.2

A CSEKKOLÓ-szolgáltatást a Díjnet akkor is felfüggesztheti, ha neki fel nem róható
okból a szolgáltatást nem tudja biztosítani.

8.3

A Díjnet-szolgáltató 90 napos határidővel történő előzetes értesítés mellett jogosult a
CSEKKOLÓ-szolgáltatás nyújtását bármikor befejezni, amelyről ügyfeleit a honlapján
elhelyezett közlemény útján értesíti.
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Tájékoztatás, panaszkezelés

9.1

A Díjnet-szolgáltató a jelen ÁSZF-ben rögzített, CSEKKOLÓ szolgáltatásáról, annak
igénybevételi és teljesítési szabályairól, magyar nyelven a honlapján ad tájékoztatást.

9.2

A Díjnet-szolgltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, amelyről a
meglévő és a potenciális Igénybevevőket a honlapján keresztül tájékoztatja.

9.3

Az Igénybevevő a CSEKKOLÓ-szolgáltatással kapcsolatban felmerült panaszát az
alábbi módok valamelyikén jelezheti a Díjnet-szolgáltató számára:
 postai levélben, a Díjnet postacímén (1117 Budapest, Budafoki út 107-109.), vagy
 e-mailben, a www.dijnet.hu-ról is elérhető ugyfelszolgalat@dijnet.hu e-mail
címre írt elektronikus levelében.
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Az Igénybevevő felelőssége, jogai

10.1

A CSEKKOLÓ-szolgáltatásba való belépéshez is szükséges, a Díjnet-szolgáltatás
bejelentkezéskor használt felhasználónév és jelszó más személy részére nem adható át,
másnak tudomására nem hozható, az ebből, valamint a más jogosult nevére szóló
készpénz-helyettesítő fizetési eszköz jogosulatlan használatából eredő visszaélésekért,
károkért a Díjnet-szolgáltató felelősséget nem vállal.
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A Díjnet-szolgáltató felelőssége, jogai

11.1

A CSEKKOLÓ-szolgáltatás teljesítésének a Díjnet-szolgáltató érdekkörén kívülálló
okból bekövetkező hibájáért, a szolgáltatás Díjnet-szolgáltatónak fel nem róható és
hatókörén kívüli okból történő kiesése és hibás működése miatt a Díjnet-szolgáltató
nem felel, különösen, ha a hiba oka, hogy az Igénybevevő nem tett maradéktalanul
eleget a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak.

11.2

Amennyiben az Igénybevevő részéről a jelen ÁSZF-ben foglaltak nem kerülnek
betartásra, úgy a Díjnet a CSEKKOLÓ-szolgáltatás Igénybevevő általi elérhetőségét
letilthatja.

11.3

A CSEKKOLÓ-rendszer üzemeltetésével kapcsolatos, az Igénybevevő által a 8.3
pontban meghatározott módon bejelentett súlyos hiba esetén a Díjnet-szolgáltató
köteles a fennálló hiba okát meghatározni, és elhárítani.
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11.4

A Díjnet-szolgáltató nem felel az általa vállalt szolgáltatás teljesítésének
elmaradásáért, ha az a Díjnetnek fel nem róható okra vezethető vissza.

11.5

A Díjnet-szolgáltató jogosult a CSEKKOLÓ-szolgáltatás jellemzőit, feltételrendszerét
bármikor egyoldalúan megváltoztatni, a módosítás azonban az Igénybevevő számára
a CSEKKOLÓ-szolgáltatás igénybevételének kezdetétől visszamenőlegesen nem lehet
hátrányosabb, az Igénybevevő korábban megszerzett jogait hátrányosan nem érintheti.
Ez a rendelkezés nem érinti azonban azt az esetet, amikor a Díjnet-szolgáltató a
CSEKKOLÓ-szolgáltatást oly módon változtatja meg, hogy az az Igénybevevőre
egyáltalán nincs kihatással vagy az számára előnyös.

11.6

A CSEKKOLÓ-szolgáltatás nyújtásával összefüggésben az Igénybevevőről kezelt
személyes adatok megőrzésének határidejét és törlésének szabályait, továbbá az egyéb
adatvédelmi, adatkezelési és adatbiztonsági szabályokat a Díjnet Adatkezelési
Tájékoztatója
tartalmazza,
amely
a
Díjnet
honlapján,
a
https://www.dijnet.hu/ekonto/control/adatkezelesi_tajekoztato címen érhető el.
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Adatvédelmi tájékoztatás

12.1

Az adatkezelés részleteiről a Díjnet Adatkezelési Tájékoztatója nyújt bővebb
tájékoztatást,
amely
a
Díjnet
honlapján,
a
https://www.dijnet.hu/ekonto/control/adatkezelesi_tajekoztato címen érhető el.

12.2

A CSEKKOLÓ-szolgáltatás Igénybevevő felé történő nyújtása során az adatkezelő a
Díjnet (cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045817, székhely: 1117 Budapest, Budafoki út
107-109.). Amennyiben az Igénybevevő a CSEKKOLÓ-szolgáltatást kizárólag a
Díjnet-nél veszi igénybe és a CSEKKOLÓ-szolgáltatáshoz Csatlakozott Partnernél
nem regisztrál és adatait nem kapcsolja össze, akkor az adatai tekintetében a GS3
Service Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3526 Miskolc, Arany János
tér 1. C. lház. 2. em. 5.; cégjegyzékszám: Cg. 05-10-000536; telefon: +36/1-428-9066;
e-mail: dijnetzrt@gs3.hu) mint a Díjnet adatfeldolgozója (a továbbiakban:
Adatfeldolgozó) végzi az Igénybevevő személyes adatainak kategorizálásához és
megjelenítéséhez szükséges technikai műveleteket. Amennyiben az Igénybevevő a
CSEKKOLÓ-szolgáltatásra, a CSEKKOLÓ-szolgáltatáshoz más Csatlakozott
Partnernél is regisztrál és a Díjnet-szolgáltatónál, illetve a Csatlakozott Partner
rendszerében található adatait összekapcsolja, akkor az adatai tekintetében a GS3
Service Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3526 Miskolc, Arany János
tér 1. C. lház. 2. em. 5.; cégjegyzékszám: Cg. 05-10-000536; telefon: +36/1-428-9066;
e-mail: dijnetzrt@gs3.hu) adatkezelőként jár el. Ebben az esetben a Díjnet és a GS3
Service Zrt. többes adatkezelést valósít meg, amely során mindkét társaság önálló
felelősséggel is bíró adatkezelő. Az GS3 Service Zrt. adatkezelési tájékoztatója a
http://gs3.hu/adatkezelesi_tajekoztato címen tekinthető meg.

12.3

A kezelt adatok köre különösen a Díjnet rendszeren bemutatott és kifizetett
számlákkal összefüggésben az egyes tranzakciók időpontja, összege, típusa, a jogosult
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A Díjnet Zrt.
Általános Szerződési Feltételei
a CSEKKOLÓ szolgáltatás igénybevételéhez
neve, az Igénybevevő azonosítója. A kezelt adatok pontos köréről a Díjnet mindenkori
Adatkezelési Tájékoztatója ad részletes tájékoztatást.
12.4

Az adatok kezelésének célja a CSEKKOLÓ szolgáltatás nyújtása, a regisztráló
Igénybevevő azonosítása, az Igénybevevő tájékoztatása a befizetéseire, saját maga
által a CSEKKOLÓ rendszerben rögzített kiadásaira vonatkozó adatokról, ezen adatok
rendszerezése, elemzése, áttekinthetőségének és nyomon követhetőségének biztosítása
az Igénybevevő által megadott és a CSEKKOLÓ rendszerben rögzített elemzési
szempontok szerint.

12.5

A Díjnet-szolgáltató az Igénybevevő által a CSEKKOLÓ szolgáltatás igénybevétele
érdekében megadott adatait a CSEKKOLÓ szolgáltatás igénybevételét követő legfeljebb 72 hónapig kezeli, kivéve, ha a szolgáltatással összefüggő bármely jogi kötelezettség folytán az adat kezelése a jogi kötelezettség fennállásáig elengedhetetlen.

12.6

Az Igénybevevő adatkezeléssel kapcsolatos és a jogszabályokban meghatározott jogai
és érvényesítésük tekintetében a Díjnet-szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójának
rendelkezései az irányadók. A jelen ÁSZF és a Díjnet-szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatója azonban kizárólag a Díjnet adatkezelői minőségéről, feladatairól, jogairól és
kötelezettségeiről szól. A GS3 Service Zrt. adatkezeléséről a saját adatkezelési
tájékoztatója ad részletesebb útmutatást.

Budapest, 2015. november 19.
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