
Felelősség kizárása 

Hatályos 2021.08.03. napjától 

1. A Honlap tartalma 

A Bank360 Zrt., a Bank360 Közvetítő Kft., és a Bank360 Szolgáltató Kft. (a továbbiakban 
együttesen: Bank360 Csoport; a Bank360 Csoport a továbbiakban, úgy is mint: Szerző) nem vállal 
felelősséget a közzétett információk időszerűségéért, helyességéért, teljességéért vagy 
minőségéért. A Szerző nem vonható felelősségre a közzétett információk felhasználásából, vagy 
felhasználásának elmulasztásából, illetve hibás, vagy nem teljes információk felhasználásából 
származó vagyoni vagy nem vagyoni károkért, kivéve, ha bizonyítottan szándékosság, vagy súlyos 
gondatlanság esete áll fenn. Minden feltüntetett promóció kötelezettség és ajánlati kötöttség 
nélküli. A Szerző kifejezetten fenntartja magának a jogot a Honlap egyes oldalainak és teljes 
kínálatának előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, törlésére, a honlap 
működésének időszakos felfüggesztésére, valamint végleges megszüntetésére. 

2. Hivatkozások és linkek 

A Szerző a Honlapon megjelenített idegen honlapokra való közvetlen vagy közvetett hivatkozások 
("hyperlinks") esetén kizárja felelősségét a hyperlinkeken keresztül elérhető website-okon 
megjelenő minden tartalom vonatkozásában figyelemmel arra, azok tartalmát nem ellenőrzi, és 
nem hagyja jóvá, azok jelenlegi, jövőbeli arculatára, tartalmára ráhatása nincs. Az előzőekre 
tekintettel a Szerző kifejezetten elhatárolódik az összes hivatkozott / csatolt website valamennyi 
olyan tartalmától, ami a jogsértő, vagy erkölcsi illetve társadalmi normákat sért. Jelen felelősség 
kizárás a Honlapon belül elhelyezett minden egyes linkre és hivatkozásra, valamint a Szerző által 
esetlegesen létrehozott vendégkönyvekben, fórumokon, linkgyűjteményekben, levelező listákon és 
minden egyéb, külső személyek által írható adatbázisokban történt bejegyzésekre vonatkozik. A 
Szerző ugyancsak kizárja a felelősségét a jogellenes, hibás vagy nem teljes tartalmakért, valamint 
különösen az így közzétett információk felhasználásából, vagy felhasználásának elmulasztásából 
származó károkért, az ilyen károkért adott esetben a hivatkozott oldal tulajdonosa vonható 
felelősségre. 

3. Kalkulátor 

A Szerző megtesz minden tőle elvárhatót a Kalkulátorban megjelenített adatok naprakészségéért, 
hitelességért, pontosságáért és ennek érdekében a Honlap üzemeltetése során a legmagasabb 
fokú szakmai gondosság mellett jár el. Ugyanakkor arra tekintettel, hogy a Kalkulátorban 
megjelenített adatok forrását az egyes pénzügyi és biztosítási szolgáltatásokat nyújtó bankok és 
biztosítok website-ján elhelyezett dokumentumok (pl.: Üzletszabályzatok, Általános Szerződési 
Feltételek, Hirdetmények, Ügyfél-tájékoztatók, kondíciós listák) jelentik, amelyek tartalmának 
helyességére a Szerzőnek ráhatása nincs, továbbá mivel - a szolgáltatások összehasonlíthatósága 
érdekében végzett - az egyes szolgáltatásokra vonatkozó kondíciók feldolgozása során elírások, 
tévedések sem küszöbölhetők ki teljesen, a Szerző nem vállal semmilyen felelősséget a Kalkulátor 
tartalmának használatából eredő kárért vagy hátrányért. Mindezek okán kérjük, hogy szánjon időt 
a szolgáltatónál történő tájékozódásra és a választott szolgáltatás igénybevételére 
vonatkozó tájékozott döntését csak ezt követően hozza meg, amelynek során legyen figyelemmel 
jelenlegi és jövőbeni várható pénzügyi teherbíró képességére. 

A Kalkulátorban rögzítettek csak tájékoztató jellegűek és nem jelentenek kötelezettséget vagy 
ajánlati kötöttséget a Szerzőre vagy a Kalkulátorban feltüntetett szolgáltatókra nézve. Az egyes 
pénzügyi és biztosítási szolgáltatások igénybevételére, illetve nyújtására vonatkozó megállapodás 
minden esetben külön – a szolgáltatás nyújtója és azt igénybe vevő személy között létrejövő - 
írásbeli szerződéssel történik. 



4. A Bank360 Csoporthoz e-mailen vagy Honlapon keresztül érkező kérdésekkel 
kapcsolatos szabályok 

Valamennyi, a Bank360 Csoport munkatársai vagy megbízottjai által készített anyagot – ideértve 
azokat a válaszokat is, melyeket a Bank360 Csoport alkalmazottjai vagy megbízottjai azon 
megkeresésekre adnak, melyek e-mailen vagy a Honlapon keresztül érkeznek be a Bank360 
Csoporthoz – megbízható, ellenőrizhető forrásból származó információk alapján készítünk. 
Ugyanakkor annak ellenére, hogy mindent megteszünk azért, hogy anyagainkban a legfrissebb és 
lehető legpontosabb információkat szerepeltessük, azokban nem helytálló adatok is 
előfordulhatnak.  A Bank360 Csoport felhívja azoknak a figyelmét, akik kérdéssel fordulnak hozzá, 
hogy a feltett kérdésre adott válasz csupán egy pénzügyi ismeretekkel és tapasztalattal rendelkező 
hozzászóló véleményének minősül és akként kezelhető. A kérdésekre adott válaszokban szereplő 
információk tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek szakmai tanácsadásnak, nem használhatóak 
speciális szakmai tanács vagy vélemény helyettesítésére, és nem hoz létre semmilyen viszonyt a 
Kérdező és a Szerző között. A Kérdező a kérdés elküldésével tudomásul veszi, hogy a Szerző által 
adott válaszban szereplő információk felhasználása kizárólag saját felelősségére történhet, illetve 
történik, a feltett kérdésekre Szerző által adott válaszokban található információk alapján hozott 
Kérdező általi döntésekkel kapcsolatos felelősséget a Szerző határozottan és teljeskörűen kizárja. 
Javasoljuk, hogy bármiféle döntéshozatal előtt, minden, az Önt érintő pénzügyi, biztosítási, vagy 
egyéb üggyel kapcsolatban kérje ki az Ön helyzetét tényszerűen ismerő pénzügyi, biztosítási 
szakértő vagy más szaktanácsadó véleményét. Minderre tekintettel a Szerző nem vállal 
felelősséget a közzétett információk időszerűségéért, helyességéért, teljességéért vagy 
minőségéért. A Szerző nem vonható felelősségre a közzétett információk felhasználásából, vagy 
felhasználásának elmulasztásából, illetve hibás, vagy nem teljes információk felhasználásából 
származó vagyoni vagy nem vagyoni károkért. 

A Bank360 Csoport felhívja azoknak a figyelmét, akik kérdéssel fordulnak hozzá, hogy a feltett 
kérdésre adott választ a Bank360 Csoportnak joga van nyilvánosságra hozni, a kérdező személyes 
adatain kívül. 

  
 


