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1. Általános tájékoztatás 
Az Ön által igénybe vett szolgáltatás a wallet.blockben.com domain alatt érhető el.  
 
Szolgáltató adatai:  
 
 neve: BlockBen Financial Services OÜ 

 székhelye: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Harju tn 6, 10130 Észtország 

 Postázási cím: székhely: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Harju tn 6, 10130 

Észtország 

 E-mail cím: support@blockben.com 

 Nyilvántartásba bejegyző bíróság megnevezése: Estonia Centre of Registers and Information 

Systems 

 Cégjegyzékszám: 14424711 

 

1.1. Általános szerződési feltételek:  
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek, avagy 

ÁSZF) egységesen tartalmazza a BlockBen Wallet szolgáltatás használatának feltételeit, valamint 

a Szolgáltató és a Felhasználó jogait és kötelezettségeit, továbbá a BIT termékcsaládra, DELTA 

BlockStock, BlockNote és BlockNoteX termékekre vonatkozó általános szerződési feltételeket is. A 

BIT termékcsalád, a DELTA a BlockStock, a BlockNote és a BlockNoteX értékesítése online, a 

BlockBen Financial Services OÜ által biztosított felületen történik (wallet.blockben.com). A 

termékekkel kapcsolatos további információ a www.blockben.com domain alatt érhető el. A 

BlockNoteX értékesítése a BlockBen Financial Services OÜ szerződött partnereinél is lehetséges. 

1.1.1. A regisztráció során a „General Terms and Conditions” bepipálásával elfogadja jelen 

egységes ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. 

Az egységes ÁSZF elfogadása nélkül nem lehet regisztrálni.  

1.1.2. Szolgáltató jogosult jelen egységes ÁSZF-et Felhasználó előzetes tájékoztatása mellett, 

egyoldalúan is módosítani. A tájékoztatást a Szolgáltató a módosított ÁSZF 

hatálybalépését megelőzően kellő időben a weboldalon közzéteszi. A módosított 

rendelkezések a hatálybalépést követően válnak hatályossá Vevővel szemben. 

1.1.3. Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, 

melyet jelen Általános Szerződési Feltételek „Adatkezelés” pontja tartalmaz. 
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1.1.4. A regisztrációval Felhasználó elfogadja, hogy ezzel Szolgáltató és Felhasználó között 

online szerződés jön létre. 

1.2. Az ÁSZF elfogadása 
1.2.1. Felhasználók a jelen ÁSZF szerinti Regisztráció során, a regisztráció befejező lépéseként 

kattintással magukra nézve kötelezőnek fogadják el a jelen ÁSZF-et, amelynek részét 

képezi az adatkezelési szabályzat is. 

1.2.2. Felhasználók a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Regisztráció során 

megadott, továbbá a Rendszerben megadott és kezelt személyes adataikat a Szolgáltató 

a jelen ÁSZF-nek megfelelő célból, módon és mértékben kezelje. 

1.2.3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Rendszert csak akkor jogosult használni, ha az 

ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek fogadta el. 

1.2.4. Felhasználó a regisztrációval elfogadja, hogy a Szolgáltató által indított későbbi 

nyereményjátékokban – amennyiben a mindenkori nyeremény-/játékszabályzatban leírt 

feltételeknek megfelel – automatikusan részt vesz. 
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2.  Definíciók 
Ajánló: Ajánlónak nevezzük, aki a rendszert és/vagy annak virtuális valuta termékeit ajánlja 

másoknak. Az ajánló jutalékra csak abban az estben jogosult amennyiben maga is része a 

rendszernek.  

Aranyletét, letéti számla: Ahol jelen ÁSZF aranyletét vagy letéti számla kifejezést használ, ott 

aranyletéti számla vagy arany ETF számla, aranyat megtestesítő számla kifejezést kell érteni rajta. 

Blockben Index Token (BIT): Olyan tokenek termékcsaládja, melyek mögé az index alapok 

mintájára kriptovaluta kosarakat állítunk fel, és ezek a tokenek az adott kosarak értékének az egy 

tokenra eső részét követik le. 

BIT ATLAS: A BIT Atlas egy olyan token, amely mögött egy automata kriptokereskedési portfólió 

áll. Ez a technológia több, egymással nem korreláló algoritmus megfelelő kiválasztásával törekszik 

a profitmaximalizálásra. 

BIT Top 20+: Egy olyan, index alapelven működő blockchain alapú termék (token), ami mögött egy 

szelektált, kriptovalutákat tartalmazó csomag van felállítva. 

BIT 5: A BIT 5 a BIT termékcsalád öt kriptovalutát tartalmazó tokenje, ami a legnagyobb 

kapitalizációjú négy kriptovalutát és az eBSO‑t tartalmazza 

BlockBen: a Szolgáltató által létrehozott blockchain platform neve 

BlockNote: a Szolgáltató által a BlockBen platformon létrehozott, előre kibányászott, 100 %-ban 

aranyletéttel rendelkező virtuális valuta (a továbbiakban: BNO) 

BlockNoteX: A BlockNoteX (BNOX) egy 100%-os fizikai aranyletéttel rendelkező digitális eszköz az 

Ethereum blockchainen (a továbbiakban: BNOX) 1BNOX=1BNO 

BlockStock: a BlockBen platformon a Szolgáltató által létrehozott, előre kibányászott, egyre 

növekvő aranyletéttel rendelkező virtuális valuta (a továbbiakban: BSO) 

BlockBen Wallet szolgáltatás: a Szolgáltató által a BlockBen platformon létrehozott felhasználói 

felület, amelyen keresztül a felhasználók tranzakciókat végezhetnek 

DELTA: A BlockBen Delta egy szóló token, ami a BTC-t, az ETH-t, a BNB-t, a MATIC-ot és az eBSO‑t 

tartalmazza. A kifejezetten hosszú távra tervezett koncepció lényege a kriptopiac gyorsan változó 

tendenciáinak a kiegyensúlyozása 

Eladó: BlockBen Financial Services OÜ 
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Engedély: Észtország Gazdasági és Kommunikációs Minisztériuma által jóváhagyott „Virtuális 

valuta szolgáltatás nyújtása” (engedély száma: FVT000319) és a „A nemesfém és ékkő 

kereskedelem” (engedély száma: FVV000196) 

Felek: a Felhasználó és a Szolgáltató együttes megnevezése 

Felhasználó: Minden 18. életévét betöltött cselekvőképes magánszemély vagy szerződéskötési 

képességében nem korlátozott jogi személ, aki a BlockBen Wallet szolgáltatásra regisztrációt 

sikeresen elvégezte.  

Felhasználó név: a Felhasználó által a regisztráció során megadott email cím 

Jelszó: a Felhasználó által a regisztráció során megadott karakterből álló titkos kód, amely 

tartalmaz legalább egy kisbetűt, egy nagybetűt, egy számot, opcionálisan speciális karaktert, és 

legalább 8 karakter hosszúságú  

Ajánlói Rendszer: A Szolgáltató által előnyben részesített tevékenységek pénzügyi elszámolására 

alkalmazott keretrendszer. Alapvetően két tevékenység után adható ellentételezés. Az ajánlásért 

és az ajánlás segítéséért, siker esetén jutalék, míg a saját teljesítmény elismeréséért bónusz 

keletkezik. A jutalék jár, a bónusz adható.  

Követő jutalék és bónusz: Követő jutaléknak és követő bónusznak nevezünk minden olyan 

kifizetést, amit a Szolgáltató egy adott termékén elért eredmény után fizet.  

Követő jutalék százalékos megoszlása megegyezik (az elért hozamot 100%-nak tekintve!) a 

szerzési jutalékkal. A követő jutalék Euróban kifejezett mértékét tehát a tőkén elért eredmény 

határozza meg. A követő jutalékok elszámolása időszakos ciklusokban történik. A ciklusok 

függenek az elért eredmény nagyságától, így előre nem meghatározhatóak. 

A BIT TOP20+ esetében követő jutalék és bónusz akkor kerül elszámolásra, ha a hónap végén 

érvényes BIT TOP20+ árfolyam magasabb a legutóbbi elszámolás alapjául vett árfolyamnál. 

A BIT Atlas/BIT 5 esetében követő jutalék akkor kerül elszámolásra, ha a hónap végén érvényes 

BIT Atlas/BIT 5 árfolyam magasabb a megelőző hónap végén érvényes árfolyamnál.  

KYC / AML / CFT Szabályok: KYC – Know Your Customer, AML – Anti-Money Laundering, CFT – 

Combating the Financing of Terrorism, szabályok melyek megfelelnek a hatályos jogszabályoknak, 

EU direktíváknak, az Eladó engedélyéhez kapcsolódó elírásokban az Ész Gazdasági és 

Kommunikációs Minisztérium által, valamint az Eladó finanszírozói és banki partnerei előírásai 

szerint. Felhasználó és Vevő köteles a fenti ellenőrzések érdekében valós és pontos adatokat 

szolgáltatni Eladó és/vagy az általa ilyen okból használt partnerei irányába. Eladó egyoldalúan 

jogosult Vevőt / Felhasználót az ajánlói rendszerből kizárni és az ügyfelei közül törölni.  
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Osztás: Az Eladó által értékesítésre szánt BlockStock mennyiség teljes kimerülését követően Eladó 

az által letétbe helyezett befektetési arany tulajdonjogát a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint 

átruházza a Vevőkre és az átruházott arany a Vevő egyedi letéti számláján jóváírásra kerül  

Pool: Olyan elszámolási szisztéma, amiből a teljes összeg kifizetésre kerül az arra jogosultak felé. 

Public Vásárlás: Az az adásvétel, amikor a vásárlás nem az ajánlói rendszeren keresztül történik 

meg. (nincs szponzora a Vevőnek) 

Szolgáltatás: a BlockBen Wallet szolgáltatás felületén elérhető funkciók köre 

Szolgáltató: BlockBen Financial Services OÜ 

Szolgáltató által elfogadott kommunikációs csatornák:  

 az Ügyfél által megadott e-mail címre történő elektronikus levél küldés,  

 az Ügyfél BlockBen Wallet szolgáltatásba küldött értesítés,  

 a postai úton történő értesítés 

Tárcaazonosító: A BlockBen Wallet beazonosítására szolgáló egyedi azonosító 

Vevő: Az a Felhasználó, aki BIT Atlas, BlockStock, BlockNote vagy BlockNoteX virtuális valutát 
vásárol; 
 
Sales Consultant: Sales Consultant-nak nevezzük az ajánló csapatába tartozó természetes és jogi 

személyt, valamint egyéb jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki rendelkezik DELTA-

val és a csapat tevékenységében részt vesz. 

Sales Expert: Sales Expert-nek nevezzük azt a természetes vagy jogi személyt, valamint jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki a saját tudásából, elhatározásából és munkájával 

a csoportjában hét olyan ügyfél van, aki vásárolt DELTA-t és az elmúlt 365 napban az alatta lévő 

struktúrában található ügyfelek által végrehajtott DELTA vásárlások összforgalma eléri vagy 

meghaladja a 35 000 EUR-t  

Distributor: Distributor-nak nevezzük azt a természetes vagy jogi személyt, valamint jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki a saját tudásából, elhatározásából és munkájával 

a csoportjában tíz olyan ügyfél van, aki vásárolt DELTA-t és az elmúlt 365 napban az alatta lévő 

struktúrában található ügyfelek által végrehajtott DELTA vásárlások összforgalma eléri vagy 

meghaladja a 100 000 EUR-t.  A Distributor- az a csoportvezető, aki a meghatározott feltételek 

mellett képes egy kisebb csoportot vezetni, oktatni és motiválni. Distributor mindenki csak saját 

erejéből lehet. Amennyiben a státuszt egy cég éri el, akkor a cég ügyvezetőjét, vagy annak 

megbízóját kell Distributor-nak tekinteni. Nyilvános előadást és oktatást csak Distributor értékesítő 
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szinttől lehet tartani. Felel a kommunikációért, és a jogi megfelelésért, valamint betartatja a 

Szolgáltató szabályrendszereit.    
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3.  BlockBen Wallet 
3.1. Regisztráció és Szerződéskötés 
3.1.1. A BlockBen Wallet szolgáltatás elérhetősége a Felhasználó részére regisztrációhoz 

kötött.  

3.1.2. A regisztráció magánszemélyek esetében díjtalan. Jogi személyek esetén a regisztráció 

díja minimum 100 EUR. Jogi személyek regisztrációja esetén Szolgáltató jogosult a 

regisztrációs díjat egyoldalúan módosítani. 

3.1.3. A Felhasználó a Szolgáltató internetes honlapján (wallet.blockben.com) elérhető 

regisztrációs űrlap kitöltésével és a Szolgáltató részére történő elküldésével elektronikus 

úton kezdeményezheti a Szolgáltatóval a szerződéskötést. A regisztrációs űrlap 

Szolgáltató részére történő megküldése nem minősül a Felhasználó részéről a szerződés 

megkötésére irányuló jognyilatkozatnak, pusztán a szerződéskötési folyamat 

elindításának kezdeményezése. A Felhasználó a szerződéskötési folyamatot mindenféle 

jogkövetkezmény nélkül, szabadon bármikor jogosult megszakítani az aktiváció 

megerősítéséig. A regisztrációs űrlap Szolgáltató részére történő megküldésével a 

Felhasználó kifejezetten kéri és hozzájárul, hogy a szerződés megkötése távközlő eszköz 

útján, a Szolgáltató internetes honlapján keresztül történjen. 

3.1.4. A Felhasználó elektronikusan megküldött szerződéskötés kezdeményezési kérését a 

Szolgáltató megvizsgálja. A Szolgáltató a Szerződés megkötésére vonatkozó 

kezdeményezés elfogadásáról vagy elutasításáról saját hatáskörében dönt. 

3.1.5. A Szolgáltató a Felhasználó szerződéskötési kezdeményezésének elfogadása esetén a 

Felhasználó részére egyedi azonosítóval rendelkező aktivációs linket küld a Felhasználó 

által a regisztrációs űrlapon megadott e-mail címre, amely max. 72 óráig elérhető (ajánlati 

kötöttség). 

3.1.6. A Felek között a Szerződés akkor jön létre, ha a Felhasználó a szerződéskötési szándékát 

az aktivációs linkre való kattintásával megerősíti és ezzel a Szerződést megköti. A 

Felhasználó szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatának ezen Aktiválás minősül. 

3.1.7. Amennyiben a Felhasználó a szerződéskötési szándékát az aktivációs link által elérhető 

elektronikus felületen Aktiválással nem erősíti meg, a Felek között Szerződés és 

jogviszony nem jön létre. A szerződéskötési ajánlati kötöttség eredménytelen elteltét 

követően a Szolgáltató a Felhasználó által a regisztrációs űrlapon megadott adatokat 

helyreállíthatatlan módon törli. 
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3.1.8. A Szolgáltató a Szerződés megkötésével egyidejűleg, annak időpontjában létrehozza a 

Felhasználó BlockBen Walletét. 

3.1.9. A Felek a Szerződést – eltérő rendelkezésük hiányában – határozatlan időtartamra kötik. 

3.1.10. Regisztráció során a Felhasználónak a „Regisztráció során megadandó adatok listája” c. 

melléklet szerinti adatokat szükséges kötelezően vagy opcionálisan megadnia. 

3.1.11. A Regisztráció során a Felhasználók kötelesek adataikat a valóságnak megfelelően 

megadni és kötelesek ezen adataiban bekövetkezett bármilyen változásról a Szolgáltatót 

haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül értesíteni. 

3.1.12. A Szolgáltató kizárja felelősségét a regisztráció során megadott téves, hibás vagy hamis 

adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan 

felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól. A Felhasználónak bármikor 

lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a 

nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Felhasználó 

valódiságát ellenőrizni. 

3.1.13. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó Regisztrációját 

visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a 

regisztráció során a megadott adatokkal történő bármilyen visszaélés gyanúja esetén. 

3.1.14. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó a jelen ÁSZF-et, 

valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a 

BlockBen Wallet szolgáltatás használata, illetve a regisztráció során más személy vagy 

nem létező személy személyes adatait adja meg, vagy hamis, nem valós adatokat adott 

meg, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval fennálló szerződését azonnali hatállyal 

felmondani. 

3.1.15. A regisztráció során megadott személyes adatok nem nyilvánosak és harmadik személy 

számára nem hozzáférhetőek. Az adatok kizárólag a Szolgáltató honlapján elérhető 

„Adatkezelési szabályzat”-ban leírtak szerint kerülnek felhasználásra. 

3.1.16. A Felhasználó a regisztrációval kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott adatait 

felhasználva a Szolgáltató marketing tartalmú megkereséseket küldjön. Amennyiben nem 

szeretne ilyen jellegű megkereséseket kapni, úgy kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot 

Support csapatunkkal (support@blockbenben.com), és kérje ezen megkeresések 

küldésének tiltását. 

3.1.17. A Felhasználó azonosító megegyezik a Felhasználó regisztráció során megadott email 

címével, míg a Jelszót a Felhasználó saját maga határozza meg a Regisztráció során.  
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3.1.18. A Felhasználót teljes körű felelősség terheli a BlockBen Wallet szolgáltatás 

regisztrációjához tartozó Felhasználó azonosító és jelszó párossal, illetve azon keresztül 

történő mindennemű tevékenységgel kapcsolatban. A Felhasználó vállalja, hogy 

haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, 

illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a 

Felhasználó azonosító és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó 

károkért a Szolgáltató nem felel.  

3.1.19. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztráció során (vagy azt követően bármikor) 

kizárólag a saját nevén lévő bankszámlát adhat meg. Ezen kötelezettség betartásáért a 

Felhasználó büntetőjogi felelősséget vállal. 

3.1.20. Szolgáltató nem vizsgálja, hogy a regisztráció során (vagy azt követően bármikor) 

megadott fizetési számla tulajdonosa azonos-e a Felhasználóval. 

3.2. Email cím és Jelszó, a 
Felhasználó általi letiltás 

3.2.1. A Felhasználó azonosító az a személyre szóló, egyedi azonosító, amely a Felhasználó 

kizárólagos és egyértelmű azonosításához szükséges a Jelszóval együtt. A Szolgáltató 

Felhasználó azonosítónak kizárólag az általa meghatározott feltételeknek megfelelő 

azonosítót fogad el. A Felhasználó azonosítót a Felhasználó a későbbiekben nem, vagy 

csak a Szolgáltató által meghatározott korlátozott körben jogosult módosítani.  

3.2.2. A Jelszó az a személyre szóló és titkos, más személynek át nem adható azonosító, amely 

a Felhasználó kizárólagos és egyértelmű azonosításához szükséges a Felhasználó 

azonosítóval együtt. A Felhasználó a Jelszót bármikor jogosult a BlockBen Wallet 

szolgáltatás megfelelő felületén módosítani. Amennyiben a Jelszót a Felhasználó 

megváltoztatja, a módosítást követően a Felhasználó azonosítása az új Jelszóval történik.  

3.2.3. A Felhasználó olyan Jelszót köteles meghatározni, amely legalább 8 karakter, amelyből 

legalább egy kisbetű, egy nagybetű, egy számjegy és opcionálisan speciális karakter. A 

Felhasználó köteles biztonságos Jelszót választani. Nem minősül biztonságos Jelszónak a 

Felhasználó saját születési dátumával, lakcímével, gépkocsijának rendszámával 

megegyező, vagy ehhez hasonló, a Felhasználó személyével kapcsolatosan 

kikövetkeztethető Jelszó. A nem biztonságos Jelszó választásából származó minden 

kárért a Felhasználó felel.  

3.2.4. A Felhasználó a Jelszót köteles titkosan és biztonságosan kezelni, azt harmadik személy 

tudomására nem hozhatja. A Felhasználó minden tőle elvárható intézkedést köteles 
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megtenni annak érdekében, hogy megelőzze a Jelszó harmadik személy részére történő 

felfedését. A Felhasználó felel a Jelszó biztonságos megőrzéséért, rendeltetés- és 

jogszerű használatáért, köteles az adott helyzetben általában elvárható magatartást 

tanúsítani, hogy a Jelszót biztonságban tartsa. A Felhasználó a Jelszót a Felhasználó 

azonosítóval együtt nem jegyezheti fel, nem rögzítheti és tárolhatja, a Jelszót a BlockBen 

Wallet szolgáltatást aktuálisan működtető személyi számítógéptől távol és elkülönítetten 

köteles kezelni, illetve tárolni. A Felhasználó köteles továbbá biztosítani, hogy a 

Szolgáltatás használata közben a Jelszót illetéktelen személy ne ismerhesse meg. Ha 

illetéktelen személy BlockBen Wallet szolgáltatást vesz igénybe a Felhasználó 

Jelszavának megadásával, az ellenkező bizonyításáig a felek úgy tekintik, hogy a Jelszó 

illetéktelen személy birtokába kerülése kizárólag a Felhasználó szándékos vagy súlyosan 

gondatlan szerződésszegő magatartásának a következménye, és az ebből keletkezett 

kárt a Felhasználó viseli. 

3.2.5. A Szolgáltató a Felhasználó azonosító, Jelszó és a „2 Faktoros Azonosítás” együttes 

alkalmazásával a műveleteket, igénybe vett Szolgáltatásokat a Felhasználó 

rendelkezéseként teljesíti. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik mindazon 

Megbízásokért, illetve Szolgáltatások igénybevételéért, melyeket a Felhasználó 

Felhasználó azonosítója és Jelszava együttes használatával kezdeményeznek. A 

Felhasználó Felhasználó azonosítója és Jelszava együttes használatával kezdeményezett 

rendelkezést, Szolgáltatás igénybevételt a Szolgáltató minden körülmények között úgy 

tekinti, hogy az a Felhasználótól származik. A Felhasználó azonosító és Jelszó együttes 

használata a Felhasználó által történő jóváhagyásnak minősül és ez esetben a 

Szolgáltató nem vizsgálja a rendelkezés, Szolgáltatás igénybevétel körülményeit, és a 

Felhasználó azonosító és Jelszó használatának jogosságát. Az illetéktelen használatból 

eredő károkért a felelősséget a Felhasználó viseli. 

3.2.6. A jelszó elvesztése, elfelejtése esetén a Felhasználó a Szolgáltató internetes honlapján 

megtalálható link segítségével igényelhet új Jelszót a Felhasználó Szolgáltató által előírt 

beazonosítását követően.  

3.2.7. A Felhasználó saját érdekében köteles rendszeresen figyelemmel kísérni BlockBen Wallet 

szolgáltatásban végrehajtott Megbízásokat, rendelkezéseket, és amennyiben bármilyen 

rendellenességet vagy jogosulatlan hozzáférést észlel, haladéktalanul köteles a jelszavát 

megváltoztatni, valamint a Szolgáltatónak bejelenteni és a hozzáférés letiltását 

kezdeményezni. 

3.2.8. A Felhasználó köteles a Szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni, ha a Jelszó a 

birtokából kikerül vagy egyéb módon illetéktelen harmadik személy tudomására jut, vagy 

a Jelszóval jóvá nem hagyott Megbízást kezdeményeztek vagy ha bármilyen olyan 
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körülmény jut a Felhasználó tudomására, amely a Jelszó titkosságának megszűnését 

valószínűsíti. Minden ilyen esetben a Felhasználó köteles a Jelszavát megváltoztatni, vagy 

hozzáférésének letiltását a Szolgáltatónál kezdeményezni (support@blockben.com). 

3.2.9. A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a hozzáférés és ezáltal valamennyi Szolgáltatás 

bármikor letiltható legyen (support@blockben.com). A letiltás bejelentése időpontjának a 

bejelentés Szolgáltató által történt regisztrálásának időpontja tekintendő. A letiltásból 

eredő, az Ügyfelet ért kárért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.  

3.2.10. A Szolgáltató jogosult visszautasítani a bejelentést, ha a bejelentő személyazonossága 

nem tisztázott, és kétség merül fel, hogy az arra jogosult Felhasználótól (pl. a Felhasználó 

az azonosítására szolgáló adatait hibásan adja meg) származik. A Szolgáltató a 

bejelentő személyazonosságát és jogosultságát a bejelentés megtételére az adott 

körülmények között elvárható gondossággal ellenőrzi.   

3.2.11. A letiltásért a Szolgáltató jogosult a Kondíciós listában feltüntetett díjat felszámítani. 

3.3. Felhasználó rendelkezési 
jogának felfüggesztése, 
Szolgáltató általi letiltás 

3.3.1. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó Jelszavát letiltani, valamely vagy összes 

Szolgáltatással kapcsolatos rendelkezési jogát, a Szolgáltatást, illetve a Felhasználó által 

adott valamely vagy összes Megbízás teljesítését ideiglenesen felfüggeszteni vagy a 

Megbízás teljesítését visszautasítani vagy megtagadni, ha  

 a Felhasználó a Szolgáltató által a Szerződésnek megfelelően részére küldött 

megkeresésre – amely az adott Szolgáltatás szempontjából kötelező jogszabályi, hatósági 

előírás vagy a Szolgáltató ésszerű megítélése alapján alapvető fontosságúnak minősül – a 

Szolgáltató által meghatározott határidőben és módon nem válaszol, illetve ezzel 

kapcsolatban a Szolgáltató felhívásának nem tesz eleget,  

 a Felhasználó a jogszabályi, hatósági előírás, vagy a Szolgáltató által a Szerződésben 

előírt, adatainak megváltozásával kapcsolatos vagy egyéb bejelentési kötelezettségének 

nem tesz eleget,  

 a Szolgáltató a tőle elvárható valamennyi szükségszerű intézkedés megtétele ellenére nem 

tud a Felhasználóval kapcsolatba lépni a Felhasználó által megadott adatok alapján,  

 ha a Felhasználó megszegte a Szerződésből fakadó bármely kötelezettségét,  
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 a Szolgáltató a rendszer biztonságos működését veszélyeztető használatot vagy hibát 

észlel,  

 Felhasználó bejelentése esetén,  

 a Felhasználó magatartásával, a BlockBen Wallet szolgáltatásokkal kapcsolatban 

pénzmosás, terrorizmus finanszírozás, csalás, más bűncselekmény elkövetése vagy egyéb 

módon történő visszaélés gyanúja merül,  

 a Felhasználó magatartásával bármely joghatóság szerzői jogi vagy egyéb szellemi 

alkotás jogvédelme alá eső jog vagy egyéb tulajdonjog megsértéséhez vagy bármilyen 

egyéb jogsértés gyanúja merül fel,  

 a Szolgáltató egyéb biztonsági okból szükségesnek tartja.  

3.3.2. A fentieken túl a Szolgáltató bármikor és bármilyen okból megtagadhatja a BlockBen 

Wallet Szolgáltatásba való belépést és/vagy abban tranzakció végrehajtását. 

3.4. Wallet és számlák 
3.4.1. A Szerződés megkötését követően a Szolgáltató a Felhasználó kérésére tetszőleges 

számú tárcát hoz létre (különböző tárcaazonosítókkal). A Szolgáltató által létrehozott 

BlockBen Wallet szolgáltatás szerver alapú, online, elektronikus pénztárca, amely nem a 

Felhasználó által használt fizikai eszközön, hanem a Szolgáltatónál van nyilvántartva. A 

fizetési Megbízások végrehajtása a szerveren történik. 

3.4.2. A számla a BlockBen Wallet rendszerben az adott Felhasználóhoz rendelt, a Felhasználó 

rendelkezésére álló tárolásra és nyilvántartásra szolgáló, a Szolgáltató nagy biztonságú 

szerverén lévő elektronikus nyilvántartási egység. 

3.4.3. A Felhasználók számára a Szolgáltató BlockBen Wallet számlán nyilvántartja az Euro 

(EUR) és a Szolgáltató által megadott más kriptódevizanemek egyenlegét.  

3.4.4. A számlát a Felhasználó a BlockBen Wallet szolgáltatáson keresztül éri el. A 

nyilvántartott összegek felett a Felhasználó a Felhasználó azonosítója és Jelszava 

együttes megadásával tud rendelkezni. A Felhasználó az EUR egyenlegének terhére a 

szabad Fedezet erejéig virtuális valutát vásárolhat („Buy”) vagy kérheti az EUR részben 

vagy egészben történő kifizetését („Pay Out). A Felhasználó a virtuális valuta 

egyenlegének terhére a szabad Fedezet erejéig Pénzküldési („Transfer”) megbízást adhat 

vagy eladhatja („Sell”). 

3.4.5. A BlockBen Wallet szolgáltatás EUR egyenlegében azt követően jelenik meg az a 

Felhasználó által befizetett összeg, miután az ellenérték a Szolgáltató bankszámláján 
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jóváírásra kerül. Amennyiben a jóváírás végrehajtásához a Szolgáltató további 

dokumentumok beküldését kéri az Ügyféltől, abban az esetben a Szolgáltató 

dokumentumok beérkezéséig és azok ellenőrzéséig az összeg jóváírását megtagadhatja. 

A BlockBen Wallet szolgáltatás EUR egyenlege korlátlanul újratölthető. 

3.4.6. A BlockBen Wallet szolgáltatás használatának és az egyéb Szolgáltatások 

igénybevételének és használatának útmutatóját a Felhasználó a Szolgáltató internetes 

honlapján keresztül és a BlockBen Wallet szolgáltatás felületén is folyamatosan elérheti. 

Felhasználó elfogadja, hogy ezen útmutató fejlesztés alatt áll, pillanatnyilag nem elérhető. 

3.4.7. A Szolgáltató virtuális valutaküldés („Transfer”) Tranzakciókat kizárólag azonos virtuális 

valutanemű számlák között végez, eltérő pénznemű számlák közötti Tranzakciók 

rögzítésére nincs lehetőség. 

3.4.8. Az egyes devizanemben vezetett számlákhoz kapcsolódó Szolgáltatások köre 

különbözhet egymástól. 

3.4.9. A BlockBen Wallet szolgáltatás az alábbi technikai feltételek együttes megléte esetén 

vehető igénybe, használható: 

 személyi számítógép/tablet/mobiltelefon (eszköz), 

 internet kapcsolat, 

 az internetes oldal megtekintésére alkalmas internetes böngésző, amiből javasolt a 

legújabb verzió használata. 

3.4.10. A BlockBen Wallet szolgáltatás igénybevételéhez és használatához a technikai feltételek 

meglétét és annak megfelelő beállításait - ideértve a hardver karbantartását, az azon 

működtetett szoftverek vírusvédelmét, és a Felhasználó eszközén tárolt adatok mentését 

és biztonságát - a Felhasználó köteles saját költségén biztosítani. Az internet kapcsolat 

valamennyi költsége a Felhasználót terheli. A Felhasználót terheli a BlockBen Wallet 

szolgáltatás használatához szükséges elektronikus kapcsolat megteremtésének teljes 

költsége is. 

3.4.11. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a technikai feltételeket megváltoztassa, 

amennyiben ez az időközbeni technikai fejlődés miatt, vagy a Szolgáltatás biztonsága 

érdekében a Szolgáltató megítélése szerint szükséges. A megváltozott műszaki 

feltételeket a Felhasználó köteles saját költségén biztosítani. Amennyiben ezen 

kötelezettségét a Felhasználó elmulasztja, a Szolgáltató nem felel a Felhasználót vagy 

bárki más harmadik személyt ebből ért kárért. 

3.4.12. A Szolgáltató jogosult arra, hogy a BlockBen Wallet szolgáltatás használata előtt 

ellenőrizze, hogy a Felhasználó böngészője megfelel-e a fenti technikai feltételeknek.  
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3.4.13. A Szolgáltató nem felel azokért a károkért, melyek abból következnek, hogy a Felhasználó 

nem rendeltetésszerűen használja a BlockBen Wallet szolgáltatás igénybevételéhez 

szükséges eszközöket, nem a Szolgáltató által biztosított elérhetőségekről 

(wallet.blockben.com), hanem egy másik oldal vagy felület (szoftver) közbeiktatásával 

vagy annak segítségével éri el és használja a Szolgáltatást, illetve nem kellő 

gondossággal választja ki a megfelelő biztonságos környezetet, amelyben a Szolgáltatást 

igénybe veszi. A Felhasználó számítástechnikai rendszerében történő vírusfertőzésekből 

eredő károkért a Szolgáltató nem felel. 

3.4.14. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó számára eltérő csatornákon (pl. internet, 

mobilalkalmazás, egyéb elektronikus út, egyéb eszköz) belépési jogosultságot biztosítani 

a BlockBen Wallet szolgáltatáshoz. Az eltérő elérési csatornákon keresztül történő 

belépés esetén az elérhető Szolgáltatások köre különbözhet egymástól. 

3.4.15. A BlockBen Wallet Szolgáltatásba a Felhasználó a Felhasználó azonosító és a Jelszó 

együttes használatával jogosult belépni és elérhető Szolgáltatásokat igénybe venni.  

3.5. Megbízások általános 
szabályai 

3.5.1. A Szolgáltató kizárólag tárgynapi teljesítésre vonatkozó Megbízásokat fogad el, a 

Szolgáltató értéknapos Megbízásokat nem fogad el. 

3.5.2. A Megbízások a szolgáltató által lehetővé tett, a Felhasználó által az BlockBen Wallet 

Szolgáltatásra vonatkozó rendelkezések: 

 EUR küldés/fogadás BlockBen Wallet számláról/-ra saját számlára/-ról  

 virtuális valuta (BIT/BSO/BNO/DELTA) vásárlás/eladás 

 virtuális valuta (BIT/BSO/BNO/DELTA) küldés/fogadás 

 virtuális valuta (BSO/BNO) küldés/fogadás ethereum hálózatra/hálózatról 

 információ: számlák egyenleg lekérdezése, tranzakciótörténetet lekérdezése 

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a BlockBen Wallet Szolgáltatáson keresztül elérhető 

Szolgáltatások körét módosítsa, eltérő Megbízásokat és Szolgáltatásokat is felkínáljon vagy egyes 

meglévő Megbízásokat és Szolgáltatások elérhetőségét visszavonja. A Szolgáltató különösen 

jogosult a Szolgáltatások körét módosítani vagy azokat időlegesen felfüggeszteni, ha az azokhoz 

kapcsolódó kockázat vagy a jogszabályok változása miatt szükséges. 
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3.5.3. Megbízás – kivéve a jogszabályban meghatározott eseteket – teljesítésére akkor kerülhet 

sor, ha azt a Felhasználó előzetesen jóváhagyta. Jóváhagyásnak minősül: 

 EUR egyenleg Feltöltése esetén átutalás indítása a Felhasználó saját bankszámlájáról, 

 a BlockBen Wallet szolgáltatás felületén a Felhasználó azonosító és a Jelszó együttes 

megadása 

3.5.4. A Megbízás kezdeményezésével a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a 

Megbízással kapcsolatos, a Megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat a Szolgáltató 

átadja az Megbízás lebonyolításában közreműködők részére, így különösen a Szolgáltató 

számláját vezető hitelintézetnek. 

3.5.5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató számítógépes rendszere rögzíti a 

Megbízásokat és azok teljesítését. A Megbízások Szolgáltatóhoz történő érkezésének 

sorrendjére a Szolgáltató nyilvántartása irányadó. A Felhasználó elismeri a Szolgáltató 

által rögzített adatok valódiságát, továbbá azt, hogy ezek vita vagy bizonyítás esetén 

bizonyítékul szolgáljanak. 

3.5.6. A Szolgáltató jogosult a Megbízások teljesítését megelőzően kérdéseket feltenni a 

Felhasználónak a Megbízás természetére, hátterére nézve, valamint a Felhasználó 

Felhasználóátvilágítását elvégezni. Amennyiben a Felhasználó hiányos választ ad, vagy 

nem ad választ, vagy a Felhasználó-átvilágítását megtagadja, illetve, ha az adott 

válaszok alapján a Szolgáltató részéről a Megbízás nem teljesíthető, a Szolgáltató 

jogosult a Megbízás teljesítését megtagadni. 

3.5.7. Szolgáltató a visszaélések, valamint pénzmosás és terrorizmus finanszírozás 

megelőzésére és megakadályozására a Megbízások kapcsán belső határösszeg figyelést 

is jogosult végezni, ezen határösszegeket azonban biztonsági okból a Szolgáltató nem 

hozza nyilvánosságra. 

3.5.8. A Megbízások nem vonhatók vissza és nem módosíthatók. 

3.5.9. A Szolgáltató jogosult – a Felhasználó előzetes értesítése nélkül – a számlán a 

Szolgáltató által végrehajtott téves terheléseket és jóváírásokat, minden más Megbízás 

teljesítését megelőzően helyesbíteni. A helyesbítésről a Szolgáltató a Felhasználót értesíti. 

3.5.10. Az ÁSZF elfogadásával felhasználó elfogadja a Szolgáltató egyes szerződéseinek 

általános tartalmi elemeit. Továbbá a felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy a BlockBen 

Wallet szolgáltatás felületén indított tranzakciókhoz kapcsolódóan a rendszer nem állít ki 

szerződést, számlát és egyéb dokumentumokat. Elfogadja a BlockBen Wallet 

szolgáltatáson belül automatikusan létrehozott tranzakciós aktivitás listát is, mint 

teljesítési igazolás. Amennyiben ezen túl igényt tart az egyes tranzakciókhoz kapcsolódó 
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egyedi szerződésre, számlára és egyéb dokumentumokra, úgy azokat díj ellenében 

esetileg kérvényezheti a szolgáltatótól a support@blockben.com e-mail címen. 

3.6. A BlockBen Wallet 
szolgáltatásban elérhető 
Szolgáltatások és folyamatok 
leírása 

Felhasználó tranzakciók 
3.6.1. A BlockBen Wallet szolgáltatásban a Felhasználóknak „2 Faktoros Azonosítással” (2FA-

val) van lehetőségük a tranzakcióikat jóváhagyni.  

3.6.2. A BlockBen Wallet szolgáltatásban a Felhasználóknak az alábbi tranzakciók 

végrehajtására van lehetőségük: 

 EUR egyenleg feltöltése BlockBen Wallet szolgáltatásban. Nem igényel a Felhasználó 

részéről interakciót. A BlockBen Wallet EUR számlájának egyenlege automatikusan megnő 

a Szolgáltató számlájára beérkezett tranzakció összegével, amennyiben a Felhasználó a 

Szolgáltató által előírt módon indította a tranzakciót 

 “Buy / Sell” - kriptó vásárlása vagy eladása EUR-ért, a mi „exchange rate”-ünk használata 

mellett 

 “Transfer” – virtuális valuta küldése a két különböző BlockBen Wallet szolgáltatás azonos 

kriptódevizanemű számlája között  

 “Pay out” – EUR visszautalása az előzetesen beállított – saját – bankszámlaszámra (max a 

BlockBen Walletben tárol EUR mértékéig) 

3.6.3. A BlockBen Wallet számla nem minősül fizetési számlának, ezért az BlockBen Wallet 

szolgáltatásban végrehajtott tranzakciók fizetési számla nélkül végrehajtott fizetési 

megbízások. 

EUR egyenleg feltöltése 
3.6.4. A Felhasználó a BlockBen Wallet EUR számláját feltöltheti az alábbi módokon: 

 normál banki átutalással, 

 bankkártyás befizetéssel, vagy 

 vagy készpénzben a Szolgáltató által erre kijelölt befizetési helyen, 

 Money transfer provider segítségével. 
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3.6.5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy induláskor csak a banki átutalással van lehetőség az 

egyenlegét feltölteni, a további feltöltési módok bevezetése a későbbiekben várható. 

3.6.6. Vevő nyilatkozik, hogy BlockBen Wallet egyenlegének feltöltését kizárólag saját, 

jogszerűen szerzett és adózott pénzeszközéből finanszírozza.   

3.6.7. A Feltöltés során a Szolgáltató számláján jóváírt összeg EUR pénznemben történik. 

Amennyiben a Felhasználó által küldött összeg pénzneme EUR-tól eltérő, abban az 

esetben a Szolgáltató pénzügyi szolgáltatója az átváltást automatikusan elvégzi a saját 

árfolyamán. Miután a Szolgáltató számláján megjelent a Felhasználó által végrehajtott 

tranzakció összege, már nem igényel a Felhasználó részéről interakciót. A Felhasználó 

BlockBen Walletének EUR egyenlege automatikusan megnő a Szolgáltató számlájára 

beérkezett tranzakció összegével, amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató által előírt 

módon indította a tranzakciót. 

3.6.8. Amennyiben a Szolgáltató részére a Feltöltéssel az ellenérték akként kerül rendelkezésre 

bocsátásra, hogy a Felhasználó BlockBen tárcája/számlája egyértelműen beazonosítható, 

a Szolgáltató a Felhasználó EUR számláján a Feltöltés összegét jóváírja. Ebben az 

esetben a Feltöltés sikeres.  

3.6.9. Amennyiben a Szolgáltató részére a Feltöltéssel az ellenérték akként kerül rendelkezésre 

bocsátásra, hogy a Felhasználó BlockBen tárcája/számlája nem létező vagy 

egyértelműen nem azonosítható be, a Szolgáltató a Felhasználó EUR számláján a 

Feltöltés összegét nem írja jóvá. Ebben az esetben a Feltöltés sikertelen.  

3.6.10. A Szolgáltató a Feltöltésért – akár sikeres, akár sikertelen – jogosult a mindenkori 

Kondíciós listában meghatározott díjat felszámítani. 

3.6.11. A Szolgáltató a sikertelen Feltöltés során a Feltöltésért járó díjainak levonását követően 

az átvett EUR összeget az alábbiak szerint kezeli: 

 Amennyiben az EUR-t befizető személy részére történő visszafizetéshez szükséges adatok 

megállapíthatók, azt a befizető részére visszafizeti. Ebben az esetben a Szolgáltató 

jogosult a Kondíciós listában meghatározott díj felszámítására.  

 Amennyiben az EUR-t befizető személy részére történő visszafizetéshez szükséges adatok 

nem állnak rendelkezésre, azt a befizető egyértelmű beazonosíthatóságáig felelős őrzésbe 

veszi. A felelős őrzésbe vétel kamatfizetési kötelezettség nélkül történik és a Szolgáltató a 

felelős őrzésért a Kondíciós listában meghatározott díj felszámítására jogosult.  

3.6.12. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó EUR számlájára a sikeres Feltöltés esetén jóváírt 

EUR-ból annak költségeit levonni és/vagy a Felhasználótól a megfelelő összeg 
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megfizetését követelni, ha az a pénzforgalmi szolgáltató, amelytől a Felhasználó részére 

a Feltöltés érkezett, a Szolgáltató számláját valamely összeggel visszaterheli, megterheli. 

Chargeback igények:  
3.6.13. Amennyiben pénztárca egyenlegének felöltéséhez olyan fizetési módot választ, mely 

magában hordozza a visszatérítés („Chargeback”) igénylésének lehetőségét, mint például 

(de nem kizárólagosan) bank- és hitelkártya vagy direct debit, úgy az Ügyfél kijelenti, 

hogy nem fog Chargeback igénnyel élni a Szolgáltató által történt jogosulatlan 

kártyahasználatra hivatkozva, mivel a Szolgáltató az ÁSZF intézkedései alapján járt el. 

Emellett az Ügyfél kijelenti, hogy olyan esetekben sem él visszatérítési igénnyel, 

amelyekben a Szolgáltató nem felelős a történtekért, mint például (de nem kizárólagosan) 

a kereskedőkkel fennálló vitás helyzetekben, a ki nem szállított termékek vagy végre nem 

hajtott szolgáltatások esetén, valamint közlési hibához kapcsolódó kártyaelutasításkor. A 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jogosulatlan visszaigénylések esetében az Ügyfél felé 

25 eurós költséget számoljon fel. 

3.6.14. Amennyiben a Feltöltésre bankkártyás tranzakció alapján került sor és a Szolgáltató 

részére bankkártyával megfizetett EUR vonatkozásában a bankkártya kártyatársasága, 

Szolgáltatója, a Kibocsájtó kártya elfogadó partnere (card acquirer) vagy egyéb személy a 

Szolgáltatóval szemben visszaterhelési (chargeback) igénnyel él, azaz az EUR-t a 

Szolgáltató részére megtagadja megfizetni, azt a Szolgáltatótól akár időlegesen, akár 

véglegesen visszavonja vagy a Szolgáltatót egyéb módon annak visszafizetésére kötelezi, 

vagy ezek bármelyikével fenyeget, a Szolgáltató jogosult az ilyen Feltöltésen alapuló 

EUR-ra vonatkozóan a Felhasználó rendelkezési jogát ezen EUR összeg felett 

ideiglenesen felfüggeszteni vagy az ilyen összegre vonatkozó Visszautalási megbízást a 

Chargeback igény végleges kivizsgálásáig és lezárásáig megtagadni és ezen összeget 

visszatartani. 

3.6.15. A Felhasználó köteles a Chargeback igény kivizsgálása során a Szolgáltatóval 

együttműködni. A bankkártyás Feltöltést végző Vásárló köteles a Szolgáltató kérésére a 

Szolgáltató bankkártya kártyatársasága, Szolgáltatója, vagy egyéb visszaterhelésre 

jogosult személy által a Szolgáltatótól kért iratot, információt és egyéb dokumentumot 

haladéktalanul rendelkezésre bocsátani annak érdekében, hogy ezen kérést a Szolgáltató 

teljesíteni tudja. Erre figyelemmel a Felhasználó, mint a bankkártyás Feltöltést végző 

Vásárló kifejezetten felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy az általa kezdeményezett 

bankkártyás Feltöltéssel kapcsolatban a Chargeback igény kivizsgálásához szükséges 

információkat és dokumentumokat, így a Feltöltés adatait a Szolgáltató részére átadja a 

Chargeback igény eredményes kivizsgálása érdekében. A bankkártyás Feltöltést végző 
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Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ezen információkat és iratokat, valamint a 

bankkártyás Feltöltéssel kapcsolatban a Szolgáltató számára egyébként rendelkezésre 

álló információkat a bankkártya kártyatársasága, Szolgáltatója, a Szolgáltatóval 

szemben visszaterhelést végző egyéb személy részére jogosult továbbítani a Chargeback 

igény eredményes kivizsgálása érdekében. A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a 

jelen pontban leírt valamennyi adattovábbítás a Szolgáltató jogos érdeke annak 

érdekében, hogy megalapozatlan chargeback igényeket kiszűrje, azokkal szemben 

védekezni tudjon és az ezzel kapcsolatos pénzügyi veszteséget elkerülje.  

3.6.16. A visszaterhelésre egyebekben a bankkártya kártyatársasága, Szolgáltatója vagy egyéb 

visszaterhelésre jogosult személy szabályzataiban leírtak az irányadók, a Szolgáltató az 

EUR feletti rendelkezési jog felfüggesztése és a Visszaváltási megbízás megtagadása 

kapcsán ennek megfelelően jár el, a Szolgáltató az EUR feletti rendelkezési jog 

felfüggesztésére és a Visszaváltási megbízás megtagadására az ilyen 

visszaterhelésekkel azonos ideig és feltételekkel jogosult.  

3.6.17. Az EUR feletti rendelkezési jog felfüggesztésével és a Visszaváltási megbízás 

megtagadásával kapcsolatban felmerült költségeket a bankkártyás Feltöltéssel érintett 

Felhasználó köteles viselni, továbbá az EUR feletti rendelkezési jog felfüggesztésével és a 

Visszaváltási megbízás megtagadásával összefüggésben keletkezett károkért a 

Szolgáltató a felelősségét kizárja. Az e-pénz forgalomból történő kivonása, e-pénz feletti 

rendelkezési jog felfüggesztése és a Visszaváltási megbízás megtagadása során a 

„Felhasználó rendelkezési jogának felfüggesztése, Szolgáltató általi letiltás” rendelkezései 

alkalmazandók. 

3.6.18. A Szolgáltató jogosult a Chargeback szabályokon bármikor változtatni, különös tekintettel 

arra, amikor a nemzetköz szabályozás (Szolgáltatóra vonatkozóan) változik. 

Buy / Sell 
3.6.19. A Felhasználó bármikor átválthatja a BlockBen Wallet szolgáltatásban tárolt EUR-t a 

kriptókra, a BlockBen Wallet szolgáltatás „Buy / Sell” funkciójának segítségével. A 

tranzakció során használható kriptók listája előre meghatározott, mely listát a BlockBen 

Financial Services OÜ változtathatja külön engedélykérés és értesítés nélkül. 

3.6.20. A „Buy”-ra szóló EUR-ra vonatkozó fizetési megbízással a Felhasználó, mint EUR birtokos 

fizető fél megbízza a Szolgáltatót, hogy a birtokában lévő EUR egyenlegének terhére a 

Felhasználó által meghatározott EUR összeget váltson át egy adott virtuális valutára és 

azt számolja el a Felhasználó virtuális valuta egyenlegének javára.  
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3.6.21. A „Sell”-re szóló virtuális valutára vonatkozó fizetési megbízással a Felhasználó, mint 

virtuális valutabirtokos fizető fél megbízza a Szolgáltatót, hogy a birtokában lévő virtuális 

valutaegyenlegének terhére a Felhasználó által meghatározott virtuális valutaösszeget 

váltson át EUR-ra és azt számolja el a Felhasználó EUR egyenlegének javára.  

3.6.22. A funkció használata során a Felhasználónak meg kell adnia/informálva lesz az 

alábbiakról: 

 a Felhasználó által átváltani kívánt deviza összegéről és devizaneméről (EUR, BIT , BSO, 

DELTA vagy BNO) 

 a Felhasználó által vásárolni kívánt deviza összegéről és devizaneméről (EUR, BIT, BSO, 

DELTA vagy BNO) 

3.6.23. A vásárolható egyes kriptók mértéke korlátozott lehet, kérjük erről informálódjon az egyes 

termékek esetében.  

3.6.24. A Szolgáltató – akár sikeres, akár sikertelen - a „Buy/Sell”-ért jogosult a mindenkori 

Kondíciós listában meghatározott díjat felszámítani. 

Transfer  
3.6.25. A „Transfer”-re szóló virtuális valutára vonatkozó fizetési megbízással a Felhasználó, 

mint virtuális valuta birtokos fizető fél megbízza a Szolgáltatót, hogy a birtokában lévő 

virtuális valuta terhére a Felhasználó által meghatározott virtuális valuta összeget 

juttasson el és számoljon el a kedvezményezett javára.  

3.6.26. A „Transfer”-re szóló megbízást a Felhasználó, mint fizető fél a Szolgáltatóhoz nyújtja be 

elektronikusan a BlockBen Wallet Szolgáltatáson keresztül. 

3.6.27. A „Transfer” megbízás teljesítésével a Szolgáltató a Felhasználó által meghatározott 

virtuális valuta összeget a kedvezményezett BlockBen Wallet javára számolja el és írja 

jóvá.  

3.6.28. A „Transfer” megbízás során a Felhasználó köteles a Szolgáltató által előre 

meghatározott adatokat megadni, melyek a következők: 

 a Felhasználó által átutalni kívánt virtuális valuta összege és devizaneme (BSO, BIT, 

DELTA vagy BNO) 

 a kedvezményezett neve, vagy walletID-je 

 megjegyzés/üzenet 

3.6.29. Miután a tranzakció végrehajtásra került, a Felhasználó láthatja a BlockBen Wallet 

szolgáltatás Tranzakciók felüleletén annak főbb adatait. 
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3.6.30. BlockBen Wallet szolgáltatáson kívülre irányuló virtuális valuta transfer nem 

engedélyezett.  

3.6.31. A Felhasználó, mint fizető fél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a fizetési művelet és a 

fizető fél kedvezményezett általi beazonosíthatósága érdekében a mindenkori 

jogszabályok által előírt adatokat, de legalább a Felhasználó azonosítóját és a 

Felhasználó által engedélyezett egyéb adatot a kedvezményezett részére átadja. 

3.6.32. A Szolgáltató – akár sikeres, akár sikertelen - a „Transfer”-ért jogosult a mindenkori 

Kondíciós listában meghatározott díjat felszámítani. 

Payout 
3.6.33. A BlockBen tárcabirtokos Felhasználó a BlockBen Wallet EUR számláján nyilvántartott 

EUR-t akár részben, akár egészben, bármikor visszautaltathatja a saját, előzetesen a 

rendszerben rögzített bankszámlájára. 

3.6.34. A Felhasználó köteles a Szolgáltató által előre meghatározott adatokat megadni ahhoz, 

hogy a Szolgáltató a visszaváltott EUR-t a Felhasználó részére rendelkezésre tudja 

bocsátani. Ezen adatok a következők: 

 a felhasználó bankszámlaszáma (BlockBen Wallet szolgáltatásban előzetesen rögzített) 

 az utalandó EUR összege  

 megjegyzés/üzenet 

3.6.35. Ezen adatok hiányában a Szolgáltató jogosult a „Payout” megbízás befogadását 

megtagadni.  

3.6.36. A Szolgáltató a Felhasználó által adott „Payout” megbízást abban az esetben teljesíti, ha 

a Felhasználó BlockBen Walletén a Megbízás teljesítésére és a Szolgáltatót megillető, a 

Kondíciós listában meghatározott díjak beszedésére elegendő Fedezet áll rendelkezésre a 

Megbízás befogadásakor. 

3.6.37. A „Payout”-hoz kapcsolódó átutalást legkésőbb a Szolgáltató számláját kezelő 

pénzintézet következő banki napján elindítjuk. Az összeg jóváírásának dátuma a 

Felhasználó bankszámláján eltérhet a kiutalás dátumától. 

3.6.38. Miután a tranzakció végrehajtásra került, a Felhasználó a láthatja a BlockBen Wallet 

szolgáltatás Tranzakciók felületén annak főbb adatait. 

3.6.39. „Payout” megbízás alapján a Szolgáltató a Felhasználó BlockBen Wallet EUR 

egyenlegéből levonja a Megbízásban megjelölt összegű EUR-t. A levont EUR-t a 

Szolgáltató a Felhasználó részére átutalással a „Payout” megbízásban a Felhasználó 

által megjelölt – saját - fizetési számlaszámra történő átutalással fizeti meg. „Payout” 
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megbízás teljesítése során a Szolgáltató nem vizsgálja, hogy az Megbízásban megadott 

fizetési számla tulajdonosa azonos-e a Felhasználóval. A valós fizetési számla megadása 

a Felhasználó felelősége. 

3.6.40. Amennyiben a Felhasználó részére a „Payout” megbízásban megadott összegű EUR 

átutalása a Felhasználó saját fizetési számlájára banki átutalással teljesíthető, a „Payout” 

sikeres. 

3.6.41. Amennyiben a Felhasználó a „Payout” megbízásban nem adott meg fizetési számlát, 

vagy a megadott fizetési számla és annak adatai egyértelműen nem beazonosíthatók, 

hiányosak vagy a megadott adatok alapján az átutalás bármely más okból nem 

teljesíthető, vagy az átutalt összeg az átutalásban részvevő pénzforgalmi szolgáltatók 

bármelyike által a Szolgáltatónak visszaküldésre kerül, a Szolgáltató a visszaküldött EUR 

összegét a Felhasználó BlockBen Wallet EUR számlájára automatikusan jóváírja. Ebben 

az esetben a „Payout” sikertelen. A jóváírt összeg nagysága az eredeti összegtől eltérhet, 

tekintettel az pénzügyi szolgáltatók által alkalmazott átváltási árfolyamokra, levont 

költségekre. A BlockBen Financial Services OÜ nem vállal felelőséget a Felhasználó ebből 

adódó esetleges veszteségeiért. 

3.6.42. A Szolgáltató – akár sikeres, akár sikertelen - a „Payout”-ért jogosult a mindenkori 

Kondíciós listában meghatározott díjat felszámítani 

3.6.43. A fenti tranzakciók bármelyikének végrehajtásához a Felhasználónak meg kell erősítenie 

a tranzakció adatait a megfelelő gomb megnyomásával, amivel a Felhasználó igazolja, 

hogy a tranzakció adatait ellenőrizte, azok végrehajthatóak. Jelen ÁSZF elfogadásával a 

Felhasználó felelősséget vállal az általa a későbbiekben végrehajtandó tranzakcióiért. 

Felhívjuk figyelmét, hogy bármely adat helytelen megadása a tranzakció késését és/vagy 

meghiúsulását eredményezheti. A Szolgáltató nem vállal felelőséget a Felhasználó 

esetleges jövőbeni veszteségeiért, melyeket ezen funkció használata miatt elszenved. 

Díjak, jutalékok 
3.6.44. Az BlockBen Wallet szolgáltatással kapcsolatban minden, a Felhasználót terhelő díj vagy 

egyéb költség a Kondíciós listában kerül kihirdetésre, egyéb költség nincs.  

3.6.45. A Szolgáltató az BlockBen Wallet szolgáltatásban végrehajtott tranzakciók után a 

mindenkori Kondíciós listában megjelölt díj, jutalék és egyéb költség felszámítására 

jogosult. Ezen díjak, jutalékok és egyéb költségek azonnal esedékesek, kivéve, ha a 

Kondíciós listában eltérő esedékesség kerül megjelölésre. A Szolgáltató a díjat, jutalékot 

és egyéb költséget az adott Megbízás, Szolgáltatás teljesítésével egyidejűleg számítja fel 

a Felhasználó részére a BlockBen Wallet terhére. 
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3.6.46. Amennyiben BlockBen Wallet szolgáltatásban végrehajtott tranzakció esetén a Kondíciós 

listában meghatározott díjat a kedvezményezett viseli, a Szolgáltató az összeg 

kedvezményezett részére történő rendelkezésre bocsátását követően jogosult ezen díjat 

felszámítani és a jóváírt összegből levonni.  

3.6.47. A Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szemben fennálló jelen Szerződésből származó 

bármely követelését beszámítani. A Szolgáltató a beszámítási jogát jogosult akként 

gyakorolni, hogy a Felhasználóval szemben fennálló követelés összegét a Felhasználó 

BlockBen Walletének terhére levonja.  

3.6.48. Ha a Felhasználó a Szolgáltatóval szemben fennálló kötelezettségeit esedékességkor 

nem teljesíti, a Szolgáltatónak jogosult az igényérvényesítés és végrehajtás során 

harmadik személyeket igénybe venni és bevonni. A harmadik személy igénybevételével 

felmerült valamennyi költség az a Felhasználót terheli. 

Panaszkezelés, viták rendezése 
3.6.49. A BlockBen Wallet Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat a Szolgáltatóhoz írásban 

elektronikus levélben (e-mailben) lehet bejelenteni a Szolgáltató alábbi elérhetőségein: 

3.6.50. Írásbeli panasz bejelentésének email címe: support@blockben.com 

3.6.51. Írásbeli panasz benyújtása esetén a panaszt a Szolgáltató 30 napon belül vizsgálja ki, és 

ezen határidőn belül a Szolgáltató szintén írásban érdemi választ küld a panaszt tevő 

Felhasználónak. Ha a Szolgáltató a panaszt elutasítja, köteles azt megindokolni. 

A BlockBen Wallet szolgáltatás karbantartása 
3.6.52. A Szolgáltató a BlockBen Wallet szolgáltatást a saját döntési jogkörében meghatározott 

gyakorisággal, módon, időpontban, tartalommal tetszőlegesen bármikor frissítheti vagy 

upgradelheti. 

3.6.53. A jelen ÁSZF alkalmazásában frissítésnek minősül minden olyan, a BlockBen Wallet 

szolgáltatás bármely részét, elemét érintő módosítás, amelynek célja a BlockBen Wallet 

szolgáltatás naprakészen tartása, karbantartása, valamely már létező funkciójának 

előnyösebben működő biztosítása, frissítése az adott rendszer rész, illetve rendszer elem 

módosítása, illetve kijavítása útján. 

3.6.54. A jelen ÁSZF alkalmazásában upgradenek minősül minden olyan, a BlockBen Wallet 

szolgáltatás egészének, illetve bármely részének, elemének olyan módosítására, 

amelynek célja valamely még nem létező rendszer funkció biztosítása. 



 
 
Általános szerződési feltételek 26

Az ÁSZF módosítása 
3.6.55. A jelen ÁSZF-et a Szolgáltató saját döntése és belátása szerint jogosult egyoldalúan 

módosítani. A módosítás indoka lehet különösen, de nem kizárólagosan: 

 a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás; 

 a technológia lényeges változása; 

 jogszabályváltozás; 

 a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel, 

gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok. 

3.6.56. A Szolgáltató az ÁSZF-et, továbbá az ÁSZF módosítását és a módosítással egységes 

szerkezetbe foglalt ÁSZF-et köteles a Honlapon tárolható, megjeleníthető és nyomtatható 

módon ingyenesen közzétenni. Az ÁSZF módosítás a közzétételt követő naptári napon lép 

hatályba és az ÁSZF módosítás minden, az ÁSZF módosítás hatályba lépése után kötött 

és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó. 

3.6.57. Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Felhasználókat akként, 

hogy Szolgáltató az Ügyfél által rögzített email címre kiküldi. 

3.6.58. Amennyiben a Felhasználó kifejezetten tiltakozik az ÁSZF módosítás ellen és azt nem 

fogadja el, a Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval fennálló szerződését 15 napos 

felmondási idővel írásban felmondani. 

Szerződés megszűnése és megszüntetése 
3.6.59. A Felhasználó Walletjének megszüntetését csak 0 egyenlegű Wallet(ek) esetén 

kezdeményezheti. 

3.6.60. A Felhasználó nem jogosult a BlockBen Walletprofilját a rendszerből maga törölni. Ilyen 

szándék – és 0 egyenlegű Wallet(ek) - esetén a Felhasználó a törlési igényét jelzi a 

Szolgáltatónak a felületen, vagy a support@blockben.com e-mail címen, és a Szolgáltató 

gondoskodik a Felhasználó BlockBen Walletprofiljának törléséről. A Felhasználó BlockBen 

Walletprofiljának tényleges törlése előtt a Szolgáltató megerősítő e-mailt küldhet a 

Felhasználónak, és ebben az esetben csak akkor végzi el a törlést, ha a Felhasználó erre a 

megerősítő e-mailre is igenlő választ küldött. Felhasználó tudomásul veszi, hogy BlockBen 

Walletprofilja törlése esetén valamennyi, a rendszerben rögzített személyes adata 

véglegesen, nem visszaállítható módon törlésre kerül, valamint az összes kapcsolódó 

egyéb adata visszaállíthatatlan módon azonosíthatatlanná válik. 

3.6.61. A Szolgáltató jogosult a Felhasználóval jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos 

felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni. 
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3.6.62. Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval a jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos 

felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni. Amennyiben a 

BlockStockkal rendelkező Felhasználó akkor kéri a Wallet szolgáltatásának felmondását, 

amikor a BlockStock szabadkereskedelme nem engedélyezett, akkor a Felhasználó a 

felmondással egy időben az általa birtokolt BlockStockokat a Szolgáltató részére 

térítésmentesen átadja. 

3.6.63. Szolgáltató jogosult a Felhasználóval fennálló szerződését azonnali hatállyal, írásban 

felmondani, ha a Felhasználó súlyosan megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit. 

3.6.64. A BlockBen Wallet szolgáltatás Szolgáltató általi megszüntetésének kezdeményezése 

esetén Szolgáltató a Felhasználó BlockBen Walletében található virtuális valutákat a 

Szolgáltató által nyilvántartott aktuális áron EUR-ra váltja, majd a Felhasználó EUR 

egyenlegét a Felhasználó által a BlockBen Wallet szolgáltatásban rögzített pénzügyi 

szolgáltatónál vezetett bankszámlájára utalja a kondíciós listában szereplő – a virtuális 

valuta váltásához és az átutaláshoz kapcsolódó - költségek levonása után a felmondást 

követő 15 napon belül. Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést jogosultak bármikor közös 

megegyezéssel megszüntetni. 

3.6.65. Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést határozatlan időtartamra kötik. 

3.6.66. Ha a Felhasználó a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF szerinti szerződés megszegésével kárt 

okoz, köteles azt teljes egészében megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed a 

Felhasználó szerződésszegése következtében bekövetkezett tapadó károkra, 

következményes károkra, felelősségi károkra, a Szolgáltatót ért elmaradt haszonra és a 

Szolgáltató oldalán a kár kiküszöböléséhez felmerült költségekre. 

Vegyes rendelkezések 
3.6.67. Amennyiben jelen megállapodás valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné 

válik, úgy ez a rendelkezés a megállapodás többi rendelkezését nem érinti. 

3.6.68. A jelen ÁSZF-re Észtország jogszabályai és az észt jog az irányadó, és az ebből eredő 

jogviták elbírálására az észt hatóságok és bíróságok rendelkeznek joghatósággal. 

3.6.69. Ellenkező bizonyításának hiányában az értesítést az elektronikus levélként való küldését 

követő 2. munkanap 24:00-kor kell a másik Félhez kézbesítettnek és a másik Fél által 

olvasottnak tekinteni.  

3.6.70. A jelen ÁSZF magyar és angol nyelven készült, értelmezésében az észt jog szabályai az 

irányadók. 

3.6.71. Jelen ÁSZF határozatlan időtartamra szól. 
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Jogok és kötelességek 
3.6.72. A Felhasználó köteles a BlockBen Wallet Szolgáltatást rendeltetésszerűen használni, és 

minden tőle elvárható intézkedést megtenni a biztonsági előírások betartása érdekében. 

A Felhasználó által bárkinek okozott kárért a Felhasználó teljes körű felelősséggel 

tartozik.  

3.6.73. A Felhasználó köteles a regisztráció során megadott email címét rendszeresen ellenőrizni, 

mert arra a Szolgáltató értesítéseket, információkat küldhet. 

3.6.74. A Szolgáltató a hatályos jogszabályok alapján az BlockBen Wallet szolgáltatásban tárolt 

EUR összege után kamatot nem fizet. 

3.6.75. A Szolgáltató fenntartja a jogát, hogy a Felhasználó vagy a Felhasználó tudomásával 

más személy általi a Jelszóval vagy a BlockBen Wallet szolgáltatással történő visszaélés 

esetén a Felhasználó ellen eljárást kezdeményezzen.  

3.6.76. A Szolgáltató nem felelős, ha a bizonyítja, hogy a jóvá nem hagyott tranzakcióval 

összefüggésben keletkezett kárt a Felhasználó csalárd módon eljárva okozta, vagy a kárt 

a Felhasználó bejelentési kötelezettségeinek szándékos vagy súlyos gondatlan 

megszegésével okozta. A Szolgáltató mentesül továbbá a felelőssége alól, ha bizonyítja, 

hogy a kár a Felhasználó a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek, így különösen, de 

nem kizárólagosan a Jelszó megőrzésére és kezelésére vonatkozó kötelezettségeinek, 

szándékos vagy súlyosan gondatlan szerződésszegése folytán következett be.  

3.6.77. A Szolgáltató a tevékenysége során mindenkor a Felhasználó érdekeinek – az adott 

körülmények között lehetséges – figyelembevételével és a tőle elvárható gondossággal jár 

el. 

3.6.78. A Szolgáltató nem felel az olyan hamis vagy hamisított Megbízás teljesítésének a 

következményeiért, amelynek a hamis vagy hamisított voltát a szokásos ügymenet során 

alkalmazott gondos vizsgálattal nem lehetett felismerni. 

3.6.79. A Szolgáltató nem felel az olyan károkért, amely a Szolgáltató által el nem hárítható okok 

vagy nem a Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt következnek be, így különösen a 

távközlési vonalak, az internetes kapcsolat vagy az adatátviteli rendszerek hibáiért.  

3.6.80. A Szolgáltató nem felel az olyan károkért, amelyek olyan ok miatt következnek be, 

amelynek az elhárítására vagy befolyásolására a Szolgáltatónak nincs lehetősége, így 

különösen az erőhatalomból (vis maior), belföldi vagy külföldi hatóság rendelkezéséből 

vagy a Szolgáltató működésének megzavarásából eredő károkért, így abban az esetben 

sem felel a Szolgáltató az ilyen ok miatt bekövetkező károkért, amennyiben ezek miatt az 

okok miatt a Szolgáltató ideiglenesen beszünteti vagy korlátozza a Szolgáltatást. 
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3.6.81. Ha a Megbízás teljesítése egyedi azonosító (pl. Felhasználó azonosító, fizetési 

számlaszám) használatával történik, a Megbízás az egyedi azonosító által megjelölt 

kedvezményezett vonatkozásában teljesítettnek minősül. A Megbízás nem teljesítéséért 

vagy hibás teljesítéséért hibás egyedi azonosító használata esetén a Szolgáltatót nem 

terheli felelősség.  

3.6.82. A Szolgáltató a Megbízás összegének visszaszerzése érdekében az adott helyzetben 

általában elvárható magatartást tanúsítja. Amennyiben a Szolgáltató a Megbízás 

összegét visszaszerezte, jogosult a Kondíciós listában meghatározott külön díjat 

felszámítani.  

3.6.83. Ha a virtuális valuta tranzakciót a Felhasználó, mint fizető fél kezdeményezte, a virtuális 

valuta tranzakció hibás teljesítéséért a Szolgáltató felel. Felelőssége fennállása esetén a 

Szolgáltató haladéktalanul köteles a nem teljesített vagy a hibásan teljesített virtuális 

valuta tranzakció összegét a fizető fél részére visszatéríteni és a visszaállítani az eredeti 

állapotot, mintha a hibásan teljesített virtuális valuta tranzakcióra nem került volna sor.  

3.6.84. Ha a Felhasználó a virtuális valuta tranzakció kedvezményezettje, úgy a Szolgáltató 

haladéktalanul köteles a virtuális valuta tranzakció összegét a Felhasználó, mint 

kedvezményezett rendelkezésére bocsátani és a Felhasználó BlockBen Walletében 

jóváírni. 

3.6.85. A Felhasználó, mint fizető fél kérésére a Szolgáltató – a virtuális valuta tranzakció 

nemteljesítéséért vagy hibás teljesítésért való felelősségétől függetlenül – köteles a nem 

teljesített vagy hibásan teljesített virtuális valuta tranzakció nyomon követése érdekében 

az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani és a nyomon követés 

eredményéről a Felhasználót tájékoztatni. 

3.6.86. A Szolgáltató mentesül a felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a Szolgáltatás 

lebonyolításával, a virtuális valuta tranzakció jóváhagyásával és az virtuális valuta 

tranzakció helyesbítésével összefüggő kötelezettsége teljesítését tevékenysége körén 

kívül eső elháríthatatlan ok (vis major) vagy jogszabályban, vagy közösségi jogi aktusban 

előírt rendelkezések zárták ki. 

3.6.87. A hatályos Általános Szerződési Feltételeket, a Kondíciós listát és mindezek módosításait 

a Szolgáltató Felhasználó részére a szerződéskötést megelőzően, azzal egyidejűleg és 

azt követően a Szolgáltató internetes honlapján, illetve a Szolgáltató azt a Felhasználó 

kérésére emailben megküldi. 

3.6.88. A Felhasználó BlockBen Walletben rendelkezésre álló EUR és kriptók pontos összegéről 

bármikor a BlockBen Wallet Szolgáltatáson keresztül kaphat információt. 
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3.6.89. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a rendszerben a számlatkivonat fejlesztés alatt van, 

ez a funkció a szerződéskötés pillanatában nem elérhető. 

3.6.90. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a részére készülő éves számlaösszesítő FIFO (First In, 

First Out) metodika alapján készül. 

3.6.91. A Szolgáltató és a Felhasználó a szerződéses kapcsolataikban kölcsönösen 

együttműködve egymás érdekeit figyelembe véve kötelesek eljárni. A Felek a Szerződés 

megkötésénél és a Szerződés hatálya alatt együttműködni kötelesek, és figyelemmel kell 

lenniük egymás jogos érdekeire. A Feleknek a szerződéskötést megelőzően és a 

Szerződés hatálya alatt is tájékoztatniuk kell egymást minden lényeges körülményről. 

3.6.92. A Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy a Felek a Szerződés hatálya alatt elektronikus 

úton a Felhasználó által a Szolgáltató részére bejelentett e-mailen vagy a BlockBen 

Wallet Szolgáltatáson keresztül a Szerződéssel kapcsolatban érvényesen és 

joghatályosan értesíthetik egymást, a Szerződéssel, Szolgáltatással kapcsolatos 

jognyilatkozatot tehetnek, ideértve annak módosítását vagy megszüntetését is. 

3.6.93. A Felek megállapodnak abban, hogy a másik Fél részére elküldött értesítést a következő 

időpontokban tekintik teljesítettnek:  

 személyes úton történő értesítés esetén akkor, amikor a küldeményt a másik Félnek 

átadják, illetve azt a másik Fél átveszi,  

 postázás esetén a postai feladást követő 15. napon a másik Fél részére kézbesítettnek 

kell tekinteni abban az esetben is, ha a kézbesítés eredménytelen volt, mert azt a címzett 

nem vette át (pl. ismeretlen helyre költözött, vagy az átvételt megtagadta),  

 e-mail esetén az e-mail megküldését követő 2. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni 

abban az esetben is, ha a kézbesítés eredménytelen volt, mert azt a címzett nem vette át 

(pl. az email cím megszűnt),  

 BlockBen Wallet szolgáltatáson keresztül küldött üzenet esetén a megküldés, elhelyezés 

napján. 

3.6.94. A Szolgáltató - a Felek eltérő megállapodása hiányában- az értesítéseket, 

nyilatkozatokat a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg. A Szolgáltató az 

értesítések átvételének elmaradásából eredő esetleges károkért nem tartozik 

felelősséggel.  

3.6.95. A Szolgáltató nem felel azért, ha a megadott név, e-mail cím vagy egyéb adat 

pontatlansága miatt vagy más, a Szolgáltatón kívül álló okból a kézbesítés elhúzódik 

vagy eredménytelen.  
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3.6.96. A Szolgáltató a Szolgáltató internetes honlapján történő közzététellel is értesítheti 

Ügyfeleit abban az esetben, ha a közleményben foglaltak az Ügyfelek széles körét érintik.  

3.6.97. A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek, a Kondíciós lista és a hirdetmények 

változásairól a Szolgáltató internetes honlapján történő elektronikus közzététel útján 

értesíti az Ügyfeleit.  
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4. BlockBen termékekre 
vonatkozó általános 
szerződési feltételek 

4.1. A Szerződés megkötése 
4.1.1. Az adásvétel elektronikus úton történő szerződéskötésnek minősül. A szerződés 

közzététele kizárólag elektronikus formában történik. A szerződés továbbá írásbeli 

szerződésnek minősül, iktatásra nem kerül. 

4.1.2. Az adásvételhez kapcsolódóan – jelen ÁSZF-ben meghatározott esetet kivéve – elállási 

vagy visszavásárlási jog a Vevőt nem illeti meg. 

4.1.3. Vevő kijelenti, hogy az ÁSZF alkalmazója lehetővé tette, hogy annak tartalmát a 

szerződéskötést megelőzően megismerje, és azt Vevő elfogadta. 

4.1.4. Vevő kijelenti, hogy Eladó külön tájékoztatta arról az általános szerződési feltételről, 

amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól. Vevő e 

szerződési feltételeket a külön tájékoztatást követően kifejezetten elfogadta. 

4.1.5. Ha az általános szerződési feltétel és a szerződés más feltétele egymástól eltér, az utóbbi 

válik a szerződés részévé. Ebből kifolyólag, az ÁSZF, a virtuális valutavaluta adásvételi 

szerződés, letéti szerződés az Észt releváns jogszabályok 31.§-e szerint egy szerződés a 

későbbiekben egy szerződéssé is összevonhatóvá válik.   

4.1.6. A szerződés nyelve: A szerződés nyelve az angol, más nyelvre fordítás esetén az angol 

verziót kell irányadónak tekinteni.  

4.1.7. Az egyes dokumentumokban szereplő szerződéses feltételek közötti ellentmondás esetén 

a következő sorrendet figyelembe venni:  

a) Egyedi adásvételi szerződés 

b) ÁSZF 

c) Jogi és Kockázati Tájékoztató 

d) Etikai Kódex 

e) Ajánlói rendszer  
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4.2. Szerződési feltételek  
4.2.1. Vevő nyilatkozik, hogy a vételárat kizárólag saját, jogszerűen szerzett és adózott 

pénzeszközéből finanszírozza.   

4.2.2. Fizetési mód: BlockBen Wallet szolgáltatásban történő vásárlás, a BlockBen Wallet EUR 

egyenlegének terhére 

4.2.3. Vevő/Felhasználó tudomásul veszi, hogy Eladó által eladásra kínált és/vagy eladott 

virtuális valuták árfolyama adott pillanatban különböző fórumokon, vagy agy adott fórum 

több felületén eltérő lehet. Ezen eltérés különösképpen értendő (de nem kizárólagosan) az 

ajánlói rendszeren keresztüli és public vásárlás közötti árkülönbségre. 

4.2.4. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben nem az ajánlói rendszeren keresztül vásárol 

(Public Vásárlás) akkor a vásárlást követően semmilyen igényt nem támaszthat Eladóval 

szemben arra vonatkozóan, hogy az adásvételben megállapított árat utólag Eladó 

visszatérítse, csökkentse, kompenzálja, részben vagy egészben jóváírja…stb. 

4.2.5. Vevő tudomásul veszi, hogy a 4.2.3. és 4.2.4. meghatározott Public Vásárlást követőn az 

adott adásvétel esetében utólagos igénnyel nem élhet arra vonatkozóan, hogy szponzort 

visszamenőleges szeretne megjelölni, és jutalék/bónusz igénnyel élne. 

4.2.6. Vevő elfogadja, hogy Eladó a virtuális valuták szabadpiaci kereskedelmét és/vagy 

forgalmazását bármikor, egyoldalúan, indokolás nélkül átmenetileg korlátozhatja és/vagy 

megtilthatja mindenféle tájékoztatási kötelem nélkül.  

4.2.7. Vevő tudomásul veszi, hogy a BlockBen virtuális valutáit és annak ajánlási rendszerét 

kizárólag ajánlhatja harmadik személyek részére, közvetlen értékesítést nem végezhet.  

Közvetlen értékesítési tevékenységnek minősül – beleértve, de nem kizárólag – olyan 

tevékenységek, melyek az ÁSZF rendelkezéseitől eltérnek.  

4.2.8. Vevő tudomásul veszi, hogy a kriptovaluták értékesítése kapcsán a kondíciós listában 

meghatározott tranzakciós díj kerül felszámításra. 

4.2.9. Vevő tudomásul veszi, hogy a megvásárolt virtuális valuta későbbi értékesítése kapcsán 

kizárólag az Eladó által rendelkezésre bocsátott értékesítési felületet használhatja, azon 

kívül történő értékesítés mind jogilag mind gyakorlatilag kizárt.  

4.2.10. Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó jogosult a Vevő által birtokolt virtuális valutát bármikor 

a mindenkori, BlockBen Financial Services OÜ által nyilvántartott árfolyamon átváltani, és 

az ellenértéket a Vevő rendelkezésére bocsátani. 
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4.2.11. Vevő tudomásul veszi, hogy legalább havi egy alkalommal vagy Eladó választása szerint 

gyakoribb időközökkel kerülnek elszámolásra a tranzakciós jutalékok.  

4.2.12. Vevő tudomásul veszi, hogy a hatóságokkal, hivatalokkal való informális 

kapcsolatfelvételre, állásfoglalások kérésére kizárólag Eladó jogosult, a hatósági 

eljárásokra vonatkozó kérdéseket kizárólag Eladó jogosult meg válaszolni.  

4.2.13. Eladó az összes KYC / AML / CTF előírást (definíciók szerint) a legmagasabb prioritásként 

kezeli. Ebből adódóan az ÁSZF összes kondíciója is ez alá esik. Eladó kijelenti és Vevő 

elfogadja, hogy amennyiben egymásnak ellentmondó információ van az ÁSZF-ben vagy 

kapcsolódó dokumentumokban, vagy azok egyes részeiben, akkor a KYC / AML / CTF 

előírások mindent felülírnak, és azok tekintendőek irányadónak. 

4.2.14. Vevő/Felhasználó köteles az adózásra vonatkozó szabályozást teljeskörűen megismerni 

és azokat betartani.  

4.2.15. Vevő/Felhasználóköteles minden rá vonatkozó adó, illeték, büntetés, hátralék, kamatok, 

stb. fizetési kötelezettséget maga, közvetlenül teljesíteni, arra Eladó semmilyen formában 

sem kötelezhető  

4.2.16. Vevő/Felhasználó tudomásul veszi, hogy Eladó sem most, sem a jövőben részére 

semmilyen adózási tanácsot nem ad és ilyen igénnyel Eladó felé nem léphet fel.  

4.2.17. Vevő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy nem állampolgára, se nem 

adórezidense a következő országoknak: Afganisztán, Algéria, a Kongói Demokratikus 

Köztársaság, Bosznia-Hercegovina, Észak-Korea, Etiópia, Irak, Irán, Kuvait, Libanon, Líbia, 

Palesztina, Szomália, Dél-Szudán, Srí Lanka, Szudán, Szíria, Tunézia, Trinidad és Tobago, 

Uganda, Vanuatu, Jemen, Venezuela, Zimbabwe, USA, Szingapúr. 
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5. BlockStock1  
5.1. Szerződési feltételek  
5.1.1. Vevő elfogadja, hogy az Eladó a BlockStock virtuális valutából maximálisan 1.500.000 

darabot kíván értékesíteni, melynek darabszámát egyoldalúan, bármikor csökkentheti.  

5.1.2. Vevő tudomásul veszi, hogy az adásvétel során a Vevő által kifizetett vételár 10%-ának 

megfelelő összegben Eladó befektetési aranyat (a továbbiakban Arany) helyez letétbe. Az 

Arany tulajdonjoga Vevőre kizárólag az Eladó által értékesítésre szánt BlockStock 

mennyiség teljes kimerülését követően száll át, ezen időpontig Eladó a tulajdonjogát 

fenntartja. A befektetési arany ténylegesen átruházott értékét az Eladó által értékesítésre 

szánt BlockStock mennyiség teljes kimerülését követően határozza meg Eladó az ÁSZF-

ben meghatározott számítás alapján. Vevő tudomásul veszi, hogy az Aranyat Eladó a 

Vevő, mint Kedvezményezett részére a BlockStock teljes értékesítésig letétbe helyezi egy 

központi letéti számlán. Az Arany tulajdonjogának átszállásával egyidejűleg Vevő letétje 

a Vevő egyéni letéti számlájára kerül jóváírásra. 

5.1.3. Vevő már most azt is tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Eladó által értékesítésre 

szánt BlockStock mennyiség teljes kimerülését követően az Arany letéti szerződés 

vonatkozásában szerződésátruházás keretében az Eladó, mint Letevő helyébe Vevő lép 

változatlan szerződési feltételekkel minden további jognyilatkozat nélkül. Vevő már most 

azt is tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Arany letétből kifizetést kizárólag a letéti 

szerződésben meghatározott feltételek mellett és módon követelhet. 

5.1.4. Vevő már most azt is tudomásul veszi és elfogadja, hogy BlockStock Vevő általi későbbi 

értékesítése során az Arany letéti szerződés vonatkozásában szerződés-átruházás 

keretében a Vevő, mint Letevő helyébe az új Vevő lép változatlan szerződési feltételekkel 

minden további jognyilatkozat nélkül.  

5.1.5. Az Eladó által értékesítésre szánt BlockStock mennyiség teljes kimerülését követően az 

összes – Vevő által a BlockStock értékesítése során értékesített - Arany újraelosztásra 

kerül a következő logikával: Az összes Arany összeadódik, majd BlockStock arányosan 

átkerül az egyéni letétekbe.2  

  

 
1 BlockStock kriptovaluta értékesítése 2021.06.18-án megszűnt 
2 Az Arany újraelosztására sor került 2021. szeptember 17-én 
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Az Eladó aranyletét alakulását, és az arany „osztást” követő BlockStock darabonkénti 

aranyletétek számítását az alábbi elméleti példával szemléltetjük:  

I. BlockBen Financial 
Services OÜ 
Által történő 

eladások, nincsen 
kereskedelem. *elméleti 

számok, nem valós adatok 

ELMÉLETI PÉLDA 

Darab EUR EUR 10% 

 

EUR 

BlockStock Árfolyam Össz Vásárlás Arany % Arany / BlockStock 

100 10 € 1 000 € 100 € 10% 1 € 

100 50 € 5 000 € 500 € 10% 5 € 

100 100 € 10 000 € 1 000 € 10% 10 € 

100 120 € 12 000 € 1 200 € 10% 12 € 

100 161 € 16 100 € 1 610 € 10% 16 € 

500 

 

B 4 410 € 

 

ÖSSZES 

II. A Eladásra került az 
összes BlockStock, arany 

"osztás" 

    

(összes arany a BlockBen Financial Services OÜ aranyletéti számláján van. Osztást követően 
arányosan minden BlockStock után ugyanannyi kerül elosztásra. Az "osztást" megelőzően 
bekerülő BlockNote és BlockNoteX jutalékok 60%-a is ebbe a letétbe kerül (kivétel ez alól a 
BlockNoteX eladásásához kapcsoldó compliance díj), majd az "osztást" követően, BlockStock 
darabszám arányosan, folyamatosan jóváírtuk az aranyletéti számlákon) 

II. B "Osztás" 
módszertana 

     

Összes Arany EUR-ban 4 410 € B    

Összes BlockStock 

DARAB 
500 A    

Egy blockstockra eső 

aranyletét EUR értéke 
8,82 € = B / A    

 
5.1.6. Vevő tudomásul veszi, hogy a megvásárolt BlockStock-kal köteles az Eladó által 

forgalomba hozott szolgáltatások és termékek validálásában közreműködni, amely 

tevékenységért Vevő ellenszolgáltatásra (a továbbiakban tranzakciós jutalék) jogosult az 
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alábbiak szerint. A BlockNote és a BlockNoteX tranzakciós jutalékának 60%-a a Vevő 

saját Arany letétjében kerül jóváírásra arányos részében.  

Megnevezés EUR ELMÉLETI PÉLDA 

Tranzakciós jutalék: 10 000  

60% 6 000 A 

BlockStock Darabszám 1 850 000 B 

Egy BlockStockra eső rész 0,0032 € = A / B 

 

 
5.1.7. Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó képviseletére csak külön, előzetes írásbeli 

megállapodás, illetve felhatalmazás keretén belül jogosult.  

5.1.8. Vevő tudomásul veszi, hogy nem jogosult Eladó bármiféle jogát másnak felajánlani. (pl: 

kizárólagosság, extra jutalék, karrier szint, stb.) 

5.1.9. Vevő tudomásul veszi, hogy nem jogosult Eladó nevében, annak előzetes, írásos 

engedélye nélkül nyilatkozni, vagy nyilvánosság előtt megbízottként nyilatkozni.   
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6. BlockNote  
6.1.1. Vevő tudomásul veszi, hogy az adásvétel során a Vevő által vásárolt minden BlockNote 

virtuális valuta után 0,01 gramm mennyiségben Eladó befektetési aranyat (a 

továbbiakban Arany) helyez letétbe. Ezen letét a Vevő nevén van nyilvántartva az 

Eladónál, és Vevő tulajdonát képezi. 

6.1.2. Vevő már most azt is tudomásul veszi és elfogadja, hogy BlockNote Vevő általi későbbi 

értékesítése során az Arany letéti szerződés vonatkozásában szerződés-átruházás 

keretében a Vevő, mint Letevő helyébe az új Vevő lép változatlan szerződési feltételekkel 

minden további jognyilatkozat nélkül.  

6.1.3. Vevő már most tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az általa majd eladni 

vagy vásárolni kívánt BlockNote mennyisége meghaladja a 75.000 db-ot egy naptári 

héten belül, fel kell vennie a kapcsolatot a Supporttal (support@blocknote.gold) a további 

teendőkkel kapcsolatban, valamint ebben az esetben a BlockNote ellenértéke nem 

azonnal kerül jóváírásra a számláján. A jóváírás dátuma ilyen esetben több (akár 10, vagy 

több) munkanappal is későbbi lehet, mint az eladás dátuma. 

6.1.4. Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy BlockNote eladását követően Eladó egyenlege 

nem csökkenhet 1 darab BlockNote alá, ebben az esetben az összes rendelkezésére álló 

BlockNote-ot el kell adnia.  
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7. eBSO és BlockNoteX  
7.1.1. Vevő/Felhasználó tudomásul veszi, hogy a eBSO vagy BlockNoteX kikérésére/vásárlására 

kizárólag Ethereum cím BlockBen Walletben történő rögzítése esetén lehetséges. 

7.1.2. Vevő/Felhasználó tudomásul veszi, hogy egy felhasználóhoz több Ethereum cím is 

tartozhat, de egy Ethereum cím csak egy BlockBen Wallet felhasználóhoz tartozhat.  Egy 

(már felhasználóhoz kapcsolt) Ethereum címhez kapcsolt felhasználó nem módosítható.   

7.1.3. Vevő/Felhasználó tudomásul veszi, hogy az 7.1.1. pontban említett címet nem a BlockBen 

Financial Services OÜ üzemelteti, ebből kifolyólag: 

a) Vevő/Felhasználó az Ethereum cím BlockBen Walletbe történő regisztrációval elismeri, 

hogy az az Ethereum cím az ő tulajdona, 

b) a BlockBen Financial Services OÜ a BlockBen Walletben rögzített Ethereum fiókok 

valódiságát ellenőrizni nem tudja, ezért a Vevő/Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy 

annak rögzítése során körültekintően és gondosan jár el, 

c) Ethereum címhez tartozó privát kulcs és/vagy jelszó és/vagy fizikai token és/vagy egyéb 

hozzáférést biztosító megoldás elvesztése esetén a BlockBen Financial Services OÜ nem 

tud segítséget nyújtani, valamint az ebből eredő kár és/vagy veszteség és/vagy 

midennemű és felelősség a Vevőt/Felhasználót terheli, 

d) a nem megfelelő Ethereum cím megadásából eredő kár és/vagy veszteség és/vagy 

midennemű és felelősség a Vevőt/Felhasználót terheli, 

e) a Szolgáltató saját belátása szerint segítséget nyújthat a 7.1.3.c. vagy 7.1.3.d. pontban 

leírtak esetén egyedileg megállapított díj ellenében, 

f) A felek megegyeznek, hogy a 7.1.3.e. esetében a Szolgáltató csak segítséget nyújt, és 

semmiképpen sem javasolja, állítja, illetve utal arra, hogy az ilyen tevékenység 

megakadályozhatja, enyhítheti vagy minimalizálhatja a 7.1.3.c-vel kapcsolatos 

veszteségeket vagy károkat    
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8. BIT termékcsalád  
8.1.1. A BIT Top 20+, BIT Atlas vagy BIT 5ára ki van téve az általános kriptopiaci kockázatnak, és 

nagymértékben korrelál a piaci ingadozással az Általános Szerződési Feltételekkel 

összhangban, és a tőke részleges vagy teljes elvesztését eredményezheti. 

8.1.2. Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy 2023. február 1-jétől a Blockben Wallet-ban a BIT 

termékcsaládhoz tartozó BIT TOP20+ és a BIT5 kriptovaluták értékesítése megszűnik. A 

BIT TOP20+ és a BIT5 kriptovaluták továbbra is szabadon transzferálható és eladható 

2023. február 1-je után is. 

8.1.3. Vevő tudomásul veszi, hogy 2023. április 27-től a BIT termékcsaládhoz tartozó BIT 

TOP20+, BIT5 és BIT ATLAS tokenek kivezetésre kerülnek. 2023. április 27-ig a tokenek 

transzferálhatók és eladhatók, 2023 április 27-től már nem. Ezzel egyidőben kerülnek 

kivezetésre a Blockben Wallet-ból is. 

8.1.4. Vevő tudomásul veszi, hogy az adásvétel során a Vevő által kifizetett vételár előre 

meghatározott %-ának megfelelő összegben Eladó kriptovalutákat (a továbbiakban 

Kriptovaluta) vásárol és helyez letétbe. Ezen arány BIT Atlas esetében 97,5%, Vevő 

tudomásul veszi, hogy a Kriptovalutát Eladó a Vevő, mint Kedvezményezett részére letétbe 

helyezi egy központi letéti számlán.  

8.1.5. Vevő már most azt is tudomásul veszi és elfogadja, hogy a BIT termékcsalád mögötti 

kriptovaluták a BlockBen Financial Services OÜ-től telhető legnagyobb körültekintéssel 

kiválasztott szolgáltatóknál vannak elhelyezve, és hogy a BlockBen Financial Services OÜ 

a náluk elhelyezett kriptovaluták esteleges elvesztése, ellopása vagy a szolgáltató csődje 

esetén felmerült károkért felelősséget nem vállal. 

8.1.6. Vevő már most azt is tudomásul veszi és elfogadja, hogy a BIT termékcsalád letéteiből 

kifizetést nem követelhet. 

8.1.7. Vevő tudomásul veszi, hogy a BIT termékek értékei folyamatosan frissülnek és ezek 

elszámolása havi szinten történik meg.  

a. A BIT TOP20+ portfóliókezelési díja minden hónap első munkahetében kerül elszámolásra 

(az elszámolás első alkalommal azon hónap első munkahetében történik meg, mely 

hónapot kettővel megelőző hónapban a BIT TOP20+ árfolyama bármikor elérte a 10 EUR-

t). Az elszámolás során a teljes BITT TOP20+ portfólió értékének 0,5%-a elvonásra kerül a 

BlockBen és a BSO Pool részére. 

b. A BIT Atlas portfóliókezelési díja akkor kerül elszámolásra, ha a tárgyhónap utolsó 

napjának BIT Atlas záróárfolyama magasabb a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó 
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napjának BIT Atlas záróárfolyamánál. Ebben az esetben a növekmény 50%-a elvonásra 

kerül a BlockBen és a BSO Pool részére. 

c. A BIT 5 portfóliókezelési díja akkor kerül elszámolásra, ha a tárgyhónap utolsó napjának 

BIT 5 záróárfolyama magasabb a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó napjának BIT 5 

záróárfolyamánál. Ebben az esetben a növekmény 30%-a elvonásra kerül a BlockBen és a 

BSO Pool részére. 

8.1.8. Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó képviseletére csak külön, előzetes írásbeli megállapodás, 

illetve felhatalmazás keretén belül jogosult.  

8.1.9. Vevő tudomásul veszi, hogy nem jogosult Eladó bármiféle jogát másnak felajánlani. (pl: 

kizárólagosság, extra jutalék, karrier szint, stb.) 

8.1.10. Vevő tudomásul veszi, hogy nem jogosult Eladó nevében, annak előzetes, írásos engedélye 

nélkül nyilatkozni, vagy nyilvánosság előtt megbízottként nyilatkozni.   

8.1.11. Vevő már most tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az általa majd eladni kívánt 

BIT Top 20+ mennyisége meghaladja az 1000-et egy naptári héten belül, fel kell vennie a 

kapcsolatot a Supporttal (bit@blockben.com) a további teendőkkel kapcsolatban, valamint 

ebben az esetben a BIT Top 20+ ellenértéke nem azonnal kerül jóváírásra a számláján. A 

jóváírás dátuma ilyen esetben több (akár 10, vagy több) munkanappal is későbbi lehet, mint 

az eladás dátuma. 

8.1.12. Vevő már most tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az általa majd eladni kívánt 

BIT Atlas mennyisége meghaladja az 100-at egy naptári héten belül, fel kell vennie a 

kapcsolatot a Supporttal (bit@blockben.com) a további teendőkkel kapcsolatban, valamint 

ebben az esetben a BIT Atlas ellenértéke nem azonnal kerül jóváírásra a számláján. A 

jóváírás dátuma ilyen esetben több (akár 10, vagy több) munkanappal is későbbi lehet, mint 

az eladás dátuma. 

8.1.13. Vevő már most tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az általa majd eladni kívánt 

BIT 5 mennyisége meghaladja az 100-at egy naptári héten belül, fel kell vennie a 

kapcsolatot a Supporttal (bit@blockben.com) a további teendőkkel kapcsolatban, valamint 

ebben az esetben a BIT 5 ellenértéke nem azonnal kerül jóváírásra a számláján. A jóváírás 

dátuma ilyen esetben több (akár 10, vagy több) munkanappal is későbbi lehet, mint az 

eladás dátuma. 

8.1.14. Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy BIT Top20+ eladását követően Eladó egyenlege 

nem csökkenhet 10 darab BIT Top 20+ alá, így az összes rendelkezésére álló BIT Top 20+-

t el kell adnia.  
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8.1.15. Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy BIT 5 eladását követően Eladó egyenlege nem 

csökkenhet 10 darab BIT 5 alá, így az összes rendelkezésére álló BIT 5-öt el kell adnia.  

8.1.16. Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy BIT ATLAS eladását követően Eladó egyenlege 

nem csökkenhet 10 darab BIT ATLAS alá, így az összes rendelkezésére álló BIT ATLAS-t el 

kell adnia.  
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9. DELTA 
9.1.1. A DELTA token ki van téve az általános kriptopiaci kockázatnak, és nagymértékben korrelál 

a piaci ingadozással az Általános Szerződési Feltételekkel összhangban, és a tőke 

részleges vagy teljes elvesztését eredményezheti. 

9.1.2. Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a DELTA token mögötti kriptovaluták a BlockBen 

Financial Services OÜ-től telhető legnagyobb körültekintéssel kiválasztott szolgáltatóknál 

vannak elhelyezve, és hogy a BlockBen Financial Services OÜ a náluk elhelyezett 

kriptovaluták esteleges elvesztése, ellopása vagy a szolgáltató csődje esetén felmerült 

károkért felelősséget nem vállal. 

9.1.3. Vevő már most azt is tudomásul veszi és elfogadja, hogy a DELTA token letéteiből kifizetést 

nem követelhet. 

9.1.4. Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó képviseletére csak külön, előzetes írásbeli megállapodás, 

illetve felhatalmazás keretén belül jogosult.  

9.1.5. Vevő tudomásul veszi, hogy nem jogosult Eladó bármiféle jogát másnak felajánlani. (pl: 

kizárólagosság, extra jutalék, karrier szint, stb.) 

9.1.6. Vevő tudomásul veszi, hogy nem jogosult Eladó nevében, annak előzetes, írásos engedélye 

nélkül nyilatkozni, vagy nyilvánosság előtt megbízottként nyilatkozni.   

9.1.7. Vevő már most tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az általa majd eladni kívánt 

DELTA mennyisége meghaladja az 100-at egy naptári héten belül, fel kell vennie a 

kapcsolatot a Supporttal (delta@blockben.com) a további teendőkkel kapcsolatban, 

valamint ebben az esetben DELTA ellenértéke nem azonnal kerül jóváírásra a számláján. 

A jóváírás dátuma ilyen esetben több (akár 10, vagy több) munkanappal is későbbi lehet, 

mint az eladás dátuma. 

9.1.8. Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy DELTA eladását követően Eladó egyenlege nem 

csökkenhet 10 darab DELTA alá, így az összes rendelkezésére álló DELTA-t el kell adnia.  

9.1.9. Vevő írásos jóváhagyását követően (amit Vevő a delta@blockben.com email címre küld 

meg), és a Vevő Blockben Wallet EUR számláján a vásárláshoz elegendő EUR mennyiség 

meglétét követő 5 munkanapon belül vállalja a tranzakció megvalósulását. 

9.1.10. Vevő elfogadja, hogy 4 azaz négy különböző konstrukció közül választhat, miszerint 

mekkora EUR értékben szándékozik DELTA tokent vásárolni. A konstrukciókat a 

következő táblázat mutatja:  
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1. 2. 3. 4. 

Kezdő befizetés 

összege 
1000 EUR 2000 EUR 5000 EUR 10 000 EUR 

A konstrukció 

teljes összege 
4000 EUR 8000 EUR 20 000 EUR 40 000 EUR 

 

9.1.11. Vevő tudomásul veszi, hogy minden konstrukció esetében az első vásárlást követő 366. 

napjától (+1 év) a Vevő jogosult az első összeg további 3-szoros értékében (EUR) vásárolni 

a DELTA tokenből úgy, hogy a vásárlásnak meg kell történnie legkésőbb az első vásárlástól 

számított 7. év leteltével.  

9.1.12. Vevő írásos jóváhagyása és az adásvétel végrehajtása közötti időszakban a DELTA token 

jegyzett ára változhat, mivel szabadpiaci folyamatok alakítják az árfolyamát. Vevő 

tudomásul veszi, hogy az írásos jóváhagyás megküldésének pillanatában érvényes DELTA 

token árfolyamhoz képest 30%-kal magasabb árfolyamszintig járul hozzá a szerződés 

szerinti Token vásárláshoz. Amennyiben a Vételár a 30%-kal magasabb értékét 

meghaladja, a tranzakciót Eladó nem hajtja végre.  

9.1.13. Amennyiben Vevő Blockben Wallet pénztárcájában nem érhető el a tranzakció 

végrehajtásához szükséges EUR összeg és az eltérés több, mint 1% a szükséges EUR 

összeghez képest, a tranzakciót Eladó nem hajtja végre.  

9.1.14. Vevő azt is elfogadja, hogy az esetleges veszteségekért az Eladót nem terheli felelősség, 

ebben való osztozásra nem kötelezhető. A DELTA token ára ki van téve az általános 

kriptopiaci kockázatnak, és a tőke részleges vagy teljes elvesztését eredményezheti.  

9.1.15. Vevő tudomásul veszi, hogy a DELTA token nem transzferálható harmadik fél részére 

2023. április 27-e után.  
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10. Etikai kódex 
10.1. Preambulum 
Az Szolgáltató Etikai Kódexe (továbbiakban: Kódex) azzal a céllal készült, hogy a Szolgáltató által 

forgalmazott virtuális valuta forgalmazásában részt vevő harmadik személyek számára szakmai, 

és etikai normagyűjteményeként szolgáljon. 

10.1.1. A Kódex külön nem tér ki a nemzeti jogszabályi előírásokra, azokat ismertnek tekinti. 

10.1.2. A Kódex természeténél fogva a jognál részletesebb, olykor szigorúbb 

megfogalmazásokkal él. Előfordulhat ugyanakkor, hogy más szakmák, iparágak szakmai-

etikai kódexei eltérő előírásokat tartalmaznak, ezek a jelen Kódexben nem szerepelnek.  

10.1.3. A Kódexet a Felhasználók, és a Szolgáltató partnerei és velük együttműködésben álló 

személyek áttanulmányozták és a weboldalra történő regisztrációval elfogadták.  

10.1.4. A Szolgáltató jogosult arra, hogy a legjobb megítélése szerint megállapítsa egy adott 

magatartásról, hogy az sérti-e az Etikai kódexet vagy a Szolgáltató valamely egyéb belső 

szabályzatát. A Szolgáltató ezen túlmenően jogosult arra, hogy megtegye a megfelelő 

jogi lépéseket az esetleges jogsértés(ek) esetén. 

 

10.2. Hatályosság 
10.2.1. Hatályos 2018.02.19-től. Mindig a Kódex legfrissebb verziója a hatályos és alkalmazandó, 

együttesen értelmezve a Szolgáltató és partnerei weboldalán aktuálisan feltüntetett 

Általános Szerződési Feltételekkel és annak aktuális mellékleteivel. 

10.3. Általános szabályok 

A Kódex hatálya  
10.3.1. A Kódex a Szolgáltatóval együttműködő a Felhasználók és a Szolgáltató partnerei és 

velük együttműködésben álló személyek gyakorlati, szakmai-etikai normagyűjteménye.  

10.3.2. A Kódex személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, Felhasználókra és a Szolgáltató 

partnereire és velük együttműködésben álló személyekre, a Szolgáltatóról vagy 

Szolgáltató nevében megszólaló személyekre, és mindazokra, akik a Kódex 
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rendelkezéseinek önként alávetik magukat. A továbbiakban, ahol a Kódex Felhasználót 

említ, ott ezalatt a jelen pontban felsorolt valamennyi személyt érteni és alkalmazni kell.  

10.3.3. A Kódex tárgyi hatálya kiterjed a Szolgáltató által végzett valamennyi tevékenységre.  

10.3.4. A Kódex hatálya kiterjed valamennyi, a Szolgáltatóval kapcsolatos kommunikációra. 

10.3.5. A jelen Etikai Kódex normáinak megszegése esetén a Szolgáltató a Felhasználóval 

szemben szankciókat alkalmazhat. A Felhasználó jutalék és vagy bónusz jogosultságát 

felfüggesztheti, és súlyos esetben kizárhatja, vagy más szankciót alkalmazhat. 

Értelmező rendelkezések  
10.3.6. Amennyiben a Kódex szigorúbban nem rendelkezik, az egyes kifejezések értelmezésére 

elsősorban a Szolgáltató székhelyei szerinti hatályos jogi szabályozásban rögzített 

fogalmi rendelkezések az irányadók.  

10.3.7. A Kódexet mind szó szerint, mind szellemében alkalmazni kell.  

10.3.8. Annak elbírálására, hogy a kommunikáció a Kódex előírásainak megfelel-e, az egyes 

kifejezéseknek a Szolgáltató székhelyei szerinti ország mindennapi életben általánosan 

elfogadott jelentése az irányadó.  

Alapvető rendelkezések 
10.3.9. A Szolgáltató valamennyi szabályzata, kommunikációs anyaga a Felhasználók, partnerek 

és ügyfelek számára hozzáférhető. Annak másolása engedélyhez kötött. 

10.3.10. A Szolgáltató működésén belül valamennyi publikációt, nyilvános előadást és 

külső kommunikációt a gondosság követelményeinek megtartásával és társadalmi 

felelősségvállalással kell elkészíteni. A nyilvános előadások kép és/vagy hang rögzítése 

tilos, arról a Szolgáltató maga rendelkezik. Nyilvános video megosztó portálra, különös 

tekintettel a Youtube-ra anyagokat feltölteni tilos, annak megosztója a rendszerből 

kizárható.  

10.3.11. A Felhasználó és a Szolgáltató működése minden szempontból megfelel az ismert 

jogszabályi előírásoknak, nem ösztönöz jogsértésre. A Felhasznál nem folytathat 

jogellenes kereskedelmi gyakorlatot. 

10.3.12. A Szolgáltatóval és általa forgalmazott termékekkel kapcsolatosan csak valós 

tényállítások közölhetőek, különös tekintettel a fogyasztóvédelmi szabályokra, és a 

megtévesztő reklám tilalmára. A valótlan tényállításokért a Felhasználó teljes 

felelősséggel tartozik. A Szolgáltató weboldalán minden Felhasználószámára elérhető a 

hiteles kommunikáció, attól eltérni nem lehet. 
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10.3.13. A Felhasználó, illetve a Szolgáltató működése során figyelembe kell venni a 

társadalom általánosan elfogadott erkölcsi-etikai normáit.  

10.3.14. A Felhasználó nem ronthatja a Szolgáltató és a szakma jó hírnevét, illetve nem 

ingathatja meg a Szolgáltatóba vetett bizalmat.  

10.3.15. Minden Felhasználó elemi érdeke keresni az együttműködés lehetőségét további 

Felhasználókkal és más cégekkel. 

10.3.16. Tilos olyan ismert hálózatépítők beszervezése, akiről köztudomású, vagy 

bizonyított, hogy más hálózatban károsultakat hagyott hátra, vagy kirívóan etikátlan volt 

a magatartása. A Szolgáltató jogosult ennek a Felhasználónak a regisztrációját 

megtagadni, vagy a meglévő tagságát megszűntetni, vezetői előmenetelét megtiltani.  

10.3.17. A Szolgáltató számára kiemelt jelentőségű, hogy a Felhasználók működése ne 

sértse a Szolgáltató érdekeit, és ne terjesszenek valótlan állításokat. Ennek megfelelően 

valamennyi Felhasználó, aki előadást tart, publikációt ad ki, nyilatkozik, kellő 

gondossággal és körültekintéssel köteles eljárni és feltárni a termékben megtalálható 

kockázati hátteret, valamint nem használhat megtévesztő kommunikációt, ami e 

kockázatot elrejtené, vagy annak valós súlyát könnyítené.  A Felhasználó ennek 

elmulasztásáért teljes jogi felelősséggel tartozik. 

10.3.18. A Szolgáltató nevében, illetve képviseletében csak annak képviselője, vagy általa 

írásban meghatalmazott személy jogosult nyilatkozatot tenni bármely média vagy 

hatóság számára. Amennyiben nyilatkozattételre bármely más Felhasználót kérnek fel, 

úgy az a Felhasználó kellő időben köteles egyeztetni a Szolgáltató képviselőjével a 

tervezett nyilatkozattétel előtt annak tartalmáról valamint módjáról. A nyilatkozattételt a 

Szolgáltató indoklás nélkül megtagadhatja.  

10.3.19. Szerződő felek megállapodnak, hogy a fentieken túlmenően különösen, de nem 

kizárólagosan az alábbi magatartásokat minősítik etikátlannak: 

 Keresztszponzorálás a Szolgáltató rendszerén belül, vagy másik Hálózati Marketing, vagy 

Közvetlen Értékesítési cég felé. 

 Felhasználó elfogadja, hogy nem működhet olyan piacokon, amelyet a Szolgáltató tilt. A 

tiltott országokban lakcímmel rendelkező felhasználókkal nem építheti struktúráját 

(kizárólag, amennyiben rendelkeznek elfogadott országbeli bejelentett lakcímmel és ezt 

igazolni tudják), valamint elfogadja, hogy nem reklámozhat, vagy értékesíthet terméket 

olyan országba, melynek piaca a Szolgáltató részéről tiltott és ebben segítséget sem nem 

nyújthat másoknak. Jelen pont megsértése azonnali kizárást von maga után.  

 Egy Felhasználó többszörös regisztrációja szigorúan tilos. 
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 Tiltott más személy bankkártyájának, személyes adatainak jogosulatlan felhasználása. 

 A Szolgáltató termék leírásának megmásítása vagy elferdítése, a termékekről valótlan 

tények állítása, illetve a termékekkel kapcsolatos félrevezető kijelentések megtétele tiltott. 

 Tilos a Szolgáltató disztribúciós rendszerének szándékos elferdítése. 

 Csalárd, vagy törvénytelen gyakorlat folytatása, vagy más jogtalan, vagy törvénytelen 

tevékenység kifejtése; 

 A Szolgáltató vagy termékei nevét viselő reklám és értékesítési anyagok jóváhagyásra 

történő benyújtásának elmulasztása a nyilvánosságra hozatal előtt tiltott. 

 A Szolgáltató nevének, arculatának, vagy logójának elektronikus, vagy nyomtatott 

médiában való használata, illetve azzal való visszaélés a Szolgáltató előzetes írásos 

beleegyezése nélkül. 

 A Szolgáltató logójának, védjegyének használata, vagy azzal való visszaélés bármely 

struktúraépítést elősegítő reklámban, vagy más pénzügyi tevékenység folytatása során a 

Szolgáltató előzetes írásbeli beleegyezése nélkül. 

 A Szolgáltató cégnevével való visszaélés. 

 A Szolgáltató marketinganyagainak sokszorosítása, vagy módosítása a Szolgáltató 

előzetes írásbeli beleegyezése nélkül. 

 A Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek és egyéb Szerződéseinek megsértése, 

vagy a szerződésekben foglaltak szándékos megkerülése. 

 A Szolgáltatóra, Felhasználóira, Partnereire, Termékeire, Ajánlói Rendszerre, a Szolgáltató 

tulajdonosaira, igazgatóira, vezetőire, tisztségviselőire, vagy alkalmazottaira tett megalázó 

vagy méltóságot sértő megjegyzések. 

 Annak téves vagy valótlan híresztelése, hogy a Szolgáltató termékeit, vagy a Disztribúciós 

tervét valamely hatóság felülvizsgálta, jóváhagyta, vagy elutasította. 

 A Szolgáltató neve nem jelenhet meg semmilyen URL címen, kivéve, amely a Szolgáltató 

tulajdona, illetve amelyhez a Szolgáltató írásbeli engedélyét adta. 

 A Felhasználó a Szolgáltató engedélye nélkül nem hozhat létre semmilyen weboldalt, vagy 

egyéb tartalmat, amely a Szolgáltatóval, a Szolgáltató termékeivel, szolgáltatásainkkal 

vagy szellemei termékeinkkel kapcsolatos. Továbbá az ügyfelünk általa létrehozott 

bármilyen weboldal, vagy egyéb tartalom nem hasonlíthat a cégünk, termékeink és 

szolgáltatásink arculatára, sem színeiben, sem látványában, sem egyéb arculati, vagy 

tartalmi elemeiben. Ezek a Szolgáltató szellemi tulajdonai. 
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 Érzelmileg instabil, hátrányos helyzetű, értelmileg fogyatékos emberek helyzetével történő 

visszaélés, helyzetüknek bármilyen módon történő kihasználása. 

 Tilos a kéretlen reklámok küldése. Ilyenek különösen az olyan weboldalak, amelyek úgy 

próbálnak magasabb látogatottságot elérni, hogy több, szinte azonos oldalt adnak ki, ahol 

webdokumentum kulcsszavakat iktatnak be. Levelezési lista nem megfelelő használata 

vagy annak kísérlete. Nagy mennyiségű email reklámok, spamek és hirdetések küldése 

olyan személyeknek, akik nem kérték azokat.  Továbbá Etikátlan módszerek: a palástolás, 

tüköroldalak alkalmazása, a kereső megtévesztések és a honlapnak magasabb rang vagy 

elsőbbség adása. 

Titoktartás 
10.3.20. Valamennyi Felhasználó köteles a Szolgáltató működése során tudomására jutott 

bizalmas információt megőrizni és harmadik illetéktelen személy részére azt nem jogosult 

átadni, különös tekintettel, de nem kizárólagosan az ügyfelekre vonatkozó információt. 

10.3.21. Nem megengedett harmadik személyek félretájékoztatása a Szolgáltató 

működéséről, illetve szakmai kérdésekről. 

10.3.22. Valamennyi Felhasználók köteles titokban tartani a Szolgáltató által tervezett 

előadások, publikációk anyagát azok megjelenése előtt. 

 

A hírnévrontás tilalma 
10.3.23. A Szolgáltató Felhasználója felhasználói viszonya alatt vagy annak megszűnését 

követően sem jogosult a Szolgáltatóra vonatkozóan negatív, a jó hírnevét sértő vagy 

veszélyeztető kijelentést tenni. 

10.3.24. A Szolgáltató az Etikai szabályok Felhasználó általi megsértése esetén 

sérelemdíjra jogosult, amelynek összege: 20.000 EUR.  

10.3.25. A sérelem díjat a Felhasználó köteles megfizetni a Szolgáltató részére azt 

követően, hogy a Szolgáltató erre írásban indokolással felszólítja. 

10.3.26. A sérelem díj megfizetése nem mentesíti a Felhasználót az egyéb magatartásával 

okozott károk megfizetése alól. 

10.3.27. A Szolgáltató jogosult a sérelemdíjat, a Felhasználó társasággal szemben 

fennálló, követelésével szemben beszámítani. 

10.3.28. A Szolgáltató a sérelemdíjat a Felhasználótól az Ajánlói Rendszer alapján 

fennálló jutalék és vagy bónuszjogosultság megszűnését, illetve a virtuális valuta 

Felhasználó általi értékesítését követően is jogosult követelni. Ideértve a Felhasználó 
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jogviszony megszűnésekor vagy annak megszűnését követően történő 

kötelezettségszegést a Felhasználó részéről. 

Szankciók 
10.3.29. Az etikai szabályzatát megszegőkkel szemben a Szolgáltató a következő 

szankciókat alkalmazhatja. 

 Figyelmeztetés. 

 50 – 5000 Euró büntetés, amit a jutalékok felezésével a Szolgáltató jogosult elvonni. 

 A bónuszok időszakos vagy végleges megvonása. 

 Jutalék és/vagy bónusz jogosultság felfüggesztése vagy abból történő kizárás. 

10.3.30. A szankciókról a Szolgáltató vezetője jogosult dönteni. A döntést a 

Felhasználónak e-mail formájában kell megküldeni, a szankció elrendelését követő 24 

órában. 
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11. Ajánlói rendszer 
11.1. Ajánlói rendszer (a 

továbbiakban Rendszer) 
11.1.1.  A DELTA termék ajánlása és az Ajánlási Rendszer alapján a Vevő jogosult lehet jutalékra 

és/vagy bónuszra, az Ajánlói Rendszernek megfelelően. 

11.1.2. A szerződés egészére nézve tudomásul veszi, hogy a nem megfelelő magatartása 

joggyakorlata, akkor is, ha az nincs szabályozva, de a józanész szerint feltételezhető 

annak a szolgáltatóra nézve negatív hatása, nem számít szerződés szerinti 

joggyakorlatnak. 

11.1.3. Vevő tudomásul veszi, hogy az Ajánlói Rendszer szerint Eladó dönthet a bónusz 

kifizetéséről. Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó etikai szabálysértés esetén a jutalékot 

és/vagy bónusz kifizetését visszatarthatja vagy megvonhatja. 

11.1.4. Amennyiben a Felhasználójogi személy és/vagy gazdálkodó szervezet, úgy a jutalékra 

és/vagy bónuszra csak számla és/vagy számviteli bizonylat ellenében jogosult 15 

munkanapos banki átutalással.  

11.1.5. Jogi személy és/vagy gazdálkodó szervezet Vevő/Felhasználóesetében a vezető 

tisztségviselő személyes adatait is meg kell adni. A Jogi személy és/vagy gazdálkodó 

szervezet tulajdonosai, vezető tisztségviselői és alkalmazottai, valamint 

meghatalmazottjai egyetemlegesen felelnek a cég ügyeiért, különösképpen, de nem 

kizárólagosan az etikai szabályok betartásáért. 

11.1.6. A jutalékok és bónuszok bruttóban értendők, a jutalékra és a bónuszra helyi adót, illetéket, 

általános forgalmi adót stb. felszámítani nem lehet.  

11.1.7. Olyan új országban, ahol még Rendszer nem működik, ott történő ajánlás megkezdését 

kizárólag Distributor szintű Felhasználó indíthat, kizárólag szolgáltató előzetes, írásbeli 

engedélyével. A helyi jogszabályoknak való megfelelés Distributor szintű Felhasználó 

felelőssége. Esetleges bírság esetében a Distributor szintű Felhasználó jutalékaik és 

bónuszaik erejéig egyetemlegesen felel, valamint tudomásul veszi, hogy szándékos 

szabálysértés esetében jogi és/vagy büntetőjogi eljárásokra is számíthat. 

11.1.8. Vevő tudomásul veszi, hogy egy személy közvetlenül vagy közvetett módon csak egy 

pozícióval rendelkezhet, duplikáció esetén mindkét pozíció törlésre kerül.  Közvetett 

módnak minősül az is, ha valaki jogi személyen keresztül rendelkezik több pozícióval. 



 
 
Általános szerződési feltételek 52

11.1.9. A Rendszer elismeri a Felhasználót és az ajánlót is. Az ajánlás nem kötelező, de minden 

Felhasználó lehetősége. Felhasználót senki nem kötelezheti a saját 

kapcsolatrendszerének átadására, annak megosztására.  Felhasználót üzleti lehetőséggel 

csak az ajánlója keresheti meg.  

11.1.10. Beléptetés esetén az ajánlónak jóvá kell hagynia az új belépő regisztrációját, melyben 

elismeri, hogy tájékoztatta minden olyan tényről, ami a kockázatra vonatkozik, és 

nyilatkozik arról, hogy semmiféle előnyt, hozamot, kamatot, nem számszerűsített.  

11.1.11. A jutalék és/vagy bónusz kifizetése kizárólag a Felhasználó nevére történhet.  

11.1.12. A Felhasználó az adataiban történő változásokat a következő elszámolási ciklusig 

köteles bejelenteni Eladónak. Ennek elmaradása a jutalékok és bónuszok megvonásával, 

visszatartásával járhat.  

11.1.13. Jogi személy és/vagy gazdálkodó szervezet Vevő/Felhasználó esetében a 25 %-ot elérő 

befolyással rendelkező tulajdonos üzletrészének átruházása estében a jutalék és/vagy 

bónuszra vonatkozó jogosultság szünetel, ameddig a tulajdonosváltást 

Vevő/Felhasználó nem jelenti és Eladó írásban nem hagyja jóvá.  

11.1.14. Felhasználói státusz átruházása szigorúan tilos. Felhasználói pozíció átruházás 

kizárólag közeli hozzátartozóra vagy öröklés esetén Eladó hozzájárulásával lehetséges.  

Az ajánlót megváltoztatni csak belső etikai szabálysértés esetén vagy mind az ajánló 

mind a felette érdekelt szereplő előzetes engedélyével lehetséges.  

11.1.15. Természetes személy Felhasználó esetében külön kérésére Eladó a jutalékról 

elszámolást ad ki a Felhasználó részére, amely a Felhasználó adójogi elszámolását is 

szolgálja. 

11.1.16. A helyes személyes adatok megadása a Felhasználó felelőssége. A hibás adatokból 

eredő károkért (pl. jutalék elszámolási hiba) Eladó nem felel.  

11.1.17. Jutalék és bónusz kifizetése esetén Eladó jogosult tranzakciós költséget felszámítani és a 

jutalék összegéből levonni. 

11.1.18. A nyilvános toborzás és hirdetés tilos, különösképpen az újságokban, tv-ben, rádióban. 

11.1.19. Vevő/Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jogsértése minden esetben 

jogkövetkezményekkel jár. Hamis, adatokkal regisztráló Felhasználó– összejátszás 

gyanúja esetén annak ajánlójával együtt – a rendszerből törlésre kerül.  

11.1.20. A hamis adatok alapján kifizetett jutalékokat Eladó jogosult visszakövetelni, függetlenül 

attól, hogy a Felhasználóvétlen volt-e az esetben, vagy sem. A Felhasználó és a 

csalásban érdekelt, és arról tudomással bíró Felhasználóok is kizárhatóak a rendszerből. 
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11.1.21. Vevő/Felhasználó felel a saját magatartásáért. A Felhasználónak gondosan kell eljárnia 

abban az esetben is, hogy a belépés/vásárlás jóhiszemű és nem pedig visszaélési 

szándékkal történik. 

11.1.22. A Rendszer marketing anyagait a mindenkori arculati kézikönyv tartalmazza, amelytől 

Felhasználó nem jogosult eltérni. A marketing eszközöket kizárólag Eladón keresztül 

lehet beszerezni/megvásárolni. Saját marketing anyag létrehozása csak Eladó előzetes, 

írásbeli engedéllyel és kifejezetten saját felhasználásra lehetséges. Engedélyt kizárólag 

Sales Expert kaphat.  

11.1.23. Az Ajánló rendszerbe való belépéssel nem lesz Eladó alkalmazottja, képviselője, 

meghatalmazottja.  Az Etikai kódexben foglaltakon túl nincsen előírás a Felhasználó 

magatartására, munkavégzésétre, de a Kódex szabályait az egyéb tevékenységei alatt 

is be kell tartani. 

11.1.24. Az Ajánló nem kecsegtethet senkit azzal, hogy az új belépő az Eladó alkalmazottja vagy 

képviselője, meghatalmazottja lesz/lehet. 

11.1.25. Semmilyen formában nem minősül a Felhasználó belépése alkalmazotti/munkáltatói 

jogviszonynak vagy arra vonatkozó ígéretnek. 

11.1.26. Vevő/Felhasználó köteles valamennyi jogszabályi előírásnak (pl: hatósági engedély, 

munkavállalási engedély) megfelelni minden olyan országban, ahol ajánlói 

tevékenységet végez.  

11.1.27. Jogi személy és/vagy gazdálkodó szervezet Felhasználó esetén a tényleges és a 

névleges tulajdonosoknak is teljeskörűen be kell tartani jelen ÁSZF-ben foglaltakat.  

11.1.28. A Felhasználónak az új Felhasználó beléptetése esetén az adatszolgáltatás során 

gondosan és jogszerűen kell eljárnia.  

11.1.29. A Felhasználónak az ajánlási tevékenységére vonatkozó jogszabályokat és kötelmeket, 

etikai előírásokat köteles megismerni és átfogóan áttanulmányozni és teljeskörűen 

betartani. E kötelezettség betartására Eladó bármikor kérhet írásbeli nyilatkozatot a 

Felhasználótól. Felhasználó köteles tájékozódni az adott országban szükséges 

engedélyekről, bejelentési kötelezettségről és adózásra vonatkozó szabályokról és 

szavatol azért, hogy megfelel minden jogszabálynak és előírásnak, valamint beszerez 

mindent szükséges engedélyt, jóváhagyást. 

11.1.30. Felhasználó köteles tájékozódni, hogy szükséges-e neki biztosítást kötni, és ha igen, 

akkor köteles maga, saját költségre beszerezni.  
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11.1.31. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Eladó köteles együttműködni bármilyen hatósággal, 

a hatóság által történő megkeresésre válaszolni, amelyről Felhasználót Eladó nem 

köteles értesíteni.  

11.1.32. Vevő/Felhasználó tudomásul veszi, hogy olyan országokban és/vagy régiókban, 

területeken nem végezhet ajánlásokat, ahol Eladó azt tiltja.  

11.1.33. Amennyiben az új belépő az honosságára vagy az adórezidens voltára szándékosan 

vagy vétlenül hamis adatot szolgáltat, úgy Eladó jogosult az új belépőt jutalék és/vagy 

bónusz jogosultságát törölni és etikai eljárást indítani, valamint a már kifizetett jutalékot 

Eladó jogosult visszakövetelni.  

11.1.34. Azokban az országokban, ahonnan Eladó nem fogad új belépőket, kifejezetten tilos 

marketing/promóciós tevékenységet végezni 

11.1.35. Amennyiben a Felhasználó a saját letelepedése szerinti országon átnyúló ajánlásokat 

végez, úgy köteles tájékozódni az adott országban szükséges engedélyekről, bejelentési 

kötelezettségről és adózásra vonatkozó szabályokról és szavatol azért, hogy megfelel 

minden jogszabálynak és előírásnak, valamint beszerez mindent szükséges engedélyt, 

jóváhagyást. 

11.1.36. Felhasználó nem vásároltathat rosszhiszeműen harmadik személlyel DELTA terméket 

abból a célból, hogy az az Ajánlói Rendszer szerinti elemet/pozíciót/díjat/jutalékot 

kapjon. Felhasználó számára kifejezetten tilos az Ajánlói Rendszerben meghatározott 

jogokkal történő visszaélés. Felhasználó az ajánlásokat kizárólag a jogi tájékoztatójában 

foglalt kockázatok figyelembevételével végezhet. Felhasználó semmilyen formában nem 

vehet át pénzt, jutalmat, javadalmazást azoktól, akiknek ajánlja Eladó termékeit. 

11.1.37. Amennyiben a Felhasználó az ajánlás során pénzmosásra vagy terrorizmus 

finanszírozására utaló bármilyen gyanút észlel, úgy ezen személyt nem léptetheti be és 

haladéktalanul köteles jelezni azt Eladó részére.  

11.1.38. Felhasználó nem ígérhet garantált bevételt, jutalékot, sikert, sikerdíjat egyik belépőnek 

sem, semmilyen számszerűsített előnyt (olcsóbb lesz, garantáltan duplázódik, 1000 euro 

lesz az ára, stb.) nem mondhat, ajánlhat vagy indikálhat. Kifejezetten meg van tiltva – 

egyebek mellett – hogy a Felhasználóaz alábbiakat ígérje: 

 Bármilyen hozam, annak garanciája vagy arra vonatkozó vállalás, utalás 

 az új belépőnek garantált jövedelme, nyeresége, bevétele, hozama, stb. lesz 

 a bármely termék értéke biztosan növekszik, bármilyen módon is garantált növekedés 

várható. 
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11.1.39. Felhasználó a Ajánlói Rendszerben foglaltakon túl semmit nem jogosult ígérni vagy adni 

az új belépőknek.  

11.1.40. A Felhasználónak a BIT termékeket semmilyen más termékkel/szolgáltatással közösen 

nem lehet ajánlania, értékesítenie.  

11.1.41. A Felhasználónak a DELTA termékeket semmilyen más termékkel/szolgáltatással 

közösen nem lehet ajánlania, értékesítenie.  

11.2. A szponzorváltás feltételei: 
11.2.1. A szponzorváltást a cég alapesetben nem támogatja, de kivételesen indokolt esetben 

lehetőség van teljes egyetértésben a vonalon lévő csoport áthelyezésére.  

11.2.2. Kivételesen indokolt esetnek számít különösképpen, de nem kizárólagosan a szponzor 

méltatlanná válása, az elmérgesedett viszony, és/vagy ha a szponzor alkalmatlan az 

alapvető feladatai elvégzésére és ezzel kárt okoz a direktjének. 

11.2.3. Abban az esetben, amennyiben a szponzor meghal, vagy kilép a BlockBen rendszeréből, 

illetve etikai szabálysértés miatt a cég kizárja, a helyét alapesetben az indirekt szponzor 

veszi át. Amennyiben a Felhasználónak ez nem felel meg, egyszeri alkalommal 

díjmentesen kérheti a rendszerbeli helyének a megváltoztatását az új szponzor 

megjelölésével. 

11.2.4. A szponzorváltást az a Felhasználó kezdeményezheti, akinek az, az érdekében áll. A 

kezdeményezéshez a weboldalon letölthető Szponzorváltási kérelmet kell kitölteni, majd 

három fővel és két tanúval aláíratni. Az első aláíró a Felhasználó, a második a szponzor, a 

harmadik a felsővonalon lévő első vezető. A két tanú aláírását a szponzor jelenlétében kell 

megtenni. 

11.2.5. A nyomtatványt a support@blockstock.gold email címre kell pdf. formátumban 

megküldeni. 

11.2.6. A nyomtatvány beérkezését követő hét péntekig amennyiben minden feltételnek megfelel 

a kérelem a BlockBen szupportja végrehajtja a változást.  

11.2.7. A kérelemnek a kérelmezőnek arról az e-mail címéről kell érkeznie, amivel regisztrálta 

magát a BlockBen rendszerében.  

11.2.8. Szponzorváltásra csak egyszer van lehetőség. A második szponzorváltás kizárólag csak 

haláleset kapcsán merülhet fel, akkor is csak, az indirekt szponzorhoz van lehetőség 

felkerülni (dinamikus kompresszió). 
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11.2.9. A szponzorváltoztatásnak egyszeri költsége van 50 BNO. Amennyiben a csapatot is át 

kell helyezni minden a vonalon lévő csapatag után 10 BNO díjat kell megfizetni. A 

költségviselő az új szponzor. A díjat előre, a nyomtatvány beküldésével egyidejűen kell 

leróni.   

11.2.10. A szponzorváltásnak a korábban elszámolt jutalékokra semmiféle hatása nincs! 

11.3. Ajánlási rendszer felépítése 

A sales csoportok működése 
A szervezeti felépítés tekintetében a Cég egy klasszikus modellt követ, ami engedi, sőt támogatja 

az egyének képességeihez legmegfelelőbb pozíció elérését. Éppen ezért a rendszer alulról nyitott, 

így bárki kiérdemelhet egy saját sales csoportot, ez csakis rajta múlik.  

 

Az Sales csoportot a Distributor vezeti, az azon belüli csoportokat pedig a Sales Expert-ek. Abban 

az esetben, amennyiben a csoportból valaki utoléri a csoportvezetőt és maga is saját csoportot 

alakít, akkor az addigi csoportvezetője utolérési kifizetésre jogosult (lásd lentebb). Ugyan ez 

vonatkozik a Sales Expert-ekre, azaz, a Sales Expert is alapíthat Sales csoportot, amennyiben 

utoléri a saját Sales csoportjának a teljesítményét. 

 

Csoportonként korlátlan számú alcsoport lehet, így korlátlan Sales Expert is, de Distributor-ból csak 

egy lehet. Amennyiben az egyik alcsoport teljesíti az e leírásban szereplő elvárásokat, akkor leválik 

az sales csoportról és saját sales csoport keletkezik. Az sales csoportokben nincs területi 

illetékességük. Nyelvi és tárgyi támogatást csak sales csoport kérhet a cégtől. 

 

 

Ajánlói szintek  
Sales Consultant  Vásárolt legalább 1 Delta-t az Eladótól 

Sales Expert Legyen 7 direktje, és az elmúlt 365 napban az alatta lévő struktúrában 

található direkt ügyfelek által végrehajtott DELTA vásárlások összforgalma 

eléri vagy meghaladja a 35 000 EUR-t Teljesítmény romlása esetén 

bármikor visszasorolható a vállalat döntése alapján. 

Distributor Legyen 10 direktje, és az elmúlt 365 napban az alatta lévő struktúrában 

található direkt ügyfelek által végrehajtott DELTA vásárlások összforgalma 

eléri vagy meghaladja a 100 000 EUR-t. Teljesítmény romlása esetén 

bármikor visszasorolható a vállalat döntése alapján. 
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Jutalékok és Bónuszok 

Ajánlói szint Ajánlói 
Jutalék 

Bónusz 

Sales Consultant 10%1  

 Sales Expert 10%1 4% 

Distributor 10%1 3 % 

1 Az ajánlói jutalék annak az Sales Consultant-nek vagy Sales Expert-nek vagy Distributor-nak 

jár, aki a vásárló felett a struktúrában elsőnek fellelhető.  

Verseny Bónusz: 

A Verseny Bónuszt a cég egyedi szabályrendszerrel meghirdetheti. A bónusz minden esetben 

egyéni teljesítményekre, mérhetően lesz kiírva. A bónusz lehet ajándék, utazás, tartós fogyasztási 

cikk, illetve a cég saját termékei. A bónusz, igazgatóságok közötti versengésre is kiírható. 

Utolérési Bónusz: 

Az utolérés abban az esetben kerül előtérbe, ha egy Sales Expert vagy Distributor alatt valahol a 

csoportjában egy másik, vele egy ajánlói szintre lépő feltörekvő új Sales Expert értékesítő 

megjelenik vagy a Distributor szintet elérő Sales Expert a csoportjával új sales csoportot alapít. A 

bónusz számítása során figyelemebe van véve minden olyan DELTA vásárlás tranzakció, melynek 

végrehajtásának pillanatában a vásárló feletti struktúrában legalább 2 Sales Expert vagy 

Distributor található. (továbbiakban Feltétel) 

 A forgalmat csak az elszámolás pillanatában vizsgálja a rendszer.  

 A bónusz tartalma 3 % a figyelembe vett forgalomnak. 

 A bónusz azon jogosultak között oszlik meg, alatt a számítási periódus során történt 

olyan vásárlás, amelynek pillanatában: 

a) a jogosult Sales Expert vagy Distributor, és 

b) a vásárló és a jogosult felhasználó között a hálózatban található egy – a jogosult 

felhasználóval – azonos szinten levő felhasználó. 

 A felhasználók az arányosítás végett pontot gyűjtenek (amely pontok a vásárlás pillanatában 

számítódnak): 

1. A vásárlás fölötti legalsó Sales Expert vagy Distributor-on kívül minden Sales 

Expert, vagy Distributor megkapja az Distributor forgalmi pontjainak a 60 %-át, 
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 Az második mélységből származó Sales Expert vagy Distributor forgalmi pontjainak 
a 40 %-át, 

 A második mélység alatt lévő - Sales Expert vagy Distributor forgalma után kapható 
- többi százalékot a kapcsolati mélység határozza meg. A 100 % - ot el kell osztani 
a kapcsolati mélységgel, azaz, amennyiben az ötödik mélységben ért utol valaki, 
akkor 100/5=20%-át kapom a forgalmi pontjainak. Ha a negyedikben, akkor 
100/4=25%-át.  

 A 100. és onnantól kezdve az összes többi forgalmi pontjainak is 1% - át kell 
hozzáadni a saját pontjaimhoz. 

 Igazgatóságon belül a sorban legutolsó Sales Expert nem részesedik a bónuszból, mint ahogy 

a levált Distributor sem, hiszen alóluk senki nem von el forgalmat.  

 A bónuszból azok a Sales Expert vagy Distributor részesedhetnek, akik az 1. pontban 

meghatározott ponttal is rendelkeznek. 

 Akik részesülnek a bónuszból, azok összes pontjával kell a Pool tartalmát elosztani.  Így kapjuk 

meg a pontok értékét. Az egyes jogosultak pontszámának a 2%-a bónusz értéke  

 

11.4. Jutalékkifizetés menete 
A jutalékok kifizetését a jutalékra jogosult a webirodában kezdeményezheti. A jutalék kifizetése – 

a jogosult kérésétől függően – történhet a jogosult: 

 Wallet EUR egyenlegére 

 Prepaid kártyájára 

A jutalékkifizetés preferált módja Wallet EUR egyenlegére való kifizetés.  

Amennyiben a kártyaszolgáltatónál a kifizetés során technikai vagy egyéb probléma mutatkozik, 

abban az esetben eladó nem vonható felelősségre. Továbbá ebben az esetben a probléma 

korrigálásáig Ügyfél kérheti a Wallet EUR egyenlegére való kiutalást. 
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12.  Adatkezelés 
12.1.1. Az Európai Unió új általános adatvédelmi rendelete, az (EU) 2016/679 európai parlamenti 

és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) az EU-ban lévő magánszemélyek 

személyes adatainak magánszemély, vállalkozás vagy szervezet által történő kezelését 

szabályozza. 

12.1.2. A BlockBen Financial Services OÜ adatkezelési eljárása kompatibilis és teljes mértékben 

megfelel az Európai Unió által meghatározott Általános Adatvédelmi Szabályzatban 

(GDPR) rögzített személyes adatok kezeléséről szóló feltételeknek. Teljes adatkezelési 

tájékoztatónk elérhető honlapunkon. 
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13. Mellékletek 
 1. sz. melléklet: Regisztráció során megadandó adatok listája 

 2. sz melléklet: Kondíciós lista   
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13.1.1. 1. sz. melléklet: Regisztráció során megadandó adatok listája 

A regisztráció során kötelezően megadandó adatok: 
Magánszemély esetén: 

 Felhasználó típusa 

 Keresztnév 

 Vezetéknév 

 Állampolgárság 

 Email cím 

 Születési név 

 Születési idő 

 Születési ország 

 Születési hely 

 Anyja neve 

 Állandó lakcím 

 Telefonszám 

Jogi személyiség esetén: 

 Felhasználó típusa 

 Cég teljes neve 

 Cég rövid neve 

 Adórezidens ország 

 Email cím 

 Adószám 

 Cégjegyzékszám 

 Alapítás dátuma 

 Alkalmazottak száma 

 Vállalkozás címe 

 Székhely címe 

 Tevékenység leírása 

 Telefonszám 

 Ügyvezetők adatai 

 Tulajdonosok adatai 

A regisztráció során opcionálisan megadandó adatok: 
 Ajánló személy azonosítója (ha van) 

 Bankszámla száma 

 Fenti számlát vezető bank neve 
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 Fenti számlát vezető SWIFT/BIC kódja 

13.1.2. 2. sz melléklet: Kondíciós lista 

BlockNote díjak  

Vásárlás (EUR-ról BNO-ra) Jelenlegi arany vásárlási ár1 + 1%2,3 

Eladás (BNO-ról EUR-ra) Jelenlegi arany eladási ár1 + nincs díj 

Utalás4 2020.03.28-tól visszavonásig: 0,1 %2,3 

BlockNoteX díjak  

Átváltás (BNO-ról BNOX-re)5 0,5%2,3 

Átváltás (BNOX-ről BNO-ra) 1,5%3,6 

Utalás Ethereumon4 Ethereum utalási díj7 

BlockStock díjak  

Eladás névértéken Érdeklődj ügyfélszolgálatunkon!  

Utalás 1% utalási díj + 5% BlockStock arany pool 

BlockBen Wallet  

Számlanyitás 
Magánszemélyeknek ingyenes, cég esetén költségek 

léphetnek fel9 (min. 100 EUR) 

Számlavezetés 
Magánszemélyeknek ingyenes, cég esetén költségek 

léphetnek fel9 

Inaktív számla vezetése (több mint 
3 hónap tranzakció nélkül) 

0,05 % / hónap10 

Feltöltés EUR-ban  

SEPA13 0,3% - min. 5,6 EUR 

Kifizetés EUR-ban  

SEPA13 0,5% - min. 2 EUR 

Sikertelen feltöltés estén 
visszaküldés a küldőnek SEPA átutalás díja + 10 EUR 

Arany tárolás díja 0,05%10 

Arany szállítás egyedi árajánlat12 

Egyedi eljárási díj 15 EUR-tól11 
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eBlockStock díjak  

Átváltás (BSO-ról eBSO-ra) 1 % utalási díj + 5 % arany pool 

Átváltás (eBSO-ról BSO-ra) 0% 

Utalás Ethereumon Ethereum utalási díj7  

Értékesítés tőzsdén Tőzsdei díj7 

DELTA díjak  

Vásárlás (EUR-ról DELTA-ra) 
*része a 20%-os kezelési költségnek 1,75% + 0,75% BlockStock arany pool 

Eladás (DELTÁ-ról EUR-ra) 1,75% + 0,75% BlockStock arany pool 

  

Portfóliókezelési díj *(assetállományból)19 0,245% + 0,105% BlockStock arany pool / hónap 

Kezelési költség az első vásárláskor 20%18 

Összegzett elszámolás az első 
vásárláskor 

24%18 

1 A jelenlegi arany eladási és vételi árak megegyeznek egy egyesült királysági székhelyű LBMA 

tagsággal rendelkező arany nagykereskedő áraival. 

2 A tranzakciós díj 60%-a a BlockStock arany poolba kerül, a maradék 40% a rendszerhasználati 
díj. 
3 A minimum tranzakciós költség 0,01 BNO komponensenként. 
4 Tranzakció indításakor a fogadó fél köteles a díj megfizetésére. A felhasználó saját számlái között 
történő utalás ingyenes. 
5 A BlockBen Walletben a felhasználók nem tudják a BNOx-et EUR-ra váltani. A BNOx csak BNO-
ra váltható. 
6 1% compliance költség (min. 22 BNO), 0,3% BlockStock arany pool díj (min. 6,6 BNO) és 0,2% 
kezelési költség (min. 4,4 BNO). 
7 Az Ethereum átutalás díját a kriptotőzsdei partner határozza meg, cégünk erre nincs hatással. 
8 BlockStock vásárlása esetén a feltöltés díja kompenzálódik (visszavonásra kerül). 
9 A vállalkozás adórezidens országától függően. 
10 Ez a díj visszavonásig felfüggesztésre került. 
11 Ethereum (ETH) pénztárcák kompromittálódásával kapcsolatos eljárások díja egyedileg van 
megállapítva, de min. 50 EUR. 
12 Az aranyszállítás díja az aranytömb méretétől és a szállítás távolságától függ. 
13 SWIFT utalási szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban jelen piaci viszonyok függvényében 
nem tudunk felelősséget vállalni, ezért javasoljuk a SEPA utalási szolgáltatás használatát. 
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14 A BlockStock névértéke megegyezik az egy BlockStockra jutó arany mennyiségének eladási 
árával (1) 
15 A BIT TOP20+ portfóliókezelési díja minden hónap első munkahetében kerül elszámolásra (az 
elszámolás első alkalommal azon hónap első munkahetében történik meg, mely hónapot kettővel 
megelőző hónapban a BIT TOP20+ árfolyama bármikor elérte a 10 EUR-t). A BIT TOP20+ 
portfóliókezelési díjának mértéke a teljes BIT TOP20+ portfólió értékének 0,5%-a. 
16 A BIT Atlas portfóliókezelési díja akkor kerül elszámolásra, ha a tárgyhónap utolsó napjának BIT 
Atlas záróárfolyama magasabb a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó napjának BIT Atlas 
záróárfolyamánál. A BIT Atlas portfóliókezelési díjának mértéke a BIT Atlas portfólió tárgyhónapra 
kimutatott nyereségének 45+5%-a. 
17 A BIT 5 portfóliókezelési díja akkor kerül elszámolásra, ha a tárgyhónap utolsó napjának BIT 5 
záróárfolyama magasabb a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó napjának BIT 5 
záróárfolyamánál. A BIT 5 portfóliókezelési díjának mértéke a BIT 5 portfólió tárgyhónapra 
kimutatott nyereségének 25+5%-a. 
18 A felhasználók további DELTA tokeneket is vásárolhatnak (az első vásárlás maximum 
háromszoros értékéig), anélkül, hogy bármilyen díjat kellene fizetniük. 
19 A portfóliókezelési díj a teljes DELTA token portfóliójából kerül elvonásra, nem közvetlenül az 
ügyféltől.  


