ORSZÁGOS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT KFT.
HIVATALOS COVID TESZT

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
-TOVÁBBIAKBAN: ÁSZF 1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Jelen dokumentum az Orszá gos Foglalkozá s-Egé szsé gü gyi Szolgá lat Korlá tolt Felelő ssé gű Tá rsasá g

(szé khely: 2724 Ujlengyel, Hatá r ú t 12., cé gjegyzé kszá m: 13-09-165927, adó szá m: 11859059-2-13,
Egé szsé gü gyi szolgá ltató szá m: 110446, tová bbiakban: OFESZ, vagy Szolgáltató), valamint ü gyfele tová bbiakban: Ugyfé l - kö zö tt lé trejö vő , a Szolgá ltató á ltal nyú jtott egé szsé gü gyi szolgá ltatá sra
vonatkozó megbı́zá si jogviszonyt szabá lyozza - tová bbiakban: Szerződés.
OFESZ, vagy Szolgá ltató valamint Ugyfé l a tová bbiakban kü lö n-kü lö n Fé l, együ ttesen Felek kö zö tt.
1.2. Felek kö zö s akaratukbó l fakadó an szolgá ltatá sok igé nybevé telé re vonatkozó egyé ni felté telrendszert

kü lö n, egyedi szerző dé sbe foglalhatnak, amely esetben azonban a Felek kö zö tti megá llapodá s jelen
dokumentumot kiegé szı́ti. Jelen ASZF rendelkezé seivel ellenté tes felté telek kikö té se eseté n a Felek
kö zö tti egyedi szerző dé s rendelkezé sei az irá nyadó k.
1.3. Jelen ASZF vonatkozá sá ban Ugyfé lnek tekinthető az a magá nszemé ly, valamint kedvezmé nyezettje,

tová bbá kü lö n szerző dé sben nem szabá lyozott felté telek tekinteté ben az a jogi szemé ly (cé g) vagy jogi
szemé lyisé ggel nem rendelkező szervezet, amely a Szolgá ltató á ltal nyú jtandó Szolgá ltatá st a
ké ső bbiekben ré szletezett felté telek szerint maga vagy á ltala meghatá rozott kedvezmé nyezettek ré szé re
megrendelte.
1.4. Amennyiben az Ugyfé l az OFESZ á ltal nyú jtott szolgá ltatá s igé nybevé telé hez kedvezmé nyezettet jelö l

meg, ú gy jogosult é s kö teles Ot az igé nybe vehető szolgá ltatá sok kö ré rő l é s az igé nybevé tel felté teleirő l
tá jé koztatni. A tá jé koztatá s elő segı́té sé hez a Szolgá ltató segı́tsé get nyú jt.
1.5. Jelen ASZF a Felek kö zö tt lé trejö vő Szerző dé st az Ugyfé l idő pontfoglalá sá tó l kezdő dő en szabá lyozza.

Felek kö zö tt a Szerző dé s lé trejö tte az Ugyfé l ilyen mó dú rá utaló magatartá sá n alapszik.
2.

A SZOLGÁLTATÁS

2.1. Szolgá ltató jelen ASZF felté telei mellett, tová bbá a vonatkozó jogszabá lyok é s szakmai protokollok

betartá sá val vá llalja koronavı́rus (COVID) jelenté nek, vagy hiá nyá nak az Ugyfé l szervezeté ben tö rté nő
kimutatá sá t szolgá ló mintavé tel é s teszt elvé gzé sé hez kapcsoló dó szolgá ltatá s - tová bbiakban:
Szolgá ltatá s - nyú jtá sá t az Ugyfé l ré szé re. Szolgá ltató a fenti tevé kenysé gé t alkalmazottai é s szemé lyes
kö zremű kö dő i, megbı́zottjai, valamint alvá llalkozó i igé nybevé telé vel lá tja el. Az OFESZ á ltal nyú jtott
Szolgá ltatá s nem minő sü l orvosi taná csadá snak.
Az OFESZ első sorban koronavı́rus (COVID) teszteket vé gez az Ugyfé l ké ré sé nek megfelelő en.
Az Ugyfé lnek há rom tı́pusú teszt megrendelé sé re van lehető sé ge az alá bbiak szerint:
⮚ PCR teszt: A PCR tesztelé s sorá n az orrbó l é s a garatbó l, vagy csak garatbó l vett mintá kban
mutatható ki a koronavı́rus jelenlé te (a vı́rus RNS-é t mutatja ki), ezá ltal a PCR teszt azt
mutatja ki, hogy a vı́rus jelen van-e a vizsgá lt lé gutakban. Jelenleg ez a legmegbı́zható bb
vizsgá lat tı́pus a COVID fertő zé s igazolá sá ra, mert má r alacsony vı́russzint eseté n is ké pes
pozitı́v eredmé nyt adni.
⮚ Antigén teszt: Az Antigé n tesztelé s sorá n az orrbó l vett mintá kban mutatható ki a
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koronavı́rus jelenlé te, ı́gy ez a teszt azt mutatja ki, hogy a vı́rus a tesztelé s pillanatá ban jelen
van-e a vizsgá lt lé gutakban. Az Antigé n teszt elő nye, hogy lé nyegesen gyorsabban mutatható
ki vele az eredmé ny, mint a PCR teszttel, azonban hivatalosan nem fogadjá k el az eredmé nyt,
tehá t karanté n mentesı́té sre sem itthon sem kü lfö ldö n nem felhaszná lható .
⮚ Szerológiai teszt: Nem alkalmas az aktuá lis fertő zö ttsé g kimutatá sá ra. Azt mutatja ki, hogy
korá bban á tesett-e COVID fertő zö ttsé gen. Nem fogadjá k el karanté n mentesı́tő tesztnek sem
itthon sem kü lfö ldö n. Akkor hasznos, ha On szeretné megtudni, hogy á tesett-e má r korá bban
COVID-19 betegsé gen. A koronavı́rus szeroló giai (antitest) tesztje vé ná s vé rvé telt kö vető en
kimutatott ellenanyag vizsgá lat, ami az IgM é s IgG ellenanyagok mennyisé gé t né zi, ezek csak
fertő ző dé s utá n kb. 1-2 hé ttel lesznek kimutatható k, korá bban nem.
2.2. Szolgá ltató kijelenti, hogy a Szolgá ltatá s teljesı́té sé hez szü ksé ges tá rgyi é s szemé lyi felté telekkel,

egé szsé gü gyi tevé kenysé gé re vonatkozó an á ltalá nos szakmai felelő ssé gbiztosı́tá ssal, tová bbá a megfelelő
ható sá gi engedé lyekkel rendelkezik.
2.3. Az Ugyfé l megrendeli a Szolgá ltató á ltal nyú jtott Szolgá ltatá s(oka)t é s kö telezettsé get vá llal arra, hogy

azokat jelen ASZF-ben foglat felté telek mellett veszi igé nybe, tová bbá szerző dé ses kö telezettsé geit
maradé ktalanul teljesı́ti. Szolgá ltató pedig a Szolgá ltatá s megrendelé sé nek a visszaigazolá sá val a
megbı́zá st - szabad kapacitá s eseté n - elvá llalja. Szolgá ltató a megrendelé s visszaigazolá sá val egyidejű leg
ré szletes, e-mailes tá jé koztató n kü ld a mintavé tel elvé gzé sé hez szü ksé ges tudnivaló kró l, illetve a
Szolgá ltatá s nyú jtá s meneté rő l.
2.4. Jelen ASZF vonatkozá sá ban a nyú jtott Szolgá ltatá s tá rgykö ré be tartozik

-

-

-

a Szolgá ltató val szerző dé ses jogviszonyban á lló szakember, á poló stb. á ltali mintavé tel elvé gzé se é s a
kapott eredmé nyek tesztlaborató riumban tö rté nő kié rté kelé se a vonatkozó egé szsé gü gyi
jogszabá lyok igyelembevé telé vel;
a Szolgá ltató á ltal szervezé si ké rdé sekben felvilá gosı́tá s nyú jtá sa;
a Szolgá ltatá s nyú jtá sá hoz kapcsoló dó dokumentá ció kezelé se (orvosi, labor- é s teszteredmé nyek
kiadá sa, utó lagos elkü ldé se, elszá molá s, szá mla ké szı́té se), beleé rtve a jogszabá lyoknak megfelelő
adatvé delem nyú jtá sá t is;
a Szolgá ltatá s biztonsá gos nyú jtá sa, valamint a jogszabá lyoknak é s engedé lyek felté teleinek megfelelő
infrastruktú ra (mű szerek, higié né s felté telek stb.) biztosı́tá sa;
a Szolgá ltatá s igé nybevé telé t cé lzó szervezé si feladatok (telefonos call-center szolgá ltatá s, e-mailes
ü gyfé lszolgá lat) vé gzé se;
Szolgá ltatá shoz tartozó tesztelé s szervezé se é s nyú jtá sa, ahol a Szolgá ltató a felvett leletek
kié rté kelé sé hez partnercé g, egyé b megbı́zható szolgá ltató szolgá ltatá sait veszi igé nybe.

2.5. Jelen ASZF vonatkozá sá ban a nyú jtott Szolgá ltatá s tá rgykö ré be nem tartozik

-

a Szolgá ltatá st elvé gző szakember é s beteg talá lkozó idő pontjainak rendelkezé sre bocsá tá sa az Ugyfé l
á ltal egyoldalú an meghatá rozott hatá ridő n belü l;
az Ugyfé l kifejezett egé szsé gi á llapotá val, vagy a teszteredmé nnyel ö sszefü ggő egé szsé gü gyi
taná csadá s nyú jtá sa;
az Ugyfé l szá má ra kijelö lt vizsgá lati idő n kı́vü li szolgá ltatá s, taná csadá s nyú jtá sa;
az alvá llalkozó partner á ltal esetlegesen a Szolgá ltató ré szé re ü zemeltetett telefonos call center
szolgá ltatá s igé nybevé tele sorá n kapott egé szsé gü gyi tá jé koztatá s;

A Szolgá ltató kijelenti, hogy egé szsé gü gyi szolgá ltatá sainak nyú jtá sa sorá n, fő szabá ly szerint nem vé gez
sü rgő ssé gi é s ü gyeleti tesztelé st, minden ilyen igé ny eseté n elő zetes ı́rá sbeli egyezteté s szü ksé ges.
Amennyiben az Ugyfé l ilyen szolgá ltatá sokat igé nyel, de ezeket a Szolgá ltató jelen szerző dé s alapjá n nem
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biztosı́tja, ú gy az ebbő l eredő ká roké rt Szolgá ltató felelő ssé get nem vá llal.
2.6. Szolgá ltató a Szolgá ltatá s elvé gzé sé hez szü ksé ges mintavé telezé st minden esetben az Ugyfé l á ltal

megjelö lt, sajá t otthoná ban, irodá já ban vagy egyé b biztonsá gos helyen vé gzi, az esetleges tová bb fertő zé s
veszé lyé nek csö kkenté se é rdeké ben.
2.7. A Szolgá ltatá s igé nybevé tele sorá n Felek együ ttmű kö dé sre kö telesek. Ezen kö telezettsé g alapjá n az Ugyfé l

tá jé koztatja a Szolgá ltató t, illető leg az egé szsé gü gyi szolgá ltatá st nyú jtó szakembert mindazon
kö rü lmé nyrő l, té nyrő l (ı́gy kü lö nö sen minden egé szsé gká rosı́tó kocká zati té nyező irő l), amely a helyes
mintavé tel elvé gzé sé hez szü ksé ges. Az Ugyfé l tá jé koztatá si kö telezettsé ge kiterjed sajá t betegsé gé vel
ö sszefü ggé sben mindazon té nyre, kö rü lmé nyre, amely má sok é leté t vagy testi é psé gé t veszé lyeztetheti.
2.8. Amennyiben az Ugyfé l a fenti tá jé koztatá si kö telezettsé gé nek nem, vagy csak ré szben tesz eleget, ú gy az

ennek elmaradá sá bó l eredő kö vetkezmé nyeké rt é s ká roké rt Szolgá ltató t sem szakmai, sem anyagi
felelő ssé g nem terheli.
2.9. Szolgá ltató felelő ssé ge kizá rható tová bbá , ha az Ugyfé l nem tartotta be a mintavé telt vé gző szakember

utası́tá sait, illetve igyelmen kı́vü l hagyta a sikeres mintavé tel elvé gzé sé hez szü ksé ges teendő ket.
Az Ugyfé l kijelenti, hogy a Szolgá ltató á ltal nyú jtott egé szsé gü gyi szolgá ltatá st szabad ö nrendelkezé si
jogá nak biztosı́tá sa mellett veszi igé nybe.

2.10.

A Szolgá ltató szakmai felelő ssé ge kizá ró lag sajá t mű kö dé si kö ré ben é rtelmezhető . Kö zremű kö dő i,
alvá llalkozó i teljesı́té sé ért kizá ró lag a szolgá ltatá si felelő ssé gig terjedő en á ll helyt.

2.11.

3.

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

3.1. A Szolgá ltatá s igé nybevé telé hez elő zetes bejelentkezé s szü ksé ges. Az Ugyfé l az idő pont-egyezteté st az

idő pontigé nylő ű rlap kitö lté sé vel kezdemé nyezheti a https://hivataloscovidteszt.hu/idopontfoglalas/
weboldalon.
Szolgá ltató az egyé b mó don kezdemé nyezett idő pontfoglalá sokbó l fakadó problé má ké rt felelő ssé get nem
vá llal.
Szolgá ltató tá jé koztatja Ugyfeleit, hogy a telefonos ü gyfé lszolgá lata idő nké nt leterhelt, ı́gy az online
foglalá sok első bbsé get é lveznek é s biztosabban cé lba vezetnek. Ké rjü k lehető sé g szerint ezé rt az online
megrendelé st haszná ljá k.
3.2. Szolgá ltató a gö rdü lé kenyebb ü gyinté zé s é rdeké ben - alvá llalkozó bevoná sá val - telefonos call-center

szolgá ltatá st mű kö dtethet. A call-center szolgá ltatá s igé nybevé tele sorá n a beszé lgeté srő l hangfelvé tel
ké szü l, az errő l szó ló igyelmezteté s a beszé lgeté s elő tt elhangzik. Vitarendezé s eseté n a hangfelvé telt az
adatvé delmi szabá lyoknak megfelelő en adjuk ki. A call-center egé szsé gü gyi informá ció k kiadá sá ra,
telefonos orvosi-egé szsé gü gyi, vagy jogi taná csadá sra nincs feljogosı́tva. Szolgá ltató a call-center
szolgá ltatá s Ugyfé l á ltali igé nybevé tele sorá n esetlegesen kapott orvosi-egé szsé gü gyi informá ció k
helyessé gé ért felelő ssé get nem vá llal, az ebbő l eredő ká roké rt felelő ssé get ú gyszinté n nem vá llal.
3.3. Ugyfé l tudomá sul veszi, hogy az e-mailben kezdemé nyezett idő pont-egyezteté s idő igé nye (á tfutá sa)

miatt a Szolgá ltató á ltal a ré szé re felajá nlott vizsgá lati idő pont(ok)tó l eleshet.
3.4. Az Ugyfé l kö teles az egé szsé gü gyi szolgá ltatá s igé nybevé telekor az arra alkalmas izikai, higié niá s é s

tudatmó dosı́tó szerektő l mentes mentá lis á llapotban vá rni a mintavé telt vé gző szakembert, ezek
hiá nyá ban a Szolgá ltató jogosult a szolgá ltatá s nyú jtá sá t megtagadni.
3.5. Felek rö gzı́tik, hogy a Szolgá ltató nak a szolgá ltatá sai tekinteté ben ellá tá si kö telezettsé ge nincs, ezé rt
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jogosult az Ugyfé ltő l a Szolgá ltatá s nyú jtá sá t indokolá s né lkü l megtagadni.
3.6. Az Ugyfé l az elő re egyeztetett vizsgá lati idő pontartamban kö teles a mintavé telt vé gző szakember

rendelkezé sé re á llni. Amennyiben a mintavé telt vé gző szakember nem tud bejutni a megadott helyre é s a
megadott mobiltelefonon sem é ri el Ugyfelet, vagy tö bb, mint 5 percet kell vá rnia a megadott idő ponthoz
ké pest, akkor a MIntavé telt vé gző szakembernek tová bb kell indulnia a kö vetkező helyre. Ilyen esetben
Ugyfé l hibá já bó l hiú sult meg a szolgá ltatá s, ı́gy Ugyfé l nem kö vetelheti vissza az ö sszeget, é s csak ú j
idő pont foglalá sá val tudja OFESZ ismé t megkı́sé relni a mintavé telt.
3.7. Az Ugyfé l kö teles az idő pont-egyezteté s sorá n kapott, valamint az elő jegyzé st visszaigazoló e- mailben

megfogalmazott instrukció knak - tö bbek kö zö tt a Covid-19 já rvá nyt é rintő inté zkedé seknek
maradé ktalanul - eleget tenni, ellenkező esetben a vizsgá lat/kezelé s meghiú sulhat vagy Ugyfé l hibá já bó l
visszautası́tható .
3.8. A Szolgá ltatá s igé nybevé telé nek tová bbi felté tele a pontos adategyezteté s. A szemé lyes adatok kezelé sé t a

Szolgá ltató á ltal kö zzé tett Adatvé delmi Tá jé koztató szabá lyozza. Szolgá ltató az Ugyfé l á ltali hibá s vagy
fé lreé rthető adatkö zlé sbő l szá rmazó ká roké rt felelő ssé get nem vá llal.
3.9. Az Ugyfé l - amennyiben korá bban má r já rt a Szolgá ltató ná l é s Szolgá ltatá st igé nybe vett - ké ső bbi

mintavé telei alkalmá val kö teles adatainak esetleges vá ltozá sá ró l a Szolgá ltató ü gyfé lszolgá lati
munkatá rsá t tá jé koztatni.
3.10. Szolgá ltató minden tő le telhető t megtesz, hogy az elő re egyeztetett vizsgá lati napon a mintavé tel

megtö rté njen é s az Ugyfé l ké sedelmet ne szenvedjen. Szolgá ltató az esetlegesen ké sedelmesen
megkezdett vizsgá latokbó l szá rmazó ká roké rt felelő ssé get nem vá llal. Jelentő s Szolgá ltató i ké sedelem
miatt meghiú suló mintavé tel eseté n Szolgá ltató pó tidő pontot ad, de ennek adá sá ra nem kö telezhető .
3.11. Amennyiben az Ugyfé l valamely okbó l nem hasznos szolgá ltatá st vesz igé nybe, vagy nem a megfelelő

teszt elvé gzé sé t ké ri, vagy ez a té ny má r csak a mintavé tel sorá n derü l ki, Szolgá ltató csak abban az
esetben vonható felelő ssé gre, ha a Szolgá ltatá s kivá lasztá sá ban - megfelelő tá jé koztatá s mellett - té vesen
vé gezte el a mintavé telt, é s ez bizonyossá got nyer. Szolgá ltató ké ri, hogy az Ugyfé l minden esetben ké rje
há ziorvosa, munká ltató ja, vagy má s szakember segı́tsé gé t a megfelelő teszt kivá lasztá sá hoz. Nem
megfelelő teszt kivá lasztá sa eseté n a Szolgá ltató mindenkori á rlistá ja alapjá n dı́jat szá mol fel, é s tö rekszik
arra, hogy segı́tsé get nyú jtson má sik megfelelő szolgá ltatá s kivá lasztá sá hoz.
3.12. A Szolgá ltató a Szolgá ltatá st é s az azzal kapcsolatos ü gyinté zé st magyar nyelven nyú jtja. Egyes esetekben,

ha azt a Szolgá ltató az á rlistá já ban feltü nteti, kü lö n dı́j meg izeté se ellené ben angol nyelvű teszteredmé ny
kiadá sá ra is van lehető sé g. A Szolgá ltató minden tő le telhető t megtesz, hogy az Ugyfelek kiszolgá lá sa
angol nyelven is szakszerű en é s hibamentesen tö rté njen, azonban az ezzel kapcsolatos esetleges hibá ké rt
felelő ssé get nem á ll mó djá ban vá llalni.
3.13. SZŰRŐCSOMAGOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

-

Szolgá ltató a weboldalá n megjelö lt é s bizonyos mé rté kben szemé lyre szabható szű rő csomagokat
kı́ná l. Az ajá nlat megadott hatá ridő ig tö rté nő el nem fogadá sa é s ki nem izeté se eseté n minden abban
megadott vizsgá lati idő pontajá nlat semmisnek tekintendő .

-

Az Ugyfé l tudomá sul veszi, hogy elfogadott ajá nlat eseté n dı́jkö telezettsé g né lkü li lemondá sra
legkevesebb az első egyeztetett nap elő tti 48 ó rá val van lehető sé ge. Ebben az esetben a
megrendelé skor meg izetett 6 000 forintnak megfelelő adminisztrá ció s dı́j visszatartá sa mellett a
tová bbi dı́jak visszaté rı́té sre kerü lnek. A megadott napot megelő ző 48 ó rá n belü l tö rté nt lemondá s
eseté n ü gyfé l ré szé re az adminisztrá ció s dı́j sem já r vissza. A lemondá s kizá ró lag ı́rá sos formá ban
(e-mail) é rvé nyes, kivé ve, ha az Ugyfé l ré szé re a kapcsolattartó ja a telefonon keresztü li lemondá st
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ı́rá sban visszaigazolta.
-

Amennyiben az Ugyfé l a má r korá bban elfogadott ajá nlatban szereplő első egyeztetett idő pontban
lemondá s vagy bá rmely egyé b elő zetes jelzé s né lkü l a mintavé tel sorá n nem á ll rendelkezé sre, a
Szolgá ltató minden, az esetlegesen mulasztó Ugyfelet é rintő tová bbi vizsgá lati idő pontot
haladé ktalanul tö rö l é s a fentiekben leı́rt hatá ridő k szerinti visszaté rı́té st eszkö zö li.
A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.

4.1. Szolgá ltató kö teles a nyú jtott Szolgá ltatá st jelen ASZF rendelkezé seivel ö sszhangban szakszerű

Szolgá ltatá st nyú jtani.
4.2. Szolgá ltató fenntartja magá nak a jogot, hogy Ugyfeleivel kapcsolatot tartson (az Ugyfelek ugyanezen

jogá t az egé szsé gü gyrő l szó ló 1997. é vi CLIV. tö rvé ny 11.§-a biztosı́tja). A kapcsolattartá s cé lja a jelen
Szerző dé s teljesı́té se, tová bbá - Ugyfé l á ltali hozzá já rulá s eseté n - a Szolgá ltató marketing ajá nlatainak
ismerteté se.
4.3. SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI, FIZETÉSI FELTÉTELEK

-

A Szolgá ltató az á ltala nyú jtott Szolgá ltatá s tekinteté ben jogosult dı́j felszá mı́tá sá ra, amely dı́jakat
hivatalos á rlista formá já ban sajá t weboldalá n tesz kö zzé .

-

A Szolgá ltató fenntartja a jogot szolgá ltatá sai dı́jainak meghatá rozá sá ra, dı́jszabá sá nak tetsző leges
mó dosı́tá sá ra. Szolgá ltató kö teles a dı́jszabá s vá ltozá sá ró l az é rintett (egyeztetett mintavé teli
idő ponttal rendelkező ) Ugyfeleit elő zetesen tá jé koztatni, ellenkező esetben a dı́jszabá s kizá ró lag az ú j
idő pontot ké rő Ugyfelekre vonatkozhat.

-

A Szolgá ltató mindenkor é rvé nyes dı́jszabá sa a www.hivataloscovidteszt.hu cı́men é rhető el.

-

A Szolgá ltató t egyedi dı́jszabá s alkalmazá sá ra az esetleges hibá s tá jé koztatá s nem kö telezi.

-

Az Ugyfé l vá llalja, hogy amennyiben az elő re egyeztetett teszt megrendelé sé n kı́vü l tová bbi tesztet
rendel meg é s azt igé nybe veszi, kö teles ezen tová bbi tesztelé s é s mintavé tel ellené rté ké t is elő zetesen
meg izetni. A tová bbi lehetsé ges tesztek dı́jairó l az Ugyfé l azok elvé gzé sé t megelő ző en tá jé kozó dhat a
Szolgá ltató weboldalá n.

Az Ügyfél az alábbi módokon izetheti meg az általa megrendelt Szolgáltatás ellenértékét:
- bankká rtya
- banki á tutalá s
A Bankká rtyá s izeté si mó d eseté n tá já koztatjuk az Ugyfeleinket, hogy az online bankká rtyá s izeté sek a
Barion rendszeré n keresztü l való sulnak meg. A bankká rtya adatok a Szolgá ltató hoz nem jutnak el. A
szolgá ltatá st nyú jtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felü gyelete alatt á lló inté zmé ny,
engedé lyé nek szá ma: H-EN-I-1064/2013.
A izetés menete:
Az Ugyfé l a Szolgá ltatá sra vonatkozó hibá tlan é s hiá nytalan megrendelő lap elkü ldé sé vel egyidejű leg, elő re
kö teles az á ltala megrendelt Szolgá ltatá s ellené rté ké nek meg izeté sé re a Szolgá ltató á ltal ü zemeltetett
weboldalon keresztü l.
A Szolgá ltatá s ellené rté ké rő l szó ló szá mlá t az Ugyfé l minden esetben utó lag, e-mailes formá ban kapja meg
az á ltala megadott e-mail cı́mre tö rté nő tová bbı́tá ssal.
4.4.

-

A KEDVEZMÉNYADÁS FELTÉTELEI
A Szolgá ltató á ltal nyú jtott aktuá lis kedvezmé nyekrő l a www.hivataloscovidteszt.hu weboldalon
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tá jé kozó dhat.
-

Szolgá ltató jogosult dı́jkedvezmé nyek adá sá ra, kedvezmé nyrendszer kialakı́tá sá ra é s ennek egyoldalú
mó dosı́tá sá ra. Szolgá ltató egyedi esetekben sajá t kedvezmé nyrendszeré tő l egyoldalú an elté rhet.

-

Szolgá ltató egyé ni elbı́rá lá s alapjá n jogosult partnerkedvezmé ny nyú jtá sá ra, amelyet ü gyfeleiné l
nyilvá n tart.

-

Szolgá ltató az igé nybe nem vett kedvezmé nyek eseté ben az utó lagos pé nzvissza izeté s lehető sé gé t
kizá rja.

5.

-

AZ ÜGYFÉL JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
Az Ugyfé l kö teles a jelen ASZF-ben rö gzı́tett dı́j Szolgá ltató ré szé re, hatá ridő re tö rté nő meg izeté sé re.

-

Az Ugyfé l kö teles a Szolgá ltató t szemé lyes, illetve cé gadataiban bekö vetkezett vá ltozá sokró l
haladé ktalanul, de legké ső bb a mintavé tel megkezdé sé ig ı́rá sban tá jé koztatni.

-

Amennyiben az Ugyfé l az elő re egyeztetett vizsgá lati/kezelé si idő pontban nem tud szemé lyesen
megjelenni, sajá t akadá lyoztatá sá t kö teles a lehető legrö videbb idő n belü l a Szolgá ltató felé jelezni.

-

Az Ugyfé l jogosult a Szolgá ltató á ltal nyú jtott szakszerű Szolgá ltatá s igé nybevé telé re, amennyiben
annak dı́já t jelen ASZF dı́j izeté sre vonatkozó elő ı́rá sainak megfelelő en meg izeti.

-

Az Ugyfé l kö teles a jelen ASZF rendelkezé seit a Szolgá ltatá s igé nybevé tele elő tt megismerni, é s az
igé nybe vett Szolgá ltatá s Szolgá ltató á ltali teljesı́té se sorá n annak megfelelő en eljá rni.

6.

-

TITOKTARTÁS, ADATVÉDELEM ÉS ADATKEZELÉS
Felek a jelen ASZF hatá lya alá tartozó együ ttmű kö dé s sorá n tudomá sukra jutott adatokat az
informá ció s ö nrendelkezé si jogró l é s az informá ció szabadsá gró l szó ló 2011. é vi CXII. tv.
rendelkezé seinek, valamint az egé szsé gü gyi é s a hozzá juk kapcsoló dó szemé lyes adatok kezelé sé rő l é s
vé delmé rő l szó ló 1997. é vi XLVII. tö rvé nyben foglaltaknak megfelelő en kö telesek kezelni.

-

A Szolgá ltató az á ltala igé nyelt adatok kö ré t az Adatvé delmi tö rvé ny szerinti szü ksé gessé g elve alapjá n
hatá rozza meg, tová bbá az Ugyfé l egyé ni mé rlegelé se mellett marketing cé lbó l lehető sé get biztosı́t
egyé b szemé lyes adat kö zlé sé re is.

-

Felek a Szolgá ltatá s teljesı́té se sorá n tudomá sukra jutott adatokat, informá ció kat, dokumentumokat
bizalmasan kezelik, ezek biztonsá gá t minden eszkö zzel vé dik é s biztosı́tjá k harmadik fé llel szemben.

-

Szolgá ltató a szemé lyes é s egé szsé gü gyi adatok kezelé sé rő l Adatvédelmi Tájékoztatót tesz kö zzé ,
amely jelen ASZF elvá laszthatatlan ré szé t ké pezi é s a www.hivataloscovidteszt.hu weboldalon
elé rhető .

-

Felek a tudomá sukra jutott adatokat, informá ció kat csak a Szolgá ltatá s teljesı́té se cé ljá bó l
haszná lhatjá k fel, ezeket csak a má sik Fé l elő zetes ı́rá sbeli hozzá já rulá sá val hozhatjá k nyilvá nossá gra,
kivé ve, ha a kö zlé sre jogszabá ly kö telezi ő ket.

-

Felek tudomá sul veszik é s vá llaljá k, hogy a Szolgá ltatá s jelen ASZF szerinti teljesı́té se sorá n egymá s
ré szé re á tadott valamennyi adat, informá ció ü zleti titoknak minő sü l, mint ilyen: bizalmasan
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kezelendő , harmadik szemé lyek tudomá sá ra hozni, valamint a Szerző dé sben meghatá rozott cé ltó l
elté rő en felhaszná lni tilos.

-

Fenti titoktartá si kö telezettsé g a jelen ASZF é rvé nyessé gi ideje alatt é s annak bá rmely okbó l tö rté nő
megszű né sé t kö vető en is korlá tlan ideig hatá lyban marad.

-

Felek felelő ssé ggel tartoznak minden olyan ká ré rt, amely ezen adatkezelé si é s titoktartá si
kö telezettsé gü k megszegé sé bő l szá rmazik.
PANASZKEZELÉS

7.

-

Az Ugyfé lnek joga van panasszal é lni, ha vé lemé nye szerint é rdekeit sé relem é ri.

-

Az Ugyfé l panaszá t ı́rá sban a teszt@hivataloscovidteszt.hu e-mail cı́mre vagy postai levé lben a
Szolgá ltató szé khelyé re cı́mezve kü ldheti el a kifogá solt eset é s/vagy kö rü lmé ny pontos leı́rá sá val, az
ü gyben é rintettek beazonosı́tható sá gá t lehető vé tevő informá ció kkal kiegé szı́tve (pl.: mintavé telt
vé gző szakember, nő vé r asszisztens neve, vizsgá lat idő pontja stb.). Ha a fenti adatok hiá nyosak, a
Szolgá ltató nak nem á ll mó djá ban lefolytatni a panaszkezelé si eljá rá st.

-

Szolgá ltató kizá rja a szó beli panaszté tel é s a szó beli panaszkezelé s lehető sé gé t, tová bbá kizá rja a
panaszkezelé s azonnali mó djá t, tová bbá az Ugyfé l á ltal egyé nileg megszabott hatá ridő re tö rté nő
panaszkezelé st.

-

Panasz eseté n a kifogá solt esetet Szolgá ltató megvizsgá lja é s legfeljebb 15 munkanapon belü l ı́rá sban
vá laszol, emellett minden tő le telhető t megtesz annak é rdeké ben, hogy a panaszt benyú jtó Ugyfé l
miné l gyorsabban é s miné l ré szletesebb vá laszt kapjon. A fenti hatá ridő ká rté rı́té si igé ny
benyú jtá sá nak eseté n - ré szletes belső vizsgá lat lefolytatá sa miatt - tová bbi 15 nappal
meghosszabbodik (30 nap).

-

A panaszkezelé ssel kapcsolatban Szolgá ltató a kö vetkező nyilatkozatot teszi: jelentő s szá mú Ugyfelet
ellá tó Szolgá ltató szolgá ltatá sainak minő sé ge egyes kivé teles esetekben a legnagyobb gondossá g é s
oda igyelé s mellett is csorbulhat. Ké rjü k, amennyiben problé má t tapasztal, jelezze, hogy az esetet
mielő bb kivizsgá lhassuk.
8.

-

VEGYES RENDELKEZÉSEK
Szolgá ltató a jelen ASZF mó dosı́tá sá ra bá rmikor jogosult. A mó dosı́tá st sajá t weboldalá n
(www.hivatloscovidteszt.hu) teszi kö zzé .

-

Amennyiben jelen ASZF egyes rendelkezé sei é rvé nytelennek vagy vé grehajthatatlannak
bizonyulná nak, vagy azzá vá lná nak, ú gy ez a té ny nem é rinti az ASZF tö bbi ré szé nek é rvé nyessé gé t.

-

Felek a jelen szerző dé sben nem szabá lyozott ké rdé sekben a Ptk., valamint a mindenkor hatá lyos
vonatkozó jogszabá lyok rendelkezé seit tekintik irá nyadó nak.

-

Felek a jelen szerző dé ssel kapcsolatban felmerü lő vitá s ké rdé seket első sorban bé ké sen kı́vá njá k
rendezni. Bá rmely jogvita sorá n az egyezteté s eredmé nytelensé ge eseté n fordulnak az ü gyben
hatá skö rrel é s illeté kessé ggel rendelkező bı́ró sá ghoz.

-

Jelen ASZF-ben nem szabá lyozott ké rdé sekben a Polgá ri Tö rvé nykö nyvrő l szó ló 2013. é vi V. szá mú
tö rvé ny é s az Egé szsé gü gyrő l szó ló 1997. é vi CLIV. szá mú tö rvé ny rendelkezé sei, illetve a mindenkor
hatá lyos jogszabá lyok é s szakmai protokollok az irá nyadó k.
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-

Jelen ASZF 2020. november 16. napjá n lé p hatá lyba é s visszavoná sig é rvé nyes.
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