
   
  

 

Portál általános használati feltételek 
(érvényes: 2018. január 1-től) 

  

1. Az Österreichische Hagelversicherung VVaG 
Magyarországi Fióktelepe (továbbiakban: Agrár Biztosító) 
szerződői és biztosításközvetítői partnerei – a továbbiakban 
mint „Portálhasználó” – részére egyéni hozzáférési 
jogosultságot biztosít vállalati portáljához.  
 
 

2. A portálon keresztül elérhetők a szerződéses adatok, 
levelezések, a kárelszámolások, stb. Lehetőség van 
továbbá online szolgáltatások igénybevételére is, mint 
például a személyes „Törzsadatok“ megváltoztatása vagy 
online „Kárbejelentés“. 
 
 

3. Az online szolgáltatások használata során átadott adatok 
pontosságáért és teljességéért a Portálhasználó felelős. 
 
 

4. A portálon közzétett információk és tartalmi elemek 
szerzői jogvédelem alatt állnak. A portál tartalmának 
bármilyen jellegű sokszorosításához, vagy az egyéni 
hozzáférési jogosultság (felhasználónév és jelszó) 
harmadik félnek történő továbbadásához az Agrár Biztosító 
előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulása szükséges. 
 
 

5. Az Agrár Biztosító semmiféle felelősséget nem vállal a 
működési hibákkal (pl.: szerver leállása, stb.), vagy a portál 
használatával közvetve vagy közvetlenül összefüggő 
károkért.   
 
 

6. Az Agrár Biztosító nem vállal felelősséget a portál 
adatainak aktualitásáért, pontosságáért és teljességéért.  
 
 

7. Ha egy hiba okán egy másik felhasználó adatai jelennek 
meg a portálon, úgy ezeket az adatokat nem szabad 
használni és az Agrár Biztosítót haladéktalanul tájékoztatni 
kell.  
 
 

8. Az Agrár Biztosító nem vállal felelősséget harmadik felek 
weboldalainak tartalmáért, funkcionalitásáért, 
pontosságáért vagy jogszerűségéért, amelyekre 
hivatkozások vonatkoznak. Ugyancsak nem tartozik 
felelősséggel harmadik felek weboldalaiért, amelyek az 
Agrár Biztosító weblapjaira hivatkoznak. 
 
 

9. Az Agrár Biztosító fenntartja a jogot, hogy a használati 
feltételeket, a weboldalán közölt információkat és 
adattartalmakat bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül 
megváltoztassa vagy kiegészítse. Az Agrár Biztosító a 
módosításokról és kiegészítésekről írásban, így 
elektronikus formában (e-mail) is értesíti a Portálhasználót. 
A Portálhasználó az értesítés kézhezvételétől számított 14 
napon belül az Agrár Biztosító felé eljuttatott írásbeli 
nyilatkozatával lemondhat a portálhasználatról.  
Az Agrár Biztosító kifejezetetten fenntartja magának a jogot, 
hogy bizonyos IP-címeket a használatból kizárjon. 

 

A jelen általános használati feltételek elfogadásával Ön 
megerősíti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a jelen 
általános használati feltételeket. Amennyiben nem kívánja 
elfogadni a jelen általános használati feltételeket, úgy Ön 
nem jogosult az Agrár Biztosító portáljának használatára. 
 


