
Felhasználási feltételek

Köszönjük, hogy a www.vigiler.io platformot üzemeltető IP Technologies
Tanácsadó Kft. (1118 Budapest, Rétköz utca 5., Cégjegyzékszám: 01 09 328093), a
továbbiakban Szolgáltató,  szolgáltatásait választotta.

A jelen dokumentumban foglalt Felhasználási feltételek teljes körűen vonatkoznak
a weboldal és a mobil alkalmazás Ön általi használatára és azok használatával
Ön kifejezetten elfogadja az itt foglalt Felhasználási feltételeket teljes egészében.

Amennyiben jelen feltételek bármelyikével szemben kifogása van, nem
használhatja sem a weboldalt, sem a mobil alkalmazást.

Jelen Felhasználási feltételek elfogadása szerződéses kapcsolatot hoz létre Ön,
mint ügyfél és a hatályos magyar törvények szerint bejegyzett Szolgáltató között.

Jelen Felhasználási feltételek továbbá együtt értelmezendők a “Nyilvános
ajánlattétel ügyfélkövetelések feltételekhez kötött átvállalására” című
dokumentummal, mely jelen szabályzat mellékletét képezi.

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi Felhasználási feltételeket, mielőtt a Vigiler
weboldalát, vagy az azon keresztül elérhető szolgáltatások bármelyikét használná.

Általános rendelkezések

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor és saját belátása szerint
megváltoztassa vagy módosítsa a jelen dokumentumban foglalt Felhasználási
feltételeket, beleértve, de nem kizárólagosan a Vigiler szolgáltatások bármely
irányelvét vagy iránymutatását. A módosításokról a módosított Felhasználási
feltételek Vigiler weboldalon történő közzétételével és a dokumentum alján
található "Utolsó módosítás" dátumának megváltoztatásával, vagy a
felhasználóknak a megadott e-mail címükre küldött e-mailben, vagy a Vigiler
által szükségesnek ítélt bármely más módon értesítjük a felhasználókat.

A döntés, hogy melyik értesítést választják, a Vigiler kizárólagos belátása szerint
történik. Az értesítés egy adott formájának használata bizonyos esetekben nem
kötelezi a Szolgáltatót arra, hogy ugyanazt a formát más esetekben is használja.
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Bármely módosítás azonnal hatályba lép annak közzétételével, vagy abban a
pillanatban, amikor a Vigiler az információt továbbítja a felhasználóknak (pl.
e-mailben). Ezek a módosítások a Vigiler platform minden jelenlegi és későbbi
használatára vonatkoznak. Ön lemond minden olyan jogáról, hogy az ilyen
változásokról vagy módosításokról külön értesítést kapjon.

A Vigiler platform folytatólagos használata a fent részletezett modósítások vagy
változtatások elfogadásának minősül. Amennyiben Ön nem ért egyet a Vigiler
platform használatakor hatályos Felhasználási feltételekkel, akkor azonnal fel kell
hagynia az összes Vigiler által nyújtott szolgáltatás használatával.

Felhasználói engedélyek

A Vigiler platform használatával Ön kijelenti az alábbiakat:

● 18. életévét betöltötte; a Felhasználási feltételek elfogadásának és a Vigiler
platform szolgáltatásainak használatával járó következményeket
megértette.

● Soha nem használja, és nem is kísérli meg használni a Vigiler platform
szolgáltatásait harmadik személy nevében, illetve nem használja fiókját
harmadik fél tranzakcióinak teljesítésére. Harmadik személynek minősül az
ön tulajdonában vagy irányítása alatt álló jogi személy/gazdasági
társaság is, amennyiben a fiókja nem közvetlenül az adott jogi
személy/gazdasági társaság  neve alatt került megnyitásra.

● Nem használ egynél több Vigiler fiókot; nem használja más felhasználók
fiókját, nem fér hozzá más felhasználók fiókjához, és nem támogatja, hogy
harmadik személy hozzáférjen bármely más Vigiler fiókhoz.

● Tranzakciók kezdeményezése előtt fedezetet biztosít a tervezett
tranzakcióra a Vigiler tárcáján a szükséges mennyiségű kriptovalutával.

● Nem használja, illetve nem próbálja meg használni Vigiler fiókját
semmilyen illegális tevékenységre.

● Tisztában van a kriptovalutákkal járó kockázatokkal és megfelelő pénzügyi
ismeretekkel rendelkezik.

● Tisztában van azzal, hogy a kriptovalutára épülő komplex szolgáltatások
esetén olyan kockázatok állnak fenn, amelyekre hivatkozással a Szolgáltató
nem képes garantálni az ön eszközeinek teljes körű védelmét.
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Ön megérti és elfogadja, hogy a Vigiler számla megnyitásával a Szolgáltató
előzetes értesítés nélkül megszüntetheti, felfüggesztheti vagy korlátozhatja
bármely olyan ügyfele számláját, aki bizonyíthatóan vagy ésszerűen
feltételezhetően megsérti a Felhasználási feltételeket a vigiler.io weboldal vagy
bármely Vigiler szolgáltatás használatával.

Kockázat

MIELŐTT ELKEZDENÉ HASZNÁLNI A VIGILER.IO OLDALT VAGY IGÉNYBE VENNÉ BÁRMELY
VIGILER SZOLGÁLTATÁST, TISZTÁBAN KELL LENNIE A KRIPTOVALUTÁKKAL VALÓ
KERESKEDÉS ILLETVE A KRIPTOVALUTÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ KOMPLEX SZOLGÁLTATÁSOK
VESZÉLYEIVEL ÉS KOCKÁZATAIVAL (IDE ÉRTVE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A KÖLCSÖNZÉST
VAGY EGYÉB TŐKEÁTTÉTELES ÜGYLETEKET). A KRIPTOVALUTA PIACOK RENDKÍVÜL
VÁLTOZÉKONYAK ILLETVE OLYAN TECHNOLÓGIAI, SZOLGÁLTATÓI, PARTNERI ILLETVE
EGYÉB KOCKÁZATOKAT REJTENEK, AMELYEK A KRIPTOVALUTÁK ÁRFOLYAMÁT RÖVID
IDŐN BELÜL JELENTŐSEN BEFOLYÁSOLHATJÁK VAGY AKÁR TELJES VAGY RÉSZLEGES
ESZKÖZVESZTÉST IS OKOZHATNAK. EGYÉB OLYAN KOCKÁZATOK IS ELŐFORDULHATNAK,
AMELYEK NINCSENEK FELSOROLVA VAGY LEÍRVA A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKBEN.

TOVÁBBÁ TISZTÁBAN KELL LENNIE PÉNZÜGYI HELYZETÉVEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI
KÉPESSÉGÉVEL, HOGY DÖNTÉSEI MEGALAPOZOTTAK LEGYENEK A KRIPTOVALUTÁKKAL
VALÓ KERESKEDÉS SORÁN. ÖN EGYETÉRT ÉS ELFOGADJA, HOGY ÖN AZ EGYETLEN
FELELŐS SZEMÉLY, ÉS KIZÁRÓLAG ÖN FELEL A TETTEIÉRT ÉS MINDEN, A KERESKEDÉSI
TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSÉÉRT.

MINDEZEK TUDATÁBAN ÖN KIJELENTI, HOGY A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁVAL EGYÜTT
JÁRÓ KOCKÁZATOKKAL TISZTÁBAN VAN ÉS EZEN KOCKÁZATOKAT ARÁNYOSNAK
TARTJA A PLATFORM ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK ELŐNYEIVEL SZEMBEN.
TOVÁBBÁ TISZTÁBAN VAN AZZAL, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA SORÁN
KIZÁRÓLAG AZ ÖN DÖNTÉSEI BEFOLYÁSOLJÁK ESZKÖZEI ÉRTÉKVÁLTOZÁSÁT.

Hivatalos kommunikációs csatornák

Ön beleegyezik és hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató által az Ön számlájával
vagy a Vigiler szolgáltatások használatával kapcsolatban nyújtott közléseket,
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megállapodásokat, dokumentumokat, bizonylatokat, értesítéseket és
tájékoztatókat (együttesen: "Közlemények")elektronikus úton megkapja. Ön
elfogadja, hogy a Szolgáltató a szolgáltatásokban történő változtatások
közzétételével, az Ön által megadott e-mail címre történő elküldésével, vagy az
Ön által megadott mobiltelefonszámra SMS vagy szöveges üzenet küldésével
kommunikálhat. A mobilkommunikációra az Ön szolgáltatójának szokásos
üzenetküldési, adatátviteli és egyéb díjai vonatkozhatnak. Az elektronikus
Közleményekről másolatokat kell készítenie, kinyomtatva egy papír alapú
példányt vagy elmentve egy elektronikus példányt.

Az Ön felelőssége, hogy e-mail címét vagy mobiltelefonszámát naprakészen
tartsa, hogy a Szolgáltató képes legyen Önnel elektronikusan kommunikálni. Ön
megérti és elfogadja, hogy ha a Szolgáltató elektronikus Közleményt küld Önnek,
de Ön nem kapja meg azt, mert az e-mail címe vagy mobiltelefonszáma
helytelen, elavult, a szolgáltatója letiltotta, vagy Ön más módon nem tudja
fogadni az elektronikus Közleményeket, akkor úgy kell tekinteni, hogy a Szolgáltató
a Közleményt eljuttatta Önnek. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Ön olyan
spamszűrőt használ, amely blokkolja vagy átirányítja az e-mail címjegyzékében
nem szereplő feladóktól érkező e-maileket, akkor a Szolgáltatót fel kell vennie az
e-mail címjegyzékébe, hogy képes legyen megkapni az általa küldött
kommunikációt. Ön bármikor frissítheti e-mail címét, mobiltelefonszámát vagy
lakcímét, ha elküldi ezeket az információkat a support@vigiler.io e-mail címre. Ha
az Ön e-mail címe vagy mobiltelefonszáma érvénytelenné válik, és a Szolgáltató
által Önnek küldött elektronikus Kommunikációkat visszaküldi, a Szolgáltató
inaktívnak tekintheti az Ön fiókját, és Ön nem végezhet semmilyen tranzakciót a
platformon keresztül, amíg nem kapunk Öntől egy érvényes, működő e-mail címet
vagy mobiltelefonszámot.

Ön bármikor visszavonhatja az elektronikus kommunikáció fogadására vonatkozó
hozzájárulását, ha visszavonó nyilatkozatot küld a gdpr_request@vigiler.io
ügyfélszolgálati e-mail címünkre. Ön beleegyezett, hogy ha visszautasítja vagy
visszavonja az elektronikus kommunikáció fogadására vonatkozó hozzájárulását,
veszélyezteti a Vigiler fiókja biztonságát. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Vigiler
fiókja felfüggesztésére vagy megszüntetésére, ha Ön nem fogadja el vagy
visszavonja az Ön és a Szolgáltató közötti elektronikus kommunikációra vonatkozó
hozzájárulását.
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Ügyfél azonosítás

A Szolgáltató ügyfél azonosítási (KYC/Know Your Customer) eljárása megfelel a
legmagasabb követelményeknek, és azt a legnagyobb gondossággal végzi a
pénzmosás elleni küzdelem támogatása és a terrorizmus-finanszírozás minden
formájának elkerülése érdekében. Az IP Technologies Tanácsadó Kft.
Magyarországon van bejegyezve, ugyanakkor a pénzmosás elleni és ügyfél
azonosítási irányelveink tükrözik a FATF (Financial Action Task Force - Pénzügyi
Akciócsoport) ajánlásait és a legfrissebb EU pénzmosás elleni irányelvet is.

Annak érdekében, hogy biztosítsuk az előírásoknak való megfelelést,
megköveteljük ügyfeleinktől, hogy érvényes dokumentumokkal igazolják
személyazonosságukat, és hiteles, a valóságnak megfelelő személyes adatokat
adjanak meg, amikor megnyitják Vigiler számlájukat.

A Szolgáltató fenntartja a jogot az Ön Vigiler számlájának korlátozására vagy
felfüggesztésére, ha - kizárólagos hatáskörünkben - indokoltnak tartjuk. A
Szolgáltató fenntartja a jogot arra is, hogy megszüntesse Vigiler-fiókját, ha Ön
hamis adatokat szolgáltatott, vagy hamis adatok gyanúja merül fel, illetve ha
megtagadja a szükséges adatok megadását a személyazonosság ellenőrzése
vagy a fokozott átvilágítási eljárás során.

Továbbá a regisztráció a következő országok állampolgárai számára nyitott:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ön elfogadja és beleegyezik, hogy a sikeres személyazonossági ellenőrzést
követően további információkat kell megadnia a Szolgáltatónak, amennyiben
bármely releváns információ megváltozott, beleértve a személyazonossági
adatok megújítását, a lakcím megváltozását vagy bármely személyes adatának
változását.

Ön elfogadja és beleegyezik, hogy a Szolgáltató, jogszabályban előírtaknak
megfelelően az ügyfél azonosítási és az üzleti kapcsolat fennállta alatti
folyamatos ellenőrzési kötelezettsége teljesítése érdekében bármikor
forrásigazolást kérhet az ön által a platformon tartott, oda beutalt, vagy onnan
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kiutalni kívánt eszközök származására vonatkozóan. Ön elfogadja továbbá, hogy a
Szolgáltató felfüggesztheti vagy szüneteltetheti akár az érintett tranzakciókat, akár
a teljes szolgáltatást az ön részére a forrásigazolás megvizsgálásához szükséges
eljárás lefolytatása alatt. Ön tudomásul veszi, hogy az ön által kezelt vagy kezelni
kívánt kriptoeszközökhöz kapcsolódó vagyon vagy pénzeszköz forrásának
vizsgálatát a Szolgáltató felügyeleti kötelem okán végzi el, melyre a 2017. évi LIII.
törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról  (a továbbiakban Pmt.) 3. § 28a. pontja kötelezi.

Az ügyfél azonosítás további részletei és menete az ügyfél azonosításról szóló
szabályzatban található.

Információkezelés

A Szolgáltató köteles az ügyfél azonosítás során gyűjtött meghatározott adatokat
tárolni, és ezekről az adatokról listákat vezetni. Ez a követelmény akkor is aktív
marad, ha Ön már nem áll jogviszonyban a Szolgáltatóval. A Szolgáltató köteles
ezeket az adatokat a jogszabályban meghatározott ideig megőrizni és tárolni. Ön
beleegyezik és hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató rögzítse és megőrizze ezeket
az adatokat és dokumentumokat, beleértve a Vigiler-fiókjának lezárását követő
kötelezettségi időszakot is.

Szolgáltatások

1. Vigiler Wallet

Letéti tárca szolgáltatás, mely használatával az ügyfelek kriptoeszköz beutalást
és kiutalást tudnak rögzíteni.

A Vigiler Wallet az ügyfelek alapértelmezett pénztárcája, és minden - egyéb
szolgáltatásban nem használt - eszköz automatikusan ebben a tárcában
található.

1.1 Kompenzációs egyenleg
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A Vigiler Walletjében lehetőség van kompenzációs egyenleg nyilvántartásnak.
Ezzel az egyenleggel csak azon ügyfeleink rendelkeznek, akik az Inlock Platformról
migráció útján hozták át egyenlegüket. A kompenzációs egyenleg terhére az
ügyfél jogosult a platform műveletei után fizetendő díjak 60%-ának
visszatérítésére, illetve a platform tartalékalapjából történő időszakos
kifizetésekre. A platform díj visszatérítések, illetve a platform tartalékalapból
történő időszakos kifizetések csökkentik a kompenzációs egyenleget.

A kompenzációs egyenlegben zárolt kriptoeszközre a platform hozamot fizet
negyedéves jelleggel, mely hozam azon platform díjak 10%-ából kerül
elkülönítésre, amelyekből bármelyik Vigiler ügyfél platform díj visszatérítést kapott.
A kompenzációs hozam kifizetések a kompenzációs egyenlegen felül
értelmezendők, nem csökkentik annak mennyiségét. A negyedévente összegyűlt
kompenzációs hozam annak arányában kerül kifizetésre, hogy a kifizetés
pillanatában mekkora arányban részesül az adott ügyfél a platform által
nyilvántartott összes kompenzációs egyenlegből.

A kompenzációs egyenlegen fedezet nélkül tárolt kriptoeszközök, melyek zárolva
kerülnek nyilvántartásra, így azok a platformról nem kiutalhatók, illetve a platform
szolgáltatásai sem vehetők igénybe ezen egyenleg terhére. Amennyiben egy
ügyfél rendelkezik kompenzációs egyenleggel, akkor azt részben vagy egészben
belső átvezetéssel átküldheti egy másik Vigiler ügyfélnek, ezáltal csökkentve vagy
megszüntetve a kompenzációs egyenlegét. A kompenzációs egyenleget fogadó
Vigiler ügyfél a kapott kriptoeszközöket kizárólag kompenzációs egyenlegként
használhatja.

A kompenzációs egyenleg kizárólag USDC-ben nyilvántartható. A kompenzációs
egyenleget csökkentő jóváírások (platform díj visszatérítés, időszakot jóváírások,
rendkívüli jóváírások) bármilyen a Vigiler platform által támogatott eszközben
történhetnek. Amennyiben a jóváírás USDC-től eltérő eszközben történik, akkor a
jóváírás pillanatában érvényes dollár érték kerül levonásra a kompenzációs
egyenlegből.

A kompenzációs egyenleg kizárólagosan jóváírások, illetve belső átvezetés útján
csökkenthető. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a kompenzációs egyenleg fedezet
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nélkül kerül nyilvántartva és elfogadja, hogy egyéb úton annak felszabadítását,
kiutalását vagy felhasználását  nem követelheti a Vigiler platformtól.

1.2 Támogatott kriptoeszközök

A Vigiler Wallet-ben a következő eszközök tárolhatók: BTC, ETH, LTC, BNB, SOL, ADA,
LINK, USDC, USDT, PAXG.

Arról, hogy a tárcaszolgáltatás mely kriptoeszközöket támogatja kizárólag a
Szolgáltató dönt. A támogatott kriptoeszközök időről időre változhatnak. Ön nem
kezdeményezhet olyan kriptoeszközzel tranzakciót, amelyet a Vigiler nem
támogat. Ön elfogadja, hogy nem fog hozzáférni, nem keletkezik sem igénye, sem
joga semmilyen kriptoeszközhöz, amelyet a Szolgáltató által kezelt tárcacímére
küldenek, de nem felel meg a támogatott kriptoeszközöknek, vagy amely
kriptoeszköz a Vigiler tárcacímére kerül, de másfajta kriptoeszközhöz tartozik.
Például, nem lesz hozzáférése, sem jogosultsága, és nem is igényelheti a USDC
tárca címére átutalt SOL-t.

1.3 Tranzakciós megbízások

A Szolgáltató az Ön megbízásai szerint hajtja végre a tárca tranzakcióit, amelyről
elektronikus értesítést kap. Ön elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal garanciát
harmadik félért a tárca tranzakciók során. Kizárólag Ön felelős a megfelelő
adatellenőrzésért a tranzakciók során és a tranzakciós információk megfelelő
ellenőrzéséért, mielőtt bármilyen megbízást rögzítene a platformon. A Szolgáltató
nem ellenőrzi és nem vállal felelősséget a harmadik féltől vásárolt vagy harmadik
félnek eladott áruk vagy szolgáltatások minőségét illetően. A Szolgáltató nem
vállal felelősséget és nem jár el a vásárló nevében, ha ez a vásárló bármilyen
okból nem tud vagy nem akar bejelentkezni (bármilyen okból) a platformra.

1.4 Kriptoeszköz fogadása

Támogatott kriptoeszközöket fogadhat a Vigiler Wallet-jébe, ha megadja a
fogadó tárca címét a küldőnek. Csak azokat a tranzakciókat írjuk jóvá a fogadó
tárcájában az Ön számláján, amelyeket támogatott kriptoeszközökkel
kezdeményeztek és az adott kriptoeszközt támogató címre küldött fogadó
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számlára küldtek. Ha például ETH-t kap, azt csak akkor írjuk jóvá a számláján, ha
azt az ETH-tárca címére küldték. Ön kifejezetten elfogadja, hogy Vigiler
Wallet-jébe csak olyan kriptoeszközöket fogadhat, amelyek az ön kizárólagos
tulajdonát képezik!

1.5 Téves/helytelen átutalások fogadása

Abban az esetben, ha tudomására jut vagy feltételezhető, hogy tévedés történt
bármely kriptóeszköz vagy számla jóváírása során, azonnal jeleznie kell azt a
Szolgáltató ügyfélszolgálatán a tranzakcióról szóló bizonyíték csatolásával. Ön
elfogadja, hogy nincs semmilyen igénye és nem jogosult az egyik számláján
tévedésből jóváírt kriptoeszközre; a Szolgáltató utasításai alapján azonnal vissza
kell utalnia a teljes összeget.

1.6 Beutalás

Sikeres ügyfél azonosítást követően támogatott kriptoeszközt utalhat be Vigiler
Wallet-jébe (lásd Ügyfél azonosítás) a külső számlájáról indított tranzakcióval.

A kriptoeszközben történő befizetés teljesítéséhez kezdeményezett fizetési
folyamat az Ön lakóhelye szerinti szabályozástól függ. Abban az esetben, ha
jóváhagyott befizetési eljárást használ, és ha a befizetési tranzakció megfelel a
Befizetési feltételeknek (alább részletesen), a befizetés jóváírásra kerül a tárcán.

A törvényi és eljárási követelményeknek való szigorú megfelelés érdekében az
alábbi kritériumoknak kell megfelelnie:

Külső számlájának az Ön nevére kell bejegyezve lennie ahhoz, hogy kifizetéseket
tudjon eszközölni. A külső számlájáról csak olyan kriptoeszközben teljesítheti a
befizetést, amely megfelel az ország vagy régió befizetési eljárási
követelményeinek.

1.7 Swap funkció
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A platform korlátozott lehetőséget ad arra, hogy az ügyfelek a swap funkción
keresztül átváltsák eszközeiket az aktuális és közzétett piaci árfolyamoknak
megfelelően.

Ön elfogadja és beleegyezik, ha az azonnali vásárlást vagy eladást használja:

● Amikor a vigiler.io oldalon azonnali vételi vagy eladási megbízást ad a fiókján
keresztül, a platform rögzíti a kérését, és tájékoztatja Önt az aktuális árfolyamokról.
Az árak kiszámítása más tőzsdék nyitott árfolyamai alapján történik. A Szolgáltató
a tranzakció végrehajtása során az Ön megbízásának megfelelően jár el;
● A Szolgáltató nem jár el az Ön brókereként, ügynökeként, tanácsadójaként vagy
bármilyen formában, és a Szolgáltató által a vigiler.io oldalon nyújtott bármely
információ vagy közlés nem minősül tanácsadásnak az azonnali eladási vagy
vételi tranzakciókkal kapcsolatban. Az Ön vételi vagy eladási tranzakciója nem
minősül a Szolgáltató által nyújtott tanácsadásnak.
● A támogatott kriptoeszközök vásárlásának vagy eladásának megrendelésekor
az ajánlott átváltási árfolyamot adjuk meg Önnek. A vigiler.io-n az árak külső
forrásokból származnak, így Ön tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadásakor
a javasolt árfolyam az átváltási árfolyam.
● Ön elfogadja az ajánlott átváltási árfolyamot, beleértve annak összetevőit is,
amikor azonnali eladási vagy vásárlási tranzakciót hajt végre. Minden egyes
azonnali eladási vagy vételi tranzakciós megbízáshoz mennyiségi limit van
beállítva (lásd Díjszabás). A Szolgáltató nem vállal garanciát az azonnali eladási
vagy vételi szolgáltatás során felmerülő szolgáltatás kimaradásra, késedelemre
vagy egyéb meghibásodásra.
● Az azonnali eladási vagy vásárlási megbízás megerősítése előtt meg kell
győződnie arról, hogy megfelelő mennyiségű támogatott kriptoeszköz áll
rendelkezésre a vásárláshoz vagy eladáshoz, és elfogadja az ajánlott átváltási
árfolyamot. A Szolgáltató nem tud és nem is kíván visszafordítani egy már
végrehajtott tranzakciót.
● A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint késleltessen vagy
elutasítson bármilyen azonnali eladási vagy vételi tranzakciót csalás vagy illegális
tevékenység gyanúja esetén, vagy hibás megbízás kiosztása miatt. A Szolgáltató
nem felelős az azonnali eladási vagy vételi tranzakciók késedelméért vagy nem
teljesítéséért.
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1.8 Belső átutalás

A belső átutalás lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy biztonságosan és
kényelmesen támogatott kriptoeszközt utaljanak át más Vigiler felhasználónak. A
belső átutalás funkció használatához minden esetben 2 faktoros hitelesítésre van
szükség, és a felek e-mail értesítést kapnak az átutalásról. A belső átutalás
használata ingyenes.

A fogadó fél kiválasztható az e-mail címük vagy az alias segítségével.

Az ügyfelek nem használhatják a Belső átutalást a platform szabályainak
megkerülésére, például ingyenes kiutalásokra.

1.9 Alias

Az aliasok segítségével az ügyfelek legfeljebb öt egyedi nevet adhatnak a
számlájukhoz. Ha valaki egyértelműen megtévesztő szándékkal hoz létre egy
álnevet, hogy egy másik személynek vagy szervezetnek adja ki magát, a
Szolgáltatónak joga van érvényteleníteni ezeket az álneveket, vagy súlyos esetben
akár ki is tilthatja az ügyfelet. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a fenti
szabályok megsértése esetén megszüntessen minden létrehozott álnevet.

2. “Savings Pool”

Az ügyfelek a Vigiler Wallet-jükben tárolt eszközeiket vagy azok bizonyos részét ún.
Savings Poolban helyezhetik el. A Savings Pool célja, hogy folyamatosan elérhető
likviditást biztosítson a platform további szolgáltatásaihoz. Az itt tárolt eszközök
után a Szolgáltató kamatot fizethet az allokációk arányában.

Allokáció: annak arányában mutatja, hogy az adott coinból vagy tokenből
mekkora likviditás van aktívan felhasználva az egyéb szolgáltatásokban. Minél
magasabb az allokációs arány annál magasabb kamatot kap az ügyfél a Savings
Poolban elhelyezett eszköze után.

A Szolgáltató korlátozhatja a Savings Poolban elhelyezhető új eszközöket,
amennyiben az adott coinhoz vagy tokenhez tartozó pool allokációja tartósan
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alacsony. Az ügyfél bármikor eszközkivonást kezdeményezhet a Savings Poolból,
de ez csak abban az esetben kerül végrehajtásra, amennyiben az adott coinból
vagy tokenből rendelkezésre áll a kért mennyiség allokálatlan formában. A
platform un. “provisioned interest rate” elvet alkalmaz, melynek értelmében
minden nap kamatot fizet, mely kamatfizetés alapját azon a napon megtermelt
kamatok biztosítják. Maximális allokáció mellett akár éves 80%-os kamat is
megszerezhető.

3. Kölcsön termék

Az ügyfelek a Vigiler Wallet-jükben tárolt kriptoeszközeiket fedezetként
felhasználva kölcsönt vehetnek fel bármely a platformon tárolható támogatott
kriptoeszközben. A kölcsönként felvett kriptoeszközöket ezt követően szabadon
tudják használni a platform szolgáltatásaira, illetve akár ki is tudják azt utalni.

3.1. Általános rendelkezés a fedezetbiztosított kölcsönzési szolgáltatásra
vonatkozóan

A Vigiler ügyfeleinek stabilcoin és volatilis kriptoeszköz alapú hiteleket kínál
kriptoeszköz fedezetért. A fedezetként elfogadható eszközök köre a platformon
érhető el. A platform előre meghatározott kamatot számít fel a kölcsönzött
összegre, amely naponta tőkésítésre kerül (kamatos kamat elv alaján).

Az Inlock platform kizárólag közvetítőként, valamint a kölcsönügyletek biztosíték
kezelőjeként és letéteményeseként vesz részt ezen ügyletekben. Az ügyfeleknek
nyújtott kölcsönöket nem az Inlock platform vagy annak üzemeltető társasága,
illetve annak alkalmazottai nyújtják, hanem minden esetben az ügyfelek adnak
kölcsönt egymásnak. A kölcsönök forrása kizárólagosan a Vigiler Savings Pool.

Ön kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vigiler kölcsön funkciójának
használata kizárólag rövid távú (legfeljebb 360 napos) likviditás biztosítására
szolgál, anélkül, hogy kriptoeszközeit el kellene adnia. Ön elfogadja, hogy minden
illegális tevékenység tilos, különösen a jelentős kárt okozó használat tekintetében,
pl. adócsalás, pénzmosás, terrorizmus finanszírozása vagy korrupció. Ön
tudomásul veszi továbbá, hogy a kölcsönügylethez kapcsolódóan adófizetési
kötelezettsége keletkezhet, melynek bevallása és megfizetése kizárólag önt terheli.
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Ezen túlmenően Ön elfogadja azt is, hogy a Vigiler Kölcsön termék nem a
kereskedelmi bankok által kínált kereskedelmi hitelkonstrukciók helyettesítésére
szolgál.

Ön elfogadja, hogy az Vigiler kölcsön nem minősül szabályozott pénzügypiaci
műveletnek.

Ön kifejezetten elfogadja, hogy a Vigiler hiteltermék egy magas kockázatú
termék, ahol a Vigiler platform elsődleges célja a kölcsön sikeres visszafizetése.

Ön kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vigiler platform jogosult a
biztosítékot értékesíteni és a kölcsön visszafizetésére felhasználni, ha nagy a
kockázata az alulbiztosított vagy nem időben visszafizetett kölcsönöknek.

Ennek részleteit a Kölcsönhöz nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó biztosítékok
kezelése című szakasz tartalmazza.

A kölcsönszerződés technikai paraméterei: a kölcsön futamideje, a felvenni kívánt
összeg (stabilcoinban vagy volatilis kriptoeszközben), a kölcsön kamatlába (éves
kamatláb), a biztosíték típusa és összege. Ön kifejezetten elfogadja, hogy a
szerződés technikai paraméterei nem módosíthatók szabadon, így például a
szerződés időtartama nem módosítható vagy meghosszabbítható, a
szerződéshez kötött kamatláb nem módosítható a szerződés időtartama alatt.
Azonban a kamatláb változhat, ha olyan kiegészítő szolgáltatást vesz igénybe,
mint az “Instant Credit Offer”, ami lehetővé teszi, hogy kedvező piaci körülmények
között Ön növelje adott kölcsönügyletben a felvett kölcsön összegét.

A kölcsönszerződés pénzügyi paraméterei: a felvett összeggel megegyező
tőkeösszeg; felhalmozott kamat; teljes tartozás; a túlbiztosítás mértéke a
felvételkor (eredeti LTV); pillanatnyi LTV; a fedezet dollárértéke a felvételkor; a
fedezet pillanatnyi LTV dollárértéke. Ön kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja,
hogy e pénzügyi paraméterek pénzügyi nyomonkövetése elengedhetetlen az Ön
kölcsönszerződésének kezeléséhez. A Vigiler platform az internetes alkalmazásán
keresztül nyújt betekintést a szerződésének pénzügyi paramétereibe, illetve
elektronikus úton értesíti Önt, ha olyan változások következnek be, amelyek az Ön
beavatkozását igénylik.
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Alternatívaként Ön elfogadja, hogy a kriptoeszközökben olyan hirtelen
árfolyammozgások fordulhatnak elő, amelyek miatt nem vagy csak nagyon
nehezen lehet további biztosítékot szerezni. Ön elfogadja továbbá, hogy a
szerződése túlbiztosításának szintje a szerződés kockázati szintjét jelenti, így ha
alacsony túlbiztosítási szintet választ, a felszámolás esélye megnő.

Önnek lehetősége van a részleges vagy teljes előtörlesztésre. Részleges
előtörlesztés esetén az adott időpontig esedékes kamatok egészét vagy egy
részét visszafizeti. Részleges előtörlesztés esetén (amikor a teljes tartozás nem
kerül nullára leírásra), a folyamatban lévő szerződésből nem szabadul fel a
biztosíték arányos összege. Ezáltal a részleges előtörlesztés a szerződésben lévő
túlbiztosítás szintjének növelését teszi lehetővé.

Kifejezetten elfogadja, hogy a biztosítékokat csak akkor lehet részben vagy
egészben kivonni egy folyamatban lévő kölcsönügyletből, ha a teljes tartozás
visszafizetésre került.

Ön elfogadja továbbá, hogy a biztosítékként zárolt kriptoeszközöket a Vigiler
kizárólag biztosítékként használja, technológiailag felkészülve annak esetleges
felszámolására, és ezért nem adható kölcsön új hitelként, és ezért nem fizethet
kamatot.

Egy lekötött kölcsönszerződés nem vonható vissza vagy törölhető, kivéve a
jelenlegi tartozás teljes kifizetését követően.

Ön elfogadja, hogy kölcsönszerződésének működését befolyásolhatja az alábbiak
szerint
(a) Ön bármikor további biztosítékot vehet igénybe. Erre a célra kizárólag azt az
eszközt vonhatja be, amiben eredetileg is fel lett véve a kölcsön.
(b) Ön bármikor részleges vagy teljes előtörlesztést hajthat végre, figyelembe
véve a visszafizetés hatását a fennmaradó kölcsönösszegre vagy a fedezetre,
túlbiztosítási szintre.
(c) Ön bármikor élhet a "felmondás" lehetőségével, amely esetben a teljes
fennálló tartozás értékének megfelelő összegű biztosítékot értékesítjük, majd a
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szerződés megszűnik. Ön elfogadja, hogy a részleges felmondás lehetősége nem
áll rendelkezésére.
(d) Ön elfogadja, hogy mind a “felmondás”, mind pedig a “felszámolás”
események jelentős platform díjakat vonnak maguk után, amik a teljes fedezet
előre rögzített százalékát igénylik függetlenül attól, hogy mennyi az adott
szerződésben a tényleges tartozás, vagy a szerződés túlbiztosítási szintje. Ezen
díjak utólagosan nem visszaigényelhetők és egy más felmondott vagy felszámolt
kölcsön szerződés nem állítható helyre.

3.2. A kölcsönszolgáltatáshoz kapcsolódó biztosítékok kezelése

Ön kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vigiler platformon történő
kölcsön esetén a minimális túlbiztosítottsági szint 90%, a biztosítékértékesítési
pont pedig 93%, amelynek elérésekor a biztosíték felszámolása automatikusan
megkezdődik, és a vonatkozó költségek a mindenkori díjszabás szerint levonásra
kerülnek, a hitelező automatikusan kifizetésre kerül, és a szerződés lezárásra kerül.
Minden kölcsönszerződés megnyitásakor legalább 10 napi kamat kerül
felszámításra, függetlenül a visszafizetés időpontjától.

Ön elfogadja, hogy minden új kölcsönszerződés esetében a fedezet bevonásának
értesítési pontja 75% LTV, vagy az a többletfedezeti érték, amelyen a
kölcsönszerződés megkötésre került, ha a kölcsönszerződés 75% feletti
többletfedezetre került megkötésre. Az Inlock Platform minden esetben értesítést
küld Önnek, ha a fedezet bevonása szükséges lehet. Ezek az értesítések akkor
kerülnek kiküldésre, ha a fedezet mértéke eléri a 75%, 80%, 85%, 90% és 92%-ot.

Ön beleegyezik és hozzájárul ahhoz, hogy az Inlock a fenti intézkedésekkel minden
szükséges lépést megtegyen annak érdekében, hogy tájékoztassa Önt a futó
hitelének fedezeti szint státuszáról.

3.3. Vegyes rendelkezés a túlbiztosított hitel szolgáltatás igénybevételére
vonatkozóan

Amikor Ön túlbiztosított kölcsönügyletet köt, Ön utasítja a Vigiler platformot, hogy
automatikusan végezze el a következő feladatokat:
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(a) írja jóvá a kért kölcsönösszeget (stablecoin vagy volatilis kripto) az Ön Vigiler
Walletjén, ahonnan Ön bármikor kiutalhatja azt, az alkalmazandó kiutalási
hálózati díjak mellett.
(b) az Ön által kezdeményezett részleges vagy teljes visszafizetések teljesítése az
Ön Vigiler Wallet egyenlege terhére.
(c) A fedezetként felajánlott eszköz összegének zárolása és fedezetként való
felhasználása.
(d) A biztosíték kezelése és a szerződés pénzügyi nyilvántartásának naprakészen
tartása.
(e) Az alulbiztosítottság magas kockázata esetén azonnal felszámolás.
(f) A biztosítékként felajánlott eszköz összegének zárolása és biztosítékként való
felhasználása.
(g) Abban az esetben, ha a teljes visszafizetés nem történik meg az Ön által
választott esedékességi időpontig, Ön felhatalmazza a platformot, hogy az
értékesítendő Biztosíték szükséges értékének fennálló egyenlegét behajtsa.
(h) Az Ön által kezdeményezett bármely művelet azonnali végrehajtásával vagy
annak eredményeként azonnal frissíti a szerződés pénzügyi paramétereit.
(i) Levonni vagy felszámítani Önnek az egyes műveletekkel kapcsolatos
költségeket.

4. Fedezeti opció

Az ügyfelek a Vigiler Wallet-jükben tárolt eszközöket Fedezeti opciókban tudják
allokálni, aminek segítségével akár4.3%-kal is a piaci ár alatt tudnak vásárolni
kriptoeszközöket. A vásárlás abban az esetben teljesül, ha a Kölcsön termékhez
kapcsolódóan likvidációs esemény történik. A Fedezeti opció elsődleges
forrásaként szolgál a fedezet-likvidációnak.

5. Dualswap

Az ügyfelek a Vigiler Wallet-jükben tárolt kriptoeszközeikkel Dualswap műveleteket
kezdeményezhetnek. Ezek olyan pozíciók, amiken 1.1-től 10x tőkeáttétellel
nyithatnak long vagy short pozíciókat.

A pozíciókat nem csak a platform által támogatott kriptoeszközökre lehet
megnyitni, hanem egyéb coinra és tokenre is. A platform vállalja, hogy a nagy
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népszerűségnek örvendő és a nagyobb tőzsdéken elérhető kriptoeszközökkel
szemben is lehetővé teszi a Dualswap használatát a listázásokat követően szinte
azonnal.

A Dualswap pozíciókat USDC és USDT eszközökből lehet nyitni és a pozíciók
lezárásakor USDC-ben vagy USDT-ben történik meg az eredményelszámolás. A
Dualswap stoploss és takeprofit opciókkal kiegészülve teszi lehetővé a hatékony
kockázatmenedzsmentet. A Dualswap tőkeáttételéhez az eszközforrást a Savings
Pool adja. Dualswap opció csak abban az esetben nyitható, ha az adott token
Savings Pooljában rendelkezésre áll elégséges fedezet az ügylet megnyitásához.
A tőkeáttételhez allokált eszközök után óránként kell megfizetni az adott Savings
Pool bázis kamatát.

6. Superposition

Az ügyfelek lehetőséget kapnak, hogy folyamatosan profitálhassanak a
kriptoeszközökre jellemző volatilitásból, miközben kontrolljuk alatt tudják tartani a
kapcsolódó kockázatokat. A Superposition létrehozásakor az ügyfélnek ki kell
választania, hogy milyen eszközzel szemben kívánja megnyitni a pozíciót, illetve,
hogy rövid- vagy hosszútávon kívánja fenntartani a pozíciót. A rövidtávú pozíciók
néhány héttől átlagosan egy hónapig termelnek rendkívül magas hozamot,
azonban hosszú távon passzív pozícióvá válhatnak, ha a kiválasztott eszköz
árfolyama szignifikánsan (20%-ot meghaladóan) változik bármelyik irányba. A
hosszútávú pozíciók várható hozama elmarad a rövidtávútól, de lényegesen
nagyobb tolerancia szinttel rendelkezik az árfolyam elmozdulásra, így akár egy
50%-on belüli árfolyam elmozdulás mellett is képes folyamatosan nyereséget
termelni a volatilitásból.

A Superposition egy magas kockázatú, de rendkívül magas hozamot ígérő termék,
amihez tartozó kockázatok kezelésére a platform számos eszközt nyújt: árfolyam
alapú stoploss és takeprofit, PnL (Profit and Loss; Nyereség/Veszteség) alapú
stoploss és takeprofit.

A Superposition termék számos innovatív fejlesztéssel egészül ki, ezek közül a
legkiemelkedőbb: azon ügyfelek, akik ugyanazon coinokkal vagy tokenekkel
szemben nyitnak Superpositiont egy relatív szűk (+/-10%) árfolyamsávon belül,
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jelentősen nagyobb nyereséget tudnak elérni azáltal, hogy az ilyen allokációk
egymást erősítik (un. multi-cross esemény) annak érdekében, hogy az ügyfelek
közösen még hatékonyabban tudják kihasználni a volatilitásban rejlő
profitabilitást.

7. Kölcsön és Megtakarítási kamatok

A platform egy automatikus kamatszint megállapítás és korrekciós modellt
alkalmaz. Ennek célja, hogy kiszámítható és kedvező körülmények között lehessen
igénybe venni a platform szolgáltatásait.

Base borrow rate: a fekete vékony vonal mutatja meg, hogy az összes rövidtávon
változó kamatozású allokáció (dualswap, boosted superposition) esetén milyen
kamaton férhet hozzá a likviditás forráshoz az ügyfél. A kamatok elszámolása
óránként történik, minden órában a pillanatnyi allokációs arány alapján.

Fixed borrow rate: A kék lépcsős vonal jelzi a hosszú távú (10 naptól 360 napig)
kölcsönök kamatát. A kamat a futamidő alatt nem változik, kivéve, ha az ügyfél
igénybe veszi az “instant credit line” opciót. Hosszú távú kölcsön kamata a
következő értékeket veheti fel: 5.2%, 11.1%, 20.7%, 35.7%, 58.3%, 90.6% és 100%
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Savings rate: Az ábra azt mutatja, hogy a Savings Poolba likviditást biztosítók
milyen éves kamatnak megfelelően kapnak kamatot az allokációjuk után. A
kamatok nap végén kerülnek jóváírásra az adott napon termelt kamatbevételek
alapján.
Amennyiben adott coin vagy token esetén a Savings rate nem éri el legalább a
0.1%-ot, akkor adott napon arra a coinra nem kerül kamatfizetés.

Amennyiben adott coin vagy token esetén az allokáció (%) nem éri el a 10%, akkor
az adott poolba nem helyezhető el újabb eszköz.

A rendkívül ingadozó napi kamat kifizetések elkerülésére a platform egy 100 napos
normalizációt alkalmaz a kifizetéseknél. A gyakorlati alkalmazás során a platform
fenntartja a jogot arra, hogy a normalizáció időtartamát finomhangolja az
optimális működés fenntartása érdekében.

8. Szolgáltatási Díjak (platform díj) és azok visszaosztása

A Vigiler Wallet, Savings Pool és Fedezeti opció termékek használata ingyenes.
Ideértve a beutalás és a belső átvezetés szolgáltatásokat is. A Wallet termék
esetén a kiutalásoknak díja van függően az adott hálózat tranzakciós díjaitól. A
platform lehetőséget ad arra, hogy a kriptoeszközöket több alternatív hálózaton is
ki lehessen utalni, melyek egy része akár díjmentesen is igénybe vehető.

Swap: A platform 0.2% és 0.8% szolgáltatási díj mellett nyújt swap funkciót. A
konkrét swap szolgáltatási díj az egyes coin/token párok esetén eltér.

Kölcsön ajánlat, folyósítás, részleges vagy teljes törlesztés, fedezet bővítés
szolgáltatások ingyenesek.

Kölcsön végtörlesztése fedezeti eszközből: a fedezet értékének 1%-a, melynek
60%-a azon ügyfeleket illeti meg, akik likviditást biztosítottak a Fedezeti opión
keresztül.
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Kölcsön likvidálása fedezeti pont elérésénél, vagy végtörlesztési határidő
elmulasztásáért: a fedezet értékének 7%-a, melynek 60%-a azon ügyfeleket illeti
meg, akik likviditást biztosítottak a Fedezeti opción keresztül.

Dualswap pozíció nyitása és zárása ingyenes, de a pozíció fenntartása során az
ügyfélnek meg kell fizetnie az aktuális base borrow rate díjat óránként.

Superposition: A termék használatbavétele, illetve lezárása ingyenes, illetve a
pozíció lezárásakor termelt árfolyamnyereség is 100%-ban az ügyfelet illeti meg.
Pozíció fenntartása során a megtermelt volatilitási nyereségen a ügyfél és a
platform 80% : 20% arányban osztozik, ahol a nyereség 20%-a a platformot illeti
meg platform díj formájában.

Fedezeti opció nyitása, illetve lezárása ingyenes.

8.1 Szolgáltatási díjak (platform díjak) visszaosztása

Amennyiben egy adott szolgáltatást olyan ügyfél vagy ügyfelek vesz(nek)
igénybe, akik rendelkeznek még kompenzációs egyenleggel (vonatkozó
dokumentum a “Nyilvános ajánlattétel ügyfélkövetelések feltételekhez kötött
átvállalására”, mely ezen Felhasználási feltételekkel együttesen értelmezendő) ,
akkor a szolgáltatási díj 60%-a az érintett ügyfélnek vagy ügyfeleknek kerül
jóváírásra a kompenzációs egyenlegük felszabadítása formájában. A jóváírás
jogcíme: platform díj visszatérítés.

Ennek részletszabályai az egyes termékek kapcsán:

A Swap ügyletet használó ügyfeleink, a platform díj 60%-ára jogosultak a
kompenzációs egyenlegük terhére díj visszatérítés formájában.

Fedezeti opció teljesülése esetén a fedezetelvonás 60%-ára jogosultak az
elégséges kompenzációs egyenleggel még rendelkező ügyfelek. Az opcióval élő
ügyfél a futó kölcsönök fedezetből történő végtörlesztése (felmondás) esetén
~0.6%-kal a piaci ár alatt tud eszközt vásárolni; fedezet felszámolás esetén:
~4.2%-kal a piaci ár alatt tud eszközt vásárolni. Az opció spot piaci áron teljesül, de
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az ügyfél jogosult a fedezetelvonás 60 százalékára a kompenzációs egyenlege
terhére, mely összeg képezi a kedvezményes vásárlást.

Savings Pool kamatfelár: A Kölcsön és Savings kamatok esetén a fentebb
bemutatott ábra alapján jól látható, hogy a platform mekkora mértékben tesz
szert platform bevételre a kamatfelár kapcsán. Ez az allokáció mértékétől, illetve a
kapcsolódó terméktől (változó vagy fix kamatozású termék) függően 1% és 30%
közötti platform díjat jelent. Ezen díj is részét képezi a kompenzációs egyenleg
csökkentésének, a következő módon:

● A kamatfizetés után járó platform díj 50%-ára azon ügyfél jogosult
kompenzáció formájában akitől a kamat származik. Ennek eredményeként
a kölcsönt igénybe vevő ügyfél akár 10-15%-kal is tudja mérsékelni a
ténylegesen fizetendő kölcsön kamatokat.

● A kamatfizetés után járó platform díj 50%-ára azon ügyfelek jogosultak
Savings Pool allokációja arányában, akik rendelkeznek még kompenzációs
egyenleggel

Számolási segédlet:
● Savings referencia kamat fg: rate% = 1.0997**(0.45 * allocation%) - 1.047. Ha

az fg eredmény < 0.1, akkor rate% = 0
● Bázis kölcsön kamat referencia fg: loan% = 1.5 * (1.0967**(0.457 *

allocation%) - 1.047.
● Ha a kifizetett kamat mennyiség évesített mutatója (APR) nagyobb vagy

egyenlő a savings referencia évesített kamattal, akkor a kamat 100%-a a
kamatként kerül kifizetésre, tehát ebben az esetben nem keletkezik platform
díj.

● Ha a kifizetett kamat mennyiség évesített mutatója (APR) alacsonyabb a
savings referencia évesített kamatnál, akkor a savings referencia
kamatnak megfelelő mennyiség kerül elszámolásra Savings Pool
kamatként és a fennmaradó rész pedig platformdíjként. A platformdíjból a
fentebb bemutatott arányban részesül díj visszatérítés formájában a
kamatfizető és a Savings Poolba forrást biztosító ügyfelek

Superposition: A termék használata esetén keletkező volatilitási nyereség 80%-a az
ügyfelet illeti meg, a fennmaradó rész pedig platform díj, amiből az ügyfél díj visszatérítésre
jogosult amennyiben rendelkezik még kompenzációs egyenleggel. Ha a volatilitási
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nyereség egy un. “multi-cross” eseményből keletkezik, akkor a platform díj annak
arányában oszlik meg az érintett ügyfelek között, amekkora mértékben
rendelkeznek az ügyletben érintett superposition-nel.

Példa: Ha A ügyfél 10k USDC superpozíciót tart fenn BTC-vel és egy multi-cross
ügylettel sikerül közösen lefölözniük a volatilitást B ügyféllel közösen, aki 40k USDC
superpozíciót tart fenn BTC-vel szemben, és mindkét ügyfél rendelkezik még
kompenzációs egyenleggel, a platform díj 70%-ának 20%-át kapja az A ügyfél, a
80%-át pedig a B ügyfél.

9. Pénzügyi tevékenységek a vigiler.io platformon

A vigiler.io egy olyan platform, amely különböző kriptoeszköz-szolgáltatásokat
nyújt a hasonló platformokkal kapcsolatos tapasztalatokkal vagy ismeretekkel
rendelkező ügyfelek számára. A Vigiler platform használata teljes mértékben az
Ön saját felelősségére történik!

A Vigiler szolgáltatás nem minden jogrendszer minden állampolgára számára
elérhető. A Felhasználási feltételek ezen szakasza azokra vonatkozik, akik
hozzáféréssel rendelkeznek és/vagy már használják a Vigiler platformot. A
platformhoz való hozzáféréssel és/vagy annak használatával Ön elfogadja, hogy:

● A vigiler.io platformon végzett minden tevékenység automatizáltan történik az
Ön által megadott paraméterek alapján, és nem vonható vissza. A Szolgáltató
belső rendszerének technikai problémáiból eredő hibák esetén - saját
hatáskörében - mindent megtesz a tranzakció végrehajtásának visszafordítása
vagy egyéb módon történő korrekciója érdekében.
● A vigiler.io platformon keresztül nyújtott valamennyi szolgáltatás a Szolgáltató
díjszabásán alapul, a Szolgáltatási díjak részben meghatározottak szerint. A
vigiler.io platform használatával Ön elfogadja a vonatkozó díjszabást; a
Szolgáltató nem vállal felelősséget a vigiler.io platform hiba mentes működéséért;
a Szolgáltató saját belátása szerint elutasíthat bármilyen igényt, korlátozhatja az
engedélyezett összeget, vagy bármilyen más, általa szükségesnek tartott feltételt
vagy korlátozást szabhat a vigiler.io platform használatához. Például
korlátozhatjuk az Ön által megadott nyitott megbízások számát, vagy
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korlátozhatjuk a kereskedést bizonyos helyeken. A Szolgáltató fenntartja a jogot,
hogy előzetes értesítés nélkül ilyen intézkedéseket vezessen be.

10. A Szolgáltató

A Szolgáltató honlapja egy platformot ("Vigiler") biztosít különböző belső és külső
szolgáltatások, protokollok és blokkláncok elérésére.

Így a Szolgáltató:

(a) nem részes fele a Vigiler felhasználói által kötött szerződéseknek, beleértve az
adósságmegállapodásokat is;
(b) nem jár el hitelezőként, és nem nyújt hitelt a vigiler.io vagy a protokollok
használata révén; és
(c) a jelen Felhasználási feltételekben meghatározottak kivételével a vigiler.io
platform bármely felhasználója nem lép semmilyen más szerződéses
kapcsolatba és nem vállal semmilyen más kötelezettséget.

A vigiler.io-val kapcsolatos tranzakciók létrehozását és finanszírozását szabályozó
szoftverprotokollok (pl., de nem kizárólagosan az Ethereum hálózati protokollok)
("Tranzakciók") nem a Szolgáltató tulajdonában vannak, és nem is ellenőrzi azt a
Szolgáltató.

A vigiler.io platform használatával Ön elfogadja, hogy:
(i) a Szolgáltató nem felelős a protokollok működéséért, és nem garantálja az
ilyen protokollok működését, biztonságát vagy rendelkezésre állását;
(ii) a mögöttes protokollok működési protokolljai változhatnak, a vigiler.io platform
befolyása nélkül, és ezek a változások jelentősen befolyásolhatják a kapcsolódó
tranzakciók értékét és működését.
(iii) a Szolgáltató nem felelős azért, hogy az irányításán kívül eső
szoftverprotokollok változásairól előre értesítse ügyfeleit.
(iv) az ön személyes felelőssége mérlegelni, hogy az ön által birtokolt
kriptoeszközökhöz kapcsolódó szoftverprotokollok milyen változásokon esnek át
és, hogy ez milyen módon érinti az eszközök használhatóságát vagy értékét.
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A Szolgáltató ezért nem felelős és nem vállal felelősséget a vigiler.io platform
használatából vagy a felhasználók által kötött (vagy megkísérelt) tranzakciókból
eredő károkért vagy kötelezettségekért. Ön elfogadja, hogy a vigiler.io nem
megbízója és nem vagyonkezelője a felhasználóknak, és nem vállal felelősséget
semmilyen kárért, sem semmilyen költséget, beleértve a Szolgáltató ügyvédi
költségeit, amelyek abból erednek, hogy Ön az általunk megadott információk
alapján cselekszik vagy nem cselekszik.

A vigiler.io ÉS A SZOLGÁLTATÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A TOKENEK VAGY
KRIPTOESZKÖZÖK KÖLCSÖNZÉSÉVEL VAGY KÖLCSÖNVÉTELÉVEL KAPCSOLATBAN.
ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A TOKENEK ÉS KRIPTOESZKÖZÖK KÖLCSÖNZÉSE ÉS
KÖLCSÖNVÉTELE, VALAMINT AZ ILYEN KÖLCSÖNZÉSSEL ÉS KÖLCSÖNFELVÉTELLEL
KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK JELENTŐS KOCKÁZATOT HORDOZNAK, BELEÉRTVE
A TOKENEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELJES ÉRTÉKVESZTÉS LEHETŐSÉGÉT IS.

ÖN VÁLLALJA AZ ÖSSZES, A KRIPTOESZKÖZZEL ÉS BIZTOSÍTÉKKAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN
FELMERÜLŐ KOCKÁZATOT. A SZOLGÁLTATÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN
TOKEN KÖLCSÖNZÉSI PROTOKOLL VAGY MÁS PROTOKOLL HASZNÁLATÁÉRT. ÖN
TUDOMÁSUL VESZI, HOGY KIZÁRÓLAG ÖN FELELŐS AZÉRT, HOGY (TOKENEK
KÖLCSÖNZŐJEKÉNT, KÖLCSÖNADÓJAKÉNT VAGY MÁS MÓDON) MEGFELELJEN
BÁRMELY OLYAN JOGHATÓSÁG ÖSSZES TÖRVÉNYÉNEK, AMELY A TRANZAKCIÓI
EREDMÉNYEKÉNT ÖNRE VONATKOZIK. A VIGILER PLATFORM SZOLGÁLTATÁSAINAK
IGÉNYBEVÉTELÉVEL ÖN ELISMERI, HOGY MEGÉRTETTE ÉS ELFOGADTA AZ ISMERTETETT
KOCKÁZATOKAT, ILLETVE, HOGY EZEN KOCKÁZATOK ARÁNYOSAK A PLATFORM ÁLTAL
NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK ELŐNYEIVEL.

11. Tranzakciók és a Vigiler Wallet kezelése

Kizárólag Ön felelős a saját privát vagy API-kulcsainak karbantartásáért és az
alapul szolgáló protokollokon végzett tranzakciók nyomon követéséért. Nem
vállalunk felelősséget azért, ha Ön nem felügyeli megfelelően a tranzakcióit és
kölcsöneit, ami az időben történő kifizetések elmaradásához és a biztosíték
elvesztéséhez vezethet. Nem vagyunk továbbá felelősek az alapul szolgáló
protokollok vagy az Ethereum blokklánc bármilyen hibájáért, beleértve, de nem
kizárólagosan, a hálózati hibákat, a pontatlan árfolyamadatokat, a kódolási
hibákat vagy a hackelési kísérleteket, amelyek a vigiler.io-n keresztül megadott
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tranzakciók részét képező tokenek bármelyikének vagy mindegyikének elvesztését
eredményezhetik. Nem vagyunk kötelesek értesítést küldeni Önnek, beleértve a
fizetési vagy biztosítéki státuszra vonatkozó emlékeztetőket is. Nem szabad ilyen
értesítésekre hagyatkoznia, ha vannak ilyenek, és a tőlünk érkező ilyen
közleményekre való hagyatkozás az Ön saját kockázatára történik.

A vigiler.io törekszik a folyamatos rendelkezésre állásra, de az alkalmazott
blokklánc protokollok természetéből adódóan nem tudja teljes mértékben
ellenőrizni a szolgáltatásai rendelkezésre állását, így nem felelős azért, hogy
minden szolgáltatás mindenkor rendelkezésre álljon. A vigiler.io platformon a
felhasználók saját hatáskörükben járnak el a hitelkérelmek és hitelajánlatok,
valamint azok paraméterei tekintetében; a platformnak nincs közvetlen vagy
közvetett lehetősége arra, hogy befolyásolja a cselekedeteiket.

12. A Vigiler Wallet biztonsága

A Szolgáltató minden elvárható és arányos intézkedést megtesz az Ön tárcájának
biztonsága érdekében:

Kizárólag Ön felelős a Vigiler Wallet-jéért, személyes azonosító számáért (PIN),
illetve a tárcájára vonatkozó információkért, ha az a Vigiler Wallet-jéhez
kapcsolódik. Követnie kell az összes biztonsági intézkedést, beleértve a
mobiltelefonjára küldött ellenőrző kódot, a kétfaktoros azonosítás használatát,
illetve a platform által kiküldött biztonsági értesítéseket is. Amennyiben olyan
káresemény éri, ami negatívan hat a fiókja védelmére (pl. telefon elvesztése,
email cím feltörése, 2fa vagy API titkos kulcs kiszivárgása, vagy ennek gyanúja)
haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót a support@vigiler.io email címen.

Tartsa biztonságban telefonját, és ellenőrizze annak elérhetőségét, hogy
megfelelő értesítéseket megkaphassa a Szolgáltatótól. Tartsa biztonságban
e-mail fiókját, telefonszámát, megerősítő kódjait és Vigiler Wallet-jét.

A szükséges biztonsági intézkedések elmulasztása a Vigiler Wallet-jéhez való
jogosulatlan hozzáférést eredményezhet. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az
Ön hanyagságából vagy a Szolgáltató rendszerüzeneteinek/értesítőinek
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figyelmen kívül hagyásából eredő veszteségekért/lopásokért/káros
tevékenységekért.

A Szolgáltató a kritikus rendszerüzeneteibe (pl. 2fa ki/bekapcsolás, email vagy
jelszó csere, stb. biztonsági üzenetek) elhelyezhet egy un. “Lock Account” gombot,
aminek a megnyomásával ön akkor is képes lezárni fiókját, ha afelett elvesztette a
kontrollt.

Az Ön Vigiler Wallet-jét veszélyeztethetik vagy befolyásolhatják adathalász,
hamisító vagy egyéb támadások, számítógépes vírusok, kémprogramok, trójai
vírusok, számítógépes férgek vagy egyéb rosszindulatú programok, amelyek
hatással lehetnek számítógépére vagy más eszközére. A Szolgáltató
nyomatékosan ajánlja, hogy rendszeresen használjon megbízható vírusvédelmi
és megelőzési programokat. Ne feledje, hogy az SMS, az e-mail és a
keresőmotorok is ki vannak téve a hamisítási és adathalász támadások
kockázatának.

Legyen óvatos a Szolgáltató által küldött üzenetekkel, és ha bármilyen gyanúja
van az ilyen típusú kommunikáció hitelességével kapcsolatban, jelentkezzen be
Vigiler fiókjába az vigiler.io weboldalon keresztül (konkrétan a
https://www.vigiler.io tartományon keresztül, ne más, a Szolgáltatóra utaló vagy
azzal összefüggő weboldalon vagy tartományon keresztül), és ellenőrizze az Ön
által indított tranzakciókat vagy tevékenységeket.

A legtágabb jogi értelemben Ön elfogadja, hogy teljes mértékben felelős a Vigiler
fiókján végzett minden tevékenységért, és elfogadja az ahhoz való illetéktelen
hozzáférés kockázatát.

13. Engedélyezett felhasználások

Ön kijelenti és szavatolja, hogy legalább 18 éves, és teljes jogkörrel és
felhatalmazással rendelkezik a jelen felhasználási feltételek elfogadására. A
weboldalt kizárólag jogszerű célokra és a jelen Felhasználási feltételek szerint
használhatja. Ön vállalja, hogy:
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(a) a weboldalt vagy a mobil alkalmazást semmilyen módon nem használja,
amely sérti az alkalmazandó nemzetközi törvényeket vagy előírásokat;
(b) a weboldalt vagy a mobilalkalmazást nem használja jogosulatlan, csalárd
vagy rosszindulatú célra;
(c) nem tanúsít semmilyen olyan magatartást, amely korlátozza vagy gátolja
bárki másnak a weboldal/mobilalkalmazás használatát vagy élvezetét, vagy
amely a Szolgáltató által meghatározottak szerint kárt okozhat a Szolgáltatónak
vagy a weboldal/mobilalkalmazás felhasználóinak;
(d) nem használja a weboldalt/mobilalkalmazást olyan módon, amely az(oka)t
letiltja, túlterheli, vagy károsítja;
(e) tilos bármilyen robot, pók vagy más automatikus eszköz, folyamat vagy eszköz
használata a weboldalhoz való bármilyen célú hozzáféréshez, beleértve a
weboldalon található anyagok megfigyelését vagy másolását;
(f)tilos olyan rendszerekhez, adatokhoz vagy információkhoz való hozzáférés,
amelyeket a Szolgáltató nem kíván a felhasználó számára hozzáférhetővé tenni;
(g) tilos bármilyen anyag vagy információ megszerzése vagy megszerzésének
megkísérlése bármilyen olyan eszközzel, amely nem a Szolgáltató által
szándékosan hozzáférhetővé tett módon; vagy
(h) tilos a webhelyet a rendeltetésétől eltérő célra használni.

14. Magánkulcsok

A Szolgáltató biztonságosan kezeli és tárolja a kriptoeszköz magánkulcsokat
("Magánkulcsok"). Ön elfogadja, hogy a Szolgáltató fenntartja a Vigiler
Wallet-ekhez tartozó Magánkulcsok feletti tulajdonjogot és ellenőrzést, és hogy Ön
nem rendelkezik semmilyen joggal, ellenőrzéssel, hozzáféréssel vagy használattal
ezek felett. Például, de nem kizárólagosan a Szolgáltató:

Nem fogadja el és nem követi a magánkulcs-adatok megjelenítésére vonatkozó
utasításokat; nem biztosít hozzáférést a tárcán tárolt, az Ön személyes egyenlegét
meghaladó összegekhez.

A Szolgáltató nem teszi lehetővé, hogy kizárólag az Ön Magánulcsával hozzon
létre egy másik nyilvános címet, amely az Ön Vigiler Wallet-jéhez tartozik. A
Szolgáltató nem ír jóvá olyan összegeket az Ön kriptoeszközéből, amelyeket olyan
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nyilvános címre küldött, amelyet nem az Ön személyes Vigiler Wallet-jén keresztül
hozott létre.

15. A szolgáltatások elérhetősége

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatások
folyamatosan működjenek, de nem garantálja, hogy Ön mindig hozzáférhet a
vigiler.io weboldalhoz és a Vigiler Wallet-jéhez. Ezen túlmenően nem garantáljuk a
vigiler.io weboldalhoz vagy az Ön Vigiler Wallet-jéhez való folyamatos hozzáférést,
és nem tudjuk biztosítani, hogy a vigiler.io weboldal, a Vigiler API, az Ön Vigiler
fiókja, illetve a fent felsorolt szolgáltatások megszakítás nélkül működjenek. Az
információáramlásban előfordulhatnak késések, sérülések, hibák, adathiány vagy
adatvesztés.

16. Tranzakciók a kriptoeszköz hálózaton

Amikor kriptoeszközöket küld és fogad a Vigiler fiókján, a tranzakciókat az adott
kriptoveszköz-hálózathoz (pl. a Bitcoin-hálózat, Ethereum vagy Litecoin hálózat)
tartozó nyilvános blokkláncokon kell ellenőrizni. A tranzakciók hitelesítéséért és
jóváhagyásáért kizárólag ez a kriptoeszköz-hálózat felelős. A Szolgáltató jogosult
a kriptoeszköz-hálózaton keresztül végrehajtott tranzakciók fogadását elutasítani.

Ön elfogadja, hogy amint a tranzakciót továbbítják a kriptoeszköz-hálózatnak, az
egy meghatározott ideig meg nem erősített marad, amíg elegendő információ
nem áll rendelkezésre annak érvényességének ellenőrzéséhez. Amíg függőben
van, a tranzakció nem kerül végrehajtásra. A függőben lévő tranzakciókhoz
rendelt összegek megfelelő jelölést kapnak, és nem tartoznak az Ön Vigiler Wallet
egyenlegéhez, illetve nem használhatók fel más tranzakciók végrehajtására;

Amikor kriptoeszközt küld a Vigiler számlájáról, felhatalmaz minket arra, hogy
megbízását továbbítsuk a megfelelő kriptoeszköz-hálózatnak. Amint a tranzakciós
megbízás bekerül a megfelelő kriptoeszköz-hálózatba, a hálózat automatikusan
teljesíti vagy elutasítja a kérést. Sem Ön, sem a Szolgáltató nem törölheti vagy
módosíthatja más módon a tranzakcióját. Ön tudomásul veszi, hogy a Vigiler
Platformról indított hálózati tranzakciók előkészítése időigényes folyamat, mely
akár 5 munkanapot is igénybe vehet. A Platform törekszik arra, hogy ezen
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műveletek átfutása ne vegyen igénybe több mint 1-2 órát, de számos olyan külső
hatás is bekövetkezhet, amely potenciálisan késlelteti ezen műveleteket. Például,
de nem kizárólag: hálózati túlterhelések vagy leállások, biztonsági események,
manuális jóváhagyás, kapcsolódó egyéb hálózati műveletek, stb. Ön tudomásul
veszi, hogy a kiutalások előkészítésénél az időigény legfontosabb tényezője az ön
fiókjának és platform összes ügyfél fiókjának biztonsága, melynek biztosításához
ez elengedhetetlen.

A kriptoeszköz hálózatok független, harmadik felek által kezelt decentralizált
hálózatokból állnak. Ezek nem a Szolgáltató tulajdonában, ellenőrzése vagy
üzemeltetése alatt állnak, és nem tudjuk garantálni, hogy az adott
kriptoeszköz-hálózat elfogadja az Ön által megadott tranzakciós adatokat. Ön
elfogadja, hogy az Ön által megadott adatokat a kriptoeszköz-hálózaton a
tranzakciót végrehajtó hálózat késleltetheti vagy elutasíthatja.

17. Hálózati protokollok és működési szabályok

A támogatott kriptoeszközök működését vezérlő alapvető szoftverek nyílt
forráskódúak. Következésképpen bárki használhatja, másolhatja, módosíthatja és
terjesztheti. A Szolgáltató nem tulajdonolja vagy ellenőrzi azt. A vigiler.io platform
használatával Ön elfogadja, hogy:

A Szolgáltató nem felelős a kriptoeszköz-hálózat bármely alapvető
szoftverprotokolljának működéséért, és nem garantálja annak elérhetőségét,
biztonságát vagy működőképességét. A kriptoeszköz-hálózatok alapvető
szoftverprotokolljai ki vannak téve a működési szabályok hirtelen változásának (az
úgynevezett "forks") kockázatának, és nagymértékben befolyásolhatják az Ön
tulajdonában lévő és a Viiler Wallet-jében tárolt kriptoeszközök értékét,
működését és/vagy nevét. Ilyen elágazás (fork) esetén a Szolgáltató - ügyfeleinek
értesítésével vagy anélkül - ideiglenesen felfüggesztheti a működését - és saját
belátása szerint dönthet arról, hogy a módosított protokoll melyik vagy mindkét
ágat támogatja teljes mértékben. Ha a Szolgáltató úgy dönt, hogy nem támogat
egy módosított ágat, akkor Ön nem férhet hozzá az ezen az ágon lévő
eszközökhöz. A Szolgáltató kezeli ezt a vagyont, és nem köteles azt eladni vagy
megvásárolni vagy az ügyfelei részére rendelkezésre bocsátani.
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18. Számla lezárása

Vigiler számláját úgy zárhatja le, hogy a zárási kérelemmel kapcsolatba lép
ügyfélszolgálatunkkal. A Szolgáltató a kérelmet akkor hajtja végre, ha (i) a
kripto-tárca egyenlege a minimális zárási összeg alá csökken, és (ii) legalább 30
napig nem hajtott végre tranzakciót a Vigiler számláján. Ezek a feltételek azért
vannak meghatározva, hogy megvédjék Önt a veszteségtől, és a Szolgáltató nem
hajtja végre a zárási kérelmet, amíg ezek nem teljesülnek.

Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy Vigiler számlájának lezárását követően:

Ön többé nem fér hozzá; A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem értesíti
Önt, és nem adja át Önnek a címére küldött kriptoeszközt; és a Szolgáltató
fenntartja a jogot (de nem köteles), hogy törölje az információkat és a fiókot, a
szerverein tárolt adatokat, és fenntartja magának a jogot, hogy adatvédelmi, jogi
megfelelési vagy működési célból szükségesnek ítélt információkat megőrizzen.

Ha Ön bezárja a számláját, és a számla bezárásakor a Vigiler Wallet-jében még
van kriptoeszköz (pl. kevesebb, mint a minimális zárási összeg), Ön elfogadja,
hogy a Szolgáltató visszatartja ezt az összeget, és Ön nem jogosult arra, hogy
igényt tartson rá. A minimális zárási összeg 10 USD (vagy tíz amerikai dollár) vagy
ezzel egyenértékű valuta a zárás időpontjában.

Ön elfogadja, hogy a Szolgáltató köteles Önnel vagy harmadik féllel szemben a
számla adatainak vagy személyes adatainak a törvényben rögzített ideig való
megőrzésére a számla lezárása esetén.

19. Korlátozás, felfüggesztés, megszüntetés

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy korlátozza, felfüggessze vagy megszüntesse
az Ön Vigiler fiókját, ha: azt gyanítjuk, hogy az Ön számláján olyan tranzakciók
történtek, amelyek hiba vagy meghibásodás következményei, ebben az esetben
felfüggeszthetjük az Ön hozzáférését a probléma kijavításáig; azt gyanítjuk, hogy
az Vigiler fiókját illegális célokra, csalásra vagy tiltott tevékenységekre használják,
vagy a jelen feltételeket megsértették; azt gyanítjuk, hogy Ön vagy az Ön Vigiler
fiókja kapcsolatban áll vagy jelentős kockázata van a pénzmosásnak, csalásnak,
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terrorizmus finanszírozásának vagy más pénzügyi bűncselekménynek; azt
gyaníthatjuk, hogy Ön lépéseket tesz a Szolgáltató ellenőrzésének megkerülésére,
beleértve, de nem kizárólagosan, több Vigiler fiók nyitását; azt gyanítjuk, hogy Ön
megkísérelt jogosulatlanul hozzáférni egy Vigiler fiókhoz.

A Szolgáltató fenntartja továbbá a jogot az ön személyes adatainak a törvényben
előírt határidőig való megőrzésével, hogy korlátozza, felfüggessze vagy
megszűntesse az ön Vigiler fiókját, ha 12 hónapig ön nem lép be vagy
kezdeményez bármilyen tranzakciót és az ön összesített Vigiler Wallet egyenlege
nem haladja meg a 250 dollár értéket.

Az Ön Vigiler számlája hatósági vagy állami ellenőrzés alatt áll, vagy úgy tűnik,
hogy a Vigiler számlája jogi vagy hatósági meg nem felelésének magas
kockázata áll fenn és/vagy a mi joghatóságunk alatt áll; rendes felmondás,
bírósági ítélet vagy más állami vagy felügyeleti szervek utasításai alapján kell ezt
tennünk; vagy a neve szerepel egy állami vagy nemzetközi szervezet szankciós
listáján.

A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy
értesítse Önt minden olyan döntésről, amely az Ön Vigiler fiókjának korlátozását,
felfüggesztését vagy megszüntetését eredményezheti, kivéve, ha ezt bármely
állami, felügyeleti vagy jogi szerv tiltja, vagy ha ez veszélyeztetné a Szolgáltató
biztonságát és/vagy kockázati eljárásokat. Elfogadja, hogy a Szolgáltató nem
köteles Önt tájékoztatni az Vigiler fiókja korlátozására, felfüggesztésére vagy
megszüntetésére vonatkozó döntés tényéről vagy okairól, és nem vállal
felelősséget az Vigiler fiókja korlátozásáért, felfüggesztéséért vagy
megszüntetéséért.

20. Pénzügyi tanácsadás

A vigiler.io weboldalon található vagy a Vigiler fiókján keresztül a Vigiler
alkalmazottjától, ügynökétől vagy társult tagjától üzenet formájában kapott
bármilyen információ semmilyen körülmények között nem minősül pénzügyi,
befektetési vagy szakmai tanácsadásnak.
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Ön egyedül felelős minden olyan döntéséért, amelyet kriptoeszközök tartására,
eladására vagy fogadására vonatkozóan hoz, és ezeknek a döntéseknek
figyelembe kell venniük az Ön kockázatvállalási képességét és pénzügyi
körülményeit. Az ilyen kockázatokkal kapcsolatos további információkért forduljon
jogi vagy adótanácsadójához, hogy meghatározza helyzetét.

21. Adózás

Kizárólag Ön felelős az Vigiler számláján végzett tranzakciókra vonatkozó adók
összegének és típusának meghatározásáért, valamint ezen adók bevallásáért,
megfizetéséért és a megfelelő adóhatósághoz történő benyújtásáért.

22. Tiltott tevékenységek

Ön nem használhatja Vigiler számláját az alábbiakban felsorolt tevékenységek
vagy tevékenységi kategóriák ("Tiltott tevékenység") bármelyikének elvégzésére:

Bármilyen törvény, rendelet vagy szabály megsértése; beleértve, de nem
kizárólagosan a pénzmosást, a terrorizmus finanszírozását, az illegális vételt és a
rosszindulatú hackelést; erőszakos cselekmények, beleértve, de nem
kizárólagosan a Szolgáltató infrastruktúrájának indokolatlan vagy aránytalan
veszélyeztetését, vagy egyébként olyan működési zavarok okozása, amelyek
károsíthatják a vigiler.io weboldal működését, a Szolgáltató értékelését.

A vigiler.io weboldalhoz vagy bármely Vigiler fiókhoz való jogosulatlan hozzáférés
megszerzésének kísérlete; vírust, trójai falovat, férget vagy más rosszindulatú
programot tartalmazó anyagok küldése vagy feltöltése a vigiler.io weboldalra;
vagy a Vigiler fiókjához való hozzáférésének harmadik félre történő átruházása a
Szolgáltató előzetes beleegyezése nélkül, kivéve, ha ezt törvény írja elő. Csalás,
beleértve, de nem kizárólagosan a Szolgáltató vagy annak bármely ügyfele, vagy
az ezzel kapcsolatos hamis, pontatlan vagy félrevezető információk megadása;
olyan tárgyakkal kapcsolatos tranzakciók, amelyek elősegíthetik vagy lehetővé
tehetik illegális cselekmények végrehajtását; alkalmasak a gyűlölet, erőszak vagy
rasszizmus népszerűsítésére, vagy ezek népszerűsítésére; obszcénnek minősülnek;
vagy lopott áruk vagy illegálisan szerzett; TOR-hálózaton, online fogadási
oldalakon keresztül történő tranzakciók lebonyolítására; kábítószerek vagy
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szabályozott gyógyszerek eladására vagy átvételére; szellemi tulajdonjogok
megsértése.

A kriptoeszköz-keverők használata vagy más módon elrejteni a blokklánc
bizonyítékait szintén tiltott tevékenység. Ebben az esetben a Szolgáltatónak joga
van a tranzakció leállítására. A Szolgáltatónak joga van a kifizetések törlésére is,
ha az ügyfél olyan címre akar kriptoeszközt küldeni, amely korábban tiltott
tevékenységekhez kapcsolódott.

A Vigiler számla megnyitásával Ön megerősíti, hogy nem használja a számláját a
fent felsorolt Tiltott tevékenységek egyikére sem vagy hasonló vagy kapcsolódó
tevékenységekre.

Ön vállalja, hogy nem használja Vigiler fiókját az alábbiakban felsorolt üzleti
tevékenységek vagy tevékenységi kategóriák végzésére a Szolgáltató előzetes
írásbeli hozzájárulása nélkül:

pénzügyi szolgáltatások, beleértve, de nem kizárólagosan pénz vagy kriptoeszköz
továbbítását, valuta vagy kriptoeszköz cseréjét vagy kereskedelmét, fizetési
szolgáltatásokat, e-pénz vagy egyéb finanszírozási szolgáltatásokat; fogadási és
szerencsejáték-szolgáltatások; adományok és vallási/spirituális szervezetek;
fogyasztói kölcsönök, beleértve, de nem kizárólagosan a fedezet nélküli vagy
készpénz nélküli hitelnyújtást, illetve készpénzkölcsönöket; befektetési alapok,
ingatlanok kereskedelme vagy brókerszolgáltatások.

Fenntartjuk a jogot, hogy korlátozzuk, felfüggesszük vagy megszüntessük az Ön
Vigiler fiókját, ha saját hatáskörünkben feltételezzük, hogy Ön a Vigiler
szolgáltatásait a fenti vagy kapcsolódó tevékenységek bármelyikének
elvégzésére használja a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásának
megszerzése nélkül.

23. Felelősségi nyilatkozat

A Vigiler platform, az Ön Vigiler fiókja és minden kapcsolódó szolgáltatás
szigorúan "ahogy van" és "ahol elérhető", és a Szolgáltató kifejezetten megtagad
minden felelősséget. Ugyanakkor Ön vállal minden felelősséget bármely
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szolgáltatás használatával kapcsolatban, legyen az közvetlen vagy közvetett.
Beleértve, de nem kizárólagosan: a vigiler.io weboldalt, az Ön Vigiler Wallet-jét,
illetve minden kapcsolódó terméket és szolgáltatást, amelyek bármilyen garancia
nélkül használhatók az eladhatóság, hasznosság vagy bármilyen célra való
alkalmasság tekintetében.

Bizonyos jogrendszerek nem zárják ki a közvetett felelősséget a fogyasztói
szerződésekben, így előfordulhat, hogy ez a szakasz részben vagy egészben nem
vonatkozik Önre.

24. A felelősség korlátozása

A Szolgáltató, annak operatív partnerei, vagy bármely szerződő fél (beleértve
igazgatóit, tagjait, alkalmazottait és ügynökeit) semmilyen körülmények között
nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, különleges, folyamatos,
példaértékű vagy büntetőjogi kárért, vagy bármilyen más kárért, beleértve, de
nem kizárólagosan, a bevételkiesést, az üzlet elvesztését, a lehetőség elvesztését,
az adatvesztést, akár szerződés, kár vagy egyéb, a használatból eredő kár miatt, a
Vigiler platform és/vagy Vigiler Wallet használhatósága vagy
hozzáférhetetlensége, beleértve, de nem kizárólagosan a Vigiler, információ vagy
bizalom, vagy hiba, megszakítás, fájlok vagy e-mailek törlése, vírusok miatti
meghibásodás, működési és átviteli késedelem vagy egyéb működési hiba, akár
Vis Major, kommunikációs hiba, lopás, korrupció vagy jogosulatlan hozzáférés a
Szolgáltató nyilvántartásához, programjaihoz vagy szolgáltatásaihoz.

A Szolgáltató és annak kizárólagos üzemeltetője vagy alvállalkozója (beleértve
annak igazgatóit, tagjait, alkalmazottait és ügynökeit) semmilyen körülmények
között nem vonható felelősségre a vigiler.io weboldal vagy a Vigiler fiók
használatából eredő olyan károkért, amelyek meghaladják a Vigiler által az Ön
Vigiler fiókjának használatából származó díjakat a káresemény időpontjától
számított hat hónapon belül.

E felelősség korlátozása a jogrendszeren belül a lehető legszélesebb körű. Mivel
egyes joghatóságok nem tesznek lehetővé bizonyos kivételeket bizonyos
garanciák, korlátozások vagy kizárások alól, előfordulhat, hogy e szakasz egyes
korlátozásai nem vonatkoznak Önre.
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25. Kártalanítás

A törvény legtágabb értelmében Ön vállalja, hogy kártalanítja a Szolgáltatót és
annak működési egységeit vagy alvállalkozóit (beleértve igazgatóit, tagjait,
tagjait, alkalmazottait és ügynökeit) a Szolgáltatót és annak működési egységeit
vagy alvállalkozóit (beleértve igazgatóit, tagjait, alkalmazottait és ügynökeit) a
vigiler.io weboldal és/vagy fiók használatából vagy magatartásából eredő
közvetett veszteség vagy követelés miatt, vagy azért, mert Ön megsértette a jelen
Feltételeket.

26. Jogviták

Ön és a Szolgáltató megállapodnak abban, hogy a vigiler.io weboldal vagy a
Vigiler fiók használatából eredő bármely követelésről vagy vitáról a másik felet
annak felmerülésétől számított 30 napon belül írásban értesíti. Ön és a Szolgáltató
megállapodnak abban, hogy megpróbálják békésen rendezni a vitát és
egyezségre jutni, mielőtt bírósági vagy más fórum elé vinnénk.

27. Irányadó jog és vitarendezés

A jelen Megállapodásra az Európai Unió, a Magyar Köztársaság törvényei
vonatkoznak, és a Magyar Köztársaság törvényei szerint kell értelmezni és
végrehajtani, tekintet nélkül a jogválasztási vagy kollíziós szabályokra. Ha a jelen
Megállapodásból vagy annak megszegéséből vita keletkezik, vagy azzal
kapcsolatos, és ha a vitát nem lehet tárgyalásos úton rendezni, azt
Magyarországon a törvény vagy rendelet által előírt más alkalmazandó
választottbírósági testület által működtetett választottbírósági eljárás útján kell
véglegesen rendezni, és a választottbírák által hozott ítélet alapján bármely
joghatósággal rendelkező bíróság előtt ítéletet lehet hozni. Ha a jelen
megállapodás végrehajtása érdekében bármilyen peres eljárást indítanak, akkor
a nyertes vagy győztes fél jogosult az ügyvédi díjak és az ilyen eljárással
kapcsolatban felmerült egyéb költségek megtérítésére, az őt megillető egyéb
jogorvoslati lehetőségeken túlmenően.

28. A képviseletről való lemondási eljárás

35



A törvény legtágabb értelmében Ön és a Szolgáltató megállapodnak abban,
hogy mindkét fél saját vagy egyéni minőségében kezdeményezhet bármilyen
jogvitát a másik féllel szemben, és mindketten lemondanak arról a jogukról, hogy
csoportosan vagy képviseleti módon lépjenek fel a másik féllel szemben. Ezen
túlmenően, ahol a törvény lehetővé teszi, a felek eltérő megállapodásának
hiányában bíróságon kívüli megoldást keresnek.

Ha a csoportos fellépésről vagy képviseletről való lemondás az alkalmazandó
jogrendszer szerint érvénytelen, ez a lemondás érvénytelen, de a Jogi rész többi
része érvényes és végrehajtható marad.

29. Vegyes rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek teljes megállapodást hoznak létre Ön és a
Szolgáltató között a tárgyban, és hatályon kívül helyeznek minden korábbi vitát,
megállapodást vagy megállapodást Ön és a Szolgáltató között (beleértve, de
nem kizárólagosan a korábbi verziókat).

30.Elválaszthatóság

Ha a jelen Feltételek bármely részét, illetve annak időről időre történő kiegészítését
bármely jogrendszer szerint részben vagy egészben jogellenesnek, érvénytelennek
vagy végrehajthatatlannak minősítették, a kikötés vagy annak része
érvénytelennek minősül, és nem válik a jelen Feltételek részévé, de a kikötések
jogszerűsége, érvényessége és végrehajthatósága nem érinti a megállapodás
többi részét, így a megállapodás minden más része hatályban marad.

Amennyiben a jelen Feltételek bármely szakasza vagy része jogellenesnek,
érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, a Felek az adott szakaszt
vagy részt egy olyan jogszerű, érvényes és végrehajtható változattal helyettesítik,
amely ugyanolyan hatású vagy jelentésű, a lehető legszorosabban igazodik a
jelen Feltételek céljához.

31. Átruházás
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A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül Ön nem ruházhatja át a jelen
Feltételek szerinti jogait vagy kötelezettségeit. Ön elfogadja, hogy a Szolgáltató a
jelen Feltételek egészét vagy egy részét átruházhatja, beleértve, de nem
kizárólagosan: (i) egy leányvállalatra vagy kapcsolt vállalkozásra (ii) a Szolgáltató
részvényeinek, üzletágának vagy eszközeinek felvásárlójára; (iii) az egyesülést
követően.

32. Irányításváltás

Abban az esetben, ha a Szolgáltató összeolvad egy harmadik féllel, vagy egy
harmadik fél felvásárolja azt, fenntartjuk a jogot, hogy az Önről tárolt adatokat az
összeolvadás, felvásárlás, eladás keretében történő változás részeként
továbbítsuk.

33. Vis maior

A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget semmilyen
késedelemért, üzemzavarért vagy szolgáltatáskiesésért, amely közvetlenül vagy
közvetve az ellenőrzésén kívül eső körülményekből ered, beleértve, de nem
kizárólagosan, a katasztrófa, polgári vagy katonai cselekmények,
terrorcselekmények, polgári akciók, háború, sztrájk és egyéb munkabeszüntetés,
tűz, távközlési hiba, vagy internetszolgáltatás, vagy hálózati szolgáltatások,
eszközhiba és/vagy szoftverhiba, egyéb katasztrófák, és bármely hasonló, az
ellenőrzésünkön kívül eső esemény miatt bekövetkező késedelmeket vagy
hibákat.

34.Érvényesség lejárta
A jelen Feltételek minden szakasza természetesen túlmutat a jelen Feltételek
érvényességén és megszűnésén, beleértve, de nem kizárólagosan a Vigiler fiók
felfüggesztése és megszüntetése szakaszokat, a vigiler.io weboldal használatát, a
Szolgáltatóval való vitákat, valamint az általános szakaszokat, a jelen Feltételek
lejárata.

A szakaszok jelölései csak kényelmi célokat szolgálnak, nem rendelkeznek további
jelentéssel vagy jelentőséggel.
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1. számú mellélet

Nyilvános ajánlattétel ügyfélkövetelések feltételekhez kötött átvállalására

Nyilvános ajánlattétel az Inlock Services UAB-vel (Laisvės pr. 60, Vilnius 05120,
Lithuania, code: 306036522) - a továbbiakban UAB - szemben fennálló
ügyfélkövetelések átvállalására.

Jelen nyilvános ajánlattételt az IP Technologies Kft (1118 Budapest, Rétköz utca 5.,
Cégjegyzékszám: 01 09 328093) - a továbbiakban: IP teszi. Jelen ajánlattétel célja,
hogy azonnali 50%-os szabad kriptoeszköz-elérés mellett hosszú távon törekedjen
a teljes kriptoeszköz-állomány felszabadítására, az általa üzemeltett
www.vigiler.io platformon. Mindezt az UAB által működtetett Inlock platformmal
azonos, de továbbfejlesztett szolgáltatásokkal az Inlock platform mindazon
ügyfeleinek, akik élnek jelen ajánlattétellel és vállalják annak feltételeit.

Az IP az alábbi  eszközökkel szándékozik  maradéktalanul kárpótolni ügyfeleit :
● a vigiler.io platform bevételeinek visszaosztása azon ügyfelek részére, akik

érintettek a bevételt termelő ügyletben
● a vigiler.io platformon képződő tartalékalapból történő kártalanítás
● az Inlock platform esetleges és jövőbeli kártérítéséből történő arányos

kártalanítás
● az Inlock platform többlet kriptoeszköz-állományából történő kártalanítás

Jelen nyilvános ajánlattétel feltételekhez kötött és időben korlátozott. A feltételek
nem teljesítése esetén az IP-nek jogában áll elállni az ajánlattételtől. A határidők
elmulasztása jogvesztő.

Az IP 2023 január 10. és 2023 április 20. közötti időszakban fogadja be az UAB
ügyfeleinek igényeit. Az ügyfélkövetelések átvállalása egyedileg történik;
csoportos vagy jelen ajánlattételtől eltérő feltételekkel történő migrációra nem
nyújt lehetőséget az IP és nem is kíván ilyen egyedi szerződéseket kötni.

1. A migráció megkezdésének feltételei
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1.1 Az ügyfél elfogadja a Migráció Felhasználási Feltételeit, a Vigiler platform
Felhasználási Feltételeit és a Személyes Adatkezelési Szabályzatot.
1.2 Az ügyfél hozzájárul, hogy kriptoeszközei mellett személyes adatai, illetve az
ügyfél azonosítás során rögzített információk is az IP kezelésébe kerülnek.
1.3 Az  IP migráció során újra elvégzi az ügyfelek azonosítását.

A migrációs opcióval élni kívánó ügyfelek kriptoeszközei átvezetésre kerülnek,
melyek a migráció befejezéséhez szükséges előfeltételek teljesüléséig ugyanazon
korlátozások alatt állnak, mint jelenleg az Inlock platformon.

Az Inlock platformon érvényben lévő korlátozások az alábbiak:
● Ki- és beutalások
● Kölcsönfelvétel
● Új ügyfelek regisztrációja
● Tokenmarket funkció
● Retail API funkció
● Pioneer és Welcome bónusz programok és az október 31-én meghirdetett

deposit akció
● Badge jutalom kifizetése
● Kamatfizetés

A fentiek alól kivételt jelent a beutalás, mely funkció az ügyfél rendelkezésére áll a
migráció megkezdését követően. Az ügyfél kizárólag a következő eszközöket
tarthatja az új platformon: BTC, ETH, LTC, BNB, SOL, ADA, LINK, USDC, USDT, PAXG. Az
IP a felsorolt kriptoeszközökben tartott egyenleget tekinti az ügyfélkövetelés
tárgyának. A felsorolt kriptoeszközöket csak teljes egészében lehet áthozni a
vigiler.io platformra, részleges migrációra nincs lehetőség.

2. A migráció befejezésének feltételei

2.1 Az ügyfél vállalja, hogy a migráció befejezéséhez a vigiler.io platformon tartott
egyenlege USD értékének legalább 50%-át USDC-ben tárolja. Amennyiben a
migráció során átvezetett kriptoeszközök esetében nem teljesül ez a feltétel, akkor
a szükséges arány akár a meglévő kriptoeszközei átváltásával (swap), akár újabb
beutalással is elérhető a vigiler.io platformon.
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2.2 Nincs az ügyfélnek olyan futó kölcsöne, amelyet az Inlock platformról vezetett
át.

A migráció befejezése automatikus folyamat a feltételek teljesülése esetén.

3. Inlock platformról migrált kölcsönök

Amennyiben az ügyfél olyan futó kölcsön ügylettel rendelkezik, amelyet az Inlock
platformon nyitott meg, akkor vagy le kell zárnia ezen ügyleteket a migráció
megkezdését megelőzően az Inlock platformon, vagy lehetősége van átvezetni a
kölcsönöket a vigiler.io platformra, azonban ezek visszafizetéséig vagy lezártáig a
migráció nem fejeződik be. A kölcsönök futamideje és a fizetendő kamatláb
változatlan marad, az alábbi feltételekkel:

3.1 A vigiler.io platformon a kölcsönök kamata naponta kerül tőkésítésre. Ennek
megfelelően az ügyfél nem rendelkezik függő kamat tartozással.

3.2 Az új platformon a fedezet-likvidáció 93%-os LTV esetén történik meg, ennek
megfelelően a migrált kölcsönök fedezeti pontja kis mértékben emelkedik.

A migrációt követően az ügyfél kriptoeszköz egyenlege USD értékének 50%-a
automatikusan zárolásra kerül (továbbiakban kompenzációs egyenleg) a
vigiler.io platformon, melyre kizárólag az ügyfél USDC egyenlege használható. Az
ügyfél további eszközei szabadon használhatók az IP által biztosított vigiler.io
platformon, annak szolgáltatásaira, vagy akár ki is utalhatóak az ügyfél
rendelkezése szerint. . Amennyiben az ügyfél olyan kriptoeszközökkel rendelkezik
az Inlock platformon, amely nem támogatott a vigiler.io platformon, akkor ezen
kriptoeszközök az Inlock platformon maradnak és az ügyfél ott kezeli őket .

4. Vigiler platform (vigiler.io)

A Vigiler platform célja, hogy az Inlock által megvalósított üzleti modellt
továbbfejlesztve nyújtson magas szintű szolgáltatásokat az Inlock platform
ügyfeleinek. A Vigiler platform számos innovatív és új szolgáltatással egészül ki. A
platform egy 100%-osan transzparens kriptoeszköz-nyilvántartást, illetve
szolgáltatási díj rendszert valósít meg, amelynek legfőbb célja, hogy a platform
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bevételeinek legnagyobb része a kompenzációs egyenleg csökkentésére kerüljön
allokálásra, ezzel igyekezve kárpótolni ügyfeleit az Inlock platform káreseménye
során elszenvedett károkért.

5. Migrációs folyamat időbeli lefutása

Az ajánlattal élni kívánó ügyfelek tudomásul veszik, hogy a migráció teljesülése
akár több napot is igénybe vehet, különösen olyan esetekben, amikor az ügyfél
futó kölcsönökkel is rendelkezik. A migrációt követően az ügyfél kriptoeszközei
elérhetővé válnak a Vigiler platformon. Ezen kriptoeszközök eléréséhez az ügyfél
köteles a teljes ügyfél azonosítás ismételt elvégzésére, a jogszabályban
előírtaknak megfelelően.. Az ügyfélnek figyelembe kell vennie azt , hogy a
migráció megkezdését követően, annak lezárultáig, de maximum 7 munkanapig
nem fér hozzá  kriptoeszközeihez.

6. Platform díjak eloszlása

Az Inlock által felépített üzleti modell egy rendkívül jövedelmező modellre épült,
mely különösen az un. “bull market” időszakokban volt képes jelentős extra profitot
termelni. Az Vigiler platform ugyanezen üzleti modellt fejleszti tovább és egészíti ki
újabb innovatív szolgáltatásokkal (pl. dualswap és superposition). Az IP a
következő két platform költségvisszaosztási modellt valósítja meg:

6.1 Amennyiben a platform díjat megtermelő ügyletben egy vagy több olyan
ügyfél is érintett, akik rendelkeznek még kompenzációs egyenleggel, akkor a
platform díj 20%-a kerül allokálása a működési költségekre; a 10%-a a
tartalékalap feltöltésére; további 10% kompenzációs hozamként kerül elkülönítésre
és a fennmaradó 60%-ot pedig azon ügyfél vagy ügyfelek kapják meg, akik az
adott ügyletben érintettek.

6.2 Amennyiben a platform díjat megtermelő ügyletben csak olyan ügyfél vagy
ügyfelek érintettek, aki(k) nem rendelkeznek kompenzációs egyenleggel, akkor a
platform díj 20%-a kerül allokálásra a működési költségekre, 20%-a kerül
allokálásra az új fejlesztésekre, 60% pedig a tartalékalapba.

42



Tehát a platform költségvisszaosztási (platform fee rebate) rendszer elsődlegesen
azon ügyfelek kártalanítását szolgálják, akik ténylegesen is használják az Vigiler
platform szolgáltatásait, ezáltal a legnagyobb részben járulnak hozzá a platform
működéséhez.

Amennyiben egy ügyletben több ügyfél is érintett (pl. superposition vagy
collateral position) és az ügyfelek közül több is rendelkezik még kompenzációs
egyenleggel, akkor a platformbevétel rájuk eső részéből annak arányában
részesülnek, amilyen arányban kivették részüket a konkrét ügyletből.

7. Vigiler Platformban képzett tartalékalapból történő kártalanítás:

A tartalékalap célja, hogy minimalizálja a Vigier platformon lévő
kriptoeszközökhöz kapcsolódó kockázatokat. A Inlock platform több éves szakmai
gyakorlata alapján ehhez a teljes kezelt AUM (Asset Under Management - teljes
ügyfélvagyon) 10%-ának megfelelő összeget kell tartani a tartalékalapban. Az IP
vállalja, hogy három havonta felülvizsgálja a tartalékalap egyenlegét és
amennyiben abban a platform AUM-jének 10%-át meghaladó
kriptoeszköz-állomány van nyilvántartva a tartalékalapban, akkor a többletet a
fennálló kompenzációs egyenlegek arányában szétosztja a még nyilvántartott
kárral rendelkező ügyfelek között.

8. Inlock kártérítésből történő kártalanítás

Az UAB vállalja, hogy amennyiben részlegesen vagy teljesen megtérül a platform
által elszenvedett kár, akkor a migrációs opciót vállaló ügyfél
kriptoeszköz-állományának arányában a kártérítés ellenértékét átadja az IP-nek.
Az IP ezt az összeget egyéb díj vagy költség levonása nélkül az adott ügyfél
kompenzációs egyenlegének feloldására használja. Amennyiben a kapott
kártérítés értéke meghaladja az összes ügyfél felé fennálló kompenzációs
egyenleg összegét, a többlet teljes egészében a tartalékalapba kerül átvezetésre.

9. Az Inlock többlet eszközállományából történő kártalanítás

Az UAB vállalja, hogy amennyiben sikerül minden ügyfele részéről fennálló
tartozását teljesítenie és a folyamat eredményeként többlet eszközállomány
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marad a tulajdonában, akkor ezen eszközállományokat maradéktalanul, egyéb díj
vagy költség felszámolása nélkül átadja az IP-nek abból a célból, hogy ügyfelei
kompenzációs egyenlegét mérsékelje arányosan. Amennyiben a többlet
eszközállomány meghaladja az összes ügyfél felé fennálló kompenzációs
egyenleg összegét, akkor a többlet teljes egészében a tartalékalapba kerül
átvezetésre.

10. Kompenzációs hozam (Compensational yield)

A kompenzációs egyenlegre ügyfeleink hozamjóváírásra jogosultak, melynek
forrása a kompenzációs hozam. Ez a Vigiler platform bevételeinek 10%-a azon
ügyletek esetén, melyet olyan ügyfél kezdeményezett, akinek van még
kompenzációs egyenlege. A kompenzációs hozam a kompenzációs egyenlegen
felül értelmezendő (tehát jóváírása nem csökkenti a kompenzációs hozamot),
mely minden negyedéves záráskor (naptári negyedév utolsó napja) kerül
kifizetésre. A hozam jóváírásra azon ügyfelek jogosultak, akik még rendelkeznek
kompenzációs egyenleggel. A hozam annak arányában kerül szétosztásra,
amilyen arányban rendelkeznek ügyfeleink kompenzációs egyenleggel.
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2. Számú melléklet

Technikai melléklet: Szolgáltatások

A Vigiler platform a következő szolgáltatásokat nyújtja ügyfeleinek:

Wallet: Letéti tárca szolgáltatás; az ügyfelek szabadon tudnak beutalni eszközöket
és onnan kiutalásokat tudnak indítani. A Vigiler platform arra törekszik, hogy a
Walletben tárolt eszközök USD értékének 80%-át cold walleten tárolja, ezt
meghaladó arány nem kerülhet harmadik fél részére allokálásra. A kezdeti 80%-os
vállalás folyamatosan csökkentésre kerül a “tartalékalap” növekedésével. Cél,
hogy 2-3 éves távlatban a letéti tárcákon tárolt eszközök 100%-a cold walletben
legyen tárolva. A letéti tárcákon a következő eszközök tárolhatók: BTC, ETH, LTC,
BNB, SOL, ADA, LINK, USDC, USDT, PAXG.

Wallet:Swap: A platform korlátozott lehetőséget ad arra, hogy az ügyfelek swap
funkción keresztül átváltsák  eszközeiket az aktuális piaci árfolyamok tekintetében.

Wallet:Internal Transfer: A letéti tárcákon tárolt eszközök elküldhetők a platformon
belül, más felhasználónak email cím, vagy alias segítségével.

Savings Pool: Az ügyfelek elhelyezhetik a Letéti tárcájukon lévő eszközeiket vagy
azok egy részét a Savings Poolban. A Savings Pool lényege, hogy folyamatosan
elérhető likviditást biztosítson a platform további szolgáltatásaihoz. A Savings
Poolban tárolt eszközök után a rendszer kamatot fizethet az allokációk arányában.
Allokáció: annak arányában mutatja, hogy az adott coinból vagy tokenből
mekkora likviditás van aktívan használva az egyéb szolgáltatásokban. Minél
magasabb az allokációs arány annál magasabb kamatot kap az ügyfél a
poolban elhelyezett eszköze után. A platform korlátozhatja a poolban elhelyezhető
új eszközöket, amennyiben az adott coinhoz vagy tokenhez tartozó pool
allokációja tartósan alacsony. Ügyfelek bármikor kezdeményezhetnek
eszközkivonást a Savings Poolból, de ez csak abban az esetben kerül
végrehajtásra , ha az adott coinból vagy tokenből rendelkezésre áll a kívánt
mennyiség allokálatlan formában. A platform un. “provisioned interest rate” elvet
alkalmaz, melynek értelmében minden nap kamatot fizet, mely kamatfizetés
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fedezetét a megelőző 100 napon megtermelt kamatbevételek biztosítják.
Maximális allokáció mellett akár éves 80%-os kamat is elérhető.

Borrow: Az ügyfelek a Letéti Tárcájukon tárolt eszközeiket fedezetként felhasználva
kölcsönt vehetnek fel, bármely, a platformon tárolható eszközben. A kölcsönként
felvett eszközöket ezt követően szabadon tudják használni a platform
szolgáltatásaira, illetve akár ki is tudják azt utalni, vagy eladni, ezzel egyszerű short
pozíciót nyitni.

Collateral Option: Az ügyfelek a Letéti Tárcájukon tárolt eszközöket fedezeti
opciókba tudják allokálni, aminek segítségével akár 4.3%-kal a piaci ár alatt
tudnak vásárolni kriptoeszközöket. A tranzakció abban az esetben teljesül, ha a
Kölcsön termékhez kapcsolódóan likvidációs esemény történik. A fedezeti opció
elsődleges forrásként szolgál a fedezet-likvidációnak.

Dualswap: Az ügyfelek a Letéti Tárcájukon tárolt kriptoeszközeikkel Dualswap
műveleteket kezdeményezhetnek. Ezek olyan pozíciók, amelyeken 1.1-től tízszeres
tőkeáttétellel nyithatnak long vagy short pozíciókat.

A pozíciókat nem csak a platform által támogatott tíz kriptoeszközre lehet
megnyitni, hanem több száz olyan coinra és tokenre is melyek elérhetők a
legnépszerűbb tőzsdéken. A platform vállalja, hogy a nagy népszerűségnek
örvendő és a nagyobb tőzsdéken elérhető kriptoeszközökkel szemben is lehetővé
teszi a Dualswap használatát a listázásokat követően szinte azonnal. A platform
fenntartja a jogot, hogy bizonyos kriptoeszközökkel szemben csak ‘long’ pozíciót
lehessen nyitni. Illetve korlátozhatja a tőkeáttétel mértékét abban az esetben, ha
az ügyfél olyan joghatóságban rezidens , ahol korlátozott a tőkeáttételes ügyletek
használata.

Dualswap long pozíciókat USDC és USDT eszközökből (stablecoin) lehet nyitni és a
pozíciók lezárásakor USDC-ben vagy USDT-ben történik meg az
eredményelszámolás. Dualswap short pozíciókat a platformon elérhető összes
kriptoeszközzel lehet nyitni USDC vagy USDT eszközökkel szemben. A dualswap
párok elérhetősége függ a tőzsdei partnereknél elérhető spot kereskedési
pároktól. A Dualswap stoploss és takeprofit opciókkal kiegészülve teszi lehetővé a
hatékony kockázatkezelést. A Dualswap tőke áttételéhez az kriptoeszköz forrását a
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Savings Pool biztosítja. Dualswap opció csak abban az esetben nyitható, ha az
adott token Savings Pooljában rendelkezésre áll elégséges fedezet az ügylet
megnyitásához. A tőkeáttételhez allokált kriptoeszközök után óránként kell
megfizetni az adott Savings Pool bázis kamatát.

Superposition: Ügyfeleink lehetőséget kapnak, hogy folyamatosan
profitálhassanak a kriptoeszközökre jellemző volatilitásból, miközben kontrolljuk
alatt tudják tartani a kapcsolódó kockázatokat. A Superposition létrehozásakor az
ügyfélnek ki kell választania, hogy milyen kriptoeszközzel szemben kívánja
megnyitni a pozíciót, illetve, hogy rövid távon vagy hosszú távon kívánja
fenntartani a pozíciót. A rövid távú pozíciók néhány héttől átlagosan egy hónapig
termelhetnek rendkívül magas hozamot, azonban hosszú távon passzív pozícióvá
válhatnak, ha a kiválasztott kriptoeszköz árfolyama szignifikánsan (20%-ot
meghaladóan) változik bármelyik irányba. A hosszú távú pozíciók várható
hozama elmarad a rövidtávútól, de lényegesen nagyobb tolerancia szinttel
rendelkezik az árfolyam elmozdulásra, így akár egy 50%-on belüli árfolyam
elmozdulás mellett is képes folyamatosan nyereséget termelni a volatilitásból.

A pozíciókat nem csak a platform által támogatott tíz kriptoeszközzel szemben
lehet megnyitni, hanem több száz olyan coinra és tokenre is melyek elérhetők a
legnépszerűbb tőzsdéken. A platform vállalja, hogy a nagy népszerűségnek
örvendő és a nagyobb tőzsdéken elérhető eszközökkel szemben is lehetővé teszi a
Superposition használatát a listázásokat követően szinte azonnal.

A Superposition egy magas kockázatú, de rendkívül magas hozamot ígérő termék,
amelyhez kapcsolódó kockázatok kezelésére a platform számot eszközt nyújt:
árfolyam alapú stoploss és takeprofit, PnL (Profit and Loss) alapú stoploss és
takeprofit.

A Superposition termék számos innovatív fejlesztéssel egészül ki, ezek közül a
legkiemelkedőbb: azon ügyfeleink, akik ugyanazon coinokkal vagy tokenekkel
szemben nyitnak Superpositiont egy relatív szűk (+/-10%) árfolyamsávon belül
jelentősen nagyobb nyereséget tudnak elérni azáltal, hogy az ilyen allokációk
egymást erősítik annak érdekében, hogy az ügyfelek közösen még
hatékonyabban tudják kihasználni a volatilitásban rejlő profitabilitást.
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3. Számú melléklet

Technikai melléklet: Kölcsön és Savings Pool kamatok

A platform egy automatikus kamatszint megállapítás és korrekciós modellt
alkalmaz. Ennek célja, hogy kiszámítható és kedvező körülmények között lehessen
igénybe venni a platform szolgáltatásait.

Az ábra értelmezése:
● base borrow rate: a fekete vékony vonal mutatja meg, hogy az összes rövid

távon változó kamatozású allokáció (pl dualswap) esetén milyen kamaton
férhet hozzá a likviditás forráshoz az ügyfél. A kamatok elszámolása
óránként történik, minden órában a pillanatnyi allokációs arány alapján.

● fixed borrow rate: A kék lépcsős vonal jelzi a hosszú távú (10 naptól 360
napig) kölcsönök kamatát. A kamat a futamidő alatt nem változik, kivéve,
ha az ügyfél igénybe veszi az “instant credit line” opciót. Hosszú távú
kölcsön kamata a következő értékeket veheti fel: 5.2%, 11.1%, 20.7%, 35.7%,
58.3%, 90.6% és 100%

● savings rate: Az ábra azt mutatja, hogy a Savings Poolba likviditást
biztosítók milyen éves kamatnak megfelelően kapnak hozamot az

48



allokációjuk után. A kamatok nap végén kerülnek jóváírásra az adott napon
termelt kamatbevételek alapján.

Részletszabályok:
● amennyiben adott coin vagy token esetén a Savings rate nem éri el

legalább a 0.1%-ot, akkor adott napon arra a coinra nem kerül kamatfizetés
● amennyiben adott coin vagy token esetén az Allocation (%) nem éri el a

10%, akkor az adott poolba nem helyezhető el újabb kriptoeszköz
● A rendkívül ingadozó napi kamat kifizetések elkerülésére a platform

törekszik arra, hogy arányosan ossza el a kamatfizetést a következő 100
napra. A gyakorlati alkalmazás során a platform fenntartja a jogot arra,
hogy az elosztás időtartamát finomhangolja az optimális működés
fenntartása érdekében.

49



4. Számú melléklet

Technikai melléklet: Szolgáltatási Díjak és azok visszaosztása

A Wallet, Savings Pool és Collateral Option termékek használata ingyenes.
Ideértve a beutalás és a belső átvezetés szolgáltatásokat is. A Wallet termék
esetén a kiutalásoknak díja van függően az adott hálózat tranzakciós díjaitól. A
platform lehetőséget ad arra, hogy a kriptoeszközöket több alternatív hálózaton is
ki lehessen utalni, melyek egy része akár díjmentesen is igénybe vehető.

Swap költségek: A platform 0.3% és 0.8% szolgáltatási díj mellett nyújtja a swap
funkciót, mely fedezi az összes járulékos költséget. A konkrét swap szolgáltatási díj
az egyes coin/token párok esetén eltér. Azon ügyfeleink, akik rendelkeznek
kompenzációs egyenleggel, a platform díjakból 60%-os díjvisszatérítésre
jogosultak a platform díj visszaosztásnak köszönhetően, ennek értelmében akár a
0.12%-ot is elérheti a legnépszerűbb párokon a swap ügylet költsége.

Kölcsön ajánlat, folyósítás, részleges vagy teljes törlesztés és a fedezet bővítés
ingyenes.

Kölcsön végtörlesztése fedezeti eszközből: a fedezet mennyiségének 1%-a.

Kölcsön likvidálása fedezeti pont elérésénél, vagy végtörlesztési határidő
elmulasztásáért: a fedezet értékének  7%-a.

Dualswap position nyitása és zárása ingyenes , de a pozíció fenntartása során az
ügyfélnek meg kell fizetnie az aktuális base borrow rate-et óránként.

Superposition: A termék használatba vétele, és lezárása ingyenes , illetve a
pozíció lezárásakor termelt árfolyamnyereség is 100%-ban az ügyfelet illeti meg.
Pozíció fenntartása során tovább megtermelt volatilitási nyereségen a ügyfél és a
platform 80%:20% arányban osztozik meg, ahol a nyereség 20%-a a platformot
illeti meg platform díj formájában, azonban ezen díj is tárgyát képezi a
kompenzációs egyenlegből történő díj visszatérítésnek!

Collateral Option nyitása, és lezárása ingyenes
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Szolgáltatási díjak (platform díjak) visszaosztása:

Amennyiben egy adott szolgáltatást olyan ügyfél vagy ügyfelek vesz(nek)
igénybe, akik rendelkeznek még kompenzációs egyenleggel az Inlockot ért
káresetből, akkor a szolgáltatási díj 60%-a az érintett ügyfélnek vagy ügyfeleknek
kerül jóváírásra a kompenzációs egyenlegük felszabadítása formájában. Ennek
részletszabályai az egyes termékek kapcsán:

A Swap ügyletet használó ügyfeleink, a platform díj 60%-ára jogosultak a
kompenzációs egyenlegük terhére díj visszatérítés formájában.

Collateral Option teljesülése esetén a fedezetelvonás 60%-ára is jogosultak az
elégséges kompenzációs egyenleggel még rendelkező ügyfelek. Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy az érintett ügyfélkör:
fedezetből történő végtörlesztés esetén ~0.6%-kal a piaci ár alatt tud kriptoeszközt
vásárolni;
fedezet likvidálása esetén: ~4.2%-kal a piaci ár alatt tud kriptoeszközt vásárolni.
FONTOS: az opció spot piaci áron teljesül, de az ügyfél jogosult a fedezetelvonás
60 százalékára a kompenzációs egyenlege terhére.

Savings Pool kamatfelár: A Kölcsön és Savings kamatok mellékletben található
ábra alapján jól látható, hogy a platform mekkora mértékben tesz szert platform
bevételre a kamatfelár kapcsán. Ez az allokáció mértékétől, illetve a kapcsolódó
terméktől (változó vagy fix kamatozású termék) függően 1% és 30% közötti
platform díjat jelent. Ezen díj is részét képezi a kompenzációs egyenleg
csökkentésének, a következő módon:
A kamatfizetés után járó platform díj 50%-ára azon ügyfél jogosult kompenzáció
formájában akitől a kamat származik. Ennek eredményeként a kölcsönt igénybe
vevő ügyfél akár 10-15%-kal is tudja mérsékelni a ténylegesen fizetendő kölcsön
kamatokat.
A kamatfizetés után járó platform díj 50%-ára azon ügyfelek jogosultak a Savings
Pool allokációja arányában, akik rendelkeznek még kompenzációs egyenleggel
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Számolási segédlet:
● Savings referencia kamat fg: rate% = 1.0997**(0.45 * allocation%) - 1.047. Ha

az fg eredmény < 0.1, akkor rate% = 0
● Bázis kölcsön kamat referencia fg: loan% = 1.5 * (1.0967**(0.457 *

allocation%) - 1.047.
● Ha a kifizetett kamat mennyiség évesített mutatója (APR) nagyobb vagy

egyenlő a savings referencia évesített kamatánál, akkor a kamat 100%-a a
kamatként kerül kifizetésre, tehát ebben az esetben nem keletkezik platform
díj.

● Ha a kifizetett kamat mennyiség évesített mutatója (APR) alacsonyabb a
savings referencia évesített kamatánál, akkor a savings referencia
kamatnak megfelelő mennyiség kerül elszámolásra Savings Pool
kamatként és a fennmaradó rész pedig platformdíjként. A platformdíjból a
fentebb bemutatott arányban részesülnek díj visszatérítés formájában a
kamatfizető és a Savings Poolba forrást biztosító ügyfelek

Superposition: A termék használata esetén keletkező volatilitási nyereség 80%-a
az ügyfelet illeti meg, a fennmaradó rész pedig platform díj, amelyből az ügyfél díj
visszatérítésre jogosult amennyiben rendelkezik még kompenzációs egyenleggel.
Ha a volatilitási nyereség egy un. “multi-cross” eseményből keletkezik, akkor a
platform díj annak arányában oszlik meg az érintett ügyfelek között, amekkora
mértékben rendelkeznek az ügyletben érintett superpositionnel. Konkrét példa: Ha
“A” ügyfél 10k USDC superpozíciót tart fenn BTC-vel és egy multi-cross ügylettel
sikerül közösen lefölözniük a volatilitást egy “B” ügyféllel közösen aki 40k USDC
superpozíciót tart fenn BTC-vel szemben, és mindkét ügyfél rendelkezik még
kompenzációs egyenleggel, a platform díj 60%-ának 20%-át kapja az A ügyfél, a
80%-át pedig a B ügyfél.

52


