UVJETI KORIŠTENJA APLIKACIJE
I IZVRŠAVANJE TRANSAKCIJA NA DALJINU
(dalje: Uvjeti ili Uvjeti korištenja)

1. OSNOVNE INFORMACIJE O APLIKACIJI
1.1. Aplikacija je desktop aplikacija (u daljnjem tekstu: Aplikacija) u vlasništvu društva INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT
d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo)
1.2. Aplikacija je dostupna korisnicima osobnih računala.
1.3. Aplikacija omogućuje korisnicima:
•
•
•
•
•
•

Izdavanje udjela u pod-fondovima pod upravljanjem Društva
Otkup udjela u pod-fondovima pod upravljanjem Društva
Zamjenu udjela u pod-fondovima pod upravljanjem Društva
Uvid u strukturu ulaganja
Pregled transakcija
Uvid u stanje i prinos pod-fondova

2. INSTALACIJA I KORIŠTENJE APLIKACIJE
2.1. Odgovornost je Korisnika redovito ažurirati Aplikaciju novim verzijama kako bi imao Aplikaciju s ispravljenim eventualnim
greškama i nadograđenu novim funkcionalnostima i poboljšanjima.
2.2.Prije daljnjeg korištenja aplikacije Korisnici moraju prihvatiti ove uvjete korištenja (u daljnjem tekstu: Uvjeti). Ovi uvjeti su važeći
dokument između Korisnika i Društva. U ovim Uvjetima su sadržane odredbe o korištenju Aplikacije, pravima Korisnika, načinu
korištenja i odricanja od odgovornosti. Prihvaćanjem odredbi ovih Uvjeta korištenja Aplikacija je spremna za korištenje.
2.3.Preuzimanjem, instaliranjem ili korištenjem Aplikacije smatra se da je Korisnik pristao na odredbe Uvjeta, da ga je razumio te
prihvatio obveze i uvjete koji iz istog proizlaze. Ukoliko Korisnik ne pristaje na navedeno potrebno je ukloniti Aplikaciju sa svojeg
računala. Klikom na tipku „Prihvaćam“ prije korištenja Aplikacije smatra se da je Korisnik suglasan sa svim obvezama i uvjetima
iz Uvjeta. Ako se Korisnik ne slaže sa odredbama Uvjeta potrebno je da klikne tipku za izlaz iz Aplikacije.
2.4.Korisnik prihvaćanjem Uvjeta jamči da će poduzeti sve razumje mjere potrebne da se sačuvaju identifikacijski podaci koje
koristi prilikom upotrebe Aplikacije.

3. KOME JE NAMIJENJENA APLIKACIJA?
3.1. Aplikacija je namijenjena fizičkim i pravnim osobama.

4. ULOGA DRUŠTVA U KORIŠTENJU APLIKACIJE
4.1. Društvo ne preuzima nikakvu odgovornost prema Korisnicima za bilo koju štetu koja nastane neovlaštenim, nestručnim ili
neodgovornim korištenjem Aplikacije.
4.2. Svaki Korisnik dužan je zaštititi svoj uređaj od neovlaštenog korištenja pristupne točke na svom uređaju.
4.3. Društvo nije odgovorno za eventualnu štetu koju Korisnik pretrpi u slučaju nezaštićene bežične WLAN veze.
4.4. Podaci i usluge kojima se pristupa koristeći Aplikaciju možda neće biti dostupni u svakom trenutku. Korisnik neće smatrati
Društvo odgovornim za bilo kakve greške u radu Aplikacije ili eventualno kašnjenje u prijenosu podataka.
4.5. Društvo ne preuzima odgovornost za slučajeve neovlaštenog korištenja korisničkog imena i lozinke ili računala uređaja kojim
se došlo do informacija vezanih uz neku drugu pravnu ili fizičku osobu te ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu
neovlaštenim korištenjem Aplikacije.

5. SKLAPANJE TRANSAKCIJA NA DALJINU
S obzirom da se poslovni odnos zasniva na daljinu, zahtjevi ulagatelja za izdavanjem, otkupom ili zamjenom udjele neće biti
vlastoručno potpisani po ulagatelju. Navedeno nije od utjecaja na valjanost takvih transakcija.

6. ZAVRŠNE ODREDBE
Društvo zadržava pravo ažurirati Aplikaciju i ove Uvjete korištenja bez obveze prethodne najave Korisnicima.
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