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1 Szolgáltatások
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Szolgáltató azonosító adatai
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Telefonszám:
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Internet cím:
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Telefax:

+36 (1) 505-4445

Szolgáltató célja

A Microsec zrt. törekszik arra, hogy az általa nyújtott szolgáltatásokhoz a lehető
legmagasabb színvonalon biztosítsa az egyenlő esélyű hozzáférést.
A szolgáltatás esélyegyenlőségének megteremtése érdekében minden lehetséges és ésszerű
eszköz alkalmazásával törekszik arra, hogy szolgáltatásai akadálymentesen elérhetőek
legyenek a fogyatékkal élő személyek számára is. Különösen fontos számunkra, hogy
fogyatékkal élő ügyfeleink a fogyatékossággal nem érintett ügyfelekkel azonos minőségű,
speciális igényeikhez igazodó szolgáltatásban részesülhessenek.
A Microsec zrt. az ügyfelekkel együttműködve, a szabályzatai által meghatározott keretek
között törekszik a személyes igényeknek leginkább megfelelő ügyintézési forma
biztosítására.
A Microsec zrt. szabályzatai az alábbi elérhetőségen olvashatóak:
https://e-szigno.hu/letoltesek/dokumentumok-es-szabalyzatok/

2 Esélyegyenlőségi intézkedések
A szolgáltatások egyenlő esélyű igénybevételét a Szolgáltató az alábbi intézkedésekkel
támogatja:
a) akadálymentes épített környezetben található ügyfélszolgálati iroda működtetése;
b) telefonos ügyfélszolgálat működtetése;
c) előzetes időpont egyeztetést követően személyes ügyintézés lehetőségének
biztosítása;
d) meghatalmazott útján történő ügyintézés, kivéve a Szolgáltató szabályzatai szerint
megkövetelt kötelező személyes regisztráció eseteit;
e) honlap akadálymentes használatának segítése;
f)

helyszíni kiszállás lehetőségének biztosítása.
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2.1

Telefonos ügyfélszolgálat

A Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálat biztosításával, törekszik arra, hogy megkönnyítse a
fogyatékkal élő személyek számára a kapcsolatfelvételt és a kommunikációt.
A telefonos ügyfélszolgálat általános tájékoztatást nyújt a szolgáltatásokkal kapcsolatban
felmerülő kérdések esetén, valamint támogatást a műszaki jellegű problémák
megoldásához.
Telefonos ügyfélszolgálatunk elérhető munkanapokon 8:30 és 16:30 között a következő
telefonszámon: (+36-1) 505-4444

2.2

Akadálymentes ügyfélszolgálati iroda

A Szolgáltató ügyfélszolgálati irodája könnyen megközelíthető a mozgásukban korlátozott
ügyfelek számára.
A Graphisoft Park (1031 Budapest, Záhony utca 7.) D épületének földszintjén található iroda
akadálymentesített, az épület bejárati ajtaja, valamint a beltéri ajtók küszöb nélküliek. Az
épület földszintjén akadálymentes mellékhelyiség található.

2.3

Szerződéskötés

A látássérült személyek támogatása érdekében a Szolgáltató elfogadja a meghatalmazott
személy által aláírt szerződést is, amennyiben a képviselet a megkövetelt alakszerűségi
kritériumoknak megfelelő meghatalmazáson alapul.

2.4

Személyes ügyintézés

A Szolgáltató az ügyek meghatározott csoportjában lehetővé teszi ügyfelei számára a
személyes ügyintézést előre egyeztetett időpontban. Például kérelmek személyes
benyújtása, Szolgáltató által biztosított eszközök átvétele. A Szolgáltató a személyes
ügyintézéshez külön tárgyalót biztosít.
A Szolgáltatótól az árlistában (https://e-szigno.hu/hitelesites-szolgaltatas/arlista-2016/)
meghatározott külön díj ellenében a személyes ügyintézéshez helyszíni kiszállás
igényelhető.

2.5

Honlap akadálymentesítése

A Szolgáltató a honlap szerkezetében és vizuális elemeiben a fogyatékkal élőket segítő
megoldásokat alkalmaz
A honlapon történő tájokozódást nem befolyásolja az oldal színhasználata. Az előtér és
háttér egyértelműen megkülönböztethető, valamint az információs oldalak fehér háttérrel,
fekete betűszínnel jelennek meg, biztosítva a megfelelő kontrasztarányt.
A gyengénlátók támogatása érdekében a nem képként reprezentált szöveg a tartalom, vagy
a funkcionalitás elvesztése nélkül legalább 200 százalékig átméretezhető segédprogram
alkalmazása nélkül. A szöveg nem sorkizárt a bal margóhoz igazított. A sorok közötti
távolság legalább másfeles, a bekezdések közötti távolság pedig legalább másfélszer
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nagyobb, mint a sorok közötti távolság. A Szolgáltató honlapja támogatja a
képernyőnagyító programok használatát.
A honlapon elérhető elektronikus aláírás funkció használata esetén, például elektronikus
formában leadott megrendelés esetén, a PIN kód megadásához nem szükséges hallás, a
kód megadása a képernyőn is érzékelhető.
A honlap nem jelenít meg olyan tartalmat, amelyről ismert, hogy epilepsziás rohamokat
okozhat, illetve amely egy másodperc alatt három alkalomnál többször villan fel.
A honlap igénylő oldalain, ahol a felhasználónak szöveget kell begépelnie, a Szolgáltató
beviteltámogatást alkalmaz, mely segíti a hibák elkerülését. A honlap hibaazonosítást is
végez, az automatikusan érzékelhető beviteli hiba esetén a hibás elemet azonosítja, a
felhasználó pedig szöveges leírást kap a hibáról. A jelzett hibák javítása biztosított a
felhasználók számára.
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