Megbízási szerződés pénzügyi szolgáltatás közvetítésére
amely létrejött egyrészről
név: …………………………………………………….., lakcím: …………..…………………………………….., születési helye
és ideje: ………………………………, anyja neve: ……………………………………………., személyi igazolvány
száma:…………………………, adóazonosító jele: …………………………………….
név: ……………………………………………………., székhelye: …………………………………………….,
cégjegyzékszáma: ……………………………………, adószáma: …………………………………………….,
képviselő:…………………………………………….., mint megbízó, a továbbiakban: Megbízó,
másrészről a
cégnév/: "DORKER" KFT., székhely: 6500 Baja, Szegedi út 102.; cégjegyzékszám: 03-09-106423,
adószáma115748862-2-03, képviselő: Kövesdi László, felügyeleti engedélyének száma: H-EN-I-1125/2012
mint megbízott, a továbbiakban: Megbízott - aki/amely pénzügyi szolgáltatás közvetítésével kapcsolatos tevékenységét
pénzügyi intézmények (a továbbiakban: Finanszírozó) megbízásából a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
szóló 1996. évi CXII. törvény 6/E § (1) bekezdés b) pontjának bb) alpontja szerinti többes ügynökként végzi - a
továbbiakban együttesen: Felek - között az alábbi feltételekkel.
1.

A szerződés tárgya

Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy az alábbi eszköz tulajdonjogának vagy használati jogának megszerzéséhez a
részére - ha a piacon hozzáférhető - legalább három versengő pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződést közvetítsen:
Az Eszköz típusa:
………………………..
Alvázszám:
………………………..
Motorszám:
………………………..
Egyéb azonosítószám:
………………………..
A közvetítői szerződés alapján a Megbízott:
a) konzultációt biztosít a Megbízó részére az általa igénybe vehető pénzügyi szolgáltatás kiválasztásában;
b) tanácsadással segíti a Megbízót a pénzügyi szolgáltatás kiválasztásakor;
c) a Megbízó által átadott dokumentumokat a Finanszírozó részére továbbítja;
d) a pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés megkötése érdekében kapcsolatot tart a Megbízó által kiválasztott
Finanszírozóval és elősegíti a szerződés megkötését;
e) a Finanszírozó által támasztott követelményekről tájékoztatja a Megbízót;
f) a pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos dokumentumokat, információkat kölcsönösen továbbítja a Megbízó és a
Finanszírozó felé;
g) nyomon követi a pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének folyamatát.
A Megbízó a pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés megkötése érdekében köteles:
a) A Finanszírozó által a pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés megkötéséhez igényelt valamennyi
dokumentumot a valóságnak megfelelően kitölteni és azokat az előírt határidőben a Finanszírozó rendelkezésére
bocsátani;
b) A Finanszírozó által előírt okiratokat és egyéb dokumentumokat - az előírt határidőben és módon - a Finanszírozó
rendelkezésére bocsátani;
c) A Finanszírozó által előírt szerződéseket, nyilatkozatokat és egyéb dokumentumokat - a felek által egyeztetett
helyszínen és időpontban - aláírni;
d) A pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez szükséges egyéb kötelezettségeit - így különösen az önerő
megfizetésére vonatkozó kötelezettségét - határidőben teljesíteni.
2.

Megbízási díj

A Megbízott a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat a Megbízótól nem, kizárólag a Finanszírozótól
fogadhat el, azzal, hogy ez a korlátozás nem érinti a Megbízott azon jogosultságát, hogy a Megbízó számára más - a
pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő - szolgáltatása ellenértékeként díjat számítson fel.
3.

A megbízási szerződés megszűnése

A jelen megbízási szerződés megszűnik:
a) A szerződés teljesítésével, azaz a Megbízó által igényelt, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésével;
b) A Megbízó által igénybe venni kívánt pénzügyi szolgáltatásra irányuló kérelem Finanszírozó részéről történő
elutasítása esetén;
c) Amennyiben a felek a jelen szerződést közös megegyezéssel írásban megszüntetik;
d) A jelen szerződés azonnali hatályú felmondásával.
Felek megállapodnak abban, hogy az Felek jogosultak a jelen szerződést egyoldalú nyilatkozattal, külön indoklás nélkül,
bármikor azonnali hatállyal felmondani.
4.

Vegyes rendelkezések

Megbízó jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy az általános szerződési feltételeket is tartalmazó üzletszabályzatot,

valamint a Hpt. 219/A § (1) bekezdésében rögzített írásbeli tájékoztatót Megbízottól átvette.
A jelen szerződésben nem, vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében elsősorban az általános szerződési
feltételeket is magában foglaló üzletszabályzatot (a továbbiakban: üzletszabályzat), míg az üzletszabályzatban sem
szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényt, valamint a vonatkozó egyéb
hatályos jogszabályokat kell alkalmazni. Megbízó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy jelen szerződés és az
üzletszabályzat aláírását megelőzően az üzletszabályzatot áttanulmányozta, rendelkezéseit megismerte, és mindezek
alapján a Megbízó jelen szerződés aláírásával az üzletszabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A jelen szerződést kiegészítő szóbeli megállapodások nem léteznek. Változtatások és/vagy kiegészítések csak írásban
történhetnek. Amennyiben jelen szerződés egyes kikötései érvénytelennek bizonyulnak, ez nem érinti magának a
szerződésnek az érvényességét. Bármely érvénytelen, vagy nem világos kikötést úgy kell pontosítani vagy értelmezni,
hogy azáltal a kitűzött gazdasági cél elérhető legyen. A hiányosságokat a kitűzött gazdasági célnak megfelelően kell
pótolni.
Felek valamennyi, jelen szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatukat egymással írásban, ajánlott levél formájában, telefax
vagy e-mail útján kötelesek közölni. A telefax útján küldött nyilatkozatot azon a napon kell a fogadó félhez
megérkezettnek tekinteni, amelyiken a telefax vételét a fogadó fél telefax útján visszaigazolja.
A jelen szállítási keretszerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.
Ügyfél kijelenti, hogy a közvetítői szerződésben foglalt kötelezettségek elvállalásához szükséges hatósági, valamint
egyéb engedélyekkel rendelkezik. Ügyfél képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a közvetítői
szerződés, valamint annak alapján a pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésére az ügyféltől, illetve az
ügyfél legfőbb szervétől megfelelő felhatalmazással rendelkezik.
Kelt,____________________

__________________________

__________________________

Megbízott
Képviselő:

Megbízó
képviselő:

Előttünk, mint tanúk előtt:
1. ________________________
aláírás

2. ________________________
aláírás

__________________________
olvasható név

__________________________
olvasható név

__________________________
lakcím

__________________________
lakcím

