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A "DORKER" KFT. pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó
üzletszabályzata és általános szerződési feltételei
Értelmező rendelkezések
Ügyfél: Az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki/amely a
"DORKER" KFT.-vel (a továbbiakban: Ügynök), mint a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.
évi CXII. törvény (továbbiakban: Hpt.) 6/E. § (1) bekezdés b) pontjának bb) alpontjában szabályozott többes
ügynökként történő közreműködésével a pénzügyi szolgáltatási szerződést köt.
Ügynöki tevékenység: pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján pénzügyi szolgáltatás,
kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, ilyen szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének
elősegítésére irányuló tevékenység, amelynek során az ügynök pénzügyi intézmény kockázatára önállóan
kötelezettséget nem vállal, szerződést nem köt.
Többes ügynök: az az ügynök, aki/amely ügynöki tevékenységként több pénzügyi intézmény egymással
versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában végez pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó
tevékenységet.
Versengő szolgáltatások:
a) ingatlanon alapított jelzálogjog (ideértve az önálló zálogjogot is) fedezete mellett öt évet elérő vagy azt
meghaladó legrövidebb futamidőre kínált hitel és pénzkölcsön, valamint az ingatlan pénzügyi lízing,
b) ingatlanon alapított jelzálogjog (ideértve az önálló zálogjogot is) fedezete mellett öt évet meg nem haladó
leghosszabb futamidőre kínált hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing, továbbá valamennyi, ingatlanon
alapított jelzálogjog fedezete nélkül kínált hitel és pénzkölcsön, ideértve a fizetési számlához (bankszámlához)
kapcsolódó hitelkeretet és a hitelkártyát is, vagy
c) betét és fizetési számla (bankszámla).
Pénzügyi Intézmény/Finanszírozó: Az a hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás, amely a Hpt. vonatkozó
szabályai alapján jogosult pénzügyi lízing és/vagy hitel- és pénzkölcsön üzletszerű nyújtására, és amely az
Ügynökkel megbízási szerződést kötött pénzügyi szolgáltatás többes ügynökként történő közvetítése
vonatkozásában.
Eszköz: Mindazon új vagy használt ingóságok, ezen ingóságok alkotórészei és tartozékai - mennyiségtől és
típustól független - együttes elnevezése, amelyek részletesen az ügyfél által megkötött pénzügyi szolgáltatási
szerződésben kerülnek felsorolásra és amelyek tulajdonjogának vagy használati jogának megszerzése
érdekében az ügyfél pénzügyi intézménnyel pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződést köt.
Indikatív ajánlat: Finanszírozásra vonatkozó, Finanszírozó nevében kiadott nem kötelező érvényű ajánlat.
Kölcsönszerződés: a hitelező pénzügyi intézmény és az ügyfél mint adós között létesített hitel-, illetőleg
kölcsönszerződés alapján az eszköz megvásárlásához szükséges pénzösszeg rendelkezésre bocsátása, amelyet
az ügyfél mint adós a kölcsönszerződésben rögzített feltételek szerint köteles visszafizetni a hitelező pénzügyi
intézmény részére.
Pénzügyi lízing: az a tevékenység, amelynek során a lízingbeadó pénzügyi intézmény az eszköz tulajdonjogát
az ügyfél mint lízingbevevő megbízása szerint abból a célból szerzi meg, hogy azt az ügyfél mint lízingbevevő
határozott idejű használatába adja oly módon, hogy az az ügyfél mint lízingbevevő könyveiben kerül kimutatásra.
A használatba adással a lízingbevevő
a) viseli a kárveszély átszállásából származó kockázatot,
b) a hasznok szedésére jogosulttá válik,
c) viseli a közvetlen terheket (ideértve a fenntartási és amortizációs költségeket is),
d) jogosultságot szerez arra, hogy a szerződésben kikötött időtartam lejártával a lízingdíj teljes tőketörlesztő és
kamattörlesztő részének, valamint a szerződésben kikötött maradványérték megfizetésével a dolgon ő vagy az
általa megjelölt személy tulajdonjogot szerezzen. Ha a lízingbevevő nem él e jogával, a lízing tárgya visszakerül a
lízingbeadó birtokába és könyveibe. A felek a szerződésben kötik ki a lízingdíj tőkerészét - amely a lízingbe adott
vagyontárgy, vagyoni értékű jog szerződés szerinti árával azonos -, valamint kamatrészét és a törlesztésének
ütemezését.
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Zárt végű pénzügyi lízing: A pénzügyi lízing olyan formája, amikor lízingbeadó és az ügyfél mint lízingbevevő a
lízingszerződés aláírásakor abban állapodnak meg, hogy az ügyfél a lízingszerződésben foglalt kötelezettségei
hiánytalan teljesítése esetén minden további jogcselekmény nélkül megszerzi az eszköz tulajdonjogát. Az eszköz
zárt végű pénzügyi lízingszerződés alapján történő lízingbe adása – ide nem értve a tárgyi adómentes
termékértékesítések körét – a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint általános forgalmi adó köteles
termékértékesítésnek minősül, mely esetben az eszköz teljes nettó vételárát terhelő általános forgalmi adót az
Ügyfél az erre vonatkozó számviteli bizonylatban meghatározott időpontban a lízingszerződés futamidejének
kezdetén köteles a lízingbeadónak megfizetni.
Nyílt végű pénzügyi lízing: A pénzügyi lízing olyan formája, ahol a teljes tartozás maradéktalan megfizetése
esetén az ügyfél jogosultságot szerez az eszköz maradványértéken történő megvásárlására. Nyílt végű pénzügyi
lízing esetén az eszköz nettó vételárát terhelő általános forgalmi adót a lízingbevevő az esedékes lízingdíjakkal
együtt, részletekben köteles a lízingbeadónak megfizetni.
Finanszírozási szerződés vagy pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés: a kölcsönszerződés és
lízingszerződés együttes elnevezése.
Közvetítői szerződés: Ügyfél és Ügynök között, pénzügyi szolgáltatás többes ügynökként történő közvetítése
tárgyában létrejött szerződés, amelynek elválaszthatatlan részét képezi jelen üzletszabályzat és általános
szerződési feltételek.
A közvetítői tevékenység jogi keretei, felügyelete
Az Ügynök a Felügyelet engedélyének kézhezvételét követő munkanaptól a Hpt. 6/E. § (1) bekezdés bb)
pontjában rögzített független többes ügynöki tevékenységet lát el a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének
H-EN-I-1125/2012. számú engedélye alapján.
Az Ügynök ügyfelei eszközök vételárának kiegyenlítéséhez, illetve az eszközök használati jogának
megszerzéséhez pénzügyi szolgáltatás közvetítését vehetik igénybe. Az ügyfelek finanszírozáshoz jutásának,
illetve a finanszírozási szerződések megkötésének elősegítése érdekében az Ügynök több, a mezőgazdasági
eszközök finanszírozása területén jártas pénzügyi intézménnyel megbízási szerződést kötött a pénzügyi
intézmény eszközfinanszírozási termékeinek ügyfelek részére többes ügynökként történő közvetítésére.
Az Ügynök Hpt. szerinti többes ügynöki tevékenysége kizárólag a pénzügyi szolgáltatás közvetítésre irányul, a
pénzügyi szolgáltatást nyújtó pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállal, szerződést
nem köt.
A vonatkozó törvény, a Hpt. XXXI/A. fejezet alapján
„219. § (1) A független közvetítő - és az általa az e tevékenységre igénybe vett, vele megbízási, illetve
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy - e tevékenysége során okozott kárért a közvetítő
felel.
2) A többes kiemelt közvetítő és a többes ügynök megbízója felel azért, hogy a megbízási szerződés pontosan,
egyértelműen meghatározza a közvetítő által ellátandó feladatokat, az ügyfelek tájékoztatására vonatkozó
követelményeket, továbbá azért, hogy minden, a megbízási szerződés megfelelő teljesítéséhez szükséges
információt a közvetítő rendelkezésére bocsát
(3) A független közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat
el. E rendelkezés nem érinti a független közvetítő azon jogosultságát, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését
igénybe vevő ügyfele számára más – a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása
ellenértékeként díjat számítson fel.
(4) A közvetítői díj időbeni ütemezésének arányosnak kell lennie a közvetített pénzügyi szolgáltatás
futamidejével, valamint szerződésszerű teljesítésével.
(5) A független közvetítő az ügyféllel kötött közvetítői szerződésről és a közvetített pénzügyi szolgáltatási
szerződésről köteles nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a közvetített szerződés feleinek
nevét, a szerződéskötés idejét, tárgyát, lényeges feltételeit. A független közvetítő köteles a közvetítői
tevékenységével kapcsolatos iratokat három évig megőrizni.
219/A. § (1) A független közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően köteles a szolgáltatását
igénybe venni szándékozó ügyfél részére írásban egyértelmű tájékoztatást adni:
a) a cégnevéről, székhelyéről, és felügyeleti hatóságának megjelöléséről,
b) a felügyeleti nyilvántartásról, amelyben szerepel, és annak módjáról, ahogyan nyilvántartását ellenőrizni
lehet,
c) arról, hogy a tevékenysége során okozott kárért az ügyfél felé ki áll helyt,
d) arról, hogy Független Többes Ügynökként a pénzügyi intézmény megbízásából jár el,
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e) arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el.
219/B. § (1) A független közvetítő a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítése során köteles
az ügyfélnek kielégítő mennyiségű, de - ha a piacon hozzáférhető - legalább három szolgáltató versengő
szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemezni és átadnia.
(2) A pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a független közvetítő köteles az ügyfél tájékoztatása
alapján felmérni az ügyfél igényeit és szükségleteit, valamint azokat az indokokat, amelyek a független
közvetítő által e tevékenységével összefüggésben adott tanácsot alátámasztják.
(4) A Független Többes Ügynök felelős a téves tanácsadásért, az iratok és a nyilatkozatok késedelmes
továbbításáért.”
Az Ügynök pénzügyi közvetítői tevékenységével kapcsolatban felügyeleti jogkörrel a Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyelete (címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., a továbbiakban: Felügyelet) jár el. A Felügyelet a Hpt.
188 § (1) bekezdése alapján az alábbi adatokat tartja nyílván a független közvetítőről:
- név, székhely,
- a tevékenység végzésének helye,
- az alapítás nyilvántartásba vételének, valamint a tevékenység engedélyezésének, bejelentéshez kötött
tevékenység esetén a bejelentés időpontja,
- azt az adatot, hogy a nyilvántartásba vett személy kiemelt közvetítő, függő ügynök, pénzforgalmi közvetítő,
többes kiemelt közvetítő, többes ügynök, alkusz, vagy közvetítői alvállalkozó,
- a közvetítőt megbízó pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény neve,
- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének időpontja,
- közvetítői alvállalkozó esetén a közvetítő neve,
- a független közvetítőnél vezető állású személyek vonatkozásában
- a vezető állású személy tisztségét, valamint az általa betöltött munkakört,
- a Hpt. 3. számú melléklet I. Fejezetében meghatározott azonosító adatait.
- a jogviszony jellegére vonatkozó adatot.
Ezen adatok a Felügyelet honlapján (www.pszaf.hu) ellenőrizhetőek.
Tájékoztatás
Általános adatok, tevékenység meghatározása
A "DORKER" KFT. (székhely: 6500 Baja, Szegedi út 102.; cégjegyzékszám: 03-09-106423, engedélyének
száma: H-EN-I-1125/2012) az általa folytatott mezőgazdasági gép kereskedelmi tevékenységéhez kapcsolódóan
pénzügyi szolgáltatás közvetítési tevékenységet végez. Ennek keretében, Ügyféllel kötött közvetítői szerződés
alapján a Hitelintézetekről és a Pénzügyi vállalkozásokról szóló Törvény (továbbiakban:Hpt.) 6/E § (1) bekezdés
a) pontjának bb) alpontja szerint többes ügynöki feladatok elvégzésére vállalkozik.
Ügynöki tevékenység Hpt. szerinti meghatározása: pénzügyi Intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján
pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, ilyen szolgáltatásra irányuló szerződés
megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, amelynek során az ügynök a pénzügyi Intézmény
kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállal, szerződést nem köt.
Felügyeleti hatóság, felügyeleti nyilvántartás
A "DORKER" KFT. pénzügyi közvetítői tevékenységével kapcsolatban felügyeleti jogkörrel a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete (címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., a továbbiakban: Felügyelet) jár el.
Felügyeleti nyilvántartásba vételét a "DORKER" KFT. 2012. 02. 20. napján, mint függő ügynök / többes ügynök
kezdeményezte, az eljárás jelenleg folyamatban van. A Felügyelet a Hpt. 188 § (1) bekezdése alapján az alábbi
adatokat tartja nyílván a független közvetítőről:
név, székhely,
a tevékenység végzésének helye,
az alapítás nyilvántartásba vételének, valamint a tevékenység engedélyezésének, bejelentéshez kötött
tevékenység esetén a bejelentés időpontja,
azt az adatot, hogy a nyilvántartásba vett személy kiemelt közvetítő, függő ügynök, pénzforgalmi
közvetítő, többes kiemelt közvetítő, többes ügynök, alkusz, vagy közvetítői alvállalkozó,
a közvetítőt megbízó pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény neve,
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének időpontja,
közvetítői alvállalkozó esetén a közvetítő neve,
a független közvetítőnél vezető állású személyek vonatkozásában
- a vezető állású személy tisztségét, valamint az általa betöltött munkakört,
- a Hpt. 3. számú melléklet I. Fejezetében meghatározott azonosító adatait.
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- a jogviszony jellegére vonatkozó adatot.
Ezen adatok a Felügyelet honlapján (www.pszaf.hu) ellenőrizhetőek.
Díjazásra vonatkozó szabályok
A "DORKER" KFT. a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötéséért a megbízó pénzügyi intézménytől közvetítői
díjazásban részesül, azzal, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért kizárólag a megbízó pénzügyi
intézménytől jogosult közvetítői díjra / a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért díjazást kizárólag a megbízó
pénzügyi intézménytől fogadhat el. Az Ügyféltől a pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó tevékenységért
szolgáltatási díjat a "DORKER" KFT. nem jogosult elfogadni. E rendelkezés nem érinti a "DORKER" KFT. azon
jogosultságát, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő Ügyfele számára más – a pénzügyi
szolgáltatás közvetítésének nem minősülő, jelen üzletszabályzatban rögzített – szolgáltatása ellenértékeként díjat
számítson fel.
A pénzügyi szolgáltatási szerződésekből eredő egyes kockázatok
a) A változó kamatozású pénzügyi szolgáltatási szerződés kockázata
A változó kamatozású pénzügyi szolgáltatási szerződés azért jelent kockázatot, mert annak alapján az Ügyfél
(kamat) ráfordításai a szerződés futamideje alatt változhatnak, tekintettel arra, hogy amennyiben a pénzügyi
szolgáltatási szerződésben meghatározott referencia kamat mértéke változik, úgy a referencia kamat
változásának megfelelő mértékben az Ügyfél által fizetendő részletek, illetve díjak is növekedhetnek, illetve
csökkenhetnek.
b) A deviza alapú pénzügyi szolgáltatási szerződések kockázata (árfolyamkockázat)
A deviza alapú pénzügyi szolgáltatási szerződések azért jelentenek kockázatot, mert annak alapján az Ügyfél
kötelezettségei a futamidő során változhatnak, tekintettel arra, hogy amennyiben a pénzügyi szolgáltatási
szerződés alapjául szolgáló deviza árfolyama változik, úgy az árfolyam változásának megfelelő mértékben az
Ügyfél által időszakosan fizetendő részletek, illetve díjak is növekedhetnek, illetve csökkenhetnek.
Egyéb tájékoztatás
A "DORKER" KFT. a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítése során köteles az Ügyfélnek
kielégítő mennyiségű információt szolgáltatni, ajánlatot adni és azt elemezni.

Az Ügynök tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy az alábbi pénzügyi intézmények, mint megbízók részére végez
többes ügynöki tevékenységet:
- BNP Paribas Lease Gruop Zrt.
- Merkantil Bank Zrt.
- CIB Lízing Zrt.
- IKB Pénzügyi Lízing Zrt.
- Deutsche Leasing Hungária Zrt
Az Ügynök tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy üzletszabályzata, továbbá annak fenti tájékoztatás tartalmazó
kivonata 6500 Baja, Szegedi út 102. szám alatti székhelyén/telephelyén, munkanapokon munkaidőben
megtekinthetőek, valamint ezen dokumentumok honlapján (www.dorker.eu) is megtalálhatóak.
Kapcsolattartás az ügyfelekkel
Az Ügynök a közvetítői tevékenységével kapcsolatos nyilatkozatokat és dokumentumokat írásban, ajánlott levél
formájában, telefax útján vagy e-mail-ben közli az ügyfelekkel. A telefax útján küldött nyilatkozatot azon a napon
kell a fogadó félhez megérkezettnek tekinteni, amelyiken a telefax vételét a fogadó fél telefax útján visszaigazolja.
Az Ügynök megbízóival szemben fennálló kötelezettségei
Az Ügynök - pénzügyi szolgáltatást közvetítő tevékenységével kapcsolatban - az őt megbízó pénzügyi
Intézményekkel szemben az alábbi kötelezettségeket köteles teljesíteni:
a)

Az Ügynök köteles a tevékenységi engedélyének megszerzését hitelt érdemlően igazolni megbízói
részére;
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b)
c)
d)

e)
f)
g)

Az Ügynök köteles a jogszabályban előírt felelősségbiztosítási szerződés megkötését hitelt érdemlően
igazolni megbízói részére, továbbá köteles annak fenntartásáról folyamatosan gondoskodni;
Az Ügynök köteles a megbízók által rendelkezésére bocsátott tájékoztató anyagokat és
nyomtatványokat használni;
Az Ügynök köteles haladéktalanul írásban jelezni megbízóinak, ha a pénzügyi szolgáltatás közvetítésére
vonatkozó tevékenységével kapcsolatban harmadik személlyel alvállalkozói szerződést kötött, valamint
köteles évente legalább kétszer, minden év május 15. és november 15. napjáig összesített listában
írásban tájékoztatást adni megbízói részére a vele megbízási viszonyban álló közvetítői alvállalkozókról,
tekintettel arra, hogy a megbízók kötelesek ezen közvetítői alvállalkozók személyét a PSZÁF-nak
bejelenteni;
Az Ügynök köteles a közvetítői tevékenységével kapcsolatos, jogszabályban előírt személyi- és tárgyi
feltételeknek folyamatosan megfelelni, melyet a megbízó kérésére igazolni köteles;
Az Ügynök köteles az ügyfelekkel kötött, pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó szerződéseiről
és a közvetített pénzügyi szolgáltatási szerződésekről nyilvántartást vezetni, melynek meglétét a
megbízó kérésére igazolni köteles;
Az Ügynök köteles a közvetítői tevékenységével kapcsolatos iratokat 3 évig megőrizni, azokat - a
megbízók igénye esetén - a megbízó rendelkezésére bocsátani.
Általános szerződési feltételek

A közvetítői szerződés tárgya
Ügyfél az Ügynökkel kötött közvetítői szerződés alapján megbízza az Ügynököt, hogy részére - ha a piacon
hozzáférhető - legalább három versengő pénzügyi szolgáltatást közvetítsen az ügyfél által kiválasztott eszköz
tulajdonjoga, illetve használati joga megszerzésének elősegítése érdekében. A közvetítői szerződés alapján az
Ügynök:
a) konzultációt biztosít az ügyfél részére az általa igénybe vehető pénzügyi szolgáltatás kiválasztásában;
b) tanácsadással segíti az ügyfelet a pénzügyi szolgáltatás kiválasztásakor;
c) az ügyfél által átadott dokumentumokat a Finanszírozó részére továbbítja;
d) a pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés megkötése érdekében kapcsolatot tart az ügyfél által
kiválasztott pénzügyi intézménnyel és elősegíti a szerződés megkötését;
e) a pénzügyi intézmény által támasztott követelményekről tájékoztatja az ügyfelet;
f) a pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos dokumentumokat, információkat kölcsönösen továbbítja az
ügyfél és a pénzügyi intézmény felé;
g) nyomon követi a pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének folyamatát.
Az ügyfél kötelezettségei
Az ügyfél a pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés megkötése érdekében köteles:
a) A pénzügyi intézmény által a pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés megkötéséhez igényelt
valamennyi dokumentumot a valóságnak megfelelően kitölteni és azokat az előírt határidőben a
pénzügyi intézmény rendelkezésére bocsátani;
b) A pénzügyi intézmény által előírt okiratokat és egyéb dokumentumokat - az előírt határidőben és módon
- a pénzügyi intézmény rendelkezésére bocsátani;
c) A pénzügyi intézmény 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.
Alvállalkozó igénybevétele
Az Ügynök tevékenysége ellátásához alvállalkozót vehet igénybe, azzal, hogy az Ügynök alvállalkozója a
pénzügyi szolgáltatás közvetítése vonatkozásában további megbízási szerződést nem jogosult kötni. A Felügyelet
ellenőrzési tevékenységének ellátása és a fogyasztók érdekeinek védelme céljából nyilvántartást vezet az
Ügynök alvállalkozóiról is. Az Ügynök alvállalkozójának a Hpt. 219/D. § (1) bekezdésében írt szakmai
követelményeknek kell megfelelni.
Felelősség
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Az Ügynök mint független közvetítő - és az általa az e tevékenységre igénybe vett, vele megbízási, illetve
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy - e tevékenysége során okozott kárért az Ügynök
felel. Az Ügynök felelős a téves tanácsadásért, az iratok és a nyilatkozatok késedelmes továbbításáért.
Az Ügynök nem felel az elháríthatatlan külső okból, az Ügyfél, illetve az Ügyfél képviselőjének érdekkörében
bekövetkező okból, valamint a vonatkozó jogszabályok vagy hatósági rendelkezések változásából eredő károkért.
Megbízási díj
Az Ügynök a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a pénzügyi intézménytől mint
megbízótól fogadhat el, azzal, hogy ez a korlátozás nem érinti az Ügynök azon jogosultságát, hogy az ügyfél
számára más - a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő - szolgáltatása ellenértékeként díjat
számítson fel.
A közvetítői szerződés megszűnése
Az Ügynök és az ügyfél kötött létrejött közvetítői szerződés megszűnik:
a) A szerződés teljesítésével, azaz az ügyfél által igényelt, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés
megkötésével;
b) Az ügyfél által igénybe venni kívánt pénzügyi szolgáltatásra irányuló kérelem pénzügyi intézmény
részéről történő elutasítása esetén;
c) Amennyiben a felek a közvetítői szerződést közös megegyezéssel írásban megszüntetik;
d) A közvetítői szerződés azonnali hatályú felmondásával.
Felek megállapodnak abban, hogy az Ügynök és az ügyfél egyaránt jogosult a közvetítői szerződést
egyoldalú nyilatkozattal, külön indoklás nélkül, bármikor azonnali hatállyal felmondani.
Képviselet
Az ügyfél a közvetítői szerződés megkötése és teljesítése, valamint a pénzügyi szolgáltatásra irányuló
szerződéssel kapcsolatos ügyintézés, valamint a szerződés megkötése során személyesen vagy törvényes
képviselője útján jogosult eljárni. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az ügyfél nem személyesen,
avagy nem törvényes képviselője útján jár el, úgy helyette
a) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a törvényes képviselő együttes képviseleti jog esetén az együttes képviseletre jogosultak - által közokiratba vagy teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazása alapján meghatalmazottja;
b) magánszemély vagy egyéni vállalkozó ügyfél esetén a magánszemély vagy egyéni vállalkozó által
közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján eljáró
meghatalmazott személy
jogosult eljárni.
Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a meghatalmazott meghatalmazása
mellett köteles átadni az Ügynök részére eredeti vagy hiteles másolatban a törvényes képviselő aláírási
címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, valamint a jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet 30 napnál nem régebbi cégmásolatát vagy cégkivonatát, illetve - amennyiben az
ügyfél a cégjegyzékben nem szerepel - hatályos létesítő okiratát, valamint harminc napnál nem régebbi okirati
igazolást arról, hogy a személyes joga szerinti bejegyzése (nyilvántartásba vétele) megtörtént. Felek
megállapodnak abban, hogy a képviselő eljárást az Ügynök kizárólag abban az esetben jogosult elfogadni,
amennyiben a meghatalmazás a Hpt. 51. § a) pontjában foglalt - banktitok kiadására vonatkozó - felhatalmazást
is tartalmazza, továbbá amennyiben a meghatalmazott a személyazonosságát fényképes, aláírását is tartalmazó
magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvánnyal és lakcímkártyával, valamint az adóazonosító jelet
tartalmazó igazolvánnyal igazolta. Felek megállapodnak abban, hogy a meghatalmazott a képviseleti jogát
harmadik személyre nem ruházhatja át, a meghatalmazott további meghatalmazást harmadik személynek nem
adhat.
Ügyfél adatainak kezelése, átadása; az adatok nyilvántartása
Az Ügynök az ügyféllel kötött közvetítői szerződésről és a közvetített pénzügyi szolgáltatási szerződésről köteles
nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a közvetített szerződés feleinek nevét, a
szerződéskötés idejét, tárgyát, lényeges feltételeit.
A független közvetítő köteles a közvetítői tevékenységével kapcsolatos iratokat három évig megőrizni. Ez a
kötelezettség nem érinti a számviteli bizonylat megőrzésére vonatkozó rendelkezéseket.
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Felek megállapodnak abban, hogy az Ügynök köteles a finanszírozási szerződéssel összefüggésben tudomására
jutott valamennyi banktitoknak minősülő adatot és információt megőrizni, illetőleg azokat kizárólag a
hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló jogszabály banktitokra vonatkozó rendelkezéseinek
megfelelően adhatja ki harmadik személynek.
Ügyfél jelen üzletszabályzat aláírásával felhatalmazást ad az Ügynöknek arra, hogy az Ügynök rendelkezésére
bocsátott adatokat a közvetítői szerződés teljesítése, illetve a pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés
megkötése céljából, a közvetítői szerződés hatálya alatt kezelje, a rendelkezésre bocsátott adatokat - a pénzügyi
szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítése céljából, a közvetítői szerződés hatálya alatt - az
Ügynökkel szerződéses kapcsolatban álló valamennyi pénzügyi intézmény részére átadja.
Egyéb rendelkezések
Felek a közvetítői szerződéssel kapcsolatban felmerülő bármely jogvitát elsősorban békés úton rendezik. Felek a
jelen szerződésből eredő vitás kérdések eldöntésére - hatáskörtől függően - alávetik magukat a Bajai Városi
Bíróság, vagy hatáskörtől függően a Bács-Kiskun Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.
A közvetítői szerződésre és jelen üzletszabályzatra, illetve azok értelmezésére kizárólag a magyar jogot kell
alkalmazni azzal. Az üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

Hpt. 215 § rendelkezéseinek megfelelően panaszkezelés:
A Független Többes Ügynök (mint független közvetítő) kötelezettségei és szolgáltatása
„A Független Többes Ügynök az Ügyféltől érkező, a pénzügyi intézményt érintő írásbeli panaszt, reklamációt
haladéktalanul továbbítja az érintett pénzügyi intézmény részére. A pénzügyi intézményt érintő személyes
panasztétel esetén a Független Többes Ügynök alkalmazottja panaszjegyzőkönyv felvételét követően
haladéktalanul megküldi a jegyzőkönyvet az érintett pénzügyi intézmény részére kivizsgálás céljából”

Kelt: Baja. 2012. április 16.

__________________________
"DORKER" KFT.
Kövesdi László
ügyvezető
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