Tájékoztató a "DORKER" KFT.-nek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló
1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 6/E. §-ában szabályozott pénzügyi szolgáltatást
közvetítő tevékenyégéről
Általános adatok, tevékenység meghatározása
A "DORKER" KFT. (székhely: 6500 Baja, Szegedi út 102.; cégjegyzékszám: 03-09-106423, engedélyének száma: H-EN-I1125/2012) 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 b) 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 vétele a
H-EN-I-1125/2012. számú határozat alapján megtörtént, 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.
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 – 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.
Jelen tájékoztatót "DORKER" KFT. 219/A. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségének eleget téve, az ott írt tartalmi
követelményeknek megfelelően készítette el. "DORKER" KFT. jelen Tájékoztatást a pénzügyi szolgáltatás közvetítését
megelőzően köteles a szolgáltatást igénybe venni szándékozó Ügyfél részére átadni. Az Ügyfél aláírásával elismeri, hogy a
tájékoztató egy példányát átvette.
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