A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft.
Üzletszabályzata és
Általános SzerzĘdési Feltételei

A jelen Üzletszabályzat 2011. május 27. napjától hatályos.

1.

Általános rendelkezések

1.1

A jelen üzletszabályzat és általános szerzĘdési feltételek (a továbbiakban: Üzletszabályzat)
alkalmazásában
-

Társaság: a Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. (Bankárnet Befektetési és
Tanácsadó Korlátolt FelelĘsségĦ Társaság,1013 Budapest Attila út 15. 2 em. 5., Cg. 0109-945725, adószám: 22942195-1-41, Léderer Tamás ügyvezetĘ

-

Ügyfél: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezĘ gazdasági társaság, aki illetve amely a Társaságtól a Társaság engedélyezett
üzleti tevékenységi körében szolgáltatást vesz igénybe, továbbá, amennyiben az
Üzletszabályzat másként nem rendelkezik, az elĘbbi személyi körön kívüli azon személy
vagy szervezet is, akivel illetve amellyel a Társaság az engedélyezett üzleti
tevékenységei körében szerzĘdést kötött.

-

Felek: az Ügyfél és a Társaság.

-

Hpt.: a hitelintézetekrĘl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény.

-

Ptk.: a Polgári TörvénykönyvrĘl szóló 1959. évi IV. törvény.

-

Pmt.: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény.

megelĘzésérĘl

és

1.2.

A Társaság felügyeleti szerve a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban:
Felügyelet), amelynek címe 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levelezési címe: 1535
Budapest, 114. Pf. 777., honlap címe: www.pszaf.hu. A Társaságot a Felügyelet tartja nyílván,
a nyilvántartás megtekinthetĘ a www.pszaf.hu honlapon.

1.3.

A Társaság alábbi tevékenységét a Felügyelet engedélyezi. A Társaság Felügyelet által
engedélyezett tevékenységei az alábbiak:
-

1.4.

pénzügyi szolgáltatás közvetítése (a 2009. évi CL. törvénnyel módosított 1996. évi CXII.
törvény 3. § 1) bekezdésének h) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatás közvetítést és a
6/C. § (1) bekezdés bc) pontja alapján független közvetítĘi, alkuszi tevékenységet folytat.
Megbízott alkuszként a pénzügyi szolgáltatást igénybe venni szándékozó ügyfél
megbízásából jár el a pénzügyi szolgáltatás közvetítése során.

Az 1.3. pontban meghatározott tevékenységek végzésének helye
-

a Társaság székhelye,

-

a Társaság irodái,

1.5.

A Társaság üzleti óráit az Üzletszabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.

1.6.

Az Üzletszabályzat rendelkezései a Felek közvetítĘi szolgáltatásra, vagyis a Társaság által
nyújtott pénzügyi szolgáltatás közvetítĘi tevékenységre vonatkozó jogviszonyára irányadók. A
Felek közötti, az elĘbbiek hatálya alá tartozó tevékenységek keretébe tartozó jogügyletek
tartalmát elsĘdlegesen a Felek között az adott ügyletre vonatkozóan létrejött egyedi
szerzĘdés határozza meg. A Társaság által használt szerzĘdések formanyomtatványait az
Üzletszabályzat 3. számú melléklete tartalmazza. A Társaság fenntartja a jogot arra
vonatkozóan, hogy a formanyomtatványoktól eltérĘ feltételekkel szerzĘdjön az Ügyféllel. Az
Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak mindazokban a kérdésekben, amelyekrĘl az
adott egyedi szerzĘdés kifejezetten nem rendelkezik.

1.7.

Azokban a kérdésekben, amelyekre a sem a Felek közti szerzĘdés, sem az Üzletszabályzat
nem tartalmaz rendelkezést, a jogviszony természetétĘl függĘen a Hpt, a Ptk. és az adott
Ügyfél vonatkozásában kötelezĘen alkalmazandó további jogszabályok irányadók, így
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különösen a Kormány 109/2010. (IV. 9.) Kormányrendelete a pénzügyi szolgáltatást nyújtók
közvetítõi díjáról, a 2009. évi CLXII. törvény az ügyfélnek nyújtott hitelrĘl, a 361/2009. (XII.
30.) Kormányrendelet a körültekintĘ lakossági hitelezés feltételeirĘl és a hitelképesség
vizsgálatáról.
1.8.

A Felek jogviszonyára és az esetleges jogvitákra a magyar jog irányadó. Jogvita esetén a
Társaság székhelye szerint illetékes bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

1.9.

A Felek közötti kapcsolattartás nyelve elsĘdlegesen a magyar, a Felek megállapodása esetén
a megállapodásban rögzítésre kerülĘ nyelv. A nem magyar nyelven kiállított dokumentumok
az Országos Fordító és FordításhitelesítĘ Iroda (OFFI) által készített hiteles fordítással ellátva
nyújtandóak be a Társasághoz.

1.10.

Az Üzletszabályzat nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti, az minden, a
Társaságnak az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében hozzáférhetĘ illetve a
Társaság internetes oldalán, a www.bankarnet.hu címen megtekinthetĘ.

1.11.

A Társaság az Üzletszabályzat változásáról a módosítás hatályba lépését legalább 15 nappal
megelĘzĘen a Társaság honlapján közzétett hirdetményben értesíti az Ügyfeleit. Amennyiben
az Ügyfél az Üzletszabályzat módosított rendelkezéseit magára nézve nem fogadja el, úgy
jogosult a Társasággal megkötött, és a módosítással érintett szerzĘdését a módosított
Üzletszabályzat hatálybalépésének napjára írásban felmondani. Amennyiben az Ügyfél a
rendelkezésére álló határidĘ alatt felmondási jogával nem él, az a módosítás Ügyfél általi
elfogadásának minĘsül, azaz a módosított Üzletszabályzat tartalma az Üzletszabályzat
hatályba lépése napján a Felek jogviszonyának részévé válik. Az Üzletszabályzat esetleges
módosítása esetén a módosítások a hatálybalépéskor már teljesített ügyletekre
visszamenĘlegesen nem vonatkoznak.

2.

EgyüttmĦködés, tájékoztatás, nyilvántartás

2.1.

A Felek a kölcsönös együttmĦködés követelményének megfelelĘen, késedelem nélkül
értesítik egymást az ügylet szempontjából lényeges körülményekrĘl, tényekrĘl, az ügylettel
összefüggĘ, egymáshoz intézett kérdésekre idejében válaszolnak, valamint haladéktalanul
felhívják egymás figyelmét az esetleges változásokra, tévedésekre és mulasztásokra.

2.2.

A Felek haladéktalanul értesítik egymást elnevezésük, címük, képviselĘjük megváltozásáról,
valamint a személyüket, jogi státuszukat érintĘ minden egyéb, az ügylet szempontjából
lényeges változásról. Az e kötelezettségek elmulasztásából eredĘ kár a mulasztó Felet terheli.

2.3.

Az Ügyfél köteles három napon belül értesíteni a Társaságot, ha nem érkezett meg idĘben
valamely, a Társaságtól várt értesítés. E kötelezettség elmulasztásának következményei az
Ügyfelet terhelik.

2.4.

A Társaság jogosult úgy tekinteni, hogy az Ügyfél tudomásul vette és elfogadta az
értesítésben foglaltakat, ha arra az Ügyfél általi igazolt átvételtĘl számított 5 napon belül nem
érkezett észrevétel vagy kifogás.

2.5.

Az Ügyfél köteles a Társasággal való kapcsolatára vonatkozó információkat bizalmasan
kezelni. EttĘl eltérni csak a Társaság kifejezett beleegyezése esetén szabad.

2.6.

A Társaság hirdetményei a www.bankarnet.hu internetes címen jelennek meg.

2.7.

A Társaság az ügyféllel kötött közvetítĘi szerzĘdésrĘl és a közvetített pénzügyi szolgáltatási
szerzĘdésrĘl nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a közvetített szerzĘdés feleinek
nevét, a szerzĘdéskötés idejét, tárgyát, lényeges feltételeit. A Társaság a közvetítĘi
tevékenységével kapcsolatos iratokat három évig megĘrzi.
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3.

Ügyféligény, tájékoztatás és tájékozódás, igényfelmérés

3.1.

A Társaság a megbízási szerzĘdés és az Ügyfél által rendelkezésére bocsátott információk
alapján elemzĘ és piacfelmérĘ tevékenységet végez pénzügyi intézmények által kínált, a
piacon elérhetĘ finanszírozási konstrukciók vonatkozásában. Ennek keretében felméri az
Ügyfél igényeit és szükségleteit, valamint azokat az indokokat, amelyek a Társaság által adott
tanácsot alátámasztják. A Társaság a pénzügyi szolgáltatás megkötésének elĘsegítése során
feltár és elemez minden olyan lehetséges ajánlatot, amely az Ügyfél céljainak elérésére
alkalmas. A Társaság az Ügyfelet értesíti a felmérés eredményérĘl, ajánlatát írásban átadja
az Ügyfél számára. A Társaság a Hpt. rendelkezéseinek megfelelĘen, az ügyfélnek kielégítĘ
mennyiségĦ, de – ha a piacon hozzáférhetĘ – legalább három pénzügyi szolgáltató versengĘ
ajánlatát mutatja be az Ügyfél részére, emellett tájékoztatja arról, hogy felügyeleti hatósága a
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, valamint arról, hogy független közvetítĘként a
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által vezetett nyilvántartásban szerepel
(www.pszaf.hu).

3.2.

A Társaság az Ügyfelet köteles tájékoztatni az Alkuszi Ajánlatban az alábbiakról:
-

a hitel típusáról,
a hitelezĘ nevérĘl (cégnevérĘl) és levelezési címérĘl,
a közvetítĘ nevérĘl (cégnevérĘl) és levelezési címérĘl,
a hitel teljes összegérĘl és lehívásának feltételeirĘl,
a hitel futamidejérĘl,
termék értékesítéséhez vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó halasztott fizetés
formájában nyújtott hitel esetén a termék vagy szolgáltatás megnevezésérĘl és
készpénzáráról,
a hitelkamatról és a hitelkamat feltételeirĘl, alkalmazása esetén a vonatkozó referenciakamatlábról, valamint a hitelkamat módosításának gyakoriságáról, feltételeirĘl és eljárási
szabályairól,
a teljes hiteldíj mutatóról egy reprezentatív példával annak valamennyi feltételével,
az Ügyfél által fizetendĘ teljes összegrĘl,
az Ügyfél által fizetendĘ törlesztĘ-részletek összegérĘl, a törlesztĘ-részletek számáról, és
a törlesztés gyakoriságáról, esetlegesen a törlesztĘ-részleteknek a különbözĘ hitelkamatú
tartozásra történĘ elszámolásának sorrendjérĘl,
a fizetési számlához vagy készpénz-helyettesítĘ fizetési eszközhöz kapcsolódó
valamennyi jutalékról, díjról, költségrĘl vagy egyéb fizetési kötelezettségrĘl kivéve, ha a
fizetési számla vagy a készpénz-helyettesítĘ fizetési eszköz fenntartása nem kötelezĘ,
a hitelhez kapcsolódó hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatásról - ideértve
díjat, jutalékot és költséget -, és módosításuk feltételeirĘl,
adott esetben a közjegyzĘi díjról,
a hitelhez kapcsolódó olyan járulékos szolgáltatásokról (például biztosítás), amely a
hitelszerzĘdés megkötéséhez vagy a hitelezĘ ajánlataszerinti megkötéséhez szükséges,
a késedelmi kamatról vagy az egyéb olyan fizetési kötelezettségrĘl, amely a
szerzĘdésben vállalt kötelezettség nem teljesítésébĘl származik,
a fizetés elmulasztásának következményeirĘl,
a szükséges biztosítékok meghatározásáról,
az elállási jogról, illetve annak hiányáról,
az elĘtörlesztéshez való jogról, és annak esetleges költségeirĘl,
A megadott adatok érvényességének esetleges idĘbeli korlátozásáról.
Ha az egyes hitelkamatok alkalmazásának feltételei eltérnek egymástól, a Társaság a
hitelkamat módosításának gyakoriságára, feltételeire és eljárási szabályaira vonatkozó
tájékoztatást valamennyi hitelkamat tekintetében meg adja.
Ha a hitelszerzĘdés alapján a hitel lehívására több módon kerülhet sor, és ez eltérĘ
hitelkamatokat vagy eltérĘ hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatást - ideértve
díjat, jutalékot és költséget - jelentenek, a Társaság ennek lehetĘségét köteles jelezni.
Ha az Ügyfél által fizetett részletek nem eredményezik haladéktalanul a hitelösszeg
törlesztését, hanem a hitelszerzĘdésben, vagy ahhoz kapcsolódó megállapodásban
meghatározott idĘszakokban és feltételek szerint tĘkeképzésre fordítják, a tájékoztatás
során a Társaság tájékoztatja arról, hogy a részletek megfizetése nem eredményezi
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-

automatikusan a hitel teljes összegének visszafizetését, kivéve, ha a szerzĘdésben a
felek errĘl megállapodtak.
Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén a Társaság tájékoztatja az Ügyfelet a
fenti bekezdésekben foglaltakról, valamint a hitel felmondásának feltételeirĘl és módjáról,
a. olyan fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén, amely alapján nyújtott kölcsönt
a hitelezĘ felszólítására kell visszafizetni, arról, hogy a hitelezĘ bármikor jogosult a
hitel teljes összegének visszafizetését követelni, valamint
b. olyan fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén, amely alapján nyújtott kölcsönt
három hónapon belül vagy a hitelezĘ felszólítására kell visszafizetni a szerzĘdés
megkötését követĘen felmerülĘ hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatásról
- ideértve díjat, jutalékot és költséget -, és ezek módosításának feltételeirĘl.

3.3.

A Társaság a pénzügyi szolgáltatás közvetítése során folytatott eljárásban az Ügyfél
érdekében, képviseletében jár el.

3.4.

A Társaság a hitelszerzĘdés megkötését megelĘzĘen papíron vagy más tartós adathordozón
az Ügyfelet tájékoztatja a fizetendĘ díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségrĘl, és arról
hogy a Társaság mely tevékenységei, szolgáltatásai ellenében keletkezik az ügyfeleknek
fizetési kötelezettsége és milyen módon kerül meghatározása annak összege. Ennek a
tájékoztatásnak meg kell felelnie a hatályos Üzletszabályzatban foglaltaknak.

3.5.

A Társaság tájékoztatása során az Ügyfél számára felvilágosítást ad annak érdekében, hogy
az Ügyfél felmérje, hogy a hitel igényeinek és pénzügyi teljesítĘképességének megfelel-e. E
felvilágosítás kiterjed a hitel fĘ jellemzĘire, a hitel Ügyfél pénzügyi helyzetére gyakorolt
hatására és a fizetés elmulasztásának következményeire, ideértve a késedelmi kamatra, a
hitel felmondására és a biztosítékok érvényesítésére vonatkozó tájékoztatást.

3.6.

A Társaság tájékoztatási és felvilágosítási kötelezettségének egyértelmĦen és tömören tesz
eleget. Az Ügyfél a hitelszerzĘdést megelĘzĘ tájékoztatást tartalmazó formanyomtatvány
(Alkuszi ajánlat) másolatán aláírásával igazolja annak átvételét és azt, hogy a felvilágosítást
megkapta.

3.7.

A Társaság jelzáloghitel igénylése esetén azt megelĘzĘen, hogy az Ügyfelet bármilyen
hitelszerzĘdés vagy ajánlat kötné, kellĘ idĘben papíron vagy más tartós adathordozón – az
Ügyfél által megadott információk alapján - az alábbi tájékoztatást nyújtja az Ügyfélnek:
a) általános tájékoztatás a pénzügyi intézmény által kínált jelzáloghitelrĘl a 3.2. pontban
meghatározott tartalommal,
b) személyre szóló tájékoztatást az Alkuszi Ajánlat kitöltésével.

3.8.

A Társaság a tájékoztatást az Ügyfél által meghatározott hitelcélhoz igazodva (konkrét
hitelösszegre és futamidĘre) a hitelbírálat elvégzését megelĘzĘen adja át. A jelzáloghitelt
igénylĘ Ügyfelet tájékoztatja az fent meghatározott tájékoztatókkal kapcsolatos kérdésekben
illetékes szervezetrĘl a név és telefonszám megadásával.

3.9.

A Társaság az internetes honlapján (www.bankarnet.hu) ad tájékoztatást
a)
b)

a pénzügyi szolgáltatás közvetítésével, a szerzĘdés létrehozatalával, teljesítésével
kapcsolatos költségekrĘl, ideértve bármilyen, díjat, jutalékot
a fizetésre vagy a teljesítés módjára vonatkozó egyéb szabályokról.

Az Ügyféllel történĘ szerzĘdéses kapcsolat létesítésekor Társaság a szerzĘdéskötéshez,
valamint az egyes ügyletek megkötéséhez kapcsolódó költségekrĘl, díjakról, amelyek az
Ügyfelet terhelik, a hatályos megbízási szerzĘdés átadásával írásban tájékoztatja.
A Társaság a tájékoztatások tartalmában bekövetkezĘ változásról az Ügyfelet az internetes
honlapján (www.bankarnet.hu) történĘ közzététellel tájékoztatja.
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3.10.

Az Ügyfél a megbízási szerzĘdés és az Alkuszi Ajánlat aláírásával elismeri, hogy a fentiekben
felsorolt tájékoztatási kötelezettségének a Társaság eleget tett.

3.11.

A Társaság a megbízás szerzĘdés megkötését, valamint az ajánlat átadását köteles
megtagadni, ha
-

az jogszabályba ütközne,

-

a leendĘ szerzĘdĘ fél, illetĘleg az Ügyfél személyazonosságának igazolását vagy az
azonosítást megtagadta, valamint ha a személyazonosság vagy az azonosítás más
okból sikertelen volt,

-

az alábbiak szerint végrehajtandó pénzügyi
szükséges információkhoz nem jutott hozzá, vagy

-

az igényfelmérés eredménye nem teszi lehetĘvé az adott pénzügyi szolgáltatás
nyújtását az Ügyfél számára.

elemzéshez,

igényfelméréshez

A Társaság haladéktalanul bejelenti a Felügyeletnek, ha a szerzĘdéskötést vagy a megbízás
végrehajtását az utóbbi felsorolás elsĘ bekezdése alapján megtagadta.
3.12.

A Társaság saját mérlegelése alapján jogosult a szerzĘdés megkötését egyéb esetekben is
megtagadni.

3.13.

A Társaság az Ügyfél pénzügyi igényére vonatkozó tájékoztatására vonatkozó
követelményeknek megfelelĘ tájékoztatást az Alkuszi Ajánlatban adja meg (3. számú
melléklet).

3.14.

Igényfelmérés
A pénzügyi szolgáltatás közvetítĘi végzése során a Társaság a szerzĘdés megkötését
megelĘzĘen meggyĘzĘdik arról, hogy az Ügyfél pénzügyi ismeretei és az adott pénzügyi
szolgáltatással és ügylettel kapcsolatos gyakorlata, kockázatviselĘ képessége megfelelĘ-e
ahhoz, hogy megalapozott döntést hozzon, és a szerzĘdésben foglaltak teljesítése érdekében
szükséges mértékben feltárja az Ügyfél jövedelmi helyzetét és pénzügyi céljait. Ha a
Társaság az ennek alapján úgy ítéli meg, hogy az Ügyfél teherviselĘ képessége nem
megfelelĘ ahhoz, hogy a pénzügyi szolgáltatásból ráháruló kötelezettségeket teljesítse az
adott pénzügyi szolgáltatás tekintetében kért közvetítĘi tevékenységet megtagadja az
ÜgyféltĘl. A Társaság az igényfelmérés során a Társaság az ÜgyféltĘl
-

vagyoni és jövedelmi
nyilatkozatot,

helyzetére,

iskolai

végzettségére

vonatkozó

írásbeli

-

a nyilatkozatok alátámasztását szolgáló okiratok bemutatását, valamint

-

korábban más pénzügyi intézménnyel kötött megállapodásának feltárását kérheti.

Az ügyfél vagyoni és jövedelmi helyzetére vonatkozó iratok lehetnek különösen, de nem
kizárólag: ingatlan tulajdoni lapja, munkáltatói jövedelemigazolás, közüzemi számla másolatok
[gáz, villany, víz, internet, vonalas telefon, mobiltelefon], tárasági részesedést bizonyító
cégkivonat, bankszámlakivonat, értékpapírszámla-kivonat, életbiztosítási kötvény, gépkocsi
forgalmi engedély.
Az ügyfél Iskolai végzettségére vonatkozó iratok lehetnek különösen, de nem kizárólag: iskolai
bizonyítványok,
szakképzettséget
bizonyító
tanfolyamok
oklevelei,
nyelvvizsga
bizonyítványok.
A fenti dokumentumokat az ügyfélnek az igényfelmérés során, az Alkuszi Ajánlat kiadása elĘtt
legalább 8 napos határidĘvel kell benyújtania a Társasághoz.
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A Társaság az igényfelmérés keretében értékeli, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítésére
vonatkozó tevékenysége keretében kínált szolgáltatás
-

alkalmas-e a leendĘ
megvalósítására,

szerzĘdĘ

fél

vagy

az

Ügyfél

által

megjelölt

célok

-

kapcsán felmerülĘ, a leendĘ szerzĘdĘ fél vagy az Ügyfél céljaival egyébként
összhangban lévĘ kockázat mértéke megfelel-e az Ügyfél pénzügyi teherviselĘ
képességének, és

-

természetéhez és a kapcsolódó kockázatok megértéséhez, értékeléséhez a leendĘ
szerzĘdĘ fél vagy az Ügyfél megfelelĘ tapasztalattal és ismerettel rendelkezik-e.

A Társaság az igényfelmérés során megvizsgálja
-

a leendĘ szerzĘdĘ fél vagy az Ügyfél rendszeres jövedelmének összegét és forrását,

-

a leendĘ szerzĘdĘ fél vagy az Ügyfél birtokában lévĘ eszközök nagyságát, különös
tekintettel a likvid eszközök, befektetett eszközök és az ingatlanok állományára, és

-

a leendĘ szerzĘdĘ felet vagy az Ügyfelet terhelĘ rendszeres kötelezettségek összegét
és forrását.

A Társaság az ismeret és tapasztalat értékelése során
-

feltárja a leendĘ szerzĘdĘ fél vagy az Ügyfél által ismert szolgáltatásokat, ügyleteket
és pénzügyi eszközöket,

-

vizsgálja a leendĘ szerzĘdĘ fél vagy az Ügyfél pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó
meglévĘ szerzĘdéseinek természetét, nagyságrendjét.

Az Ügyfél a szerzĘdéses kapcsolat fennállása alatt az igényfelmérés során megadott
adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintĘen bekövetkezett változásokról
köteles a tudomásszerzést követĘ 5 munkanapon belül a Társaságot értesíteni. A Társaság
nem felel az értesítés elmaradása miatt bekövetkezett kárért.
Az Ügyfél a szerzĘdéses kapcsolat fennállása alatt a tényleges tulajdonos személyét érintĘen
bekövetkezett változásokról köteles a tudomásszerzést követĘ 5 munkanapon belül a
Társaságot értesíteni. A Társaság nem felel az értesítés elmaradása miatt bekövetkezett
kárért.
3.15. Az Alkuszi Ajánlat
Alkuszi Ajánlatnak az az irat minĘsül, amely az ügyféllel folytatott igényfelmérés alapján az
ügyfél számára személyre szólóan a 3.2. pont szerinti tartalommal ad tájékoztatást és
elemzést az ügyfél által igénybe venni kívánt pénzügyi termékkel kapcsolatos, a Hpt. 219/B.§nak megfelelĘ, a 3.1. pont szerinti az ügyfélnek kielégítĘ mennyiségĦ, de – ha a piacon
hozzáférhetĘ – legalább három pénzügyi szolgáltató versengĘ ajánlatáról.
Alkuszi Ajánlatnak a jelen Üzletszabályzat 3.2. pontjában felsoroltakról kell tájékoztatást és
elemzést nyújtani.
Ha az ügyfél az alkuszi ajánlatban foglalt a Hpt. 219/B.§-nak megfelelĘ, a 3.1. pont szerinti az
ügyfélnek kielégítĘ mennyiségĦ, de – ha a piacon hozzáférhetĘ – legalább három pénzügyi
szolgáltatók versengĘ ajánlatai közül szóbeli vagy írásbeli alakban tett nyilatkozatával egyiket
sem fogadja el, úgy a 2. számú melléklet szerinti költségtérítés megfizetésére köteles. A
költségtérítés esedékessé válik a nyilatkozat megtételével.
3.16.

Hitelkérelem összeállítása
Az ajánlat ügyfél által történĘ elfogadását követĘen, ha az ügyfél igényt tart rá a Társaság
elvégzi az esetlegesen szükséges mellékletet beszerzését, a hitelkérelem összeállítását és
a kiválasztott pénzügyi intézményhez történĘ továbbítását.
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4.

Megbízás, Adatkezelés

4.1.

A Társaság a szerzĘdés létrejötte elĘtt, illetve tartama alatt bármikor jogosult meggyĘzĘdni az
Ügyfél, illetve az általa megjelölt vagy a nevében fellépĘ képviselĘk vagy javára eljáró
megbízottak, illetve bármely más, az Ügyfél tekintetében a Társaság irányában rendelkezésre
jogosult személy személyazonosságáról, a képviselĘk képviseleti jogosultságáról. Az egyes
szerzĘdések megkötésekor az Ügyfél azonosítását csak akkor kell elvégezni, ha az Ügyfelet a
Társaság egyéb, korábbi ügylet kapcsán még nem azonosította.

4.2.

Az Ügyfél azonosítására az Ügyfél személyétĘl függĘen az alábbi dokumentumok szolgálnak:
-

belföldi természetes személy esetén a magyar hatóság által kiállított,
személyazonosságot igazoló igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

-

külföldi természetes személy esetén érvényes útlevél vagy személyi azonosító
igazolvány, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy a Magyar
Köztársaság rendészeti szerve által kiállított tartózkodási jogot igazoló vagy
tartózkodásra jogosító okmány,

-

a 14. életévét be nem töltött természetes személy személyi azonosítót igazoló
hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa vagy útlevele és
lakcímet igazoló hatósági igazolványa,

-

belföldi nem természetes személy esetén az Ügyfél és törvényes képviselĘjének
(jogszabályon, hatósági rendelkezésen és létesítĘ okiraton alapuló képviselĘjének)
azonosítására és a képviselet illetve cégjegyzés módjának megállapítására alkalmas,
30 napnál nem régebben kiállított, cégbírósági bejegyzést vagy más bíróság, hatóság
általi nyilvántartásba vételt igazoló okirat (pl. cégkivonat, cégbírósági bejegyzĘ
végzés, egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány és az adószámot, illetve
az adóhatósághoz való bejelentkezést igazoló okirat stb.), a nyilvántartásba vételt
megelĘzĘen az Ügyfél létesítĘ okirata (pl. alapító okirat, alapszabály, társasági
szerzĘdés stb.) vagy a hatályos jogszabályok szerinti egyéb, a létrejövetelt igazoló
okmány és az annak nyilvántartásba vételére irányuló, a megfelelĘ bírósághoz illetve
hatósághoz történt benyújtását igazoló irat (amennyiben a nyilvántartásba vételt mint
a belföldi nem természetes személy létrejöttéhez szükséges feltételt jogszabály írja
elĘ), és

-

külföldi nem természetes személy esetén az Ügyfél azonosítására a jelen pont
legutóbbi alpontjában meghatározott szabályok megfelelĘen irányadóak, azzal, hogy
a külföldi Ügyfél azonosítására annak saját joga szerinti, a legutóbbi alpontbeli
dokumentumokkal egyenértékĦ dokumentumai szolgálnak.

4.3.

Amennyiben a Társaságnak kétsége támad a tekintetben, hogy az Ügyfél által benyújtott
dokumentumok bármelyike megfelel-e a fenti 4.2. pontban írt feltételeknek, vagy az Ügyfél,
illetve képviselĘje megtagadja az azonosításhoz elĘírt okiratok szolgáltatását, a Társaság a
dokumentumok fenti 4.2. pontban írt feltételeknek való megfelelése hitelt érdemlĘ
bizonyításáig jogosult (jogszabályban meghatározott esetben köteles) felfüggeszteni, illetve
megtagadni a szerzĘdés megkötését (akkor is, ha egyébiránt a tekintetben a Társaság ajánlati
kötöttségben állt), illetve a szerzĘdés Társaság általi teljesítését (akkor is, ha a Felek között a
szerzĘdés már létrejött). Az Ügyfelet terheli a bizonyítás terhe a tekintetben, hogy az általa
szolgáltatott dokumentumok megfelelĘen, hitelesen, teljes értékĦen és naprakészen igazolják
az Ügyfél azonosításához szükséges adatokat az Ügyfél saját joga figyelembe vételével.

4.4.

A Társaság az Ügyfél adatairól nyilvántartást vezet a Hpt. aktuális rendelkezéseinek valamint
a Pénzmosási szabályzatnak megfelelĘen, az Ügyféllel való jövĘbeni kapcsolattartás
biztonsága, továbbá az Ügyfél igényeinek lehetĘ legmagasabb szintĦ kiszolgálása érdekében.
Az Ügyfél köteles Felek közti elsĘ szerzĘdés megkötésekor a Társaság által rendszeresített
adatlapot a valóságnak megfelelĘ és teljes körĦ adatok hiánytalan szolgáltatásával kitölteni,
az adatlapot szabályszerĦ (gazdasági társaságok esetében cégszerĦ) aláírásával ellátni, majd
az adatlap egy eredeti példányát a Társaságnak átadni. Az adatlaphoz mellékelni kell az
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Üzletszabályzat fenti pontjaiban az Ügyfél és képviselĘje azonosításához elĘírt
dokumentumok egy-egy eredeti példányát is. Amennyiben az eredeti példány csatolására
nincs lehetĘség, az eredeti példány Ügyfél általi felmutatása és a Társaság ügyintézĘje általi
megvizsgálása mellett fénymásolat is csatolható.
4.5.

Az adatlap tartalmazza
-

az Ügyfél és képviselĘje aláírás-mintáját,

-

belföldi természetes személy esetén:
-családi és utónév, elĘzĘ név, nĘk esetében leánykori családi és utónév,
-lakcím,
-értesítési cím,
-telefon-, telefax szám, elektronikus levélcím,
-állampolgárság,
-adóazonosító jel,
-azonosító okmány típusa, száma,
-anyja születési családi és utóneve,
-születési hely, idĘ,
-bankszámlaszám,
-értékpapírszámla-vezetĘ és értékpapír-számlaszám,
-a képviselĘkre vonatkozó adatok, a képviseleti jog esetleges korlátozása.
külföldi természetes személy esetén:
-a fentiekben a belföldi természetes személy esetére meghatározott adatok
közül a személyi azonosító okmány alapján megállapítható adatok, de
legalább családi és utónév, lakcím, állampolgárság, azonosító okmány típusa
és száma,
-magyarországi tartózkodási hely,
-magyarországi kézbesítési megbízott (amennyiben rendelkezik ilyennel)
azonosítására alkalmas adatok.
-belföldi és külföldi nem természetes személy esetén:
-cégnév, rövidített név,
-székhely, külföldi székhelyĦ vállalkozás esetén magyarországi fióktelep,
-telephely, fióktelep,
-értesítési cím,
-telefon-, telefax szám, elektronikus levélcím, honlapcím (amennyiben
rendelkezik ilyennel),
-statisztikai számjel,
-adószám,
-fĘtevékenység,
-cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám, a jegyzéket vezetĘ bíróság
illetve hatóság neve, címe,
-bankszámlaszám,
-értékpapírszámla-vezetĘ és értékpapír-számlaszám,
-a képviseletére jogosultak neve, beosztása és az azonosításukhoz szükséges
egyéb adatok, a képviseleti jog esetleges korlátozása,
-magyarországi kézbesítési megbízott (amennyiben rendelkezik ilyennel)
azonosítására alkalmas adatok.
-képviselĘ (természetes személy)esetén:
-családi és utónév, elĘzĘ (születési) név, nĘk esetében leánykori (születési)
családi és utónév,
-a személyazonosság igazolására szolgáló dokumentum száma, típusa, az
azonosító okmányt kiállító hatóság megnevezése, betĦjele, az okmány,
idĘbeli érvénye,
-lakcím, magyarországi tartózkodási hely (külföldi természetes személy
képviselĘ esetében), értesítési cím,
-telefon-, telefax szám, elektronikus levélcím (amennyiben rendelkezik
ilyennel),
-születési hely, idĘ,
-állampolgárság,
-anyja leánykori családi és utóneve,
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a képviseleti jog alapjának megjelölése (jogszabályon, hatósági
rendelkezésen vagy létesítĘ okiraton vagy meghatalmazáson alapuló),
több képviseletre jogosult személy esetén a képviseletre jogosult személyek
képviseleti jogának terjedelme,
a képviseleti jog egyéb korlátozása.

4.6.

Az Ügyfél az adatlapon nyilvántartott adatai bármelyikének módosulását, legkésĘbb a
bekövetkezett változásról való tudomásszerzéstĘl, illetve az elhatározott változásoktól
számított 15 napon belül köteles bejelenteni a Társaságnak. A Társaság az adatlapon
bejelentett adatokat mindaddig jogosult érvényesnek és hatályban levĘnek tekinteni, amíg a
változásról hozzá az Ügyfél részérĘl a változásokat, az új adatokat és az azokat alátámasztó
dokumentumokat is magában foglaló írásos bejelentés nem érkezett. Az Ügyfél által
bejelentett adatmódosulást a Társaság az Ügyfél által szolgáltatott információk és
dokumentumok alapján átvezeti. A változások bejelentésének elmulasztásából eredĘ károkért
az Ügyfél felel.

4.7.

A Társaság az Ügyfél és képviselĘje azonosítására szolgáló, az Ügyfél által a Társaság
rendelkezésére bocsátott vagy a Társaságnak bemutatott okmányokról a Társaság másolatot
készíthet. Ezen másolatok az banktitokra vonatkozó szabályok szerint kezelendĘek. Az
okmányokról készített másolatokat a Társaság az azonosítás során keletkezett iratokkal
együtt tárolja és azokat a szerzĘdéses kapcsolat megszĦnését követĘ 8 évig köteles
megĘrizni.

4.8.

A Társaság eltekinthet az Üzletszabályzatnak az Ügyfél és képviselĘje azonosítására
vonatkozó szabályai közül azon elĘírások alkalmazásától, amelyek többletfeltételt
támasztanak a Társaság Pénzmosás elleni szabályzatában az ügyfél- és képviselĘje
azonosítása tekintetében elĘírt feltételekhez képest, amennyiben az elĘbbi többletfeltételek
valamelyikének teljesítése objektív akadályok miatt nem vagy egyéb okból ésszerĦen nem
lehetséges az adott ügyben, a Pénzmosás elleni szabályzat elĘbb hivatkozott elĘírásainak
teljesítése azonban nem mellĘzhetĘ.

4.9.

A Társaság az Ügyfél jognyilatkozatain és a szerzĘdéseken szereplĘ aláírásokat gondosan
köteles megvizsgálni, és ha azt tapasztalja, hogy az aláíró jogosulatlan, vagy aláírása a
bejelentett mintától szembeötlĘen eltérĘ, a Társaság az ok megjelölésével az adott
dokumentumot, szerzĘdést visszaküldi az Ügyfélnek és annak aláírását, illetve életbe
léptetését - ennek az Ügyféllel való egyidejĦ közlése mellett - az eltérés okának tisztázásáig
függĘben tarthatja.

4.17.

A Társaság nem felel az olyan jognyilatkozatok elfogadásából, szerzĘdések teljesítésébĘl
eredĘ kárért, amelyek jogosulatlan, vagy hamisított voltát gondos vizsgálat alapján sem
lehetett felismerni.

5.

Jognyilatkozatok közlése

5.1.

Bármely Fél által a másik Félhez intézett jognyilatkozat (beleértve a szerzĘdés feltételeinek
módosítását, vagy a szerzĘdés felmondását) csak akkor hatályos, ha azt a másik Féllel
írásban közölték, kivéve, ha a szerzĘdés, vagy az Üzletszabályzat valamely pontja ettĘl
eltérĘen rendelkezik. Írásbeli közlésnek minĘsül a másik Félnek írásbeli formában
személyesen, vagy postai úton levélben eljuttatott közlés.

5.2.

A Társaság jogosult az Ügyféllel telefonon folytatott beszélgetést hangfelvételen rögzíteni. A
Társaság a hangfelvételt 5 évig Ęrzi meg. Az Ügyfél kérésére a Társaság biztosítja az Ügyfél
számára a lehetĘséget, hogy a rögzített hangfelvételeket a Társaság helyiségében, helyben
meghallgassa. A Társaság a hangfelvétel másolatát, a másolatkészítés elĘzetesen
egyeztetett költségeinek megfizetését követĘen, az Ügyfél kérésére írásban vagy elektronikus
formában kiadja.

5.3.

A Felek írásbeli jognyilatkozataikat telefaxon is eljuttathatják egymásnak, az ilyen
jognyilatkozatokat azonban utóbb, 5 napon belül postai úton eljuttatott levélben is meg kell
erĘsíteni, kivéve, ha ennek szükségességétĘl a másik Fél eltekint. A tekintetben, hogy
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valamely jognyilatkozatot a másik Féllel közöltek, azt a Felet terheli a bizonyítási teher, amely
Fél e közlésre hivatkozik, arra jogot, vagy igényt alapít. A közlés megtörténtét hitelt érdemlĘen
bizonyítja a másik Fél által a személyes kézbesítéskor aláírt átvételi elismervény, a telefaxon
történt iratküldést igazoló szelvény, a postai feladást igazoló ajánlott szelvény, a Társaság
postai feladó- vagy átadókönyve, illetve a Társaság bármilyen olyan belsĘ iratnyilvántartása
vagy iratjegyzéke, amelybĘl a postai feladás ténye kitĦnik.
5.4.

A Társaság az Ügyfélnek szóló iratokat, értesítéseket általában nem köteles ajánlottan,
tértivevénnyel postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat
másolata, vagy kézjeggyel ellátott példánya a Társaság birtokában van, vagy pedig ha az
elküldést kézjeggyel ellátott feladójegyzék, vagy feladóvevény igazolja. A telex és telefax útján
küldött és fogadott értesítéseket megtörténtnek kell tekinteni.

5.5.

A küldemény feladását követĘ 2. nap elteltével a Társaság jogosult úgy tekinteni, hogy írásos
értesítését az Ügyfél megkapta, ide nem értve az ajánlottan, tértivevénnyel feladott
küldeményeket, amelyek címzett általi átvételének idĘpontját a címzett által aláírt tértivevény
tartalmazza.

5.6.

Az írásbeli küldemények illetve értesítések Társasághoz érkezése, Társaság általi átvétele
tekintetében a Társaság nyilvántartása az irányadó. A Társaság az Ügyfél kérésére igazolást
ad a küldemény átvételérĘl.

5.7.

Az Ügyfél nem érvényesíthet követelést a Társasággal szemben, ha a követelés alapja a
telefon-, telefax- vagy e-mailkapcsolat során elĘforduló félreértés, hiba vagy illetéktelen
hozzáférés.

6.

FelelĘsségi szabályok

6.1.

A Társaság tevékenysége során mindenkor az Ügyfél érdekeinek megfelelĘen, annak az adott
körülmények között lehetséges legteljesebb figyelembevételével és a kellĘ gondossággal jár
el. A Társaság megtéríti mindazt a kárt, amelyet e kötelezettségének felróható megszegése
által az Ügyfélnek okozott.

6.2.

A Társaság nem felel az olyan kárért, amely erĘhatalom, bel-, vagy külföldi hatósági
rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása, vagy késedelmes megadása illetve
vis maior esemény vagy körülmény, vagy a Társaság felelĘsségi körén kívüli ok folytán
következik be.

6.3.

A Felek kölcsönösen felelĘsek egymás felé a szerzĘdés során közölt adatok valódiságáért,
továbbá az ügylet tárgyát képezĘ pénzügyi eszköz illetve pénzeszköz feletti korlátlan
rendelkezési jogért, az ügylet tárgyának per-, igény- és tehermentességéért. Az Ügyfél
részérĘl a szerzĘdés során adott megtévesztĘ tájékoztatás következményeit az Ügyfél viseli.

6.4.

A Társaság nem felel azokért a károkért, amely a Társaságnak az elĘzĘ pontok szerinti, az
üzleti szokásoknak megfelelĘ eljárása ellenére következtek be.

6.5.

A Társaság a jogszabályban meghatározott esetek, valamint az Ügyfél súlyos és felszólítás
ellenére sem rendezett szerzĘdésszegése kivételével a szerzĘdések teljesítéséért
felelĘsségét nem zárhatja ki és nem korlátozhatja.

7.

A szerzĘdés módosítása és megszüntetése

7.1.

A Felek közös megállapodással, írásban módosíthatják a keretjellegĦ vagy még nem
teljesített szerzĘdéseket.

7.2.

A szerzĘdés megszĦnik a következĘ esetekben:
-

a szerzĘdés tárgyaként meghatározott ügylet Felek általi teljesítésével,
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-

írásbeli közös megegyezéssel,

-

írásbeli rendes felmondással,

-

bármely fél írásbeli azonnali hatályú felmondásával, amennyiben ennek a szerzĘdésben
rögzített feltételei fennállnak,

-

bármely Fél egyoldalú jognyilatkozattal történĘ elállásával, amennyiben az egyoldalú
elállásra jogszabály vagy a szerzĘdés alapján lehetĘség van,

-

a Társaság jogutód nélküli megszĦnésével, kivéve, ha a szerzĘdést is tartalmazó
állomány átruházására a jogutód nélküli megszĦnést megelĘzĘen sor kerül.

7.3.

A Felek a szerzĘdés megszĦnése esetén az adott ügylet jellegébĘl adódó ésszerĦ határidĘn
belül kötelesek elszámolni egymással, ennek érdekében kötelesek messzemenĘen
együttmĦködni egymással.

8.

Üzleti titok és banktitok

8.1.

A Felek, a Felek bármelyikénél a vezetĘ állású személyek, valamint az alkalmazottak
kötelesek a másik fél mĦködésével kapcsolatban tudomásukra jutott üzleti titkot idĘbeli
korlátozás nélkül megtartani. Üzleti titoknak minĘsül a másik Fél tevékenységéhez kapcsolódó
minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a másik
Félnek méltányolható érdeke fĦzĘdik, és amelyet üzleti titokká minĘsített, illetve amelynek
titokban maradása érdekében a szükséges intézkedéseket megtette.

8.2.

A titoktartási kötelezettség kiterjed arra a személyre és szervezetre is, aki, illetve amely üzleti
titoknak minĘsülĘ információkhoz jutott.

8.3.

A titoktartási kötelezettség nem áll fenn a feladatkörében a törvény felhatalmazása alapján
eljáró
-

Felügyelettel,

-

MNB-vel,

-

Állami SzámvevĘszékkel,

-

Adó- és Pénzügyi EllenĘrzési Hivatallal,

-

Gazdasági Versenyhivatallal,

-

a központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának szabályszerĦségét és
célszerĦségét ellenĘrzĘ Kormányzati EllenĘrzési Hivatallal,

-

nemzetbiztonsági szolgálattal,

-

Ügyfélvédelmi hatósággal szemben,

a titoktartási kötelezettség az eljárás alapját képezĘ ügyre vonatkozóan nem áll fenn továbbá
a feladatkörében eljáró

8.4.

-

nyomozó hatósággal a folyamatban lévĘ büntetĘeljárás, valamint a feljelentés
kiegészítése keretében, továbbá a feladatkörében eljáró ügyészséggel szemben,

-

a büntetĘ-, valamint hagyatékkal kapcsolatos polgári ügyben, továbbá csĘd-, illetve
felszámolási eljárás, valamint önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében a
bírósággal

-

az európai uniós támogatások felhasználásának szabályszerĦségét ellenĘrzĘ Európai
Csalásellenes Hivatallal (OLAF),

-

az ügyfélvédelmi hatósággal szemben.

A Társaság a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat és az ügyészség írásbeli
megkeresésére haladéktalanul köteles kiszolgáltatni a kért adatot az általa lebonyolított, ha
adat merül fel arra, hogy az ügylet vagy a számla
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-

kábítószer–kereskedelemmel,

-

terrorcselekménnyel,

-

robbanóanyaggal vagy robbantószerrel való visszaéléssel,

-

lĘfegyverrel vagy lĘszerrel való visszaéléssel,

-

pénzmosással,

-

bĦnszövetségben vagy bĦnszervezetben elkövetett bĦncselekménnyel,

-

bennfentes kereskedelemmel,

-

piacbefolyásolással áll összefüggésben.
A pénzügyi intézmény a megkeresések teljesítése során köteles az államtitok és a
szolgálati titok védelmérĘl szóló jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelĘ védelmi
intézkedéseket megtenni.

8.5

(1) Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha
a) a pénzügyi intézmény ügyfele, annak törvényes képviselĘje a rá vonatkozó kiszolgáltatható
banktitok kört pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejĦ
magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad; nem szükséges a
közokiratba, teljes bizonyító erejĦ magánokiratba foglalás, ha az ügyfél ezt az írásbeli
nyilatkozatát a pénzügyi intézménnyel történĘ szerzĘdéskötés keretében nyújtja,
b) e törvény a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad,
c) a pénzügyi intézmény érdeke ezt az ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához
vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a banktitok megtartásának kötelezettsége
nem áll fenn
a) a feladatkörében eljáró Országos Betétbiztosítási Alappal, Magyar Nemzeti Bankkal, Állami
SzámvevĘszékkel, Gazdasági Versenyhivatallal, a Felügyelettel, az önkéntes
intézményvédelmi és betétbiztosítási alapokkal, a központi költségvetési pénzeszközök
felhasználásának szabályszerĦségét és célszerĦségét ellenĘrzĘ Kormány által kijelölt
belsĘ
ellenĘrzési
szervvel,
az
európai
támogatások
felhasználásának
szabályszerĦségét ellenĘrzĘ Európai Csalásellenes Hivatallal (OLAF),
b) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzĘvel, valamint a feladatkörében eljáró gyámhatósággal,
c) a csĘdeljárás, felszámolási eljárás, önkormányzati adósságrendezési eljárás, illetve
végelszámolás ügyében eljáró vagyonfelügyelĘvel, felszámolóval, pénzügyi
gondnokkal, illetve végelszámolóval,
d) a folyamatban lévĘ büntetĘeljárás keretében eljáró, valamint a feljelentés kiegészítését
végzĘ nyomozó hatósággal, ügyészséggel,
e) a büntetĘ-, valamint polgári ügyben, továbbá a csĘd-, illetve felszámolási eljárás, valamint
önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében a bírósággal,
f) a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök
alkalmazására, titkos információgyĦjtésre felhatalmazott szervvel,
g) a fĘigazgató eseti engedélye alapján a törvényben meghatározott feladatkörében eljáró
nemzetbiztonsági szolgálattal,
h) a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérĘl szóló 1992. évi LXXXIX.
törvény 17. § (5) bekezdésében meghatározott esetben a helyi önkormányzatokért
felelĘs miniszterrel és az államháztartásért felelĘs miniszterrel,
i) az adó-, vám- és társadalombiztosítási kötelezettség teljesítésének ellenĘrzése, valamint az
ilyen tartozást megállapító végrehajtható okirat végrehajtása, továbbá a jogalap nélkül
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felvett ellátás összegének megtérülése érdekében
vámhatósággal, illetve társadalombiztosítási szervvel,

eljáró

adóhatósággal,

j) bírósági végrehajtási eljárásban és a bírósági végrehajtó által lefolytatott közigazgatási
végrehajtási eljárásban - ideértve az 1994. évi LIII. törvény 79/C. § (2) bekezdés alapján
a közös számla nem adós tulajdonosának nevére és címére vonatkozó megkeresést is eljáró végrehajtóval, valamint a bírósági végrehajtási eljárásba a lakáscélú állami
támogatásokról szóló kormányrendelet alapján bekapcsolódni szándékozó kincstárral,
k) a feladatkörében eljáró országgyĦlési biztossal,
l) a pénzügyi közvetítĘrendszer stabilitásáról szóló törvény szerinti feladatkörében eljáró
államháztartásért felelĘs miniszterrel, a pénz-, tĘke- és biztosítási piac szabályozásáért
felelĘs miniszterrel és az Európai Közösségeket létrehozó SzerzĘdés 87. cikk (1)
bekezdésének hatálya alá tartozó állami támogatások - az Európai Közösségeket
létrehozó SzerzĘdés I. mellékletében szereplĘ mezĘgazdasági termékek elĘállításához
és kereskedelméhez nyújtott támogatások és az Európai MezĘgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások, valamint külön jogszabályban más
miniszter feladatkörébe utalt támogatások kivételével - versenyszempontú
ellenĘrzésének hazai koordinálásáért felelĘs miniszterrel,
m) lakáscélú támogatások igénybevételének és felhasználásának jogszerĦsége céljából
feladatkörében ellenĘrzést végzĘ kincstárral
szemben e szerveknek a pénzügyi intézményhez intézett írásbeli megkeresése esetén.
(3) A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben sem, ha
a) az adóhatóság és a Felügyelet nemzetközi szerzĘdés, illetve együttmĦködési
megállapodás alapján, külföldi hatóság írásbeli megkeresésének teljesítése érdekében
írásban kér adatot a pénzügyi intézménytĘl, amennyiben a megkeresés tartalmazza a
külföldi hatóság által aláírt titoktartási záradékot,
b) a hitelintézet az adózás rendjérĘl szóló 2003. évi XCII. törvény 52. §-ának (8) bekezdése
alapján szolgáltat adatot.
(4) Az írásbeli megkeresésben meg kell jelölni azt az ügyfelet vagy bankszámlát, akirĘl vagy
amelyrĘl a (2) bekezdésben megjelölt szerv vagy hatóság a banktitok kiadását kéri,
valamint a kért adatok fajtáját és az adatkérés célját, kivéve, ha a feladatkörében eljáró
Felügyelet vagy az MNB helyszíni ellenĘrzést folytat.
(5) A (2) és (3) bekezdés szerint adatkérésre jogosult a rendelkezésére bocsátott adatokat
kizárólag arra a célra használhatja fel, amelyet az adatkéréskor megjelölt.
(6) A pénzügyi intézmény az (1)-(3) bekezdésekben, valamint az 52. §-ban foglalt esetekben
az adatok kiszolgáltatását - titoktartási kötelezettségére hivatkozva - nem tagadhatja
meg.
(7) A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben sem, ha
a) a pénzügyi intézmény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelĘzésérĘl és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben (a továbbiakban: Pmt.)
meghatározott bejelentési kötelezettségét teljesíti,
b) a magyar bĦnüldözĘ szerv, illetĘleg a pénzügyi információs egységként mĦködĘ hatóság a
Pmt.-ben
meghatározott
feladatkörében
eljárva,
vagy
nemzetközi
kötelezettségvállalás alapján külföldi bĦnüldözĘ szerv, illetĘleg külföldi pénzügyi
információs egység írásbeli megkeresése teljesítése céljából, ha a megkeresés
tartalmazza a külföldi adatkérĘ által aláírt titoktartási záradékot - írásban kér
banktitoknak minĘsülĘ adatot a pénzügyi intézménytĘl.
(8) A Felügyelet, valamint az MNB jogszabályban, a pénzügyi intézmény számára elĘírt
adatszolgáltatás során is jogosult banktitokhoz jutni.
(9) A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a pénzügyi
intézmény az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések
végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz
eleget
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9.

KözremĦködĘ igénybevétele

9.1.

A Társaság jogosult harmadik személy, alvállalkozó közremĦködését igénybe venni, ha ez a
szerzĘdés teljesítése érdekében szükséges. A Társaság a harmadik személyért úgy felel,
mintha saját maga járt volna el. Az alvállalkozók különösen az alábbi tevékenység ellátására
jogosultak: az ügyfél igényének részletes felmérése érdekében az ügyféllel tárgyalhat, alkuszi
ajánlatok ügyfél számára történĘ átadása, dokumentáció összeállítása. Az alvállalkozó az
alkuszi megbízási szerzĘdés megkötésére nem jogosult. Az alvállalkozó és a Társaság külön
megbízási szerzĘdésben szabályozzák az alvállalkozók jogait és kötelezettségeit.

10.

Eljárás a Társaság engedélyének korlátozása, felfüggesztése illetve visszavonása
esetén

10.1.

A Társaság minden ügyletfajta esetén köteles haladéktalanul értesíteni honlapján
(www.bankarnet.hu) az ügyfeleket, ha a Társaság tevékenységi engedélyének részleges vagy
teljes korlátozása, felfüggesztése, engedélyének részleges vagy teljes visszavonására kerül
sor.

11.

Tanácsadási tevékenység

11.1.

A Társaság az Ügyfél megbízása alapján, egyedi szerzĘdés feltételei szerint finanszírozási
tanácsadást nyújt. Ennek során pénzügyi eszközre vonatkozó ügylethez kapcsolódó,
személyre szóló ajánlást nyújt.

11.2.

Nem minĘsül tanácsadásnak a nyilvánosság számára közölt tény, adat, körülmény,
tanulmány, riport, elemzés és hirdetés közzététele, továbbá a Társaság által az Ügyfél
részére adott, a Hpt. szerinti elĘzetes tájékoztatás.

11.3.

A Társaság a tanácsadási szolgáltatást az igényfelmérés követĘen nyújtja.

11.4.

A Társaság nem felel az általa nyújtott finanszírozási tanács hatására kötött
kölcsönügyletekért, az Ügyfélnek vagy másnak a tanács felhasználásával vagy arra tekintettel
megkötött ügylete kamataiért, ezekkel összefüggĘ várakozások elmaradásáért, károkért és
egyéb hátrányos következményekért.

11.5.

A Tárasság az alkuszi tevékenység ellátásáért (személyi kölcsön, lakossági jelzáloghitel,
vállalati hitel mint pénzügyi termékkel kapcsolatos ajánlat készítéséért) díjat számíthat fel.

A díj kizárólag szerzési jutalékból áll, amelynek mértékét az Üzletszabályzat és Általános
SzerzĘdési Feltételek 2.sz. melléklete (Társaság általános jutalékjegyzéke) határozza meg.
A Megbízó megbízási díjat köteles fizetni a Megbízott részére, amennyiben az Alkuszi
Ajánlatban szereplĘ bármely konstrukciót elfogadja. Megbízott a pénzügyi szolgáltatás
közvetítéséért közvetítĘi díjat kizárólag a Megbízótól fogad el.
A megbízási díj összege az alkuszi megbízási szerzĘdés 3. pontjában megjelölt összeg a jelen
Üzletszabályzat 2.sz. melléklete szerinti százaléka alapján meghatározott forintösszeg, melyet
a Megbízó a bankkal kötött kölcsön illetve hitelszerzĘdés megkötését követĘen három
munkanapon belül köteles a Megbízott javára megfizetni a Megbízott bankszámlájára
teljesített átutalással. A megbízási díjra a Megbízott jogosulttá válik, ha a Megbízó részére a
Hpt. 219/B. § szerinti mennyiségĦ szolgáltató ajánlatát a Megbízott elemzi és átadja, és ezen
versengĘ ajánlatot adó pénzintézetek bármelyikével a Megbízó 6 hónapon belül az ajánlat
szerinti szerzĘdést köt, függetlenül attól, hogy a Megbízó és a Megbízott között az ajánlatok
átadását követĘen a megbízási szerzĘdés fennáll vagy megszĦnik (akár a Megbízó felmondása
miatt).
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A Társaság a melléklet szerinti díjaktól az Alkuszi
ügyfél javára – eltérhet.

Megbízási Szerz

désben - kizárólag az

11.6.

A Társaság felel
s a téves tanácsadásért, a tanácsadási tevékenysége
felel az iratok és nyilatkozatok késedelmes továbbí
tásáért.

12.

Záró rendelkezések

12.1.

Az üzletszabályzatot az ügyfélforgalom számár
a rendelkezésre álló helyiségekben ki kell
nyújtása esetén az Ügyfél számára
függeszteni, elektronikus kereskedelmi szolgáltatás
folyamatosan és könnyen elérhet
módon elektronikus úton is elérhet vé kell tenni, lehet vé
téve az Ügyfél számára annak tárolását és el
hívását.

12.2.

ügyfélpanaszok okainak
A Társaság saját tevékenységével kapcsolatos
an keletkez
kivizsgálására, a panaszügyekkel kapcsolatos felel
sségre, a válaszadás módjára,
határidejére, a panasszal kapcsolatos kommunikációs
rendre vonatkozóan Panaszkezelései
mellékletét képezi.
Szabályzatot tart fenn, mely jelen Üzletszabályzat

12.3.

Az Üzletszabályzat mellékletei:

során okozott kárért,

1. sz. melléklet: A Társaság üzleti órái
2. sz. melléklet:A Társaság által alkalmazott szerz
a) Alkuszi megbízási szerz

dések formanyomtatványai

dés

b) Alkuszi ajánlat
c) Tájékoztató fogalomtár
d) Teljesítés igazolás

Budapest, 2011. május 27.
Bankárnet Befektetési és Tanácsadó

Kft.

________________________
Léderer Tamés
Ügyvezet igazgató

A jelen Üzletszabályzat 2011. május 27. napjától ha

tályos.
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ALKUSZI MEGBÍZÁSI SZERZėDÉS
AMELY LÉTREJÖTT EGYRÉSZRėL

Név / születési név:
______________________________________________________________________
Anyja neve: _____________________________________________
Személyi igazolványszám: _________________________ Adószám:
______________________________
Foglalkozás: ____________________________________
Telefonszám:____________________________
Lakcím:____________________________________________________________________
____________
mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészrĘl a
Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft (székhely: 1013 Budapest, Attila út 15. 2 em. 5.,
cégjegyzékszám: 01-09-945725, adószám: 22942195-1-41, képviseli: Léderer Tamás ügyvezetĘ),
mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) (a Megbízó és a Megbízott a továbbiakban együttesen:
SzerzĘdĘ felek) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett:
1. SzerzĘdĘ felek rögzítik, hogy a Megbízott pénzügyi szolgáltatások közvetítésével foglalkozó
gazdasági társaság, mely a hitelintézetekrĘl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló, a 2009. évi CL.
törvénnyel módosított 1996. évi CXII. törvény 3. § (1) bekezdésének h) pontjában foglalt pénzügyi
szolgáltatás közvetítést és a 6/C. § (1) bekezdés bc) pontja alapján független közvetítĘi, alkuszi
tevékenységet folytat. Megbízott alkuszként a pénzügyi szolgáltatást igénybe venni szándékozó ügyfél
megbízásából jár el a pénzügyi szolgáltatás közvetítése során.
2. A Megbízott felügyeleti hatósága a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest,
Krisztina krt. 39., www.pszaf.hu). A Megbízott felügyeleti engedélyének száma: EN-I-645/2011.
3. A Megbízó megbízza a Megbízottat alkuszi tevékenység ellátásával____________________.-Ft,
azaz___________________________________forint összegĦ, személyi kölcsön, hitelkártya,
lakossági jelzáloghitel, vállalati hitel, mint pénzügyi termékkel kapcsolatos ajánlat készítésével.
(megfelelĘ pénzügyi termék aláhúzandó)
4. A Megbízott vállalja, hogy a jelen megbízási szerzĘdés és a Megbízó által rendelkezésre bocsátott
információk alapján elemzĘ és piacfelmérĘ tevékenységet végez pénzügyi szolgáltatók által kínált, a
piacon elérhetĘ finanszírozási konstrukciók vonatkozásában. Ennek keretében felméri a Megbízó
igényeit és szükségleteit, valamint azokat az indokokat, amelyek a Megbízott által adott tanácsot
alátámasztják. A Megbízott a pénzügyi szolgáltatás megkötésének elĘsegítése során feltár és elemez
minden olyan lehetséges ajánlatot, amely a Megbízó céljainak elérésére alkalmas. A Megbízott elemzĘ
tevékenysége eredményeként a pénzügyi szolgáltatóktól beszerzett információkról, a Megbízó
igényeinek kielégítését szolgáló finanszírozási konstrukciókról tájékoztatja a Megbízót a jelen
megbízási szerzĘdés elválaszthatatlan részét képezĘ 1. számú mellékletben (Alkuszi Ajánlat). A
Megbízott részletes írásbeli és szóbeli tájékoztatást ad a Megbízónak az ajánlott konstrukciókról és
szakmai tapasztalatai alapján tanácsot ad a Megbízó részére a jelen szerzĘdés 3. pontjában
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meghatározott összeg és cél ismeretében a Megbízó számára legkedvezĘbbnek ítélt pénzügyi
szolgáltatásról és annak feltételeirĘl.
5. A Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy az Alkuszi Ajánlat átvételét, illetve az abban foglaltak
tudomásul vételét és elfogadását a jelen megbízási szerzĘdés elválaszthatatlan részét képezĘ 2. számú
mellékletben igazolja (Megbízói nyilatkozat). A Megbízó tudomásul veszi, hogy az Alkuszi Ajánlat a
készítés idĘpontjában, illetĘleg annak Megbízott részére történĘ átadásakor az abban feltüntetett
pénzügyi szolgáltatóknál aktuálisan igénybe vehetĘ konstrukciókat tartalmazza. A Megbízott vállalja,
hogy amennyiben tudomása van arról, hogy az ajánlott konstrukció/k a megjelölt szolgáltatóknál
korlátozott ideig vehetĘ/k igénybe, azt az Alkuszi Ajánlatban feltünteti.
6. A Megbízó megbízási díjat köteles fizetni a Megbízott részére, amennyiben az Alkuszi Ajánlatban
szereplĘ bármely konstrukciót elfogadja. Megbízott a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítĘi
díjat kizárólag a Megbízótól fogad el.
7. SzerzĘdĘ felek rögzítik, hogy a megbízási díj összege a jelen szerzĘdésben 3. pontjában megjelölt
összeg __________ %-a, __________________________Ft + a törvényben meghatározott ÁFA
összege, melyet a Megbízó a bankkal kötött kölcsön illetve hitelszerzĘdés megkötését követĘen három
munkanapon belül köteles a Megbízott javára megfizetni a Megbízott CIB Banknál vezetett
10700419-66068927-51100005 számú bankszámlájára teljesített átutalással. A megbízási díjra a
Megbízott jogosulttá válik, ha a Megbízó részére a Hpt. 219/B. § szerinti mennyiségĦ szolgáltató
ajánlatát a Megbízott elemzi és átadja, és ezen versengĘ ajánlatot adó pénzintézetek bármelyikével a
Megbízó 6 hónapon belül az ajánlat szerinti szerzĘdést köt, függetlenül attól, hogy a Megbízó és a
Megbízott között az ajánlatok átadását követĘen a megbízási szerzĘdés fennáll vagy megszĦnik (akár a
Megbízó felmondása miatt).
8. A Megbízó a jelen szerzĘdés aláírásával felmenti a pénzügyi szolgáltatót, mint harmadik felet a
Megbízóra vonatkozó bank- és üzleti titok megĘrzésére vonatkozó kötelezettsége alól. A Megbízott
kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízás során a Megbízó személyére, adataira, vagyoni helyzetére
vonatkozóan tudomására jutott információkat – idĘbeli korlátozás nélkül – üzleti titokként megĘrzi. A
Megbízott kijelenti, hogy a megbízás során tudomására jutott információkat harmadik fél részére nem
adja át és azokat kizárólag a jelen szerzĘdés szerinti megbízás teljesítése érdekében használja fel.
9. SzerzĘdĘ felek rögzítik, hogy jelen szerzĘdést bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli
nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondhatja.
10. A Megbízott pénzügyi szolgáltatás közvetítĘi tevékenysége keretében a Megbízónak okozott kárért
felelĘsséggel tartozik (ide értve különösen a téves tanácsadásért, az iratok és a nyilatkozatok
késedelmes továbbításáért való felelĘsséget).
11. A Megbízó kijelenti, hogy a Bankárnet Kft. tájékoztatása alapján megismerte a cég szolgáltatásait.
A jelen megbízási szerzĘdés aláírásával a Megbízó kifejezetten
F
F

hozzájárul ahhoz
nem járul hozzá,

hogy a Bankárnet Kft. a hatályos adatvédelmi jogszabályok betartásával személyes adatait (név, cím,
telefonszám) a Bankárnet Kft. tagjai részére pénzügyi, befektetési, banki, biztosítási vagy ingatlan
adásvételi tervei megvalósításához hozzáférhetĘvé tegye, valamint hogy a Megbízott által elemzett és
átadott, versengĘ ajánlatot adó pénzintézetek bármelyikétĘl adatot kérhet, hogy a Megbízó 6 hónapon
belül az ajánlat szerinti szerzĘdést megkötötte-e.
12. SzerzĘdĘ felek a jelen szerzĘdésbĘl származó vitájuk esetén hatáskörtĘl függĘen kikötik a Budai
Központi Kerületi Bíróság illetékességét.
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13. SzerzĘdĘ felek rögzítik, hogy a jelen szerzĘdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyv szabályai irányadók.
A jelen, 13 pontból álló és 2 példányban készült megbízási szerzĘdést a SzerzĘdĘ felek, mint
akaratukkal mindenben egyezĘt, jóváhagyólag írják alá. A Megbízó és a Megbízott aláírásukkal
igazolják, hogy e szerzĘdés egy-egy, mindkét fél által aláírt példányát átvették.
SzerzĘdéskötés helye és idĘpontja: _________________________________
_____________________________________
Megbízó

_____________________________________
Megbízott
Bankárnet Kft.
Képviseli: Léderer Tamás ügyvezetĘ
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FOGALOMTÁR
Adásvételi szerzĘdés
Dologi tulajdon átruházása és birtokba adása eladóról vevĘre a kialkudott vételár megfizetése mellett. Amennyiben a
vételár hitelrészt is tartalmaz, az adásvételi szerzĘdésben foglaltaknak meg kell felelniük a kölcsönt nyújtó bank
adásvételi szerzĘdéssel szemben támasztott formai és tartalmi követelményeinek. A banki hitel mindig az utolsó
vételár-részlet. A tulajdonjog a vevĘt illeti, a banknak jelzálogjog (esetleg Elidegenítési és terhelési tilalom, vagy/és
opciós vételi jog) kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba.
Lízing esetén a tulajdonjog a lízingcégé lesz, az Ügyfél pedig a lízingbe vevĘ.
Alacsony törlesztés
Az annuitásos törlesztĘ-részletnél alacsonyabb összegĦ havi törlesztĘ-részlet, melyet okozhat türelmi idĘ,
lakástakarékkal vagy életbiztosítással kombinált kölcsön.
Adós-adóstárs
A kölcsön azon szereplĘje (Ügyfél), akivel a hitelezĘ hitelszerzĘdést köt, mely szerzĘdés alapján a szerzĘdésben
meghatározott összeget az Ügyfél rendelkezésére bocsátja, és aki ezen kölcsön összegét és járulékait a szerzĘdés
szerint köteles visszafizetni, ezért egyetemleges felelĘsséget vállalnak. Adóstárs lehet az adós vele egy háztartásban
élĘ PTK. szerinti közeli hozzátartozója.
Annuitásos kölcsön
Az a törlesztési mód, melynek során a futamidĘ alatt havi egyenletes törlesztésben fizeti vissza az adós a kölcsönt,
tartalmaz kamat- és tĘkeösszeget is (együttes összegük minden hónapban megegyezik), kezdetben a törlesztĘ-részlet
nagy része kamat, kis része tĘke, mert a kamatfizetés mindig a fennálló tĘketartozás alapján számítódik, a futamidĘ
során az arány folyamatosan változik.
Árfolyam
A bank által hivatalosan jegyzett és közzétett vételi és eladási ára a Magyar Forint és meghatározott valuta/deviza
vonatkozásában.
Folyósításkor a bank a deviza vételi, törlesztéskor pedig a deviza eladási árfolyammal számol.
Árfolyamkockázat
A kölcsönszerzĘdésben rögzített devizaösszeg forint ellenértéke az árfolyamváltozás következtében változik, ezért a
devizaalapú kölcsönök esedékesség napján megfizetendĘ törlesztĘ-részlete elĘre pontosan nem meghatározható.
Amennyiben a folyósítás napján érvényes árfolyamhoz képest a forint árfolyama gyengül, úgy a fennálló tĘketartozás és
a forintban meghatározott törlesztĘ-részlet akár jelentĘs mértékben is emelkedhet.
Átütemezési díj
A bank Hirdetményében meghatározott azon díjtétel, melyet az adós által kezdeményezett átütemezésért számítanak
fel (pl. elĘtörlesztés esetén.)
Banki tiltólista
Azokat a személyeket tartalmazza, akik a banknak korábban kárt okoztak, ezért a hitelezhetĘ személyek körébĘl az
adott bank egy meghatározott idĘre vagy véglegesen kizárta.
Befektetéssel kombinált kölcsön
A törlesztés tĘkerésze éves díjban meghatározott Unit Linked szerzĘdésbe fizetendĘ, célja a megtakarítás a futamidĘ
alatt, a tĘke visszafizetése után a keletkezett maradványérték a szerzĘdĘt illeti.
Kockázata: nem elegendĘ éves díj fizetése és nem megfelelĘen megválasztott befektetési alapok mellett a futamidĘ
végére nem teljesül a teljes tĘketörlesztés a szerzĘdésbĘl, ez esetben a fennmaradó összeget a +5 év alatt kell
egyenletes törlesztéssel teljesíteni.
Befektetés záradékolása
A biztosító a Unit Linked szerzĘdést a bank záradékával látja el, ez azt jelenti, hogy a szerzĘdés bármilyen módosítása
a bank írásos engedélye nélkül nem lehetséges, illetve a folyamatos díjas fĘszámlához nincs hozzáférés (az a kölcsöntĘke biztosítéka).
Biztosíték
Az adósok jövedelmén kívül olyan, a bank által alkalmazott jogi eszközök, melyek a hitelezés kockázatát csökkentik (pl.:
közjegyzĘi okirat, készfizetĘ kezes bevonása, biztosítás, stb.)
BĘvítés
A meglévĘ ingatlannak minimum 1 lakószobával történĘ, építési engedély-köteles, vízszintes vagy függĘleges irányú
hozzáépítése.
BUBOR
Budapest Interbank Offered Rate – Budapesti bankközi referencia kamatláb, melyet forint alapú, lakás- és egyéb
jelzálogkölcsönök kamatainak meghatározásánál alkalmaznak.
Deviza
Külföldi pénznemre szóló bankszámla- és egyéb pénzkövetelés, pénzhelyettesítĘ eszköz.
Devizaalapú kölcsön
Olyan hitel, melyet a bank devizában tart nyilván. A kölcsönösszeget a hitelszerzĘdés alapján a nyilvántartott
devizában, vagy annak forint ellenértékét a folyósítás napján érvényes deviza vételi árfolyamon folyósítja a bank. A
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törlesztĘ-részlet is devizában meghatározott, és a hitelszerzĘdés alapján a meghatározott devizában, vagy a törlesztés
esedékes napján, annak deviza eladási árfolyamán számított forint ellenértéke.
Devizabelföldi (rezidens)
A devizajogszabályok szerint belföldinek minĘsülĘ ügyfél. Az a természetes személy, akinek az illetékes magyar
hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolványa (személyi igazolványa), a tizennégy éven aluliak esetében
pedig a személyi azonosítóról kiadott hatósági igazolványa van, illetve azokkal rendelkezhet (a továbbiakban együtt:
személyazonosító igazolvány). Ide tartozik továbbá a vállalkozás és a szervezet, ha a székhelye belföldön van, a
külföldi székhelyĦ vállalkozás magyarországi fióktelepe, a külföldi állampolgár önálló magyarországi vállalkozása
(egyéni vállalkozó - ideértve az egyéni céget is - és az önfoglalkoztató). (2001. évi XCIII. Tv. 2. §.)
Devizakockázat
A devizában nyilvántartott, forintban folyósított és törlesztendĘ kölcsön árfolyam-kockázata, melyet az adós visel. Forintgyengülés esetén a nyilvántartott kölcsönösszeg, valamint a havi törlesztĘ-részlet növekszik (forint-erĘsödés esetén
csökken), mivel a kölcsön összegét és törlesztĘ-részletét a bank devizában határozza meg, az a törlesztés
esedékességekor átszámítandó forint összegre.
Egyedülálló
Az a személy, akinek sem házastársa, sem élettársa nincs.
Egyszeri díjak, jutalékok
A hitelfelvétel azon költségei, melyek a hiteligénylés és –folyósítással kapcsolatos elĘzetes költségek (pl. értékbecslési
díj, folyósítási díj, stb.)
Ezen költségeket a THM tartalmazza.
Elidegenítési és terhelési tilalom
A jelzálog védelmére létesülĘ, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jog, a tulajdonnal való rendelkezést korlátozza.
Elintézetlen széljegy
Az ingatlan-nyilvántartásban még át nem vezetett ügyletek széljegyként való feltüntetése.
ElĘtörlesztés
A kölcsön összegébĘl a kölcsönszerzĘdésben foglaltaktól eltérĘ rendkívüli tĘketörlesztés, melynek során vagy a havi
törlesztĘ-részlet csökken, vagy annuitásos kölcsönnél a futamidĘ hossza módosítható (ez esetben szerzĘdésmódosítás
szükséges, melynek költségei az adóst terhelik), elĘtörleszteni legalább 3 havi törlesztĘ-részletnek megfelelĘ összeget
lehet, a bank Hirdetményében meghatározott díj ellenében. Teljes elĘtörlesztés = végtörlesztés, a fennálló tĘketartozás
megfizetése a bank részére, elĘtörlesztési díj megfizetése mellett (ez esetben nincs szerzĘdésmódosítás, a bank a
visszafizetést követĘen kiadja az ingatlanra alapított valamennyi jog törlési engedélyét).
ElĘtörlesztés
Az adós a kölcsön és járulékai megfizetésének biztosítékaként a hitelintézetre engedményezi a másokkal szemben
fennálló bármilyen követeléseit. (Pl.: életbiztosítás, lakástakarék-pénztári vagy egyéb megtakarítás.)
Értékbecslés
Az az eljárás, amelynek során – általában a hiteligénylĘ költségére – a bank szerzĘdött értékbecslĘ partnere a bank
megrendelésére elvégzi a fedezetként felajánlott ingatlan hitelhez kapcsolódó érték-megállapítását.
EURIBOR
A EURO Interbank Offered Rate - Euro bankközi, euró alapú kölcsönöknél alkalmazott referencia kamatláb.
Fedezet
Azon biztosítékok köre, amelyekbĘl a bank az Ügyfél nem szerzĘdésszerĦ teljesítése esetén kielégítést nyerhet.
Felmondott követelés
A kölcsönszerzĘdésbĘl eredĘ ügyféltartozás, amelyet a bank a kölcsönszerzĘdésben szereplĘ ok miatt felmondott és
egy összegben esedékessé tett.
Felújítás
Az ingatlan állagmegóvására irányuló, nem építési engedély-köteles tevékenység.
Fix kamatozás
A szerzĘdésben meghatározott idĘtartam alatt a hitel felvételekor rögzített kamatfeltétel nem változik.
Folyósítási feltételek
A bank által meghatározott olyan feltételek, melyek teljesítése nélkül a kölcsön folyósítása nem történhet meg.
Forintban fix törlesztés
Devizahitelek esetén a futamidĘ végéig félévente vagy évente megújuló módon, forintban kifejezve fix összegĦ havi
részletekben történik (a különbséggel a bank az ügyféllel elszámol, vagy a futamidĘ módosulhat). Védelmet nyújt az
árfolyamváltozásból eredĘ kockázat hatásai ellen.
FutamidĘ
Az a kölcsönszerzĘdésben rögzített idĘtartam, amely alatt az adós a kölcsönt és járulékait a szerzĘdésben
meghatározott részletekben és rendszerességgel a banknak visszafizeti.
Használatbavételi engedély
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Az építési hatóság által kiadott engedély, amely alapján a felépítmény használatba vehetĘ, illetve lakhatóvá válik.
Használt lakás
A lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelĘ, újnak nem minĘsülĘ lakás.
Haszonélvezeti jog
Jogosultja valaki más tulajdonában lévĘ ingatlant birtokolhatja, használhatja, hasznosíthatja. Jelzáloghitelnél a fedezetül
felajánlott ingatlannak haszonélvezĘje technikai adóstársként szerepel az ügyletben, és/vagy haszonélvezeti jogáról
feltételesen vagy véglegesen lemond.
Hátralék
Olyan lejárt fizetési kötelezettség, amely abból származik, hogy a törlesztĘ-részlet, vagy bármilyen más költség, hiteldíj,
egyéb díj nem került szerzĘdésszerĦen megfizetésre. A hátralék összege azonnal esedékes.
Helyszínrajz
Az ingatlan-nyilvántartás céljára készített földmérési alaptérkép, amely az önálló ingatlanok alaprajzát ábrázolja.
Hiteligénylés esetén a helyszínrajznak a valósággal teljes körĦen egyeznie kell.
Hirdetmény
A bankok által kötelezĘ érvénnyel közzétett kondíciós lista, mely a bank valamennyi termékének ellenértékét
tartalmazza. Az ügyfelek számára hozzáférhetĘnek kell lennie (pl.: interneten, bankfiókokban kifüggesztve, stb.)
Hitelbírálat
Az a banki kockázatelemzési munkafolyamat, mely megállapítja az ügyfél részére folyósítható hitel nagyságát.
Hitelbiztosítéki érték
A fedezetként felajánlott ingatlan bank által figyelembe vett, kockázatokkal csökkentett értéke. Alacsonyabb, mint a piaci
érték.
Hitelfedezeti biztosítás
Váratlan események bekövetkezése esetén segítséget nyújt a hitel törlesztésében/visszafizetésében.
Jelzálogjog
A kölcsön biztosítékaként az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett joga a banknak, mely fennállásáig az ingatlan újabb
joggal történĘ megterhelése a bank írásos hozzájárulása nélkül nem lehetséges.
Kamat
Az igénybe vett kölcsönösszeg, illetve mindenkor fennálló tĘketartozás alapján banknak fizetendĘ ügyleti kamat. „A
kölcsönadott pénz ára.”
Kamatperiódus
Az az idĘtartam, amely alatt az ügyleti kamat nem változik.
Késedelmi kamat
A késedelmes teljesítés következménye, mely a késedelembe esés idĘpontjától jár.
Kezelési költség
A banki adminisztrációért felszámított költség.
KHR
Központi Hitelinformációs Rendszer (korábban BAR), nyilvántartásba veszi azon adósokat, akik folyamatosan 90 napig
legalább mindenkori minimálbér összegét meghaladó késedelmes törlesztéssel rendelkeznek. A hátralék teljes
rendezéséig aktív státuszban szerepelnek, a rendezést követĘen pedig még 1 évig passzív státuszban.
Következménye: A KHR nyilvántartásban való szereplés kizárja egyéb banki kölcsön igénylését.
KorszerĦsítés
A lakás komfortfokozatának növelése céljából végzett létesítési, kialakítási munkálatok (pl.: víz-, csatorna-, elektromos-,
gázmĦ bevezetése vagy kiépítése, fürdĘszoba létesítése ahol eddig nem volt, központi fĦtés, megújuló energiaforrások
alkalmazása, szigetelés, stb.)
Közeli hozzátartozó
Fogalma alá a hozzátartozók (köznyelven: a rokonok) körébe tartozó személyek közül a magyar Polgári Törvénykönyv
685. §-a szerint a következĘk tartoznak: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott,
a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelĘszülĘ, valamint a testvér. (A Munka
Törvénykönyve 139. § értelmezése szerint az élettárs, és a házastárs egyeneságbeli rokona is közeli hozzátartozó.)
KözjegyzĘi okirat: A kölcsönszerzĘdés közokiratba foglalása, mely alapján a bank az ügyfél súlyos szerzĘdésszegése
esetén a bírósági eljárás mellĘzésével azonnali végrehajtási jogot gyakorolhat. (A közjegyzĘ tanúsítja az okiratba foglalt
tények és adatok valódiságát.)
KözjegyzĘi okirat díja
A banki kölcsönszerzĘdés közokiratba foglalásának közjegyzĘi díjszabásról szóló jogszabály alapján megállapított díj
és költség, mely általában az Ügyfelet terheli.
Lakástakarékpénztári vagy Fundamenta megtakarítással kombinált, „alacsony törlesztésĦ” hitel
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Havonta a szerzĘdésben meghatározott összegĦ betét idĘben történĘ befizetéséhez kapcsolódóan az Ügyfél számláján
30%-os, de maximum évi 72.000,- Ft-os állami támogatás kerül jóváírásra. A jelzálog típusú lakáshitel mellé kötött
szerzĘdések révén a törlesztési kötelezettség akár 10-15%-kal alacsonyabb lehet.
Minimálbér
Teljes munkaidĘben –heti 40 órában– foglalkoztatott munkavállaló részére fizetendĘ kötelezĘ legkisebb munkabér,
összegét jogszabály határozza meg.
Szakaszos folyósítás
Az építési célú hitelek esetén alkalmazott, nem egy összegĦ, hanem több részletben (szakaszosan), különbözĘ
idĘpontokban, szerzĘdésben rögzített készültségi fokok elérését és leigazolását követĘen történĘ folyósítás.
SzerzĘdéskötési feltételek
A hitel bank által történĘ pozitív elbírálását követĘen meghatározott, kötelezĘen elĘírt feltételek, melyek teljesítése
nélkül a kölcsönszerzĘdés megkötése nem történhet meg.
SzerzĘdésmódosítási díj
Az Ügyfél által kezdeményezett bármely szerzĘdésmódosítás költsége
szerzĘdésmódosítási díjak a bankok mindenkori Hirdetményében megtalálhatók.

az

Ügyfelet

terheli.

Az

egyes

Teljes Hiteldíj Mutató (THM)
Egy olyan mutatószám, melyet egy egységes metódus alapján számolnak ki és gyakorlatilag egyetlen éves
százalékban megadott adatban tünteti fel egy hitel árát. Megjeleníti a kamatot, kezelési költséget és egyéb, a
hitelfelvételhez kapcsolódó banki díjakat.
Tulajdoni lap
Az ingatlannak területileg illetékes földhivatal általi nyilvántartása, mely tartalmazza annak helyrajzi számát,
természetbeni címét, területét, jogi státusát, a tulajdonosok körét, illetve az ingatlannal kapcsolatban bejegyzett egyéb
jogokat és terheket.
Türelmi idĘ
A futamidĘnek az a szakasza, mely alatt nincs tĘkefizetési, csak kamat- és kezelési költségfizetési kötelezettség. Az
egyenletes törlesztést ennek leteltével kell megkezdeni.
Üzletszabályzat
Tartalmazza az egyes bankok szerzĘdéses jogviszony szabályait, a konstrukció mĦködésének feltételeit, illetve egyéb
tájékoztató információkat.
Vagyonbiztosítás
A biztosító arra vállal kötelezettséget a vagyonbiztosítási szerzĘdésben, hogy egy elĘre meghatározott jövĘbeli
esemény bekövetkeztétĘl függĘen az eseménybĘl eredĘ kár esetén a biztosított részére szolgáltatást, azaz kártérítést
nyújt, amíg a díjfizetés által a szerzĘdés életben van. Jelzáloghitelek esetén a szerzĘdés kedvezményezettjének a
hitelösszeg erejéig a bankot kell megjelölni.
Végtörlesztés
Az adós a teljes fennálló tĘke-, kamat-, és esetleges egyéb díjtartozását maradéktalanul megfizeti, ezzel megszĦnik a
bank felé fennálló fizetési kötelezettsége. Jelzáloghitel végtörlesztését követĘen a bank köteles kiadni az illetékes
földhivatal felé az ingatlanra alapított valamennyi jog törlési engedélyét, annak földhivatalhoz történĘ benyújtása
azonban az Ügyfél feladata.
Zálogkötelezett
A hitel fedezetéül felajánlott ingatlannak valamennyi tulajdoni lapon szereplĘ, és telekkönyvön kívüli tulajdonosa.
Jelen melléklet az ügyfél kérése esetén az ajánlat részét képezi, esetlegesen felmerülĘ kérdések esetén szóbeli
tájékoztatással kiegészítendĘ.
Tisztelettel:
Bankárnet Kft.
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ALKUSZI MEGBÍZÁSI SZERZėDÉS
2. SZÁMÚ MELLÉKLET
Név / születési név: ___________________________________________

mint Megbízó
valamint a
Bankárnet Alkusz Korlátolt FelelĘsségĦ Társaság
mint Megbízott
között
2010. ________________________-án/én
létrejött Alkuszi megbízási szerzĘdésben foglaltaknak megfelelĘen
a Megbízó az alábbi nyilatkozatokat teszi:

MEGBÍZÓI NYILATKOZAT
A Megbízási szerzĘdés értelmében igazolom, hogy a
1/ pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelĘzĘen részletes tájékoztatást kaptam
a) a Bankárnet Alkusz Kft. független közvetítĘrĘl, a cég székhelyérĘl, felügyeleti
hatóságáról,
b) a felügyeleti nyilvántartásról, valamint a nyilvántartás ellenĘrzésének módjáról,
c) arról, hogy a Bankárnet Alkusz Kft. független közvetítĘ a tevékenysége során
okozott kárért az ügyfél felé helyt áll,
d) arról, hogy a Bankárnet Alkusz Kft. a pénzügyi szolgáltatást igénybe venni
szándékozó ügyfél megbízásából jár el,
e) arról, hogy a Bankárnet Alkusz Kft. független közvetítĘ a pénzügyi szolgáltatás
közvetítéséért közvetítĘi díjat kizárólag az ügyféltĘl fogad el.
2/ pénzügyi szolgáltatás közvetítése során
a) megtörtént az igények felmérése és elemzése, melyek figyelembe vételével a
Bankárnet Alkusz Kft. tanácsot adott,
b) az Alkuszi Ajánlatban szereplĘ pénzügyi szolgáltatások céljaim elérését szolgálják,
c) megismertem, hogy a Bankárnet Alkusz Kft. felel a téves tanácsadásért, az iratok,
nyilatkozatok késedelmes továbbításáért.
____________________, 2010. ________________

___________________________________

Megbízó

MEGBÍZÓI NYILATKOZAT
A Megbízott által készített és rendelkezésemre bocsátott Alkuszi Ajánlatban szereplĘ
konstrukciókról teljes körĦ, minden kérdésemre kiterjedĘ tájékoztatásban részesültem, a
javaslatban részletezett ajánlatot a jelen okirat aláírásával elfogadom.
____________________,
2010.
___________________________________

________________

Megbízó

A jelen Üzletszabályzat 2011. május 27. napjától hatályos.

