ÜGYFÉLSZÁM:…………………………… ÉRKEZETT:………………………....

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről:
Név:

Anyja neve:

Születéskori név:

Szül. hely:

Cím:

Szül. dátum:

Lev. Cím:

Azonosító okm. típusa, sz:

Mobil sz.:

Kiállító hatóság, száma:

Tel.:

Lakcímkártya sz:

Fax:

Adóazonosító jel:

E-mail:

@

Állampolgársága:

*Képviseletre jogosult neve:

*Cégjegyzék/egyéni vállalkozói/kamarai ig. száma:

*Adószáma:

Megbízott nevében eljáró közvetítő neve:

Megbízott nevében eljáró közvetítő kódja:
*Vállalkozás esetén kitöltendő

PSZAF reg. sz. (ha van).:

mint Megbízó (a továbbiakban Megbízó)
másrészről:
Tőke és Hitel Consulting Többes Biztosítási Ügynök Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2100,
Gödöllő, Nagyvárad u. 25, Cg.13-09-107-915, adószám: 13717005-2-13, engedély száma: E-II/245/2006), mint
Megbízott (a továbbiakban : Megbízott) között az alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:
1

A MEGBÍZÁS TÁRGYA

Megbízott a Megbízó által vázolt hiteligénnyel, biztosítási szükséglettel, befektetési-, megtakarítási szándékkal
kapcsolatban tanácsadást nyújt.
A pénzügyi tanácsadáson, azaz a Megbízott által vállalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésén a felek az
alábbiakat értik:
1.1

Előzetes igényfeltárás.

1.2

Tanácsadáshoz szükséges dokumentumok listájának összeállítása (amennyiben szükséges).

1.3

Tanácsadás a Megbízó számára az elérhető és legmegfelelőbb pénzügyi konstrukciók feltárása (a
Megbízott Partner pénzintézetei kínálatából) mellett, a Megbízó által biztosított dokumentumok, illetve a
Megbízó által bevallott adatok alapján.

A szerződő felek közösen rögzítik és a Megbízó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a megbízás a tanácsadásra
vonatkozik a Megbízó által rendelkezésre bocsátott információk alapján.
2

TELJESÍTÉS

Megbízott 1. pontban foglalt feladata teljesítettnek minősül akkor, ha a Megbízó számára a 1.3 pont szerint
tanácsot ad.
A szerződő felek közösen rögzítik és a Megbízó kifejezetten tudomásul veszi, hogy pénzintézettel történő
szerződéskötés nem feltétele a teljesítésnek.
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3
3.1

DÍJAZÁS
Megbízás díj

Jelen megbízási szerződés megbízási díja 0 Ft, azaz nulla forint, azaz ingyenes.
3.2

Elmaradt haszon

Amennyiben a Megbízó, a Megbízott tudta és/vagy hozzájárulása nélkül valamely Megbízott Partnereihez
tartozó pénzintézettel jelzáloghitel szerződést köt jelen szerződés aláírását követő egy éven belül, az alábbiak
lépnek életbe:
Megbízó a hitelszerződés fedezeteként felajánlott ingatlan tulajdoni lapjára (lapjaira) kerülő banki
jelzálogbejegyzést követően a jelzálogként bejegyzett hitelösszeg 2 %-át, a Megbízottnak nyolc munkanapon
belül köteles megfizetni. A kifizetés forintban és készpénzben történik, számla ellenében.
4

TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG, ADATKEZELÉS

A Megbízott köteles a tudomására jutott információkat üzleti titokként kezelni, mely kötelezettsége a megbízási
viszony megszűnését követően fennmarad. A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Megbízott
nyilvántartásba vegye, azokat tárolja, értékelje, a későbbiekben is, marketing célokra felhasználja, illetve
Partnereinek továbbítsa, ajánlatok illetve szerződések készítésének céljából.
5

A SZERZŐDÉS ÉRVÉNYESSÉGE

Jelen szerződést a felek határozatlan időre kötik, visszavonásig érvényes.
6

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Amennyiben a felek között jogvita keletkeznék, úgy a Felek alávetik magukat a Gödöllő Városi Bíróság, illetve a
Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.
Kelt: ……………………. , ……..……………………

Megbízó

Megbízott nevében eljáró közvetítő aláírása

Jelen szerződés két azonos példányban készült, melyből egy példányt átvettem:…………………………….
Megbízó
Előttünk, mint tanuk előtt:

név:

név:

cím:

cím:

SZIG:

SZIG:

aláírás:

aláírás:
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