MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Neve:
Székhelye:
Adószáma:
Cégjegyzék száma:
mint Ügyfél, másrészről
Dorker Finanszírozó Kft. (székhely és levelezési cím: 6500 Baja, Tóth Kálmán u 15/A.:. cégjegyzékszám:
Cg. 03-09-125568), mint Közvetítő között az alábbiak szerint.
1.

Közvetítő a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény
(továbbiakban: Hpt.) 3. § (1) i) pontjában meghatározott pénzügyi szolgáltatás közvetítését – a Hpt. 10. § (1)
bb) pontja alapján több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában független közvetítőként végzi a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-317/2017. számú határozatában foglalt
engedélye alapján. Közvetítő tevékenységi engedélye ellenőrizhető a felügyeleti szervként eljáró Magyar
Nemzeti Bank holnapján (www.mnb.hu/felugyelet) vezetett nyilvántartásban. A hivatkozott honlapon
ellenőrizhető, hogy a Közvetítőt, a Közvetítő alvállalkozóját a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
(jogutódja a Magyar Nemzeti Bank) nyilvántartásba vette. Ügyfél kijelenti, hogy tudomásul bír arról a
tényről, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása esetén a Közvetítő, a Közvetítő alvállalkozója, illetve a
Közvetítő alvállalkozójának munkavállalója pénzügyi közvetítői tevékenységet nem végezhet. A Közvetítő
tevékenysége során az 1. számú mellékletben meghatározott pénzügyi intézmények (továbbiakban:
Finanszírozó) megbízásából többes ügynökként jár el.

2.

Ügyfél kijelenti, hogy jelen ügylet során önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége körében jár el és
nem minősül a Hpt. 6. § (1) bekezdésének 28. pontja szerinti fogyasztónak.
3. Közvetítő jelen megbízás teljesítését a Hpt. 6. § (66a) pontja szerint közvetítői alvállalkozó (továbbiakban:
Megbízott) bevonásával jogosult teljesíteni. Közvetítő a közvetítési tevékenységhez igénybe vett
alvállalkozó(k) tevékenysége során okozott kárért a Hpt. 69. § (1) bekezdése szerint felel.
4. Közvetítő kijelenti, hogy nem végez a Hpt. 3 §. (2) bekezdésének f) pontja szerinti hitel-tanácsadási,
valamint jelzáloghitel, vagy ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízing közvetítői tevékenységet.
5. Ügyfél a jelen szerződés aláírásával megbízza Közvetítőt az általa beszerezni tervezett Berendezések
megvásárláshoz szükséges és a Közvetítő által képviselt Finanszírozó ajánlataira vonatkozó adatok részére
történő átadásával. A pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a Közvetítő az ügyfél tájékoztatása
alapján felméri az ügyfél igényeit és szükségleteit, valamint azokat az indokokat, amelyek a független
közvetítő által e tevékenységével összefüggésben adott tanácsot alátámasztják.
6. Közvetítő a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen szerződés hatálya alatt a közvetítői
tevékenysége során okozott kárért az Ügyfél felé felelősséggel tartozik. Kijelenti továbbá, hogy felelős a
téves tanácsadásért, valamint az Ügyfél által átadott iratok, nyilatkozatok késedelmes továbbításáért.
Közvetítő károkozása esetén szakmai felelősségbiztosítója, a Groupama Biztosító Zrt. áll helyt.
7. Közvetítő a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen szerződés hatálya alatt a pénzügyi szolgáltatás
közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a Finanszírozótól fogadhat el. A Finanszírozótól kapott közvetítői díj
mértéke a jóváhagyott finanszírozási ügylet paramétereitől függő, így jelen megbízás aláírásakor annak
mértéke nem ismert.
8. Ügyfél a jelen szerződésben adott megbízását bármikor írásban visszavonhatja.
9. Közvetítő a Hpt. 73. § (1) bekezdése szerint nem jogosult az Ügyfél nevében a pénzügyi intézménytől az
ügyfelet megillető pénz átvételére.
10. Közvetítő a pénzügyi intézményt megillető pénzösszeget az Ügyféltől nem vesz át, ilyen pénzeszközt nem
kezel.
11. Adatkezelési szabályok:
a) Ügyfél a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Közvetítő a pénzügyi szolgáltatás
közvetítése során tudomására jutott adatokat és dokumentumokat az 1. sz mellékletben felsorolt
Finanszírozók részére az ajánlatok beszerzése, kockázat elbírálás és finanszírozási szerződés megkötése
céljából átadja. Közvetítő tájékoztatja Ügyfelet, hogy a szerződésben meghatározott személyes adatait,
szerződés teljesítése jogcímén kezeli. A személyes adatok kezelésének jogi alapja Ügyfél önkéntes
adatszolgáltatása. A személyes adatkezelés célja a szerződés megkötése, teljesítése. A személyes adatok
kezelésének időtartama a szerződés aláírásától szerződés megszűnését követő 5 év. Ügyfél a jelen
szerződés aláírásával hozzájárul továbbá, hogy Közvetítő a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) szerinti azonosítás során
bemutatott okiratairól másolatot készítsen és azokat Finanszírozó részére átadja.
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b) Ügyfél a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a róla mindenkor rendelkezésre álló
valamennyi adatot, információt és dokumentumot, beleértve a Hpt. szerinti banktitok körébe tartozó
adatot Közvetítő a pénzügyi szolgáltatási igénybevétele és a pénzügyi szolgáltatással összefüggő
kapcsolattartás céljából a pénzügyi szolgáltatási jogviszony megszűnését követő öt év időtartamra
kezelje és nyilvántartsa. Közvetítő a szerződés aláírásakor tájékoztatja szerződő Ügyfelet, hogy a
szerződésben megadott személyes adatait, szerződés teljesítése/harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítése jogcímen kezeli. A személyes adatkezelés célja az Ügyféllel történő kapcsolattartás, jogi
alapja az Ügyfél önkéntes adatszolgáltatása. A személyes adatok kezelésének időtartama a szerződés
aláírásától a szerződés megszűnését követő 5 év. Jelen rendelkezés nem érinti a jogszabályban (pl.
számviteli, adózási, hitelintézetekkel kapcsolatos törvények) foglalt adatmegőrzési kötelezettségek
teljesítését.
c) Ügyfél a jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a róla mindenkor rendelkezésére álló valamennyi
adatot, információt és dokumentumot, beleértve a Hpt. szerinti banktitok körébe tartozó adatot
Közvetítő közvetítői alvállalkozója, vagy pénzügyi szolgáltatással összefüggő biztosítás megkötése
érdekében biztosító tásaságok vagy biztosításközvetítők részére adatfeldolgozás céljából átadja annak
érdekében, hogy azok alapján termékeikkel és szolgáltatásaikkal az Ügyfelet közvetlenül keressék meg,
Közvetítő a szerződés aláírásakor tájékoztatja a szerződő Ügyfelet, hogy a szerződésben megadott
személyes adatait, szerződés teljesítése jogcímén kezeli. A személyes adatok kezelésének jogi alapja
Ügyfél önkéntesadatszolgáltatása, célja az Ügyféllel történő kapcsolattartás, a szerződés megkötése,
teljesítése. A személyes adatok kezelésének időtartama a szerződés aláírásától a szerződés megszűnését
követő 5 év.
d) Jelen hozzájárulást Ügyfél írásban bármikor visszavonhatja Közvetítő székhelyére címzett könyvelt
postai küldeményben.
e) Ügyfél a jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a róla mindekor rendelkezésre álló valamennyi
adatot, információt és dokumentumot, beleértve a Hpt. szerinti banktitok körébe tartozó adatot a
Közvetítő számára ügyviteli (számviteli-, jogi-, informatikai- stb.) szolgáltatást vagy archiválást végző
belföldi adatfeldolgozó természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet (Adatfeldolgozó) részére átadja.
f) Közvetítő tájékoztatja Ügyfelet jelen szerződés aláírásakor az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az
adatkezelés várható időtartamáról és az adatok adatfeldolgozóhoz való továbbításáról.
g) A természetes személy jogairól, az adatfeldolgozók személyéről szóló információk a Közvetítő
honlapján elérhető Adatvédelmi Tájékoztatóban olvashatók.
h) Közvetítő tájékoztatja az Ügyfelet a marketing célú adatgyűjtési/adatkezelési tevékenységről. Az
adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása. A kezelt adatok köre az Ügyfél által önkéntesen
megadott adatok köre: név, cím, email cím, telefonszám. A megadott adatok valódisága és köre teljes
mértékben önkéntes az Ügyfél részéről, és visszavonásig kerülnek adatkezelésre. Jelen hozzájárulást
Ügyfél írásban bármikor visszavonhatja Közvetítő székhelyére címzett könyvelt postai küldeményben
vagy az info@hunlease.hu e-mail címre elektronikus levélben.
12. Adatok ellenőrzése:
Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Közvetítő és Finanszírozó az átadott adatokat ellenőrizze. Az Ügyfél
hozzájárul ahhoz, hogy a Közvetítő az Ügyfél által a Közvetítő részére átadott személyes adatokat,
benyújtott, bemutatott okmányokat, illetve a nyilvántartásból való esetleges kikerülés okát és idejét, továbbá
arcképét és aláírását a Belügyminisztérium nyilvántartásában a GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. (székhelye:
1054 Budapest, Vadász u. 31., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041159) útján ellenőrizze. Amennyiben az Ügyfél
vagy képviselője a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv. 2.
§ (1) bekezdés alapján adatletiltási jogát érvényesítette, úgy eseti engedélyt ad a tilalommal érintett adatok
kiadására is.
13. Ügyfél a jelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Finanszírozót, hogy a finanszírozási kérelemben közölt
adatok valódiságát ellenőrizze, valamint, hogy a Finanszírozó és a benne a Hpt. szerint közvetve vagy
közvetlenül befolyással rendelkező személyeket, hogy a jelen kérelemben foglalt adataimat továbbítsa és
kezelje, jelen kérelem elbírálásának eredményéről és az esetleges elutasítás indokairól az Közvetítőt és
Megbízottat tájékoztassa. Ez utóbbi felhatalmazásom a hatályos jogszabályok szerinti banktitok megtartási
kötelezettség alóli feloldásnak is minősül. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Finanszírozó az adatait a
vonatkozó jogszabályok és az általa megismert üzletszabályzata szerint kezeli. A Finanszírozó jogosult a
megadott adatokat a nyilvános adatbázisok, hatósági nyilvántartások és egyéb források igénybevételével
ellenőrizni.
14. Ügyfél felhatalmazza továbbá a Finanszírozót, hogy a KHR-ben (Központi Hitelinformációs Rendszer)
szereplő, a kérelmet benyújtó társaságra vonatkozó információkról Közvetítőt és Megbízottat tájékoztassa.
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15. Panaszkezelés: Közvetítő a Hpt. 288. § rendelkezései szerinti panaszkezelést alkalmaz. Tevékenységével
kapcsolatos panaszokat Üzletszabályzatában rögzített módon fogadja és Panaszkezelési szabályzata szerint
kezeli, amelyekről a Közvetítő honlapján vagy ügyfélszolgálatán megtekinthető.
16. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés kizárólag mellékleteivel és a Közvetítő Üzletszabályzatával együtt
érvényes. A Felek között szóbeli és egyéb kiegészítő megállapodások nincsenek.
17. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi:
1.
2.

számú melléklet: Finanszírozó lista
számú melléklet: Üzletszabályzat

melyek átvételét Ügyfél a jelen szerződés aláírásával elismeri és nyugtázza. Ügyfél kijelenti továbbá, hogy
az Üzletszabályzatban foglaltakat megismerte, tudomásul vette, elfogadta és az abban foglalt adatkezeléshez
szükséges felhatalmazásokat a jelen szerződés aláírásával megadja. Közvetítő mindenkor hatályos
üzletszabályzata megtekinthető székhelyén, illetve Ügyfél külön kérése alapján postai vagy elektronikus
úton megküldésre kerül..
Kelt: …………………………..

________________________
Ügyfél

________________________
Dorker Finnaszírozó Kft.

Előttünk mint tanúk előtt:
________________________________
Név: ____________________________
Lh.: ____________________________

________________________________
Név:____________________________
Lh.: ____________________________

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Dorker Finanszírozó Kft. (székhely és levelezési cím: 6500 Baja, Tóth
Kálmán u 15/A.:. cégjegyzékszám: Cg. 03-09-125568), mint Közvetítő az általam önkéntesen megadott
személyes adatokat közvetlen üzletszerzés céljából, a hozzájárulásom visszavonásáig kezelje és a részemre
elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más kommunikációs eszköz útján gazdasági reklámot
küldjön, továbbá megadott elérhetőségeimen üzletszerzési céllal megkeressen.
Kijelentem, hogy fenti nyilatkozatom önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában tettem meg.
Kelt: …………………………..

Ügyfél aláírása
1. sz. Melléklet
Közvetítő jelen Megbízási szerződés teljesítése során az alábbi pénzügyi intézmények képviseletét látja el:







Deutsche Leasing Hungária Zrt. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.; Cg: 01-10-044410)
Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető Bank Zrt. (1051 Budapest, József A. u. 8.; Cg: 01-10-041465)
SG Eszközfinanszírozás Magyarország Zrt. (1062 Budapest, Váci út 1-3; Cg: 01-10-044240)
Ober Pénzügyi Lízing Zrt. (1062 Budapest, Váci út 1-3. ; Cg: 01-10-045412)
UniCredit Leasing Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. ; Cg:01-10-043137
Budapest Lízing Zrt. (1138 Budapest, Váci út 193. ; Cg: 01-10-041997)
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