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MEGBÍZÁSI ADATLAP ÉS KÖZVETÍT ŐI SZERZŐDÉS - MINTA 
 
Ügyfél  neve:  

Anyja neve:  

Születési hely, dátum:  

Adószám/adóazonosító jel:  

Állampolgárság:  

Lakcíme:  

Értesítési cím:  

E-mail cím:  

Vezetékes/mobil telefonszám:  

Hitelcél:  
Ingatlanvásárlási hitel esetén 
az ingatlan vételára: 

 

Saját erő összege:  
Igényelt hitel összege, 
futamideje: 

 

Devizanem:  
Maximális havi 
törlesztőrészlet:  

Miért választotta ezt a hitelt?  

Ügylet azonosító:  

 
Közvetít ő cégneve: Bankmonitor Partner Korlátolt Felel ősségű Társaság 

Jogállás: 2013. évi CCXXXVII. (Hpt.) 10. § (1). bek. bb) pontja szerinti többes ügynök  

Ellenőrizhetőség: 
https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/piaci-
szereplok-keresese (Magyar Nemzeti Bank nyilvántartása) 

 
Ügyfél nyilatkozatai: 

� Nyilatkozom, hogy 
a Közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőző általános tájékoztatási 
kötelezettségének eleget tett és tőle az 53/2016. NGM rendelet szerint tájékoztatást 
megkaptam. 

� Nyilatkozom, hogy 

a 2009. évi CLXIII. tv. 5. § szerinti tájékoztatást  megkaptam, beleértve a Közvetítő 
által rendelkezésemre bocsátott összehasonlítható – kielégít ő mennyiség ű, de ha 
a piacon hozzáférhet ő, legalább három – ajánlatokat és az összehasonlításhoz 
szükséges információkat, így fel tudom mérni, hogy az igénybe venni tervezett hitel 
és az esetleges kapcsolódó szolgáltatás megfelel-e az igényeimnek és a pénzügyi 
teljesítőképességemnek. 

� Nyilatkozom, hogy  

a Közvetítő részéről  
� a fogyasztói hitelszerz ődések összehasonlítására  vonatkozó általános (2009. 

évi CLXIII. tv. 1. sz. melléklete szerinti); 
� a fogyasztónak nyújtott hitel jellemz őire  vonatkozó [56/2014. NGM rendelet 

4.§ (1) szerinti]; 
� a hitelszerződések és pénzügyi lízingszerződések törleszt őrészleteinek 

változására  vonatkozó (56/2014. NGM rendelet 1 .sz. melléklete szerinti); 
� a jövedelemarányos törleszt őrészlet  és a hitelfedezeti arányok 

szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet főbb követelményeire 
vonatkozó [56/2014. NGM rendelet 4.§ (2) szerinti]; 

� felelős döntés  meghozatalára irányuló [56/2014. NGM rendelet 5. § szerinti); 
� fogyasztói kezességi szerződés / fogyasztói zálogszerződés esetén kifejezetten 

ezekre vonatkozó (56/2014. NGM rendelet 7-8. § szerinti) 
tájékoztatást megkaptam. 

� Nyilatkozom, hogy 

valamennyi adatot és információt a Közvetítő rendelkezésére bocsátottam ahhoz, 
hogy a Közvetítő az általam igényelt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozóan 
teljeskörűen tudjon tájékoztatni arról, hogy az megfelel igényeimnek és pénzügyi 
teljesítőképességemnek. 
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� Nyilatkozom, hogy 

a jelen szerződésben foglalt adataim, valamint a jelen szerződés megkötését 
megelőzően Közvetítővel közölt, rám vonatkozó tények és információk a valóságnak 
megfelelnek; továbbá megértettem és tudomásul vettem, hogy amennyiben a jelen 
szerződés megkötése körében lényeges információt Közvetítő elől elhallgattam, 
vagy arról Közvetítőt valótlanul tájékoztattam, az ebből származó mindennemű 
kárért és költségért kizárólagosan felelek. 

� Nyilatkozom, hogy 
fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén ennek feltételeiről és jellemzőiről 
szóló tájékoztatást megkaptam (a 2009. évi CLXIII. tv. a 2. sz. melléklete szerint).. 

� Nyilatkozom, hogy 
Közvetítő tájékoztatott arról, hogy pénzügyi szolgáltatásnak minősülő szolgáltatás 
közvetítéséért a Közvetítő a részemre díjazást NEM számíthat fel. 

� Nyilatkozom, hogy 
Közvetítő tájékoztatott arról, hogy pénzügyi szolgáltatásnak nem minősülő 
szolgáltatásért a Közvetítő a részemre díjazást NEM számíthat fel. 

� Nyilatkozom, hogy 
fogyasztónak nyújtott jelzáloghitelre vonatkozóan a 3/2016. NGM rendelet szerinti 
általános  tájékoztatót megkaptam (a 2009. évi CLXIII. tv 12-13. §-nak megfelelően). 

� Nyilatkozom, hogy 
fogyasztónak nyújtott jelzáloghitelre vonatkozóan a 3/2016. NGM rendelet szerinti 
személyre szóló  tájékoztatót megkaptam a 2009. évi CLXIII. tv 12-13. §-nak 
megfelelően. 

� Nyilatkozom, hogy 
a Közvetítő által az általam megadott információk alapján nyújtott tájékoztatás 
alapján, a pénzügyi kockázatok ismeretében kívánok pénzügyi szolgáltatást igénybe 
venni  

A kiemelt nyilatkozatok  tárgyát képező tájékoztatók a jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletei, melyek átvételét  
� az Ügyfél külön, valamennyi melléklet papír alapú példányának aláírásával igazolja, és / vagy 
� a jelen Szerződés aláírásával az Ügyfél igazolja, hogy ezen mellékleteket elektronikus úton, illetőleg tartós 

adathordozón megkapta, illetőleg átvette. 
1. A jelen szerződéses feltételek alapján a Bankmonitor Partner Korlátolt Felelősségű Társaság (Közvetít ő) a 
jelen szerződéssel egységes dokumentumot képező fenti megbízási Adatlapon megjelölt Ügyfél vagy ügyfelek 
(továbbiakban: Ügyfél ) számára arra vállal kötelezettséget, hogy az Ügyfél pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó 
szerződésének (folyószámla, hitel, betét) megkötése céljából adatokat, illetve szerződéses ajánlatokat gyűjt össze, mutat 
be Ügyfél számára azon, vele szerződésben álló hitelintézetektől és egyéb pénzügyi szolgáltatóktól, amelyek az Ügyfél 
igényéhez szükséges termékekkel rendelkeznek, valamint, hogy az Ügyfél igénylése esetén az Ügyfél által kiválasztott 
hitelintézetnél vagy pénzügyi szolgáltatónál eljár a kiválasztott pénzügyi szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződés 
létrehozatalának elősegítése érdekében.  
2. Ügyfél tudomásul veszi, hogy Közvetítő közreműködésével létrejövő hitelszerződés vagy egyéb pénzügyi 
szolgáltatásra irányuló megállapodás az Ügyfél és az adott hitelt vagy egyéb pénzügyi szolgáltatást nyújtó hitelintézet 
vagy más pénzügyi szervezet között jön létre. Ennek tartalmáért, a hitelintézet vagy egyéb pénzügyi szervezet általi 
teljesítéséért, esetleges későbbi módosításáért vagy feltételeiben bekövetkező bármely változásért Közvetítő nem felel.  
3. Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy Közvetítő az igénylés során rögzített személyes adatait a jogszabályok, 
Közvetítő Üzletszabályzata, Adatvédelmi szabályzata (megtalálható a bankmonitor.hu weboldalon) és a jelen szerződés 
szerinti módon és keretek között kezelje. Ügyfél hozzájárul, hogy az általa megadott címre a Közvetítő, valamint – az 
Ügyfél erre vonatkozó tiltásának hiányában – a Bankmonitor Csoport tagjai (Bankmonitor Kft, Bankmonitor Partner Kft, 
Bankmonitor Szolgáltató Kft.) az Ügyfél érdeklődésére számot tartó termékeikről és szolgáltatásaikról számára ajánlatot 
küldjenek postán vagy ilyen ajánlatról e-mailen vagy telefonon tájékoztassák. A jelen pont szerinti hozzájárulást Ügyfél 
bármikor visszavonhatja, ezt tartalmazó írásos nyilatkozatát a Közvetítő székhelyére írásos formában kell eljuttassa. 
4. Ügyfél meghatalmazza Közvetítőt, hogy az Ügyfélre vonatkozó adatokat, információkat a Központi 
Hitelinformációs Rendszerben (KHR) megismerje akár közvetlen kutatás útján, akár az igénnyel érintett pénzügyi 
szolgáltató közreműködésével. Ezen meghatalmazás nem mentesíti Ügyfelet az alól, hogy a KHR státusza 
vonatkozásában a valóságnak megfelelően tájékoztassa Közvetítőt, mely tájékoztatás valóságtartalmáért vagy annak 
valótlanságából származó következményekért a felelősség egyedül Ügyfelet terheli. Ügyfél meghatalmazza Közvetítőt, 
hogy – közvetlen kutatás esetén – az Ügyfélre vonatkozó, KHR-ben rögzített adatokról az ügyfél igényével érintett 
pénzügyi szolgáltatót tájékoztassa. 
5. Az Ügyfél panaszát Közvetítő az Üzletszabályzatot mellékletét képező Panaszkezelési szabályzata alapján 
jogosult és köteles kivizsgálni, amely a bankmonitor.hu weboldalon elérhető. 
6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Közvetítő – mellékleteivel egységes szerződést képező –
Üzletszabályzata az irányadó. Ügyfél a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az Üzletszabályzat rendelkezéseit 
megismerte, maradéktalanul megértette és tudomásul vette. 
 
Kelt:_________________________ 


