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Megbízási Szerződés Hitelközvetítésre 

Amely egyrészről 

Családi és utónév:  Szül. helye, ideje:  

Születési név:  Személyi ig.:  

Anyja szül. neve:  Lakcímigazolvány:  

Állampolgárság:  Adóazonosító jel:  

Lakcím:  

Cégnév:  Cégjegyzékszám: Cg. 

Képviseli:  Adószám:  

Székhely:  

mint Ügyfél (a továbbiakban Ügyfél) 

másrészről 

a GoodDeal Agency Pénzügyi Tanácsadó Kft. (Cgj.sz: 01-09-914253, Adószám: 14665169-1-43, Székhely: 1117 

Budapest Sopron út 40., Telephely: 1111 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 16. I/2., www.gdagency.hu) képviseli Pfeffer 

Kinga ügyvezető, 

mint Közvetítő (a továbbiakban Közvetítő) között a mai napon az alábbi feltételekkel jött létre: 

 1.) Az Ügyfél jelen szerződés aláírásával megbízza a Közvetítőt, hogy az Ügyfél által választott Pénzügyi Intézménnyel 

létrejövő hitelszerződés – mely ténylegesen hitel-, kölcsön- vagy lízingszerződés - megkötése tárgyában közvetítőként 

eljárjon, ennek során az Ügyfelet a Pénzügyi Intézmény előtt teljes jogkörben képviselje, kivéve, amikor az Ügyfél 

személyesen köteles eljárni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Közvetítő nem jogosult az Ügyfél nevében a hitelszerződés 

megkötésére és a teljesítés elfogadására (a hitel/kölcsönösszeg átvételére). 

2.) A Közvetítő a Megbízást elfogadja. A Közvetítő az Ügyfélnek teljes körű tájékoztatást nyújt a hitel-közvetítéshez, a 

hitelszerződés megkötéséhez és a hitel folyósításához szükséges eljárásról és az átadandó adatokról és dokumentumokról, 

melyek átadására az Ügyfél kötelezettséget vállal. A Közvetítő köteles tevékenységéről az Ügyfelet folyamatosan 

tájékoztatni.  

3.) Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Közvetítő a Pénzügyi Intézmény által végzett hitelbírálat eredményéért nem vállal 

felelősséget, a Közvetítő csak és kizárólag a hitelszerződés közvetítését vállalja a Pénzügyi Intézmény és az Ügyfél között. 

Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a hitelszerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért a Közvetítőt 

semmilyen felelősség nem terheli. 

4.) Az Ügyfél kijelenti, hogy további pénzügyi közvetítővel szerződéses jogviszonyban nem áll, egyúttal kötelezettséget 

vállal arra, hogy a jelen megbízási szerződés teljes tartama alatt a Közvetítő által közvetítettől eltérő Pénzügyi 

Intézménynél hitelkérelmet nem terjeszt elő, a Közvetítő által közvetített Pénzügyi Intézménnyel – a Közvetítő előzetes 

írásbeli hozzájárulásának hiányában – közvetlen kapcsolatba nem lép. Az Ügyfél kötelezettséget vállal, hogy jelen 

szerződés teljes tartama alatt a Közvetítő rendelkezésre bocsátja mindazon adatokat és dokumentumokat és tájékoztatja 

mindazon igényéről, melyek a jelen szerződés teljesítéséhez szükségesek, továbbá vállalja, hogy a hitel-közvetítési 

eljárásban a Közvetítővel együttműködik (adósminősítés/hitelképesség vizsgálat, ingatlan értékbecslés, szükséges 

nyomtatványok kitöltése, stb.). Az Ügyfél a Közvetítőnek adott tájékoztatás, adatok, okiratok és dokumentumok 

tartalmának valódiságáért, hitelességéért és teljességéért büntetőjogi felelősséggel tartozik. 

5.) Megbízási díj: Felek megállapodnak, hogy  

a. a Közvetítőt 100.000 Ft (százezer forint) összegű közvetítői díj illeti meg, ha a Közvetítő által közvetített 

Pénzügyi Intézmény 

1. az Ügyfél hitelkérelmét azzal az indoklással utasítja el, mert az Ügyfél szándékosan valótlan adatot 

szolgáltatott vagy – a Közvetítő ismételt írásbeli felszólítása ellenére – elmulasztja a Közvetítő vagy 

a Pénzügyi Intézmény rendelkezésre bocsátani a hitelkérelem elbírálásához szükséges adatokat, 

dokumentumokat vagy tájékoztatást, vagy közreműködni a hitel-ügyintézésben; 
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2. az Ügyfél hitelkérelmében foglalt hitelösszegnél azért tesz kevesebb összegre folyósítási ajánlatot, 

mert az Ügyfél szándékosan valótlan adatot szolgáltatott vagy – a Közvetítő ismételt írásbeli 

felszólítása ellenére – elmulasztja a Közvetítő vagy a Pénzügyi Intézmény rendelkezésre bocsátani a 

szükséges adatokat, dokumentumokat vagy tájékoztatást, vagy közreműködni a hitel-ügyintézésben, 

feltéve, hogy az Ügyfél a hitelszerződést nem köti meg; 

3. az Ügyfél hitelkérelmében foglalt hitelösszeggel megegyező vagy azt meghaladó összegű hitel 

folyósítására tesz az Ügyfélnek ajánlatot, de az Ügyfél elmulasztja megkötni a hitelszerződést; 

b. az Ügyfél a közvetítői díjat nem köteles megfizetni, ha a Pénzügyi Intézmény a jelen szerződés 5.a.1. 

vagy 5.a.2. alpontban hivatkozott októl eltérő indokkal utasítja el a hitelkérelmet, vagy tesz a 

hitelkérelemben feltüntetettnél kisebb összeg folyósítására ajánlatot, amennyiben ez utóbbi esetben a 

hitelszerződést az Ügyfél nem köti meg. Az Ügyfél a közvetítői díjat abban az esetben sem köteles 

megfizetni, ha az 5.a pontban foglalt mulasztásért nem felelős.  

c. amennyiben az Ügyfél a közvetített Pénzügyi Intézménnyel a hitelszerződést megköti, a Közvetítőt a 

hitelszerződésben szereplő hitel/kölcsön/lízing tőkeösszege 5 %-ával, azaz öt százalékával egyenlő 

mértékű közvetítői jutalék illeti meg. A Közvetítőt a közvetítői jutalék akkor is megilleti, ha a Pénzügyi 

Intézmény az Ügyfél a hitelkérelemben feltüntetettnél kisebb összegű hitel folyósítására köt az Ügyféllel 

hitelszerződést. 

Az Ügyfél kijelenti, hogy a közvetítői jutalék mértékét elfogadja. 

A Közvetítő az Ügyfél által megkötött hitelszerződés alapján a hitel folyósításával egyidejűleg állítja ki számláját a 

közvetítői jutalékról, melyet az Ügyfél a számlában feltüntetett fizetési határidő lejártáig köteles megfizetni. A Közvetítő a 

szerződés 5. pontja szerint fizetendő közvetítői díjról a számlát a Pénzügyi Intézmény hitelkérelmet elutasító nyilatkozata 

kézhezvételével egyidejűleg, a Pénzügyi Intézmény ajánlati kötöttségének elteltét követő naptári napon, a 7.a. pont szerinti 

felmondás Közvetítő általi átvételével, továbbá a 7.b. pont szerinti felmondás kiközlésével egyidejűleg állítja ki, melyet az 

Ügyfél a számlában feltüntetett fizetési határidő lejártáig köteles megfizetni a Közvetítőnek.  

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Közvetítő jogosult az esedékességkor meg nem fizetett közvetítői díj vagy jutalék 

összege után a Ptk. 6:48 § (1) bek.-ben meghatározott késedelmi kamatot felszámítani. 

A Közvetítő tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Pénzügyi Intézménytől díjazásban nem részesül. 

6.) Felek a megbízási szerződést határozatlan időtartamra kötik. Felek megállapodnak, hogy a megbízás azon a napon 

teljesült, amikor a Közvetítő által közvetített Pénzügyi Intézmény és az Ügyfél között a hitelszerződés létrejön, a Pénzügyi 

Intézmény az Ügyfél hitelkérelmét elutasította, az Ügyfél visszautasítja a hitelszerződés megkötését, vagy a Pénzügyi 

Intézmény ajánlatában megjelölt határidő vagy időtartam, ameddig a Pénzügyi Intézmény ajánlati kötöttsége a 

hitelszerződés megkötésére fennáll, a hitelszerződés megkötése nélkül eredménytelenül eltelik. 

7.) A szerződés felmondása: 

Az Ügyfél a megbízást legkésőbb a Pénzügyi Intézmény ajánlatának a Közvetítővel való közlését megelőzően, írásban 

jogosult azonnali hatállyal 

a. rendes felmondás útján indoklás nélkül felmondani, mely esetben a Közvetítőt 100.000,- Ft összegű 

közvetítői díjnak a megbízás teljesítésével arányos része megilleti. 

b. rendkívüli felmondással, a Közvetítő szerződésszegésére alapított indoklással felmondani, mely esetben a 

Közvetítőt díjazás nem illeti meg, a már megfizetett díj az Ügyfélnek a felmondás kézhezvételével 

egyidejűleg visszajár. 

A Közvetítő legkésőbb a Pénzügyi Intézmény ajánlatának a Közvetítővel való közlését megelőzően, írásban jogosult a 

szerződést  

c. rendes felmondás útján, 8 napos felmondási idővel, indoklás nélkül felmondani, mely esetben a 

Közvetítőt díjazás nem illeti meg. 

d. rendkívüli felmondás útján az Ügyfél szerződésszegésére alapítottan azonnali hatállyal felmondani, mely 

esetben a Közvetítőt 100.000 Ft közvetítői díj megilleti. Az Ügyfél szerződésszegést követ el, ha a 

hitelkérelem kedvezőbb elbírálása érdekében szándékosan valótlan adatot vagy dokumentumot szolgáltat, 

vagy a Közvetítőt vagy a Pénzügyi Intézményt elmulasztja tájékoztatni olyan tényről vagy körülményről, 

melynek alapján a Pénzügyi Intézmény a hitelkérelmet elutasítaná vagy kedvezőtlenebbül bírálná el, 

vagy - a Közvetítő ismételt írásbeli felszólítása ellenére – elmulasztja rendelkezésre bocsátani mindazon 

adatokat és dokumentumokat vagy tájékoztatást nyújtani mindazon információról, melyek a megbízás 
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teljesítéséhez, a megalapozott hitelbírálathoz szükségesek, vagy a hitel-ügyintézési eljárásban a 

Közvetítővel nem működik együtt az adósminősítés, ingatlan értékbecslés, adatszolgáltatás körében. Az 

Ügyfél nem követ el szerződésszegést, ha a mulasztásért felelősség nem terheli. 

8.) Az Ügyfél úgy nyilatkozik, hogy a közvetített Pénzügyi Intézmény szolgáltatásait a Közvetítő közvetítésével ismerte 

meg, egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy a Pénzügyi Intézmény szolgáltatásairól, a Pénzügyi Intézmény eljárási 

rendjéről, szervezetéről, valamint az Közvetítő útján tudomására jutott információkat üzleti- és banktitokként (együttesen: 

gazdasági titok) megőrzi. 

9.) Az Ügyfél hozzájárul, hogy a Közvetítő az Ügyfél pénzügyi, gazdasági helyzetéről a közvetítés során a Pénzügyi 

Intézménytől a szükséges és elégséges adatátadást meg nem haladó mértékben információkat szerezzen. 

10.) Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Közvetítő általános szerződési 

feltételeit szabályozó Üzletszabályzata és a hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak, mely megtekinthető a 

www.gdagency.hu honlapon és a Közvetítő ügyfélszolgálati irodájában (telephelyén), illetve székhelyén. 

11.) Felek jogvita esetére kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét, feltéve, hogy a jogvita nem 

tartozik a 2016. évi CXXX tv. (Pp.) 26 § (1) bekezdése alá. 

Kelt: Budapest, 2019. _______________ 

____________________________ 

Ügyfél 

____________________________ 

GoodDeal Agency Pénzügyi Tanácsadó Kft. 

Közvetítő 

Melléklet: 

1. Azonosítási adatlap jelzálog alapú hitel vagy lízing kérelemhez 

2. Pmt. nyilatkozatok 

a. Nyilatkozat a Pmt. 8 § szerint 

b. Nyilatkozat a Pmt. 9 § szerint 

c. Nyilatkozat a Pmt. 9 § (2) bek. szerint 

d. Nyilatkozat a Pmt. 19 § (1)-(2) bek. szerint 

3. Nyilatkozat a Közvetítő részére átadott adatok és dokumentumok felhasználásához történő hozzájárulásról 

4. Meghatalmazás 

 


