
TÁJÉKOZTATÁS – FÜGGETLEN KÖZVETÍTŐ ÁLTAL  
A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁS KÖZVETÍTÉSÉT MEGELŐZŐEN

Cégnév:  ...................................................................................................................................................................................................

Cégjegyzékszám / Nyilvántartási szám:  ............................................................................................................................................................

Székhely:  ...................................................................................................................................................................................................

Levelezési cím:  ...................................................................................................................................................................................................

Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank

Felügyeleti hatóság honlapja: https://www.mnb.hu/

Felügyeleti hatóság székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel. A nyilvántartás ellenőrizhető az MNB 
honlapján a https://alk.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/nyilvantartasok/penz_kozv_lekerdezo címen.

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk többes ügynökként a ....................................................................................................................................... 
és a Cofidis Magyarország Fióktelepe megbízásából, a pénzügyi intézmények nevében és javára jár el. Társaságunk és az általunk e tevékenységre 
igénybe vett, megbízási, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy által e tevékenysége során okozott kárért Társaságunk felel.

Társaságunk a megbízó pénzügyi intézmény(ek)től közvetítői díjazásban részesül, a közvetítői díj összege a tájékoztatás időpontjában nem ismert.

Társaságunk a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó – a hitel és pénzkölcsön, 
valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a pénzügyi szolgáltatás közvetítésétől elkülönülő – személyre szabott ajánlások adása (hitelta-
nácsadás) szolgál-tatást nem nyújt.

Társaságunk a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el.

Társaságunk a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő fogyasztó számára más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem 
minősülő – szolgáltatása ellenértékeként  díjat nem számít fel /  díjat számít fel.

Tájékoztatjuk, hogy a közvetítő tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személye-
sen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölheti.

A panasz elutasítása esetén fogyasztó a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény szerint a szerződés létrejöttével, érvényessé-
gével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita a Pénzügyi Békéltető Testület 
eljárását kezdeményezheti. Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának megindításának feltétele, hogy a kérelem benyújtását megelőzően a fogyasztó 
közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését vagy eredménytelenül méltányossági kérelemmel élt.

Felhívjuk figyelmét, hogy Ön jogosult tájékoztatást kérni a független közvetítőtől arról, hogy mennyiben tér el egymástól a fogyasztónak 
kínált hiteleket nyújtó pénzügyi intézmények által fizetendő díjazás mértéke.
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