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Általános rendelkezések 

Az NN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 01-
10-041574 cégjegyzékszám alatt bejegyzett és nyilvántartott gazdasági társaság, amelynek székhelye: 
1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8., adószáma: 10492033-2-44 (a továbbiakban: NN Biztosító Zrt.). 

Az NN Biztosító Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 
(Hpt.) 6.§ (1) 90. b) és 90. e), valamint a 10. §. (1) ab) és 10.§ (1a) pontjában foglalt függő ügynökként 
jelzáloghitel közvetítői tevékenységet folytat az ERSTE Bank Hungary Zrt. (székhely: 1138 Budapest, 
Népfürdő utca 24-26. Cg.: 01-10-041054), az ERSTE Lakás-takarékpénztár Zrt. (székhely: 1138 
Budapest, Népfürdő utca 24-26. Cg: 01-10-047080), a CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve 
u. 4-14. Cg.: 01-10-041004), valamint a Raiffeisen Bank Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6., 
Cg.: 01-10-041042) (a továbbiakban együttesen Pénzügyi intézmények) megbízásából. Az NN Biztosító 
Zrt. ezen tevékenységét az általa megbízott közvetítői alvállalkozók útján látja el. 

NN Biztosító Zrt. a megbízás teljesítése során az általában elvárható gondossággal, az Ügyféllel és az 
közvetítői alvállalkozóval kölcsönösen együttműködve, a jóhiszeműség és a tisztesség polgári jogi 
követelményei szerint köteles eljárni.  

Az NN Biztosító Zrt. jogállásából eredően tevékenysége során a pénzügyi intézmények kockázatára 
önállóan kötelezettséget nem vállal, szerződést nem köt.  

Az NN Biztosító Zrt. és közvetítői alvállalkozói szerepelnek a felügyeleti hatósága, a Magyar Nemzeti 
Bank (MNB) által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásban, amely a https://intezmenykereso.mnb.hu/ 
weboldalon ellenőrizhető. Jelen üzletszabályzat célja bemutatni az NN Biztosító Zrt. és közvetítői 
alvállalkozói jelzáloghitel közvetítői tevékenységét (a továbbiakban: Üzletszabályzat).  

I. Fogalmak, meghatározások 

Az Üzletszabályzat alkalmazásában  

1. Hpt.: a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény.  

2. Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.  

3. Fhtv.: a fogyasztóknak nyújtott jelzáloghitelre vonatkozóan a 2009. évi CLXII. törvény  

4. Közvetítő: NN Biztosító Zrt. székhelye: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8., Cégjegyzékszáma: 01-
10-041574, adószáma: 10492033-2-44. A Közvetítő függő jelzáloghitel-közvetítő ügynöki 
felügyeleti engedélyének száma: H-EN-219/2017, a tevékenységi engedély kelte: 2017. március 
17. 

5. Közvetítői alvállalkozó: Hpt. 6. § (1) bekezdés 66a) pont alapján a Közvetítővel pénzügyi 
szolgáltatás közvetítése tevékenységi körében megbízási szerződést kötött jogi személy, egyéni 
cég és egyéni vállalkozó).  

6. Pénzügyi intézmények:  

ERSTE Bank Hungary Zrt székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Cégjegyzékszáma: 01-10-
041054, adószáma: 10197879-4-44. A Pénzügyi intézmény az engedélyhez kötött 
tevékenységeket a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott I-2061/2004., E-
III/669/2008, EN-III/M-614/2009, H-EN-I/1608/2012. számú engedélyekben meghatározottak 
alapján végzi. 

ERSTE Lakás-takarékpénztár Zrt. székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 
Cégjegyzékszáma: 01-10-047080, adószáma: 23397354-4-44. A Pénzügyi intézmény az 
engedélyhez kötött tevékenységeket a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott EN-
I-694/2011. számú engedélyben meghatározottak alapján végzi. 

CIB Bank Zrt székhely: 1027 Budapest, Medve utca 4-14. Cégjegyzékszáma: 01-10-041004, 
adószáma: 10136915-4-44. A Pénzügyi intézmény az engedélyhez kötött tevékenységeket a 
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott 957/1997/F, III/41.044-10/2002 számú 
engedélyekben meghatározottak alapján végzi. 

https://intezmenykereso.mnb.hu/


 

 

Raiffeisen Bank Zrt. székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6., cégjegyzékszám: 01-10-041042, 
adószám: 10198014-4-44. A Pénzügyi intézmény az engedélyhez kötött tevékenységeket a 
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott III/41.018-19/2002., H-EN-III-1047/2012. 
számú engedélyekben meghatározottak alapján végzi. 

7. Ügyfél: az a fogyasztónak minősülő természetes személy, akinek/amelynek a részére a Közvetítő 
a Pénzügyi intézmények IV. pontban meghatározott jelzálogalapú lakossági kölcsönök, illetve 
lakás-előtakarékossági szerződéssel kombinált jelzálogalapú áthidaló lakossági kölcsönök/hitelek 
közvetítését végzi. Ügyfél – a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásával – 
devizabelföldi és devizakülföldi fogyasztó egyaránt lehet.  

8. Fogyasztó: a Hpt. 6. §. (1) bekezdés 28. pont az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén 
kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy. 

9. Jelzálogalapú lakossági kölcsön: az 5 évnél hosszabb tartamú jelzálogkölcsönök, amelyek lehetnek 
állami kamattámogatott-, piaci kamatozású lakáscélú kölcsönök, áthidaló hitelek, szabad 
felhasználású jelzáloghitelek, lakás-előtakarékossági szerződéssel kombinált jelzálogalapú 
áthidaló lakossági kölcsönök/hitelek.  

10. Közvetítői tevékenység: A Hpt. 6. § (1) bekezdés 90. pont b alpont alapján a pénzügyi intézménnyel 
kötött megbízási szerződés alapján végzett pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás 
nyújtásának, ilyen szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló 
tevékenység, amelynek során a pénzügyi intézmények kockázatára önállóan kötelezettségeket 
nem vállalnak, szerződést nem kötnek. 

11. Jelzáloghitel közvetítői tevékenység: Hpt. 6. § (1) bekezdés 90. pont e) alpont alapján a Hpt. 6.§ 
(1) 90. a), b) vagy d) pontban foglalt tevékenységnek a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak 
nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó végzése. 

12. Felügyeleti szerv, felügyeleti nyilvántartás  

A Közvetítő felügyeleti szerve a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB), amelynek címe: 
1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levelezési címe: 1534 Budapest, Pf. 777., honlap címe: 
www.mnb.hu.  

Az NN Biztosító Zrt. és közvetítői alvállalkozói felügyeleti nyilvántartása a Magyar Nemzeti Bank 
honlapján az alábbi link alapján érhető el:  

www.mnb.hu Felügyelet főmenüpont, Engedélyezés és intézményfelügyelés/Piaci szereplők 
keresése/Közvetítő keresése/ Pénzpiaci közvetítők (a Hpt. 21. § (2) bekezdés alapján bejelentési 
kötelezettséggel érintettek) 

https://intezmenykereso.mnb.hu/ 

II. Az Üzletszabályzat nyilvánossága, és módosítása  

1. Az Üzletszabályzat nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti, továbbá a Közvetítő az 
Ügyfél által igényelt Jelzálogalapú lakossági kölcsönnel összefüggő tájékoztatás során azt 
ingyenesen, nyomtatott formában is vagy tartós adathordozón az Ügyfél rendelkezésére bocsátja.  

2. A Közvetítő jogosult a hatályos Üzletszabályzat rendelkezéseit kiegészíteni, továbbá azt a 
Közvetítő tevékenységére, a tevékenységét érintő jogszabályváltozásra figyelemmel egyoldalúan 
módosítani, melyet közzétesz a honlapján (www.nn.hu) és az ügyfélfogadásra nyitva álló 
helyiségeiben. A mindenkor hatályos Üzletszabályzat a Közvetítő honlapján (www.nn.hu) és az 
ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben érhető el. 

III. Közvetítői alvállalkozó igénybevétele  

1. A Közvetítő jogosult harmadik személy, alvállalkozó közreműködését igénybe venni, ha ezt a 
megbízó pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés nem tiltja. A Közvetítő a Közvetítői 
alvállalkozóért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. Ha a Közvetítői alvállalkozó felelősségét 
jogszabály korlátozza, a Közvetítő felelőssége is ehhez igazodik. A Közvetítő a Hpt. 72. § (5) 

http://www.mnb.hu/
http://www.mnb.hu/
https://intezmenykereso.mnb.hu/
http://www.nn.hu/


 

 

bekezdése rendelkezései alapján az általa megbízott közvetítői alvállalkozó személyét, valamint a 
közvetítői alvállalkozó megbízásának megszűnését két munkanapon belül bejelenti a megbízó 
Pénzügyi intézményeknek, annak érdekében, hogy a Pénzügyi intézmények teljesíteni tudják a 
Hpt. 21. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségét.  

IV. Közvetítő által közvetítendő Jelzálogalapú lakossági kölcsönök  

A Közvetítő a Közvetítői alvállalkozói közreműködésével az alábbi Jelzálogalapú lakossági 
kölcsönök közvetítését végzi a Közvetítő és Pénzügyi intézmények között fennálló megbízási 
szerződések alapján:  

Erste Bank Hungary Zrt. Jelzálogalapú lakossági kölcsönök 

Piaci kamatozású lakáscélú hitelek 

- Forint alapú Piaci kamatozású lakáscélú hitelek (vásárlás, vásárlás előbírálati igazolással, 
építés, bővítés, felújítás, korszerűsítés, saját banki lakáscélú hitel kiváltása) – 6 hónapos 
referencia kamatperiódussal, 5 éves kamatfelár periódussal 

- HUF Erste Közszféra piaci kamatozású lakáscélú hitelek (vásárlás, vásárlás előbírálati 
igazolással, építés, bővítés, felújítás, korszerűsítés, saját banki lakáscélú hitel kiváltása) – 6 
hónapos referencia kamatperiódussal, 5 éves kamatfelár periódussal 

- Forint alapú Piaci kamatozású lakáscélú hitel idegen banki lakáscélú hitel kiváltására 6 hónapos 
referencia kamatperiódussal, 5 éves kamatfelár periódussal 

- Forint alapú Erste Közszféra piaci kamatozású lakáscélú hitel idegen banki lakáscélú hitel 
kiváltására 6 hónapos referencia kamatperiódussal, 5 éves kamatfelár periódussal 

- Forint alapú Piaci kamatozású lakáscélú hitelek (bővítés, felújítás, korszerűsítés) 5 éves 
kamatperiódussal 

- Forint alapú Erste Közszféra piaci kamatozású lakáscélú hitelek (bővítés, felújítás, 
korszerűsítés) 5 éves kamatperiódussal 

- Forint alapú Piaci kamatozású lakáscélú hitelek (bővítés, felújítás, korszerűsítés) 10 éves 
kamatperiódussal 

- Forint alapú Erste Közszféra piaci kamatozású lakáscélú hitelek (bővítés, felújítás, 
korszerűsítés) 10 éves kamatperiódussal 

Áthidaló hitelek 

- Forint alapú Áthidaló hitel – 6 hónapos referencia kamatperiódussal, fix kamatfelárral 

- Forint alapú Erste Közszféra áthidaló hitel – 6 hónapos referencia kamatperiódussal, fix 
kamatfelárral 

Piaci kamatozású lakáscélú hitelek minősített fogyasztóbarát lakáshitelek 

- Forint alapú Piaci kamatozású Minősített Fogyasztóbarát lakáshitelek (vásárlás, vásárlás 
előbírálati igazolással, építés, saját és idegen banki lakáscélú hitel kiváltás) 5 éves 
kamatperiódussal 

- Forint alapú Erste Közszféra piaci kamatozású Minősített Fogyasztóbarát lakáshitelek (vásárlás, 
vásárlás előbírálati igazolással, építés, saját és idegen banki lakáscélú hitel kiváltás) 5 éves 
kamatperiódussal 

- Forint alapú Piaci kamatozású Minősített Fogyasztóbarát lakáshitelek (vásárlás, vásárlás 
előbírálati igazolással, építés, saját és idegen banki lakáscélú hitel kiváltás) 10 éves 
kamatperiódussal 

- Forint alapú Erste Közszféra piaci kamatozású Minősített Fogyasztóbarát lakáshitelek (vásárlás, 
vásárlás előbírálati igazolással, építés, saját és idegen banki lakáscélú hitel kiváltás) 10 éves 
kamatperiódussal 



 

 

 

Támogatott lakáscélú hitelek 

- Fiatalok, valamint többgyermekes családok kamattámogatott lakáshitele 

o Fiatalok, valamint többgyermekes családok kamattámogatott lakáshitele új lakás 
vásárlásra vagy építésre 1 éves kamatperiódussal jövedelem jóváírással 

o Fiatalok, valamint többgyermekes családok kamattámogatott lakáshitele 
korszerűsítésre 1 éves kamatperiódussal jövedelem jóváírással 

o Többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott lakáshitele új lakás 
vásárlására, építésére, használt lakás vásárlására, valamint tanya, birtokközpont vagy 
preferált kistelepülés területén meglévő lakás bővítésére, illetve korszerűsítésére a 
teljes futamidő alatt 5 éves kamatperiódussal 

 
Szabad felhasználású jelzáloghitel 

- Forint alapú Szabad felhasználású jelzáloghitel (szabad felhasználásra, ezen belül 
hitelkiváltásra is) 6 hónapos referencia kamatperiódusú, 5 éves kamatfelár periódussal 

- Forint alapú Erste Közszféra szabad felhasználású jelzáloghitel (szabad felhasználásra, ezen 
belül hitelkiváltásra is) 6 hónapos referencia kamatperiódussal, 5 éves kamatfelár periódussal 

- Forint alapú szabad felhasználású jelzáloghitel (szabad felhasználásra, ezen belül 
hitelkiváltásra is)  5 éves kamatperiódussal 

- Forint alapú Erste Közszféra szabad felhasználású jelzáloghitel (szabad felhasználásra, ezen 
belül hitelkiváltásra is) 5 éves kamatperiódussal 

- Forint alapú szabad felhasználású jelzáloghitel (szabad felhasználásra, ezen belül 
hitelkiváltásra is) 10 éves kamatperiódussal 

- Forint alapú Erste Közszféra szabad felhasználású jelzáloghitel (szabad felhasználásra, ezen 
belül hitelkiváltásra is) 10 éves kamatperiódussal 

- Forint alapú Piaci kamatozású lakáscélú hitelek (vásárlás, vásárlás előbírálati igazolással, 
építés, bővítés, felújítás, korszerűsítés, saját és idegen banki lakáscélú hitel kiváltása) 15 éves 
fix kamattal 
 

- Forint alapú Erste Közszféra piaci kamatozású lakáscélú hitelek (vásárlás, vásárlás előbírálati 
igazolással, építés, bővítés,felújítás, korszerűsítés, saját és idegen banki lakáscélú hitel 
kiváltása) 15 éves fix kamattal 

 
- Forint alapú Piaci kamatozású Minősített Fogyasztóbarát lakáshitelek (vásárlás, vásárlás 

előbírálati igazolással, építés, saját és idegen banki lakáscélú hitel kiváltás) 15 éves fix kamattal 
 

- Forint alapú Erste Közszféra piaci kamatozású Minősített Fogyasztóbarát lakáshitelek (vásárlás, 
vásárlás előbírálati igazolással, építés, saját és idegen banki lakáscélú hitel kiváltás) 15 éves fix 
kamattal 
 

  



 

 

ERSTE Lakás-takarékpénztár Zrt.  

Áthidaló jelzálogalapú lakáskölcsönök 

 

CIB Bank Zrt. 

- CIB UNO Lakáskölcsön (HUF) 1 éves kamatperiódussal 

- CIB UNO Szabad Felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön 1 éves kamatperiódussal 

- CIB Végig Fix Lakáskölcsön (HUF) 10, illetve 15 éves futamidővel 

- CIB Végig Fix Szabad Felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön (HUF) 10, illetve 15 éves 
futamidővel 

- CIB Otthonteremtési kamattámogatott hitel 

- CIB Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel – (HUF) 5, illetve 10 éves kamatperiódussal 

- CIB 5 vagy 10 éves kamatperiódusú Szabad felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön 

- Családi Otthonteremtési Kedvezmény és adó-visszatérítési támogatás 

- CIB 5 vagy 10 éves kamatperiódusú Új építésű Lakáshitel – (HUF) 

 

Raiffeisen Bank Zrt. Jelzálogalapú lakossági kölcsönök 

- Raiffeisen Otthonteremtési Kamattámogatott Kölcsön új és használt lakás vásárlásra, 
jelzálogjog fedezete mellett, forint alapon 5 éves kamatperiódusokra rögzített kamatozás 

- Raiffeisen Lakáshitel, referenciakamathoz kötött kamatozás (változó kamatozás) - 6 havi 
BUBOR 

- Raiffeisen Lakáshitel 5 éves kamatperiódusokra rögzített kamatozás  

- Raiffeisen Lakáshitel 10 éves kamatperiódusokra rögzített kamatozás  

- Raiffeisen Lakáshitel - Raiffeisen MindigFIX 5 Lakáshitel 5 éves futamidő végéig fix kamatozás  

- Raiffeisen Lakáshitel - Raiffeisen MindigFIX 10 Lakáshitel 10 éves futamidő végéig fix 
kamatozás  

- Raiffeisen Lakáshitel - Raiffeisen MindigFIX 15 Lakáshitel 15 éves futamidő végéig fix 
kamatozás  

- Egyetlen Hitel Lakáscélú hitel kiváltására Referenciakamathoz kötött kamatozás (változó 
kamatozás) - 6 havi BUBOR 

- Egyetlen Hitel Lakáscélú hitel kiváltására 5 éves kamatperiódusokra rögzített kamatozás  

- Egyetlen Hitel Lakáscélú hitel kiváltására 10 éves kamatperiódusokra rögzített kamatozás  

- Egyetlen Hitel Lakáscélú hitel kiváltására -Raiffeisen MindigFIX 5 Raiffeisen Egyetlen hitel - 
Lakáscélú hitel kiváltására 5 éves futamidő végéig fix kamatozás  

- Egyetlen Hitel Lakáscélú hitel kiváltására -Raiffeisen MindigFIX 10 Raiffeisen Egyetlen hitel - 
Lakáscélú hitel kiváltására 10 éves futamidő végéig fix kamatozás  

- Egyetlen Hitel Lakáscélú hitel kiváltására -Raiffeisen MindigFIX 15 Raiffeisen Egyetlen hitel - 
Lakáscélú hitel kiváltására 15 éves futamidő végéig fix kamatozás  

- Egyetlen Hitel Szabad felhasználású hitel kiváltására Referenciakamathoz kötött kamatozás 
(változó kamatozás) - 6 havi BUBOR 

- Egyetlen Hitel Szabad felhasználású hitel kiváltására 5 éves kamatperiódusokra rögzített 
kamatozás  

- Egyetlen Hitel Szabad felhasználású hitel kiváltására 10 éves kamatperiódusokra rögzített 



 

 

kamatozás  

- Egyetlen Hitel Szabad felhasználású hitel kiváltására - Raiffeisen MindigFIX 5 Raiffeisen 
Egyetlen hitel - Szabad felhasználású hitel kiváltására 5 éves futamidő végéig fix kamatozás 

- Egyetlen Hitel Szabad felhasználású hitel kiváltására - Raiffeisen MindigFIX 10 Raiffeisen 
Egyetlen hitel - Szabad felhasználású hitel kiváltására 10 éves futamidő végéig fix kamatozás  

- Egyetlen Hitel Szabad felhasználású hitel kiváltására - Raiffeisen MindigFIX 15 Raiffeisen 
Egyetlen hitel - Szabad felhasználású hitel kiváltására 15 éves futamidő végéig fix kamatozás  

- Raiffeisen Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel 5 éves kamatperiódusokra rögzített 
kamatozás  

- Raiffeisen Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel 10 éves kamatperiódusokra rögzített 
kamatozás  

- Raiffeisen Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel - Raiffeisen MindigFIX 5 Minősített 
Fogyasztóbarát Lakáshitel 5 éves futamidő végéig fix kamatozás  

- Raiffeisen Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel - Raiffeisen MindigFIX 10 Minősített 
Fogyasztóbarát Lakáshitel 10 éves futamidő végéig fix kamatozás  

- Raiffeisen Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel - Raiffeisen MindigFIX 15 Minősített 
Fogyasztóbarát Lakáshitel 15 éves futamidő végéig fix kamatozás  

- Raiffeisen Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel Lakáscélú hitel kiváltására 5 éves 
kamatperiódusokra rögzített kamatozás  

- Raiffeisen Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel Lakáscélú hitel kiváltására 10 éves 
kamatperiódusokra rögzített kamatozás  

- Raiffeisen Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel Lakáscélú hitel kiváltására - Raiffeisen 
MindigFIX 5 Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel Lakáscélú hitel kiváltására 5 éves futamidő 
végéig fix kamatozás  

- Raiffeisen Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel Lakáscélú hitel kiváltására - Raiffeisen 
MindigFIX 10 Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel Lakáscélú hitel kiváltására 10 éves futamidő 
végéig fix kamatozás  

- Raiffeisen Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel Lakáscélú hitel kiváltására - Raiffeisen 
MindigFIX 15 Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel Lakáscélú hitel kiváltására 15 éves futamidő 
végéig fix kamatozás  

V. A Közvetítői és a Közvetítői alvállalkozó tevékenysége 

1. A Közvetítő és közvetítői alvállalkozó az Ügyfélnek ajánlható pénzügyi szolgáltatási szerződések 
megkötésének előkészítésében a tőle elvárható legmagasabb szintű szakmai gondossággal vesz 
részt, melynek keretében az Ügyfél megalapozott döntéshozatalát köteles segíteni. 

2. A Közvetítői alvállalkozónak megvizsgálja, hogy az Ügyfelek a velük szemben előzetesen 
támasztott követelményeknek megfelelnek-e és, hogy az Ügyfél által benyújtott dokumentumok 
szabályszerűen kerültek aláírásra, az érintett dokumentumot minden érintett személy aláírta.  

3. A Közvetítői alvállalkozó az ügyféltől bármilyen dokumentumot, nyomtatványt, adatot stb. 
kizárólag akkor vehet át, illetve rögzíthet, majd továbbíthat a Pénzügyi intézményeknek, 
amennyiben  

- az 1/A. számú melléklet szerinti “Tájékoztató és nyilatkozat Erste Bank Hungary Zrt. pénzügyi 
szolgáltatásának közvetítéséhez” c. nyomtatványt az Ügyfél teljes bizonyító erejű magánokirati 
formában (két tanú által hitelesítve) aláírta,  

 - az 1/B. számú melléklet szerinti „Tájékoztató és nyilatkozat Erste Lakástakarék Zrt. Áthidaló 
kölcsön/hitel termékeinek közvetítéséhez” c. nyomtatványt az Ügyfél teljes bizonyító erejű 
magánokirati formában (két tanú által hitelesítve) aláírta.  



 

 

- az 1/C. számú melléklet szerinti „Függő Ügynök által közvetítés előtt adott tájékoztatás 
jelzáloghitel termék” c. nyomtatványt aláírta (CIB Bank minta). 

- az 1/D. számú melléklet szerinti „Függő Ügynök által közvetítés előtt adott tájékoztatás” c. 
nyomtatvány aláírta (Raiffeisen Bank minta) 

4. Közvetítő és a Közvetítői alvállalkozó a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésére 
irányuló kérelmen, vagy bármilyen más nyomtatványon szereplő aláírásával csak azt tanúsítja, 
hogy az az ügyfél nyilatkozatát tartalmazza, és azt a Pénzügyi intézmények részére történő 
továbbítás, átadás céljából átvette, továbbá amennyiben a benyújtásra kerülő okiratokról, 
nyilatkozatokról másolati példány kerül becsatolásra, akkor azt is tanúsítja, hogy a másolat az 
eredeti okirattal, nyilatkozattal megegyező. Az Ügyfél által adott bármely írásbeli jognyilatkozat 
Közvetítő és a Közvetítői alvállalkozó általi átvétele nem jelenti a Pénzügyi intézmények 
tudomásszerzését. 

5. A Jelzálogalapú lakossági kölcsön közvetítését megelőzően a Közvetítői alvállalkozó tőle elvárható 
szakmai alapossággal köteles az Ügyfél tájékoztatása alapján felmérni Ügyfél banki termék iránti 
valós igényét és azt, hogy megfelelhet-e a bank aktuális igényjogosultsági, bírálati feltételeinek. 

6. A Közvetítői alvállalkozó az Ügyfél által kiválasztott hitel vonatkozásában a hitelszerződés 
megkötése előtt tájékoztatja az Ügyfelet a fogyasztóknak nyújtott jelzáloghitelre vonatkozóan a 
2009. évi CLXII. törvény (Fhtv) törvényben, továbbá a pénzügyi szolgáltatást közvetítő előzetes 
tájékoztatási kötelezettségeinek általános szabályairól szóló 53/2016. (XII. 21.) NGM rendeletben, 
valamint a fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról szóló 
56/2014. (XII. 31.) NGM rendeletben, és a jelzáloghitelre vonatkozó tájékoztatás szabályairól szóló 
3/2016. (I. 7.) NGM rendeletben meghatározottak szerint.  

7. Közvetítői alvállalkozó segítséget nyújt az Ügyfél részére a kiválasztott új, vagy használt lakás 
megvásárlásához, illetve cseréjéhez vagy a lakás felújításához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez, 
valamint szabad felhasználású jelzáloghitelhez szükséges hitelfelvétellel kapcsolatos 
ügyintézésben. Összeállítja a hitelkérelmi dokumentációt és benyújtja a Közvetítővel megbízási 
jogviszonyban álló Pénzügyi intézményekhez. A hitelügyintézés a hitelkérelemnek a Pénzügyi 
intézmények által történő elbírálásáig tart. 

8. Ügyfél köteles a Közvetítői alvállalkozó által megjelölt, a megbízás teljesítéséhez szükséges 
dokumentumokat a Közvetítői alvállalkozó által meghatározott időpontig a Közvetítői alvállalkozó 
rendelkezésére bocsátani.  

9. Ügyfél felelős azért, hogy az általa nyújtott információk és adatok pontosak, helytállóak és a 
valóságnak megfelelnek, valamint az Ügyfél által a Közvetítői alvállalkozó részére bemutatott, 
illetve a Közvetítői alvállalkozó rendelkezésére bocsátott dokumentumok valódiak, érvényesek és 
hitelesek. Ügyfél vállalja, hogy a hitelfelvétellel kapcsolatos ügyintézés és a hitelkérelmi 
dokumentáció összeállítása során nem közöl valótlan adatokat a Közvetítői alvállalkozóval és a 
hitelügyintézés későbbi szakaszaiban is kizárólag valódi, érvényes és hiteles dokumentumokat 
bocsát a Közvetítői alvállalkozó rendelkezésére.  

10. Közvetítő és a Közvetítői alvállalkozó kizárólag az Ügyfél által közölt adatok és az Ügyfél által 
rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján végzi tevékenységét, ezért a Közvetítő a 
valóságnak nem megfelelő adatok és dokumentumok következtében felmerült 
eredménytelenségért nem tartozik felelősséggel.  

11. Közvetítő és a Közvetítői alvállalkozó a megbízás teljesítése körében tudomására jutott 
információkat üzleti és banktitokként kezeli, mely kötelezettség az általa nyújtott szolgáltatás 
megszűnését követően is fennmarad.  

12. A Közvetítő és a Közvetítői alvállalkozó Jelzálogalapú lakossági kölcsön közvetítői tevékenységére 
vonatkozó részletes leírást a 4/A., 4/B., 4/C. és a 4/D. számú melléklet tartalmazza.   

VI. A kapcsolattartás formája  

1. A Közvetítő és az Ügyfél írásbeli-, személyes-, telefonos-, elektronikus (közvetlen számítógépes, 



 

 

illetve internetes) úton tartja egymással a kapcsolatot. A Közvetítő és az Ügyfél közötti 
kapcsolattartás nyelve – eltérő megállapodás hiányában – a magyar.  

VII. Az Ügyfél-tájékoztatás szabályai  

1. A Közvetítő a Jelzálogalapú lakossági kölcsön közvetítését megelőzően az Ügyfél részére írásban 
vagy más tartós adathordozón tájékoztatást ad: 

a) a cégnevéről, székhelyéről, levelezési címéről és felügyeleti hatóságának megjelöléséről, 

b) a felügyeleti nyilvántartásról, amelyben szerepel és annak módjáról, ahogyan 
nyilvántartását ellenőrizni lehet, 

c) arról, hogy függő közvetítőként a megbízó nevében és javára jár el, a megbízó érdekeit 
képviseli a Pénzügyi intézmények nevének feltüntetésével, 

d) arról, hogy a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötéséért közvetítői díjazásban 
részesül és 

da) ha ismert annak összegéről, 

db) ha nem ismert a tájékoztatás időpontjában, jelzáloghitel közvetítése esetén arról, 
hogy a tényleges díj a személyre szóló tájékoztatóban fog szerepelni, 

e) arról, hogy nyújt-e hiteltanácsadást, valamint 

f) a közvetítővel kapcsolatos panasz kezeléséről, valamint fogyasztó esetében a Pénzügyi 
Békéltető Testület eljárásának igénybevételére vonatkozó lehetőségről. 

g) arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő fogyasztó számára más - 
pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő - szolgáltatása ellenértékeként díjat 
számít-e fel. 

A jelen pontban meghatározott tájékoztató egy-egy mintapéldánya jelen Üzletszabályzat 1/A, 
1/B., 1/C., és a 1/D. számú mellékletében található. 

2. Az Közvetítő és Közvetítői alvállalkozója a hitelszerződés megkötését megelőzően a fogyasztó 
részére köteles olyan felvilágosítást adni, amelynek alapján a fogyasztó felmérheti, hogy az 
igénybe venni tervezett hitel és - ha kapcsolódó szolgáltatás nyújtására is sor kerül - a 
kapcsolódó szolgáltatás megfelel-e az igényeinek és a pénzügyi teljesítőképességének. Ennek 
során az Közvetítő Közvetítői alvállalkozója a fogyasztó rendelkezésére bocsátja a különböző 
ajánlatok összehasonlításához szükséges információkat annak érdekében, hogy a fogyasztó 
megalapozott döntést hozhasson a hitelszerződés esetleges megkötése tekintetében.  

3. A 2. pont szerinti felvilágosításnak mindenekelőtt ki kell terjednie az ajánlott termékek 
legfontosabb jellemzőire, a fogyasztó pénzügyi helyzetére gyakorolt hatására és a fizetés 
elmulasztásának következményeire, így különösen a késedelmi kamatra, a hitel felmondására 
és a biztosítékok érvényesítésére.  

4. A 2. pont szerinti felvilágosítást tömör és informatív módon úgy kell nyújtani, hogy az a 
fogyasztó számára érthető és áttekinthető legyen, reprezentatív példákkal ábrázolt módon 
mutassa be, hogy a hitelfelvétel törlesztése a jövedelmi viszonyaihoz, illetve annak esetleges 
változásához képest milyen terhet jelent, és hogy a törlesztés során milyen további 
kockázatokkal kell számolnia, ideértve a kamat- és az árfolyamkockázatot is.  

5. A 2. pont szerinti felvilágosítás során egyértelmű általános tájékoztatást kell nyújtani a 
hitelfelvétel folyamatáról, továbbá a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi hatósági 
jogköréről és a Pénzügyi Békéltető Testületnek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény 
szerinti pénzügyi fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezésében betöltött szerepéről.  

6. Ha kapcsolódó szolgáltatás nyújtására is sor kerül, a 2. pont szerinti felvilágosításnak ki kell 
terjednie  

a) arra, hogy az összekapcsolt szolgáltatások viszonya járulékos vagy önálló, valamint  



 

 

b) az egyes szerződések felmondásának körülményeire is. 

7. Az Közvetítő és a Közvetítői alvállalkozó tájékoztatja arról az Ügyfelet, hogy jelzáloghitel 
igénylése esetén a hitelezőre nézve kötelező ajánlat megtételekor a szerződés tervezetét a 
fogyasztó kérése nélkül is legalább három nappal a tervezett szerződéskötést megelőzően a 
fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. Az Ügyfél a három nap leteltéig az ajánlatot nem 
fogadhatja el. A hitelező ajánlati kötöttsége a szerződéstervezet fogyasztó részére történő 
rendelkezésre bocsátásától számított tizenöt napig áll fenn.  

8. A Közvetítői alvállalkozó a fogyasztónak nyújtott hitelszerződést megkötését megelőzően Fhtv. 
és a jelzáloghitelre vonatkozó tájékoztatás szabályairól szóló 3/2016. (I. 7.) NGM rendelet (a 
továbbiakban NGM rendelet) szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint köteles megadni. 

a) A Közvetítői alvállalkozó azt megelőzően, hogy az Ügyfelet bármilyen hitelszerződés 
vagy ajánlat kötné, kellő időben köteles papíron, más tartós adathordozón vagy 
elektronikus úton egyértelmű és érthető általános tájékoztatást (a továbbiakban: 
általános tájékoztatás) nyújtani az Ügyfélnek az NGM rendelet 1 számú mellékletében 
meghatározottak szerint. A jelzáloghitelekről szóló általános tájékoztatás egy 
mintapéldánya jelen Üzletszabályzat 2/A., 2/B., 2/C. és a 2/D számú mellékletében 
található. 

b) A Közvetítői alvállalkozó az általános tájékoztatást követően, de még a szerződéskötés 
előtt papíron vagy más tartós adathordozón személyre szóló tájékoztatást (a 
továbbiakban: személyre szóló tájékoztatás) nyújt az Ügyfélnek az NGM rendelet 2. 
számú mellékletben meghatározott adattartalommal, mely személyre szóló tájékoztató 
tartalma függ az Ügyfél által megadott adatoktól, választott konstrukciótól. A 
jelzáloghitellel kapcsolatos személyre szóló tájékoztatás egy mintapéldánya jelen 
Üzletszabályzat 3/A., 3/B., 3/C., és 3/D számú mellékletében található.  

A személyre szóló tájékoztatást haladéktalanul el kell készíteni és át kell adni a 
fogyasztónak, amint a fogyasztó megadta a szükséges információkat a jelzáloghitellel 
összefüggő igényeiről, pénzügyi helyzetéről és az általa előnyben részesített 
feltételekről, még mielőtt a fogyasztót a hitelszerződéssel kapcsolatban ajánlati 
kötöttség terhelné. 

c) A 8. a) és b) pontban meghatározott tájékoztatókat a Közvetítői alvállalkozó Erste Bank 
Hungary Zrt. jelzálogalapú lakossági kölcsön esetén a Pénzügyi intézmény által a 
Közvetítő rendelkezésére bocsátott partner oldalán (www.erstepartner.hu) 
megtalálható, mindenkor aktuális kalkulátorából online köteles előállítani, illetve Erste 
Lakást-takarékpénztár Zrt. lakás-előtakarékossági szerződéssel kombinált jelzálogalapú 
áthidaló lakossági kölcsönök/hitelek esetén a Pénzügyi intézmény által elektronikus 
úton továbbított, a Közvetítő rendelkezésére bocsátott offline kalkulátorából köteles 
előállítani, továbbá a CIB Bank Zrt. jelzálogalapú lakossági kölcsön esetén a Pénzügyi 
intézmény által a Közvetítő rendelkezésére bocsátott partner oldalán 
(https://www.cib.hu/partnerportal/index) megtalálható mindenkor aktuális 
kalkulátorából online köteles előállítani, valamint a Raiffeisen Bank Zrt. jelzálogalapú 
lakossági kölcsön esetén a Pénzügyi intézmény által a Közvetítő rendelkezésére 
bocsátott partner oldalán (www.raiffeisen.hu/partner) megtalálható, valamint a 
Közvető rendelezésére bocsátott offline kalkulátorból köteles előállítani.  

VIII. A Közvetítő felelőssége  

1. Közvetítő a munkavállalója, közvetítői alvállalkozója által az ügynöki tevékenysége során, 
különösen, de nem kizárólagosan az Ügyfélnek az ügynöki tevékenysége során adott téves 
tanácsadásával, valamint az Ügyféltől átvett és a Pénzügyi intézmények felé átadásra kerülő 
iratok, dokumentumok és nyilatkozatok késedelmes továbbításával az Ügyfélnek okozott károkért 
a Pénzügyi intézmények felelnek, a Közvetítő ugyanakkor köteles a Pénzügyi intézmények által 
jogerős ítélet alapján megfizetett vagy egyéb módon megtérített kár összegét a Pénzügyi 
intézményeknek megtéríteni. 

http://www.erstepartner.hu/
https://www.cib.hu/partnerportal/index
http://www.raiffeisen.hu/partner


 

 

2. A Közvetítő a Pénzügyi intézmények felé teljes körű és feltétlen felelősséggel tartozik valamennyi, 
az ügynöki tevékenység ellátásában közreműködő munkavállalója, munkatársa, közvetítői 
alvállalkozója és a tevékenységben részt vevő egyéb személyek eljárásáért függetlenül a Közvetítő 
és ezen személyek között fennálló jogviszony típusától. 

3. A Közvetítő rendelkezik az függő jelzáloghitel-közvetítői tevékenység folytatásához elvárt mértékű 
szakmai felelősségbiztosítással. 

4. A Közvetítő tevékenyégével az ügyfélnek okozott károk vonatkozásában a kártérítési igényt a 
károsult a Pénzügyi intézményeknek vagy a Közvetítőnek jogosult benyújtani. 

IX. Adatvédelem és adatkezelés  

1. Ügyfél a Tájékoztató és nyilatkozat Erste Bank Hungary Zrt. pénzügyi szolgáltatásának 
közvetítéséhez c. nyomtatványban, illetve a Tájékoztató és nyilatkozat Erste Lakástakarék Zrt. 
Áthidaló kölcsön/hitel termékeinek közvetítéséhez c. nyomtatványban, a CIB Bank Zrt. esetében 
a „Függő Ügynök által közvetítés előtt adott tájékoztatás jelzáloghitel termék” c. nyomtatványban, 
valamint a Raiffeisen Bank Zrt. esetében „Függő ügynök által közvetítés előtt adott tájékoztatás” 
c. nyomtatványban aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Közvetítő rendelkezésére 
bocsátott dokumentumokon, igazolásokon, nyomtatványokon, bármely formában létrejött 
személyes-, és hiteladatait a Pénzügyi intézmények adatfeldogozójaként nyilvántartja és kezeli.  

2. A Közvetítő az Ügyfél adatait az Ügyfél felhatalmazása alapján továbbítja a meghatározott 
Pénzügyi intézmény részére.  

X. A Jelzálogalapú lakossági kölcsönre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció  

1. A Jelzálogalapú lakossági kölcsönre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció során Közvetítő a 
Pénzügyi intézmények által jóváhagyott a vonatkozós jogszabályoknak megfelelő kommunikációs 
anyagot használhatja fel.  

2. A Közvetítő a Jelzálogalapú lakossági kölcsönre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban 
köteles feltüntetni, hogy kinek a képviseletében jár el. 

XI. A hitelképesség vizsgálata  

1. A Közvetítő és a Közvetítői alvállalkozó az ügynöki tevékenysége során nem tehet olyan 
jognyilatkozatot az ügyfelek felé, amellyel garantálja pénzügyi szolgáltatás nyújtását, pénzügyi 
szolgáltatásra irányuló szerződés megkötését, hitel/kölcsön folyósítását, valamint pozitív 
bonitásvizsgálatot. A hitelképesség, ügyfélminősítés, igényjogosultság kérdésében kizárólag a 
Pénzügyi intézmény jogosult dönteni és az Ügyfél felé a döntésről nyilatkozatot, hivatalos 
tájékoztatást adni. 

XII. A Közvetítő díjazása  

1. Közvetítő a Jelzálogalapú lakossági kölcsön közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a Közvetítővel 
megbízási jogviszonyban álló Pénzügyi intézményektől fogadhat el. A Közvetítői alvállalkozó a 
Jelzálogalapú lakossági kölcsön közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a Közvetítőtől fogadhat el. 

2. A Közvetítő az Ügyfél felé semmilyen jogcímen, semmilyen tevékenység ellenértékeként nem 
támaszthat díj igényt, illetve az Ügyféltől semmilyen jogcímen, semmilyen tevékenység 
ellenértékeként nem fogadhat el megbízási díjat.  

3. A közvetítői díj időbeni ütemezése arányos a közvetített pénzügyi szolgáltatás futamidejével, 
valamint szerződésszerű teljesítésével. Jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végző a Közvetítőt 
megillető közvetítői díj mértéke nem haladhatja meg az adott jelzáloghitel folyósításakor, illetve 
ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízing nyújtásakor meghatározott tőketartozás (pénzügyi lízing 
esetében ideértve a maradványértéket is) kettő százalékát. Fennálló jelzáloghitel-szerződés, 
illetve ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízingszerződés módosítása során eljáró Közvetítő 



 

 

tekintetében a közvetítői díj mértéke nem haladhatja meg a jelzáloghitel-szerződés 
módosításakor fennálló tőketartozás, illetve lízingszerződés alapján fennálló tartozás (ideértve a 
maradványértéket is) kettő százalékát. A Közvetítő a megbízó Pénzügyi intézmények felé 
közvetítői díjat kizárólag az egyedi jelzáloghitelek és lízingszerződések alapján, egyedileg 
számíthat fel, egyéb módon (így különösen a folyósított állomány alapján) további díjazást nem 
számíthat fel. 

4. A 3. pont vonatkozásában közvetítői díjnak kell tekinteni minden olyan pénzben vagy 
természetben juttatott további térítést, amelyet a Közvetítő vagy a közvetítővel kapcsolatban álló 
harmadik személy a pénzügyi szolgáltatást nyújtó személytől, pénzügyi szolgáltatást nyújtó 
személy felett ellenőrző befolyással rendelkező személytől vagy az utóbbi ellenőrző befolyása 
alatt álló más személytől kap bármely pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, 
befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő 
jogviszony alapján, ide nem értve, ha a közvetítő és a pénzügyi szolgáltatást nyújtó személy között 
ellenőrző befolyásnak minősülő kapcsolat áll fenn, vagy mindketten ugyanazon pénzügyi 
intézmény ellenőrző befolyása alatt állnak. 

XIII. A Közvetítői alvállalkozók végzettsége 

1. A Közvetítő által megbízott közvetítői alvállalkozók (valamint a tevékenységet irányító szakmai 
vezetők) a jelzáloghitel közvetítése kapcsán végzettségük tekintetében megfelelnek a 462/2015. 
(XII.29) Kormányrendelet 4. §-ában foglalt elvárásoknak. A Közvetítő a Pénzügyi intézmények által 
átadott oktatási anyag alapján éves gyakorisággal a közvetítői alvállalkozók számára jelzáloghitel 
közvetítésével összefüggő belső képzést szervez, amelyen a közvetítői alvállalkozók számára a 
részvétel és a vizsga kötelező. A közvetítői alvállalkozó megbízási szerződése, értékesítési 
jogosultsága megszűnik, amennyiben az oktatáson nem vesz részt és/vagy a vizsgája sikertelen. 

XIV. A Közvetítő tevékenysége a megbízó Pénzügyi intézmények felé  

1. A Közvetítő Jelzálogalapú lakossági kölcsönre vonatkozó jelzáloghitel közvetítői tevékenységét a 
megbízó Pénzügyi intézményekkel kötött szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek alapján 
folytatja.  

XV. A Közvetítő tevékenységére vonatkozó panaszok kezelése 

Az Ügyfél a Közvetítő és a Közvetítői alvállalkozó Jelzálogalapú lakossági kölcsön közvetítésével 
kapcsolatos panaszával a Pénzügyi intézményekhez fordulhat az alábbi elérhetőségeken: 

 

1. ERSTE Bank Hungary Zrt. 

Személyesen bármely fiókjában, a nyitvatartási időben  

Telefonon banki munkanapokon (hétfőtől péntekig) 07:00 és 21:00 között a Telebank hívószámán, 
amely a www.erstebank.hu oldalon érhető el. 

Lakossági ügyfelek esetén belföldről és külföldről: +36 1 298 0222 

Amennyiben az Ügyfél valamely elektronikus banki szolgáltatás (Erste NetBank, Erste MobilBank, 
Erste Elektra, Erste Multicash) igénybevételére jogosult, úgy írásban az elektronikus banki 
rendszeren vagy felületen a Pénzügyi intézmény részére eljuttatott elektronikus levélben is 
megküldheti észrevételeit. 

Postai úton a lakossági vagy vállalati panaszkezelés címezve: 

ERSTE BANK HUNGARY ZRT., 1138 Budapest Népfürdő u. 24-26. 

A Bank elektronikus levélcímére megküldött e-mail-ben is jelezheti panaszát: 
erste@erstebank.hu. 

Lakossági ügyfél esetén a +36 1 219 4784 faxszámra is elküldheti észrevételét. 

http://www.erstebank.hu/


 

 

2. ERSTE Lakás-takarékpénztár Zrt.  

Személyesen bármely fiókjában, a nyitvatartási időben  

Telefonon banki munkanapokon (hétfőtől péntekig) 07:00 és 21:00 között a Telebank hívószámán,  
amely a www.erstebank.hu oldalon érhető el. 

Lakossági ügyfelek esetén belföldről és külföldről: +36 1 298 0222 

Amennyiben az Ügyfél valamely elektronikus banki szolgáltatás (Erste NetBank, Erste MobilBank, 
Erste Elektra, Erste Multicash) igénybevételére jogosult, úgy írásban az elektronikus banki 
rendszeren vagy felületen a Pénzügyi intézmény részére eljuttatott elektronikus levélben is 
megküldheti észrevételeit. 

Postai úton a lakossági vagy vállalati panaszkezelés címezve: 

ERSTE BANK HUNGARY ZRT., 1138 Budapest Népfürdő u. 24-26. 

A Bank elektronikus levélcímére megküldött e-mail-ben is jelezheti panaszát: 
erste@erstebank.hu. 

Lakossági ügyfél esetén a +36 1 219 4784 faxszámra is elküldheti észrevételét. 

 

3. CIB Bank Zrt. 

Személyesen bármely fiókjában, a nyitvatartási időben  

Telefonon keresztül a nap 24 órájában a CIB24 hívószámán a +36 1 4 242 242.  

Postai úton a Panaszkezelés és Minőségbiztosítási Osztálynak címezve: 

CIB Bank Zrt., 1537 Budapest, Pf. 394. 

A CIB Bank Zrt. elektronikus levélcímére megküldött e-mail-ben is jelezheti panaszát: cib@cib.hu. 

Lakossági ügyfél esetén a +36 1 489 6957 faxszámra is elküldheti észrevételét. 

A Pénzügyi intézmény panaszkezelési szabályaira vonatkozó tájékoztatás a www.cib.hu honlapon 
érhető el. 

 

4. Raiffeisen Bank Zrt.  

Személyesen bármely fiókjában, a nyitvartási időben.  

Telefonon keresztül a nap 24 órájában a Raiffeisen Direkt 06-80-488-588 

Postai úton a Központi Panaszkezelési Csoportnak címezve: 

Budapest 1700 vagy 1054 Budapest, Akadémia u. 6., 

A Raiffeisen Bank Zrt. elektronikus levélcímére megküldött e-mail-ben is jelezheti panaszát: 
info@raiffeisen.hu 

Amennyiben az Ügyfél a panaszát a Közvetítőhöz, vagy a Közvetítői alvállalkozóhoz juttatja el, azt 
a Közvetítő, illetve a Közvetítői alvállalkozó 2 munkanapon belül továbbítja a Pénzügyi 
intézményeknek, és tájékoztatja az Ügyfelet a továbbítás tényéről a Közvetítő Panaszkezelési 
szabályzatában meghatározottak szerint, amely elérhető a www.nn.hu honlapon. 

XVI. A hitelszerződésre vonatkozó szerződési feltételek 

1. A Jelzálogalapú lakossági kölcsönre vonatkozó hitelszerződés feltételeit az Ügyféllel megkötendő 
hitelszerződés, valamint a Pénzügyi intézmények vonatkozó Hirdetményei tartalmazzák. A 
Hirdetmények elérhetőek a www.erstebank.hu, www.cib.hu és a www.raiffeisen.hu honlapon.  

mailto:info@raiffeisen.hu
http://www.nn.hu/
http://www.erstebank.hu/
http://www.cib.hu/
http://www.raiffeisen.hu/


 

 

 

XVII. Vegyes és záró rendelkezések  

1. Az Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország mindenkor hatályos 
jogszabályainak vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, melyek különösen 2013. évi V. 
törvény, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. 
törvény. – különösen a 72§, és 72/A.§ -ban foglaltak -, a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. 
évi CLXII törvény, a jelzáloghitelre vonatkozó tájékoztatás szabályairól szóló 3/2016. (I.7.) NGM 
rendelet, a pénzügyi szolgáltatást közvetítő előzetes tájékoztatási kötelezettségeinek általános 
szabályairól szóló 53/2016. (XII. 21.) NGM rendelet, valamint a fogyasztónak nyújtott hitellel 
kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról szóló 56/2014. (XII. 31.) NGM rendelet. 

2. Jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2020. október 1.  

Kelt: Budapest, 2020. október 1. 
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Mellékletek:  

1/A melléklet: Tájékoztató és nyilatkozat Erste Bank Hungary Zrt. pénzügyi szolgáltatásának 
közvetítéséhez (Függő ügynök esetén) (minta) 

1/B melléklet: Tájékoztató és nyilatkozat Erste Lakástakarék Zrt. Áthidaló kölcsön/hitel termékeinek 
közvetítéséhez (Függő ügynök esetén) (minta) 

1/C melléklet: Függő Ügynök által közvetítés előtt adott tájékoztatás jelzáloghitel termék (CIB Bank 
minta) 

1/D melléklet: Függő Ügynök által közvetítés előtt adott tájékoztatás (Raiffeisen Bank minta) 

2/A melléklet: A jelzáloghitelekről szóló általános tájékoztatás ERSTE Bank Hungary Zrt. (minta) 

2/B melléklet: A jelzáloghitelekről szóló általános szóló általános tájékoztatás ERSTE Lakás-
takarékpénztár Zrt. (minta) 

2/C melléklet: A jelzáloghitelekről szóló általános tájékoztatás (CIB Bank Zrt.) (minta) 

2/D melléklet: Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekról (Raiffeisen Bank Zrt.) (minta) 

3/A melléklet: A jelzáloghitellel kapcsolatos személyre szóló tájékoztatás ERSTE Bank Hungary Zrt. 
(minta) 

3/B melléklet: A jelzáloghitellel kapcsolatos személyre szóló tájékoztatás ERSTE Lakás-takarékpénztár 
Zrt. (minta) 

3/C melléklet: A jelzáloghitellel kapcsolatos személyre szóló tájékoztatás (CIB Bank Zrt.) (minta) 

3/D melléklet: Személyre szóló tájékoztatás a jelzáloghitelekról (Raiffeisen Bank Zrt.) (minta) 

4/A melléklet: A Közvetítő ügynöki tevékenységével kapcsolatos feladatai (ERSTE Bank Hungary Zrt.) 

4/B melléklet: Közvetítő ügynöki tevékenységével kapcsolatos feladatai (ERSTE Lakás-takarékpénztár 
Zrt.) 

4/C melléklet: A Közvetítő ügynöki tevékenységével kapcsolatos feladatai (CIB Bank Zrt.) 

4/D melléklet: A Közvetítő ügynöki tevékenységével kapcsolatos feladatai (Raiffeisen Bank Zrt.) 

 

 
 



 

 

 
1. /A melléklet: Tájékoztató és nyilatkozat Erste Bank Hungary Zrt. pénzügyi szolgáltatásának 

közvetítéséhez (Függő ügynök esetén) 
 
 
 

ERSTE közvetítői kód:      ERSTE ügynök kód:   
 

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATKOZAT 
ERSTE BANK HUNGARY ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖZVETÍTÉSÉHEZ  

(Függő Ügynök esetén) 
 

(kötelezően csatolandó minden egyes, az Erste Bank Hungary Zrt-nek átadott ügylet kérelemhez) 
 

Alulírott(ak), 

 
1. Igénylő  
(kölcsön esetén Adós) 

2. Igénylő 
(kölcsön esetén Adóstárs) 

Név:   

Lakcím:   

Születési név:   

Anyja születési neve:   

Születési hely, idő:   

Személyazonosító 
igazolvány típusa és száma: 

  

 

(továbbiakban: Igénylő(k)) kijelentem(jük), hogy  a pénzügyi szolgáltatást közvetítő előzetes tájékoztatási kötelezettségeinek 
általános szabályairól szóló 53/2016. (XII. 21.) NGM rendelet szerinti tájékoztatást 
........................................................................................(banki termék megnevezése) igénylésével kapcsolatosan megkaptam(uk) 
és tudomásul bírok(unk) a következő tényekről: 
 

Függő Ügynök 
neve: 

Függő Ügynök székhelye és 
levelezési címe: 

Felügyeleti hatóság neve, székhelye, levelezési címe 
és elérhetősége: 

Felügyeleti  nyilvántartási 
száma (törzsszám): 

NN Biztosító Zrt. 
1139 Budapest, Fiastyúk utca 
4-8. 
1364 Budapest, Pf.: 247 

Magyar Nemzeti Bank 
/Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.Tel.: (+36 1) 
428-2600 Fax: (+36 1) 429-8000 E-mail: info@mnb.hu 
Levélcím: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest 
Ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. 
Ügyfélszolgálati tel.: (+36 80) 203-776 Pénzügyi 
fogyasztóvédelem e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu/ 

10492033 
Felügyeleti engedély: H-
EN-219/2017 

 

Függő Ügynök közvetítői 
alvállalkozójának neve: 

Függő Ügynök közvetítői 
alvállalkozójának székhelye: 

Felügyeleti Hatóság neve, székhelye, levelezési címe és 
elérhetősége: 

Felügyeleti  nyilvántartási 
száma (törzsszám): 

  Magyar Nemzeti Bank 
/Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.Tel.: (+36 1) 
428-2600 Fax: (+36 1) 429-8000 E-mail: info@mnb.hu 
Levélcím: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest 
Ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. 
Ügyfélszolgálati tel.: (+36 80) 203-776 Pénzügyi 
fogyasztóvédelem e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu/ 

 

 

Közvetítésben személyesen 
közreműködő személy neve: 

Értesítési címe: Telefonszáma: E-mail címe: 

    
 

Az ERSTE Bank Hungary Zrt. pénzügyi szolgáltatásai tekintetében a Függő Ügynök és a közvetítői alvállalkozó hiteltanácsadást 
nem nyújt. 

Tudomásul veszem(ük), hogy a felügyeleti nyilvántartás elérhetősége a következő: 

https://alk.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/nyilvantartasok/penz_kozv_lekerdezo 

Az itt megnevezett weblapon ellenőrizhető, hogy a Függő Ügynököt, a Függő Ügynök közvetítői  alvállalkozóját a Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyelete (jogutódja a Magyar Nemzeti Bank) nyilvántartásba vette-e. Tudomásul bírok(unk) arról a tényről, 
hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása esetén a Függő Ügynök, a Függő Ügynök közvetítői  alvállalkozója, illetve a  Függő 
Ügynök közvetítői  alvállalkozójának munkavállalója pénzügyi közvetítői tevékenységet nem végezhet. 

Tudomásul veszem(ük) a tájékoztatást, miszerint a közvetítői tevékenység során a Függő Ügynök az Erste Bank Hungary 
Zrt.nevében és javára jár el, megbízó érdekeit képviseli. 

 

Tudomásul vesze(ük) a tájékoztatást, miszerint a közvetítői tevékenység során a Függő Ügynök a pénzügyi szolgáltatási 
szerződés megkötéséért  közvetítői díjazásban részesül, a tényleges díj a személyre szóló tájékoztatóban fog szerepelni. 

Tudomásul veszem(ük), hogy a Függő Ügynök, mint biztosító társaság más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő 
– szolgáltatása (biztosítás) ellenértékeként díjat számíthat fel. 

mailto:info@mnb.hu
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Kijelentem(jük), hogy a Függő ügynök Üzletszabályzatát írásban átvettem(tük). 

Tudomásul veszem a tájékoztatást, miszerint a Függő Ügynökkel kapcsolatos panasz kezeléséről, illetve a Magyar Nemzeti Bank 

fogyasztóvédelmi hatósági jogköréről szóló valamennyi információ elérhető az www.erstebank.hu honlapon, a 

fogyasztóvédelem fejezetben megtalálható panaszkezelési szabályzatban. 

A közvetítői tevékenységgel és a pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos panasszal a ERSTE Bank Hungary Zrt.-hez (cím:1138 
Budapest, Népfürdő u. 24-26., e-mail cím: erste@erstebank.hu, telefon: +36-1-298-0222, faxszám: +36-1-219-4784 ) fordulhat, 
illetve a fogyasztónak minősülő ügyfél a panasz Bank általi elutasítása esetén, illetve ha a ügyfél a Bank válaszával nem ért egyet, 
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi  CXXXIX. törvény szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a 
Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjánál fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet (ügyfélszolgálati 
cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank, 1534 Budapest, Pf. 777., telefon: +36-80-203-776, 
e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu). 

Tudomással bírok arról, hogy a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá 
szerződésszegéssel és annak joghatásaival összefüggő jogvita rendezésével kapcsolatosan a Pénzügyi Békéltető Testülethez, 
mint az MNB által működtetett szakmailag független testülethez (levelezési cím: Pénzügyi Békéltető Testület 1525 Budapest Pf. 
172; telefon: +36-80-203-776; e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu) vagy a polgári perrendtartás szabályai szerint a bírósághoz 
fordulhatok. 

Hozzájárulok(unk) ahhoz, hogy a fenti banki termék igénylésével kapcsolatos kérelmet, személyi adatokat tartalmazó okiratokat, 
dokumentumokat akár eredeti, akár másolati formában a fent nevezett Függő Ügynök, közvetítői alvállalkozója, illetve a 
közvetítésben személyesen közremükő alkalmazottja az Erste Bank Hungary Zrt-nek átadja, illetve továbbítsa. 

Tudomással bírok(unk) arról, hogy a jelen Tájékoztató és  Nyilatkozat aláírását és a banki termék igénylésére vonatkozó kérelem 
benyújtását követően az általam(unk) közölt személyes adatok, átadott Dokumentumok az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről („Általános 
adatvédelmi rendelet”) szerint személyes adatnak minősülnek, valamint a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 
2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) szerint banktitokká válnak, erre figyelemmel a Függő Ügynök előzetes tájékoztatását követően 
kifejezetten és önkéntes rendelkezésem(ünk) alapján az alábbi nyilatkozatot teszem(ük): 

• felhatalmazom(uk) a fent nevezett Függő Ügynököt, közvetítői alvállalkozóját, illetve a közvetítésben eljáró személyt , hogy az 
Erste Bank Hungary Zrt. pénzügyi szolgáltatásának igényléséhez szükséges, általam(unk) rendelkezésre bocsátott kérelmet, 
dokumentumokat, nyomtatványokat helyettem(ünk) és nevem(ünk)ben az Erste Bank Hungary Zrt-nek benyújtsa/átadja, illetve 
az Erste Bank Hungary Zrt. által kért személyes adataim(nk)at az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírások betartása 
mellett rögzítse és az Erste Bank Hungary Zrt-nek továbbítsa. 

• felhatalmazom(uk) a fent nevezett Függő Ügynököt, közvetítői alvállalkozóját, illetve a közvetítésben eljáró  személyt, hogy a 
kérelmem(ünk) elbírálásához szükséges személyi okmány, dokumentum vagy valamely személyes adat hiányossága esetén 
annak pótlásában segítséget nyújtson számom(unk)ra és a pótolt dokumentumok, adatok Erste Bank Hungary Zrt. részére 
történő továbbításában közreműködjön. 

• felhatalmazom(uk) az Erste Bank Hungary Zrt-t, hogy a benyújtott kérelemmel kapcsolatos pótlandó okirat beszerzése iránti 
igényét (megjelölve a pótlandó adatokat, dokumentumokat) közvetlenül Függő Ügynökkel, közvetítői alvállalkozójával, illetve a 
közvetítésben eljáró személlyel közölje. 

• felhatalmazom(uk) az Erste Bank Hungary Zrt-t, hogy kölcsön/hitel esetén a kölcsön/hitel kérelem Erste Bank Hungary Zrt. 
általi elfogadásának tényéről, az Igénylő(k)nek megítélt kölcsön/hitel összegéről a fent nevezett Függő Ügynököt, közvetítői 
alvállalkozóját, illetve közvetítésben eljáró személyt tájékoztassa. A jelen felhatalmazás nem terjed ki a kölcsön/hitel kérelem 
elutasítása indokainak közlésére . (kizárólag kölcsön/hitel termék igénylése esetén alkalmazandó) 

• tudomásul veszem(ük), hogy a Függő Ügynök eljárása nem terjed ki a pénzügyi szolgáltatási ügyfélszerződés aláírására, illetve 
az adott ügylettel kapcsolatban az Erste Bank Hungary Zrt. kockázatára kötelezettségvállalásra, valamint az igénylő(k)től 
pénzeszköz átvételére. 

• kijelentem(jük), hogy a fent nevezett Függő Ügynöktől, közvetítői alvállalkozótól, illetve a közvetítésben eljáró személytől a 
közvetített ügylet kapcsán minden szükséges és jogszabályban – ideértve különösen a Hpt-ben, a fogyasztónak nyújtott hitelről 
szóló törvényben előírt – előzetes tájékoztatást, információt megkaptam(uk), az ügylet kondícióit, szerződési feltételeit, az 
ügylettel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő valamennyi kockázatot teljes körűen megismertem(ük) és ennek tudatában 
írom(juk) alá jelen Nyilatkozatot és Tájékoztatót. 

• hozzájárulok(unk) ahhoz, hogy a Erste Bank Hungary Zrt. a jelen nyilatkozatomat és jelen nyilatkozatban foglalt személyes 
adataimat az Erste Bank Hungary Zrt. adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint kezelje  

• tudomásul vesszük, hogy a Függő ügynök és a közvetítői alvállakozó, mint az Erste Bank Hungary Zrt. adatfeldogozója, a 
rendelkezésére bocsátott dokumentumokon, igazolásokon, nyomtatványokon, különösen a jelen dokumentumban, valamint a 
Kölcsönkérelem befogadásáról szóló igazolásban meghatározott feltüntetett, továbbá minden, bármely formában létrejött 
személyes-, és hiteladatot nyilvántartja, kezeli abból a célból, hogy a közvetítői tevékenységének eleget tudjon tenni, illetve a 
közvetítői tevékenységgel kapcsolatos jogviszonyból igényt érvényesítsen. Az adatfeldogozás érdekében végzett adatkezelés 
időtartama a közvetítői jogviszony megszűnését követő 5 évig tart. 

 

Kelt: 

 
 

 ____________________ ___________________ 

 Igénylő (adós) aláírása Igénylő (adóstárs) aláírása 
______________________ 

Függő Ügynök nevében eljáró személy aláírása 
 

Tanú: Tanú: 
Név: .....................................................................  Név: ..................................................................... 
Lakcím: ................................................................  Lakcím: ................................................................ 
Személyi ig. szám: ..............................................  Személyi ig. szám: ............................................... 
 

http://www.erstebank.hu/
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    _______  
 AláírásAláírás 
 

A Nyilatkozat és Tájékoztató átvételének igazolása: 
 

Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. részéről igazolom, hogy a mai napon jelen Tájékoztató és Nyilatkozat egy eredeti példányát 
átvettem, egy másolati példányát a Függő Ügynök nevében eljáró személynek érkeztetést követően visszaadtam. 
 

Kelt: 
 
 

________________________________________________________________________________ 

Ügyintéző (olvasható neve és aláírása), bankfiók megjelölése 



NN Biztosító Zrt.  Levelezési címünk:   06-40-464-464

www.nn.hu  1364 Budapest, Pf. 247   biztosito@nn.hu

 

 

 

 
 

 
1/B melléklet: Tájékoztató és nyilatkozat Erste Lakástakarék Zrt. Áthidaló kölcsön/hitel termékeinek 
közvetítéséhez (Függő ügynök esetén)   

 
ERSTE LTP közvetítői kód:      ERSTE LTP ügynök kód:   

 

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATKOZAT 

ERSTE LAKÁSTAKARÉK ZRT. ÁTHIDALÓ  KÖLCSÖN/HITEL TERMÉKEINEK KÖZVETÍTÉSÉHEZ  

(Függő Ügynök esetén) 

(kötelezően csatolandó minden egyes, az Erste Lakástakarék Zrt-nek átadott áthidaló jelzálogalapú 

lakáskölcsön/hitel kérelemhez) 

 

Alulírott(ak), 

 
1. Igénylő  

(kölcsön esetén Adós) 

2. Igénylő 

(kölcsön esetén Adóstárs) 

Név:   

Lakcím:   

Születési név:   

Anyja születési 

neve: 
  

Születési hely, 

idő: 
  

Személyazonosít

ó igazolvány 

típusa és száma: 

  

 

(továbbiakban: Igénylő(k)) kijelentem(jük), hogy a nemzetgazdasági miniszter 53/2016. (XII. 21.) NGM 

rendelete a pénzügyi szolgáltatást közvetítő előzetes tájékoztatási kötelezettségeinek általános 

szabályairól szóló tájékoztatást ................................................................................................ (hitelintézeti 

termék megnevezése) igénylésével kapcsolatosan megkaptam(uk) és tudomásul bírok(unk) a következő 

tényekről: 

Függő Ügynök 

neve: 

Függő 

Ügynök 

székhelye és 

levelezési 

címe: 

Felügyeleti hatóság neve, 

székhelye (levelezési címe): 

Felügyeleti  nyilvántartási 

száma (törzsszám): 

NN Biztosító 
Zrt. 
 

1139 
Budapest, 
Fiastyúk utca 
4-8. 
1364 
Budapest, Pf.: 
247 

 

Magyar Nemzeti Bank 

Székhely: 1054 Budapest, 

Szabadság tér 9.Tel.: (+36 1) 428-

2600 Fax: (+36 1) 429-8000 E-mail: 

info@mnb.hu  

Levélcím: Magyar Nemzeti Bank, 

1850 Budapest 

Ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, 

10492033 

Felügyeleti engedély: H-

EN-219/2017 
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    Oldal: 20/103 

 

 

Krisztina krt. 39. Ügyfélszolgálati 

Tel.: (+36 80 203-776 Pénzügyi 

fogyasztóvédelem e-mail: 

ugyfelszolgalat@mnb.hu/ 

 

Függő Ügynök 

közvetítői 

alvállalkozójána

k neve: 

Függő Ügynök 

közvetítői 

alvállalkozóján

ak székhelye és 

levelezési 

címe(azonos): 

Felügyeleti Hatóság neve, székhelye 

(levelezési címe): 

Felügyeleti  nyilv

ántartási száma 

(törzsszám): 

  Magyar Nemzeti Bank 

Székhely: 1054 Budapest, Szabadság 

tér 9.Tel.: (+36 1) 428-2600 Fax: (+36 1) 

429-8000  

E-mail: info@mnb.hu  

Levélcím: Magyar Nemzeti Bank, 1850 

Budapest 

Ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, 

Krisztina krt. 39. Ügyfélszolgálati Tel.: 

(+36 80) 203-776 Pénzügyi 

fogyasztóvédelem e-mail: 

ugyfelszolgalat@mnb.hu/ 

 

 

Közvetítésben 

személyesen 

közreműködő személy 

neve: 

Értesítési címe: Telefonszáma: E-mail címe: 

    

Az ERSTE Lakástakarék Zrt. pénzügyi szolgáltatásai tekintetében a Függő Ügynök és a közvetítői 

alvállalkozó hiteltanácsadást nem nyújt.  

 

Tudomásul veszem(ük), hogy a felügyeleti nyilvántartás elérhetősége a következő: 

https://alk.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/nyilvantartasok/penz_kozv_lekerdezo 

 

Az itt megnevezett weblapon ellenőrizhető, hogy a Függő Ügynököt, a Függő Ügynök közvetítői 

alvállalkozóját a Magyar Nemzeti Bank nyilvántartásba vette-e. Tudomásul bírok(unk) arról a tényről, hogy 

a nyilvántartásba vétel elmaradása esetén a Függő Ügynök, a Függő Ügynök közvetítői  alvállalkozója, 

illetve a Függő Ügynök közvetítői alvállalkozójának munkavállalója pénzügyi közvetítői tevékenységet nem 

végezhet. 

 

Tudomásul veszem(ük) a tájékoztatást, miszerint a közvetítői tevékenység során a Függő Ügynök az Erste 
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Lakástakarék Zrt. nevében és javára jár el, megbízó érdekeit képviseli.  

Tudomásul veszem, hogy a közvetítői alvállalkozó a Függő Ügynök megbízásából és képviseletében jár 

el. 

 

Tudomásul veszem(ük) a tájékoztatást, miszerint a közvetítői tevékenység során a  Függő Ügynök a 

pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötéséért közvetítői díjazásban részesül, a tényleges díj a személyre 

szóló tájékoztatóban fog szerepelni. 

 

Tudomásul veszem(ük), hogy a Függő Ügynök, mint biztosító társaság más – pénzügyi szolgáltatás 

közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása (biztosítás) ellenértékeként díjat számíthat fel. 

 

Kijelentem(jük), hogy a Függő ügynök Üzletszabályzatát írásban átvettem(ük). 

 

Tudomásul veszem a tájékoztatást, miszerint a Függő Ügynökkel kapcsolatos panasz kezeléséről, illetve 

a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi hatósági jogköréről szóló valamennyi információ elérhető az 

www.erstebank.hu honlapon, a fogyasztóvédelem fejezetben megtalálható panaszkezelési szabályzatban. 

 

A közvetítői tevékenységgel, és a pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos panasszal az ERSTE Lakástakarék 

Zrt.-hez (cím: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. e-mail cím: panasz@ersteltp.hu,; telefon: +36-1-298-

0222, faxszám: +36-1-219-4784) fordulhat, illetve a fogyasztónak  minősülő ügyfél a panasz ERSTE 

Lakástakarék Zrt. általi elutasítása esetén, illetve ha a ügyfél az ERSTE Lakástakarék Zrt válaszával nem 

ért egyet, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény szerinti fogyasztóvédelmi 

rendelkezések megsértése esetén a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjánál 

fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet (ügyfélszolgálati cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., 

levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest, telefon: 06-80-203-776, e-mail cím: 

ugyfelszolgalat@mnb.hu).  

 

Tudomással bírok arról, hogy a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, 

továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival összefüggő jogvita rendezésével kapcsolatosan a 

Pénzügyi Békéltető Testülethez, mint az MNB által működtetett szakmailag független testülethez 

(levelezési cím: Pénzügyi Békéltető Testület 1525 Budapest, Pf. 172, telefon: +36-1-489-9700, illetve +36-

80-203-776, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu, ügyfélkapun keresztül: www.magyarorszag.hu) vagy a 

polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat. 

 

Hozzájárulok(unk) ahhoz, hogy a fenti lakás-előtakarékossági  azonnali áthidaló és áthidaló jelzálogalapú 

lakáskölcsön termék igénylésével kapcsolatos kérelmet, személyi adatokat tartalmazó okiratokat, 

dokumentumokat akár eredeti, akár másolati formában a fent nevezett Függő Ügynök, közvetítői 

alvállalkozója, illetve a közvetítésben személyesen közreműködő alkalmazottja az Erste Lakástakarék Zrt-

nek átadja, illetve továbbítsa.  

 

Tudomással bírok(unk) arról, hogy a jelen Tájékoztató és Nyilatkozat aláírását és a lakás-takarékpénztári 

termék azonnali áthidaló és áthidaló jelzálogalapú lakáskölcsön igénylésére vonatkozó kérelem 

benyújtását követően az általam(unk) közölt személyes adatok, átadott Dokumentumok az EURÓPAI 

PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes 

http://www.erstebank.hu/
mailto:panasz@ersteltp.hu
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adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 

95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről („Általános adatvédelmi rendelet”) szerint személyes 

adatnak minősülnek, valamint a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. 

törvény (Hpt.) szerint banktitokká válnak, erre figyelemmel a Függő Ügynök előzetes tájékoztatását 

követően kifejezetten és önkéntes rendelkezésem(ünk) alapján az alábbi nyilatkozatot teszem(ük): 

 

• felhatalmazom(uk) a fent nevezett Függő Ügynököt, közvetítői alvállalkozóját, illetve a 

közvetítésben eljáró személyt felhatalmazom(uk), hogy az Erste Lakástakarék Zrt. pénzügyi 

szolgáltatásának igényléséhez szükséges, általam(unk) rendelkezésre bocsátott kérelmet, 

dokumentumokat, nyomtatványokat helyettem(ünk) és nevem(ünk)ben az Erste Lakástakarék Zrt-

nek benyújtsa/átadja, illetve az Erste Lakástakarék Zrt. által kért személyes adataim(nk)at az 

adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett rögzítse és az Erste 

Lakástakarék Zrt-nek továbbítsa. 

• felhatalmazom(uk) a fent nevezett Függő Ügynököt, közvetítői alvállalkozóját, illetve a 

közvetítésben eljáró személyt, hogy a kérelmem(ünk) elbírálásához szükséges személyi okmány, 

dokumentum vagy valamely személyes adat hiányossága esetén annak pótlásában segítséget 

nyújtson számom(unk)ra és a pótolt dokumentumok, adatok Erste Lakástakarék Zrt. részére 

történő továbbításában közreműködjön. 

• felhatalmazom(uk) az Erste Lakástakarék Zrt-t, hogy a benyújtott kérelemmel kapcsolatos pótlandó 

okirat beszerzése iránti igényét (megjelölve a pótlandó adatokat, dokumentumokat) közvetlenül 

Függő Ügynökkel, közvetítői alvállalkozójával, illetve a közvetítésben eljáró személlyel közölje. 

• felhatalmazom(uk) az Erste Lakástakarék  Zrt-t, hogy kölcsön/hitel esetén a kölcsön/hitel kérelem 

Erste Lakástakarék  Zrt. általi elfogadásának tényéről, az Igénylő(k)nek megítélt kölcsön/hitel 

összegéről a fent nevezett Függő Ügynököt, közvetítői alvállalkozóját, illetve közvetítésben eljáró 

személyt tájékoztassa. A jelen felhatalmazás nem terjed ki a kölcsön/hitel kérelem elutasítása 

indokainak közlésére. 

• tudomásul veszem(ük), hogy a Függő Ügynök eljárása nem terjed ki a pénzügyi szolgáltatási 

ügyfélszerződés aláírására, illetve az adott ügylettel kapcsolatban az Erste Lakástakarék Zrt. 

kockázatára kötelezettségvállalásra, valamint az igénylő(k)től pénzeszköz átvételére. 

• kijelentem(jük), hogy a fent nevezett Függő Ügynöktől, közvetítői alvállalkozótól, illetve a 

közvetítésben eljáró személytől a közvetített ügylet kapcsán minden szükséges és jogszabályban 

– ideértve különösen a Hpt-ben, a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvényben előírt – előzetes 

tájékoztatást, információt megkaptam(uk), az ügylet kondícióit, szerződési feltételeit, az ügylettel 

kapcsolatosan esetlegesen felmerülő valamennyi kockázatot teljes körűen megismertem(ük) és 

ennek tudatában írom(juk) alá jelen Nyilatkozatot és Tájékoztatót. 

• tudomásul veszem(ük), hogy a Függő ügynök és a közvetítői alvállalkozó a Függő ügynök 

rendelkezésére bocsátott dokumentumokon, igazolásokon, nyomtatványokon, különösen a jelen 

dokumentumban, valamint a Kölcsönkérelem befogadásáról szóló igazolásban meghatározott 
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feltüntetett, továbbá minden, bármely formában létrejött személyes-, és hiteladatot 

adatfeldolgozóként kezeli abból a célból, hogy a közvetítői tevékenységének eleget tudjon tenni.  

• tudomásom(unk) van arról, hogy az Általános adatvédelmi rendeletben foglaltak szerint, az ott 

meghatározott feltételek mellett (i) tájékoztatást kérhetek az adatkezelőtől személyes adataim 

kezeléséről, (ii) kérhetem az adatkezelőtől a személyes adataim helyesbítését, illetve törlését, 

zárolását, (iii) tiltakozhatom a személyes adataim kezelése ellen, (iv) kérhetem az 

adathordozhatósághoz való jog alapján a személyes adataim továbbítását, (v) kifogással élhetek 

az automatikus döntéshozatal ellen, (vi) visszavonhatom az adatkezeléshez való korábbi 

hozzájárulásomat, valamint (vii) jogaim megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz (rövidítve: NAIH; székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 

fasor 22/c., postacím: 1534 Budapest, Pf.: 843, honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, 

fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint bírósághoz 

fordulhatok. 

• hozzájárulok(unk) ahhoz, hogy az Erste Lakástakarék Zrt. a jelen nyilatkozatomat és jelen 

nyilatkozatban foglalt személyes adataimat az Erste Lakástakarék Zrt. adatkezelési 

tájékoztatójában foglaltak szerint kezelje. 

 

Kelt: 

 

 ____________________ ___________________ 

 Igénylő (adós) aláírása Igénylő (adóstárs) aláírása 

 

 

______________________ 

Függő Ügynök nevében eljáró személy aláírása 

 

 

Tanú: Tanú: 

Név: .....................................................................  Név: ..................................................................... 

Lakcím: ................................................................  Lakcím: ................................................................ 

 

    _____  

 Aláírás Aláírás 

 

 

A Nyilatkozat és Tájékoztató átvételének igazolása: 

 

Az ERSTE LAKÁSTAKARÉK ZRT. részéről igazolom, hogy a mai napon jelen Nyilatkozat és Tájékoztató 

egy eredeti példányát átvettem, egy másolati példányát a Függő Ügynök nevében eljáró személynek 

érkeztetést követően visszaadtam. 
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Kelt: 

 

_________________________________________________ 

Ügyintéző (olvasható neve és aláírása), bankfiók megjelölése 
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1/C Melléklet: Függő ügynök által közvetítés előtt adott tájékoztatás  (CIB bank Zrt. Minta) 
 

Közvetítést végző természetes személy neve: 

 

Közvetítést végző természetes személy CIB 

Ügynökkódja: 

 

A Függő ügynök alatt első szinten álló Közvetítői 

Alvállalkozó cégneve:  

 

Közvetítői Alvállalkozó székhelye: 

 

Közvetítői Alvállalkozó levelezési címe: 

 

Függő Ügynök neve: NN Biztosító Zrt. 

Függő Ügynök Székhelye: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8. 

Függő Ügynök levelezési címe: 1364 Budapest, Pf.: 247 

Függő Ügynök Felügyeleti nyilvántartási száma 

(törzsszám): 

10492033 

Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank 

Felügyeleti nyilvántartás: https://alk.mnb.hu/ 

bal_menu/piaci_szereplok/nyilvantartasok/penz_kozv_lekerdezo 

Jogállása: Az NN Biztosító Zrt. a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest Medve utca 4-14.) függő ügynöke.  

A Közvetítői Alvállalkozó a függő ügynök alatt első szinten álló alvállalkozó, aki a függő 

ügynök megbízásából jár el.   

Díjazás:   

A Közvetítő szerzési és fenntartási jutalékot kap. A folyósítást követő egyszeri szerzési 

jutalék alapja a folyósított hitelállomány, mértéke 1,6%, maximum összege: Nem ismert.  

 

A fenntartási jutalék a folyósítást követő 13. hónaptól, 6 havi rendszerességgel illeti meg a 

Közvetítőt, a hitel futamidejétől függő időtartamig és alkalommal. A jutalék alapja a folyósított 

eredeti tőkeösszegnek a jelzáloghitelszerződés futamidejével és szerződésszerű 

teljesítésével arányos része, mértéke: 0,4 %. A közvetítői díj mértéke (szerzési és 

fenntartási jutalék együttes összege) nem haladhatja meg a jelzáloghitelszerződés 

folyósításakor meghatározott tőketartozás kettő százalékát. 

A közvetítői díj mértéke (szerzési és fenntartási jutalék együttes összege) nem haladhatja 

meg a jelzáloghitelszerződés folyósításakor meghatározott tőketartozás kettő százalékát. 

 

 

  

A közvetítői tevékenység során a Függő Ügynök az CIB Bank Zrt. nevében és javára jár el, megbízó érdekeit képviseli. A közvetítői alvállalkozó 

a Függő Ügynök megbízásából és képviseletében jár el. 

A Függő Ügynök a CIB Bank Zrt. pénzügyi szolgáltatásai tekintetében hiteltanácsadást nem nyújt.   

A Függő Ügynök, mint biztosító társaság más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása (biztosítás) ellenértékeként 

díjat számíthat fel.  

Panasz kezelése: A közvetítői tevékenységgel, és a pénzügyi szolgáltatással  kapcsolatos panasszal a CIB 

Bank Zrt.-hez (Panaszkezelési és Minőségbiztosítási Osztály, 1537 Budapest, Pf. 394: e-

mail cím: cib@cib.hu, telefon: (+36 1) 4 242 242), faxszám: (06 1) 489 6957) fordulhat, illetve 

file:///C:/Users/y084770/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/DKXAWW0Y/%22
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a fogyasztónak  minősülő ügyfél a panasz Bank általi elutasítása esetén, illetve ha a ügyfél 

a Bank válaszával nem ért egyet, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. 

törvény szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Magyar Nemzeti 

Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjánál fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet 

(ügyfélszolgálati cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levelezési cím: Magyar Nemzeti 

Bank 1534 Budapest BKKP Pf. 777, telefon: 06-80-203-776, e-mail cím: 

ugyfelszolgalat@mnb.hu). A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és 

megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita 

esetén a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti (levelezési cím általános 

ügyekben: Pénzügyi Békéltető Testület 1525 Budapest, Pf. 172, telefon: 06-80-203-776, e-

mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu, ügyfélkapun keresztül: www.magyarorszag.hu) vagy a 

polgári rendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat. 

A fogyasztónak nem minősülő ügyfél a panasz Bank általi elutasítása esetén, illetve ha az 

ügyfél a Bank válaszával nem ért egyet, panaszával a polgári perrendtartás szabályai szerint 

keresettel fordulhat az illetékes bírósághoz. 

 

NYILATKOZAT AZ ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÁSRÓL ÉS ADATÁTADÁSHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSRÓL 

 

Alulírott,  

Természetes személy esetén kitöltendő adatok!  

 

Név: 

 

Telefonszám:   

Email cím: 

 

Születési dátum:   

Anyja születéskori neve: 

 

Kiválasztott bankfiók:   

kijelentem, hogy az alvállalkozótól kapott tájékoztatás és a termékről átvett marketing anyag továbbá a jelzáloghitel termék esetében a 

pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos kötelezettséget nem tartalmazó, csupán tájékoztató jelleggel készített kalkuláció  alapján a CIB Bank 

Zrt-vel az alábbiakban meghatározott termékre vonatkozó szerződést kívánok kötni:  

□ CIB UNO Lakáskölcsön (HUF) 1 éves kamatperiódussal 

□ CIB UNO Szabad Felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön 1 éves kamatperiódussal 

□ CIB Végig Fix Lakáskölcsön (HUF) 15 éves futamidővel 

□ CIB Végig Fix Szabad Felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön (HUF) 15 éves futamidővel 

□ CIB Otthonteremtési kamattámogatott hitel 

□ CIB Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel – (HUF) 5, illetve 10 éves kamatperiódussal 

□ CIB 5 vagy 10 éves kamatperiódusú Szabad felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön 

□ CIB 5 vagy 10 éves kamatperiódusú Új építésű Lakáshitel – (HUF) 

□ Családi Otthonteremtési Kedvezmény és adó-visszatérítési támogatás 

□ Előminősítő szolgáltatás 
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1. Tudomásul veszem, hogy a Függő Ügynök, és a Közvetítői Alvállalkozó eljárása nem terjed ki a pénzügyi szolgáltatási ügyfélszerződés 
aláírására, illetve az adott ügylettel kapcsolatban a CIB Bank Zrt. kockázatára kötelezettségvállalásra, valamint az igénylőtől pénzeszköz 
átvételére, tudomásul veszem, hogy a Közvetítői Alvállalkozó a tájékoztatást az alábbi szempontok alapján adta meg:  

- a jelzáloghitel termékről szóló tájékoztatást a jelzáloghitel kondíciói, a kamatkedvezmények és az igénylés feltételei 
szempontjából.  

Tudomásul veszem, hogy CIB jelzáloghiteltermék esetén a jogszabályok által előírt tájékoztatást a Bank fogja a részemre 

megadni.   

 

 

 

Kelt: 

 

 

…………………… 

Aláírás 
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1/D melléklet: Függő Ügynök által közvetítés előtt adott tájékoztatás (Raiffeisen Bank minta) 

Közvetítést végző természetes személy neve: 

 

Közvetítést végző természetes személy 

Raiffeisen Ügynökkódja: 

 

A Függő ügynök alatt első szinten álló Közvetítői 

Alvállalkozó cégneve:  

 

Közvetítői Alvállalkozó székhelye: 

 

Közvetítői Alvállalkozó levelezési címe: 

 

Függő Ügynök neve: NN Biztosító Zrt. 

Függő Ügynök Székhelye: 1139, Budapest, Fiastyúk 4-8.  

Függő Ügynök levelezési címe: 1364 Budapest, Pf.: 247 

Függő Ügynök Felügyeleti nyilvántartási száma 

(törzsszám): 

10492033 

Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank 

Felügyeleti nyilvántartás: https://alk.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/nyilvantartasok/penz_kozv_lekerdezo  

Jogállása: Az NN Biztosító Zrt. a Raiffeisen Bank Zrt. (1133 Budapest, Váci út 116-118.) függő 

ügynöke.  

A Közvetítői Alvállalkozó a függő ügynök alatt első szinten álló alvállalkozó, aki a függő 

ügynök megbízásából jár el.   

Díjazás:  A Közvetítő szerzési és fenntartási jutalékot kap. A folyósítást követő egyszeri szerzési 

jutalék alapja a folyósított hitelállomány, mértéke 1,6%, maximum összege: Nem ismert.  

 

A fenntartási jutalék a folyósítást követő 13. hónaptól, 6 havi rendszerességgel illeti meg a 

Közvetítőt, a hitel futamidejétől függő időtartamig és alkalommal. A jutalék alapja a folyósított 

eredeti tőkeösszegnek a jelzáloghitelszerződés futamidejével és szerződésszerű 

teljesítésével arányos része, mértéke: 0,4 %. A közvetítői díj mértéke (szerzési és 

fenntartási jutalék együttes összege) nem haladhatja meg a jelzáloghitelszerződés 

folyósításakor meghatározott tőketartozás kettő százalékát. 

A közvetítői díj mértéke (szerzési és fenntartási jutalék együttes összege) nem haladhatja 

meg a jelzáloghitelszerződés folyósításakor meghatározott tőketartozás kettő százalékát. 

A közvetítői tevékenység során a Függő Ügynök a Raiffeisen  Bank Zrt. nevében és javára jár el, megbízó érdekeit képviseli. A közvetítői 

alvállalkozó a Függő Ügynök megbízásából és képviseletében jár el. 

A Függő Ügynök a Raiffeisen Bank Zrt. pénzügyi szolgáltatásai tekintetében hiteltanácsadást nem nyújt.  

A Függő Ügynök, mint biztosító társaság más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása (biztosítás) ellenértékeként 

díjat számíthat fel. 

https://alk.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/nyilvantartasok/penz_kozv_lekerdezo
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Panasz kezelése A közvetítői tevékenységgel, és a pénzügyi szolgáltatással  kapcsolatos panasszal a 

Raiffeisen Bank Zrt.-hez (telefonon: Raiffeisen Direkt 06-80-488 588, minden nap a nap 24 

órájában, levélben: Raiffeisen Bank Zrt., Központi Panaszkezelési csoport, Budapest 1700 

vagy 1133 Budapest, Váci út 116-118., személyesen: a Bank fiókjaiban, nyitva tartási 

időben, e-mailben: info@raiffeisen.hu, a nap 24 órájában)fordulhat, illetve a 

fogyasztónak  minősülő ügyfél a panasz Bank általi elutasítása esetén, illetve ha a ügyfél a 

Bank válaszával nem ért egyet, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 

szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Magyar Nemzeti Bank 

Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjánál fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet 

(ügyfélszolgálati cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levelezési cím: Magyar Nemzeti 

Bank 1534 Budapest BKKP Pf. 777, telefon: 06-80-203-776, e-mail cím: 

ugyfelszolgalat@mnb.hu). A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és 

megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita 

esetén a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti (levelezési cím általános 

ügyekben: Pénzügyi Békéltető Testület 1525 Budapest, Pf. 172, telefon: 06-80-203-776, e-

mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu, ügyfélkapun keresztül: www.magyarorszag.hu) vagy a 

polgári rendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat. 

A fogyasztónak nem minősülő ügyfél a panasz Bank általi elutasítása esetén, illetve ha az 

ügyfél a Bank válaszával nem ért egyet, panaszával a polgári perrendtartás szabályai szerint 

keresettel fordulhat az illetékes bírósághoz. 

Adatvédelem A közvetítési tevékenység során rögzített személyes adatok adatkezelője a Raiffeisen Bank 

Zrt. (a továbbiakban: Bank), míg a függő ügynök adatfeldolgozóként jár el. A Bank a 

személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (Infotv.), a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. 

törvény (Hpt.) és a Bankra vonatkozó további jogszabályok rendelkezései alapján kezeli. Az 

Érintett bármikor jogosult személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogait gyakorolni, 

melyet a Bank bármelyik elérhetőségén megtehet (info@raiffeisen.hu, 06-80-488-588, 

Raiffeisen Bank Zrt. Budapest 1700, vagy személyesen bármelyik bankfiókban). Az Érintett 

panasztételi jogával a Bank Adatvédelmi tisztviselőjéhez, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz intézett kérelmével, bejelentésével élhet, illetve 

jogorvoslati kérelmével bírósághoz fordulhat. További információkat a Bank Adatkezelési és 

adatvédelmi tájékoztatója tartalmaz, mely a Bank honlapján (www.raiffeisen.hu) elérhető.  

A fenti tájékoztatást tudomásul vettem.  Kelt: …………………………, 2020. …………………………… 

 

 

Ügyfél neve: …………………………………………. 

  

https://www.raiffeisen.hu/raiffeisen-csoport/raiffeisen-bank-zrt/jogi-nyilatkozatok/adatkezelesi-tajekoztato
https://www.raiffeisen.hu/
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2. /A melléklet: A jelzáloghitelekről szóló általános tájékoztatás (Erste Bank Hungary Zrt.) 
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2/B. A jelzáloghitelekről szóló általános tájékoztatás (Erste Lakás-takarékpénztár Zrt.) 
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2/C melléklet: A jelzáloghitelekről szóló általános tájékoztatás (CIB Bank Zrt.) (minta)  
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2/D melléklet: Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről (Raiffeisen Bank Zrt.) (minta) 
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3. /A számú melléklet: A jelzáloghitellel kapcsolatos személyre szóló tájékoztatás (Erste Bank H. Zrt.) 
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3/B. számú melléklet: A jelzáloghitellel kapcsolatos személyre szóló tájékoztatás (Erste Ltp. Zrt.) 
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3/C melléklet: A jelzáloghitellel kapcsolatos személyre szóló tájékoztatás (CIB Bank Zrt.) (minta) 
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3/D Személyre szóló tájékoztatás a jelzáloghitelekről (Raiffeisen Bank Zrt) (minta) 
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4/A melléklet: A Közvetítő ügynöki tevékenységével kapcsolatos feladatai (Erste Bank Hungary Zrt.)  

 

1. Közvetítési feladatok 

A Közvetítő és a nevében eljáró munkavállaló, közvetítői alvállalkozó (továbbiakban: együttesen 
Közvetítő) az Ügyfélnek ajánlható pénzügyi szolgáltatási szerződések megkötésének előkészítésében a 
tőle elvárható legmagasabb szintű szakmai gondossággal vehet részt, melynek keretében az Ügyfél 
megalapozott döntéshozatalát köteles segíteni: 

a) Kizárólag az Ügyfél felhatalmazása alapján járhat el a Pénzügyi intézménynél, ennek alátámasztása 
érdekében köteles kitölteni és aláírattatni az Ügyféllel (minden, adósi szerepkörben az ügyletbe 
bevonásra kerülő személlyel) a lenti f) pont szerint az 1./A sz. melléklet szerinti “Tájékoztató és 
nyilatkozat az Erste Bank Hungary Zrt. pénzügyi szolgáltatásának közvetítéséhez c. nyomtatványt 
 

b) A Pénzügyi intézmény megkeresése előtt előzetesen tárgyal és egyeztet az Ügyféllel, melynek során 
a Közvetítő a tőle elvárható szakmai alapossággal köteles felmérni az Ügyfél banki termék iránti 
valós igényét és azt, hogy megfelelhet-e a bank aktuális igényjogosultsági, bírálati feltételeinek, 
továbbá tájékoztatja az Ügyfelet a Pénzügyi intézény által kínált termékekről / szolgáltatásokról és 
azok feltételeiről. 
 

c) A Közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően és folyamatosan egyaránt az Ügyfelek 
részére a jogszabályban és jelen Szerződésben meghatározott tájékoztatásokat teljes körűen 
köteles megadni az alábbiak szerint: 

(i) Tájékoztatással kapcsolatos alapelvek 

Alapvető jogszabályi és banki elvárás, hogy az ügyfeleket mind a szolgáltatás nyújtását 
megelőző időszakban, mind a már nyújtott szolgáltatás teljes futamideje alatt a szükséges és 
lehetséges mértékben tájékoztatni kell. 

A tájékoztatás során érvényesíteni kell a transzparencia elvét, azaz biztosítani kell a 
közérthetőséget, átláthatóságot és a szükséges információk hozzáférhetőségét. 

Az ügyfeleknek nyújtandó szolgáltatásokról korrekt és teljes körű tájékoztatást kell adni. A 
személyes ügyfélkapcsolatokban törekedni kell arra, hogy az ügyfelek megértsék a számukra 
ajánlott/értékesített termék kondícióit, és képesek legyenek mérlegelni a benne rejlő 
kockázatokat, és felelős döntést hozhassanak. 

(ii) Tájékoztatás függő ügynöki státuszról a közvetítést megelőzően  

A Közvetítő az Ügyfeleknek írásban teljeskörű tájékoztatást köteles adni  

a) a cégnevéről, székhelyéről, levelezési címéről és felügyeleti hatóságának megjelöléséről, 

b) a felügyeleti nyilvántartásról, amelyben szerepel és annak módjáról, ahogyan 
nyilvántartását ellenőrizni lehet, 
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c) arról, hogy függő közvetítőként a megbízó nevében és javára jár el, a megbízó érdekeit 
képviseli a pénzügyi intézmény nevének feltüntetésével, 

d) arról, hogy a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötéséért közvetítői díjazásban részesül 
és 

da) ha ismert annak összegéről, 

db) ha nem ismert a tájékoztatás időpontjában, jelzáloghitel közvetítése esetén arról, hogy a 
tényleges díj a személyre szóló tájékoztatóban fog szerepelni, 

e) arról, hogy nyújt-e hiteltanácsadást, valamint 

f) a közvetítővel kapcsolatos panasz kezeléséről, valamint fogyasztó esetében a Pénzügyi 
Békéltető Testület eljárásának igénybevételére vonatkozó lehetőségről, 

g) arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő fogyasztó számára más - 
pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő - szolgáltatása ellenértékeként díjat 
számít-e fel. 

(iii) Fogyasztónak nyújtott hitelek kapcsán nyújtott tájékoztatás a pénzügyi szolgáltatást közvetítő 
előzetes tájékoztatási kötelezettségeinek általános szabályairól 53/2016. (XII. 21.) NGM rendelet 
szabályai szerint 

1. A hitelekről érdeklődő ügyfelek szóbeli tájékoztatása 

A szóbeli tájékoztatása során előzetesen, a hitelekről érdeklődő ügyfelek igényeit, 
lehetőségeit szükséges felmérni, melynek keretében felvilágosítást kell adni a 
jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014 
MNB rendelet főbb követelményeiről, így különösen:  

• havi adósságszolgálat számításának módja (az ügyletben Adósként szereplő ügyfelek 
összes havi hiteltörlesztési kötelezettségét jelenti, beleértve az aktuálisan igényelni kívánt 
hitel törlesztőrészletét is.) 

• a havi nettó jövedelem igazolásának módja 

• a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató (a havi adósságszolgálat és az igazolt nettó 
jövedelem hányadosa) 

• a jelzáloghitel fedezetéül szolgáló ingatlan(ok) forgalmi értékének maximális 
terhelhetőségi limitje (forgalmi érték 80%-a)  

A hitelekről érdeklődő ügyfeleknek adott szóbeli tájékoztatás kötelező tartalmi elemei az 
alábbiakra terjednek ki a fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási 
szabályokról szóló 56/2014. (XII. 31.) NGM rendelet alapján 

1. A hitelfelvétel folyamata 

2. Hitel fő pénzügyi jellemzői (kamat, költségek, törlesztőrészlet, stb), melyet, ha van, 
akkor többféle termékre is be kell mutatni (tehát pl.: egy piaci kamatozású 
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lakáshitelnél be kell mutatni eltérő feltételű termékek összehasonlítását, ill. a 
kamattámogatott lakáscélú hiteleket is). Az ügyfél figyelmét fel kell hívni arra is, hogy 
a bemutatott kondíciók a hatályos jogszabályok értelmében a hitelügylet futamideje 
alatt változhatnak: 

a) az igényelhető maximális kölcsönösszeg nagyságára és választható futamidejére 

b) kamatozás módjára, mely lehet kamatperiódusokban rögzített kamatozású vagy 
referencia kamatlábhoz kötött kamatozású 

c) referencia kamatlábhoz kötött hitelszerződés esetén ki kell térni: 

i. a referencia kamatláb változásának gyakoriságára (pl. piaci kamatozású 
lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitelek esetén: 6 havi BUBOR) 

ii. a kamat, ill. a törlesztőrészlet egyoldalú szerződésmódosítának nem minősülő 
módosulására, azaz ezek mértéke a referencia kamatláb változásának 
következtében anélkül is módosulhat, hogy a kamatfelár változna 

d) referencia kamatlábhoz kötött és kamatperiódusokban rögzített kamatozású 
hitelszerződés esetén ki kell térni arra, hogy: 

i. a kamat módosításának mértéke nincs egyenes arányban az ebből következő 
törlesztőrészlet változás mértékével 

e) kamat módosításának lehetőségére, az alkalmazott kamatváltoztatási és 
kamatfelár változtatási mutatókra, valamint a kamat- kamatfelár módosítások 
lehetséges időpontjára 

f) díjakra, költségekre, valamint reprezentatívnak tekinthető a teljes hiteldíj mutató 
(THM) értékére 

g) törlesztőrészlet összegére és a törlesztőrészletek megfizetésének gyakoriságára 

3. A hitel a háztartás pénzügyi helyzetére gyakorolt hatásáról (szabad jövedelem 
csökkenése). 

4. Fel kell hívni az ügyfelek figyelmét, hogy a felelős hitelfelvételi döntéshez fontolják 
meg a háztartásuk teljes teherviselő képességét, vegyék figyelembe a háztartásukban 
élők vagyoni-jövedelmi helyzetét, eladósodottságát és a leendő adóssággal összefüggő 
teherviselő képességüket is, valamint az ügyfél igénye alapján segítséget kell nyújtani 
az ügyfél, illetve leendő szerződő fél teherviselő képességének felméréséhez. 

5. Annak érdekében, hogy az Adósok felelősen hozzák meg hitelfelvételi döntésüket, fel 
kell hívni a figyelmüket az alábbiakra is: 

• Kizárólag az alaposan áttanulmányozott és megértett kölcsönszerződést írjon alá. 

• A kölcsönszerződésben vállalt fizetési kötelezettségek alóli mentesülésre nincs 
lehetőség. A rendszeres jövedelem csökkenése, rendkívüli kiadás felmerülése 
illetve pénzügyi teljesítőképesség romlása sem ad felmentést ez alól. 
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• A futamidő alatti fizetési nehézség felmerülése esetén, a felmondás megelőzése 
érdekében közös megoldás keresése szükséges a Bankkal  

• Lejárt tartozás esetén a szerződésben/hirdetményben meghatározott mértékű 
késedelmi kamat kerül felszámításra. (Hitelkártya esetében továbbá a késedelmi 
díj alkalmazásának és a kártyahasználat felfüggesztésének eseteinek ismertetése) 

• Amennyiben az Adós a kölcsön visszafizetésével kapcsolatos kötelezettségének az 
erre való felszólítást követően sem tesz eleget, az nem szerződésszerű 
teljesítésnek (szerződésszegésnek) minősül, melynek következtében a Bank 
azonnali hatállyal felmondhatja a kölcsönszerződést. A szerződés felmondásával 
a teljes tartozás lejárttá, egy összegben esedékessé válik, és a tartozás meg nem 
fizetése esetén a Bank a biztosítékok érvényesítésére jogosult. A tartozás 
érvényesítése céljából a Bank jogosult igényérvényesítési eljárást kezdeményezni 
az Adóssal, Kezessel illetve Zálogkötelezettel szemben. 

• A felmondott szerződésből eredő tartozások érvényesítésének költségei az Adóst 
és a hitelbiztosíték nyújtóját – azaz a Kezest és a Zálogkötelezettet - terhelik. A 
tartozások érvényesítése érdekében az Adós és Kezes jövedelme és más 
vagyontárgyai illetve az ügylet további biztosítékai egyaránt végrehajtás alá 
vonhatók. 

• Fel kell hívni a figyelmet a megalapozott döntést elősegítő különböző 
alkalmazásokra a felügyelet fogyasztóvédelmi oldalán: 
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/hitel-lizing 

• Fel kell hívni a figyelmet a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel  esetén az MNB 
által működtetett Összehasonlító oldal  elérhetőségére, továbbá az ezen oldalon 
való online hitelfeltételek lekérdezhetőségére 

6. Szükséges felhívni az ügyfél figyelmét, hogy a fogyatékos ügyfeleknek egyenlő esélyű 
hozzáférést biztosító szolgáltatások köréről és a hozzáférés módjáról külön szóbeli 
vagy írásbeli tájékoztatás kérhető a Banktól. 

2. A hitelekről érdeklődő ügyfelek írásbeli tájékoztatása 

A hitelekről érdeklődő ügyfelek írásbeli tájékoztatásának kötelező elemei az alábbiak: 

• Általános tájékoztató átadása 

o Jelzáloghitelek esetén: Általános és személyes Tájékoztatás a jelzáloghitelekről c. 
nyomtatvány 

Az ügyfél adatainak feltöltésén kívül a hitelközvetítőre vonatkozó adatokat is szükséges 
kitölteni a nyomtatványon, valamint a hitelközvetítő jutalékának mértékét és 
kifizetésének módját is meg kell adni. 

o Elérhetővé kell tenni, illetve – az ügyfél kérésére – minden esetben ingyenesen 
rendelkezésre kell bocsátani az alábbiakat: 
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• Üzletszabályzat 

• Általános Szerződési Feltételek az adott termékre vonatkozóan 

• Hirdetmény/ELTP esetén Díjtáblázat 

o Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel esetén Ellenőrző lista átadása hiteligénylés előtti 
tájékoztatáskor a potenciális Ügyfelek számára, amely a potenciális Ügyfelek által igényelt 
kölcsönhöz kapcsolódóan a folyósításig terjedő időszakban benyújtandó és bemutatandó 
dokumentumok és igazolások felsorolását tartalmazza. Az Ellenőrző lista átadása papír 
alapon történik, amely dokumentumon a potenciális adósnak aláírásával igazolnia 
szükséges az Ellenőrző lista átvételét. 

o Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel esetén az MNB által előírt tartalommal a kölcsön 
részletes feltételeit tartalmazó – a Pénzügyi intézmény által rendelkezésre bocsájtott - 
termékismertető átadása a potenciális adós Ügyfél részére a hiteligénylést megelőző 
tájékoztatáskor. 

3. Ügyfelek tájékoztatása a hitelkérelem befogadásakor 

3.1. A hitelkérelmet benyújtó ügyfelek szóbeli tájékoztatása 

A hitelkérelem befogadásakor adott szóbeli tájékoztatásnak az alábbiakra kell kiterjednie: 

• 1.) pontban írtakra, amennyiben korábban még nem történt meg 

• A hitelbírálat folyamatára, várható idejére 

• A Közvetítő és az Ügyfél közötti kapcsolattartás módjára (telefon, e-mail stb.) 

3.2. A hitelkérelmet benyújtó ügyfelek írásbeli tájékoztatása 

A hitelkérelem átvételekor, a banki befogadás előtt az alábbi kötelező írásbeli kellékeket kell 
alkalmazni: 

• „Nyilatkozat - Szerződéskötéshez kapcsolódóan” 

• „Tájékoztató – az általános jelzáloghitelezési folyamatról” 

• Fenti nyilatkozat része a kölcsönkérelmi dokumentációnak, ellenőrizni kell az átadás-
átvétel helyes dokumentálását, és csatolni a leadásra kerülő hitelanyagban. 

• KHR-hez kapcsolódó nyilatkozatok és tájékoztatók 

• „Túlzott eladósodottság kockázatairól” szóló tájékoztató átadása. Az ügyfél a 
Kölcsönkérelmi nyomtatványon igazolja, hogy átvette ezt a dokumentumot. 

 

A Pénzügyi intézmény befogadását követően kötelezően alkalmazott írásbeli dokumentumok: 

• A Pénzügyi intézmény által kiadott „Igazolás kölcsönkérelem befogadásáról” elnevezésű 
nyomtatvány átadása ügyfél részére, Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel esetén ennek 
kötelező mellékleteként szerepel az Ellenőrző lista másolata is 
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• Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel esetén a potenciális adós Ügyfél által kiválasztott 
termékre vonatkozó, papír alapú, az MNB által előírt tartalommal a kölcsön főbb 
tulajdonságait összefoglaló és a potenciális adós Ügyfél figyelmét az Összehasonlító oldal 
elérhetőségére felhívó, a Pénzügyi intézmény által kiadott kötelező Ajánlat Ügyfél 
számára történő átadása (átadás-átvétel dokumentálásával) 

• a potenciális adós Ügyfél részére az Összehasonlító oldalon való online hitelfeltételek 
lekérdezhetőségéről szóló tájékoztatás átadása  

4. Ügyfelek tájékoztatása a kölcsönszerződés megkötését megelőzően 

4.1. Szóbeli tájékoztatás a kölcsönszerződés megkötését megelőzően 

Az engedélyezett hitelügyletek esetében az ügyfelek szóbeli tájékoztatása az alábbiakra kell, 
hogy kiterjedjen: 

• Az ügyfél haladéktalan tájékoztatása a banki döntés eredményéről   

• A kölcsönszerződés megkötésének helye és időpontja 

• A szükséges közjegyzői okirat típusa, várható költsége, aláírásának időpontja 

• A hitel folyósításához szükséges feltételek, ezek teljesítésének várható költsége 

5. Írásbeli tájékoztatás a kölcsönszerződés megkötését megelőzően 

Az engedélyezett jelzáloghitel ügyletek esetében az ügyfelek írásbeli tájékoztatása az 
alábbiakra kell, hogy kiterjedjen: 

• Tájékoztatás kölcsönkérelem engedélyezéséről  

• Hitelszerződés tervezet átadása az ügyfélnek  

o Mindenképpen biztosítani kell, hogy legkésőbb a hitelszerződés aláírását megelőző 
3. napon az ügyfél megkapja a hitelszerződés tervezetét áttanulmányozás céljából. 

o Amennyiben az ügyfél a szerződés tervezetét nem elektronikus úton (hanem 
személyesen) kívánja átvenni, akkor ügynöki értékesítés esetén a szerződés 
tervezetét a hitelközvetítő is eljuttathatja az ügyfél számára (a továbbiakban az ő 
felelőssége, hogy az ügyfél megkapja). 

„Nyilatkozat - Jelzáloghitel igényléshez kapcsolódó szerződés tervezet személyes 
átvételéről” ügyfél általi aláírása ekkor is szükséges. 

d) Közvetítő köteles az Ügyfélnek az igényfelmérés során az Ügyfél által választott a Pénzügyi 
intézmény termékére/szolgáltatására vonatkozó ismertetőt, terméktájékoztatót, előzetes 
kalkulációt átadni, továbbá köteles tájékoztatni az Ügyfelet a választott termék / szolgáltatás 
igénybe vételének feltételeiről és az igénybe vételhez szükséges dokumentumokról. 

e) Részletesen ismerteti az ajánlott pénzügyi termék célját, feltételrendszerét, árazását, kockázatait, 
az Ügyfél által a jövőben fizetendő díjakat, jutalékokat és költségeket (pl tőke, kamat, stb.) és azok 
mértékét (pl. hitelbírálati díj, kezelési költség, értékbecslés díja stb.). 



 

 

 

 

    Oldal: 74/103 

 

 

f) Amennyiben az Ügyfél az előzetes tájékoztatást, igényfelmérést, igénykeltést követően érdeklődést 
mutat az adott termék/szolgáltatás iránt, akkor kitölti és az Ügyféllel aláírattatja az igényléshez 
szükséges nyomtatványokat, beleértve a “Tájékoztató és nyilatkozat Erste Bank Hungary Zrt. 
pénzügyi szolgáltatásának közvetítéséhez” c. nyomtatványt, melyen feltünteti azonosító kódjait. 
Továbbá segíti az Ügyfelet a Pénzügyi intézmény által elvárt valamennyi dokumentum 
összegyűjtésében és tájékoztatja az Ügyfelet, hogy milyen személyes és/vagy céges iratokat, 
igazolásokat, egyes hivatalok által kiállított dokumentumokat kell a Pénzügyi intézményhez 
benyújtani. 

g) Az Ügyféltől átvett dokumentáció benyújtás helye a Pénzügyi intézmény tetszőlegesen kiválasztott 
bankfiókja lehet, kivéve, ha ezt a Pénzügyi intézmény egyéb rendelkezései, utasításai másként írják 
elő. A Közvetítő az Ügyféltől átvett és a Pénzügyi intézmény felé továbbítandó dokumentumokat 
köteles legfeljebb 3 munkanapon belül a Pénzügyi intézmény részére átadni. Késedelem esetén az 
ebből eredően az Ügyfelet és/vagy a Pénzügyi intézményt érintő kárért a Közvetítő felel. A Pénzügyi 
intézmény az így keletkezett kár összegét az általa fizetendő közvetítői díj összegébe jogosult 
beszámítani és abból levonni. 

h) Amennyiben az Ügyfél megfelel az előzetes hitelminősítési kritériumoknak, akkor kérésére a 
Pénzügyi intézmény tanácsadó munkatársával személyes tárgyalásra időpontot egyeztet, melyre 
köteles az Ügyfelet elkísérni és a megbeszélésen részt venni. 

i) Köteles az Ügyféllel folyamatosan kapcsolatot tartani, tájékoztatást nyújtani vagy a Pénzügyi 
intézmény külön utasítása alapján intézkedni, ha az általa közvetített kölcsönkérelmi igényeknél 
vagy egyéb termék/szolgáltatás igénybevétele érdekében beadott igénynél hiányosságok 
tapasztalhatók és/vagy egyes elvárt dokumentumok érvényességi ideje lejárt. Haladéktalanul 
köteles intézkedni, az Ügyféllel egyeztetni az általa, vagy a Pénzügyi intézmény által feltárt 
szerződéskötéshez szükséges okirati hiányosságok megszűntetése érdekében. 

j) Amennyiben a hitelkérelmi igény Pénzügyi intézmény általi elbírálásához szükséges értékbecslés, 
akkor közreműködik az értékbecslés megrendelésében. Az értékbecslés megrendelését közvetlenül 
a Pénzügyi intézmény végzi. Tudomásul veszi, hogy az értékbecslő választás a Pénzügyi intézmény 
belső eljárási rendje, szabályzatai alapján történik.  

k) A Közvetítő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben egy természetes személlyel általános 
hitelfelvételi ajánlatkérés tárgyában egyeztet, akkor a Pénzügyi intézménynél igénybe vehető 
Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelre (továbbiakban ebben a bekezdésben: Kölcsön) felhívja a 
potenciális adós Ügyfél figyelmét, amennyiben az Ügyfél potenciális adós által meghatározott 
hitelcél a Kölcsönnel is elérhető. 

l) Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel esetén a Közvetítő a potenciális adós Ügyfél részére 
visszavonhatatlan ajánlat kiadására nem jogosult, azt kizárólag a Pénzügyi intézmény adhatja ki a 
potenciális adós által megadott adatok alapján a kölcsönkérelem befogadáskor (a befogadáskor 
hatályos online hitelfeltételekkel egyezően, vagy a THM szempontjából a potenciális adósra nézve 
annál kedvezőbb feltételekkel). 

A Pénzügyi intézmény nevében az Ügyféltől a hitelhez és vagy egyéb banki termékhez, szolgáltatáshoz 
kapcsolódóan semmilyen jogcímen nem vehet át pénzt.  
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2. A Közvetítő feladatai a minőségi értékesítés érdekében  

− Az üzletkötés tisztaságának, ügyfél általi megalapozottságának, színvonalának ellenőrzése ill. az 
ellenőrzés megszervezése. 

− A hitelkérelmek és nyomtatványok ellenőrzése (pl. kitöltés, csatolt dokumentumok stb.). 

− Az Ügyfelek igény szerinti legszélesebb körű kiszolgálása, a személyes kapcsolatok folyamatos 
ápolása. 

− Banki szerződések előkészítésével kapcsolatos tanácsadás, közreműködés. 

− Az esetleges hibák észrevételezése és a szükséges javítások eszközlése. 

− Közvetítő és/vagy alkalmazottja vagy közvetítői alvállalkozója, Pénzügyi intézmény által szervezett 
oktatásain való részvételének maximális ösztönzése és nyomon követése, a termékkel kapcsolatos 
vizsgák sikeres letétele érdekében. 
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4/B melléklet: A Közvetítő ügynöki tevékenységével kapcsolatos feladatai (Erste Lakástakarék-pénztári 
Zrt.) 

 

1. Közvetítési feladatok 

A Közvetítő és a nevében eljáró munkavállaló, közvetítői alvállalkozó (továbbiakban: Közvetítői 
Alkalmazott) az Ügyfélnek ajánlható lakás-takarékpénztári szerződések és áthidaló jelzálogalapú 
lakáskölcsönök megkötésének előkészítésében a tőle elvárható legmagasabb szintű szakmai gondossággal 
vehet részt, melynek keretében az Ügyfél megalapozott döntéshozatalát köteles segíteni: 

a) Kizárólag az Ügyfél felhatalmazása alapján járhat el a Pénzügyi Intézménynél, ennek alátámasztása 
érdekében köteles kitölteni és aláírattatni az Ügyféllel (minden, adósi szerepkörben az ügyletbe 
bevonásra kerülő személlyel) az áthidaló jelzálogalapú lakáskölcsönök esetében a lenti f) pont szerint 
az 1./B sz. melléklet szerinti “Tájékoztató és nyilatkozat az Erste Lakástakarék Zrt. pénzügyi 
szolgáltatásának közvetítéséhez c. nyomtatványt, illetve lakás-takarékpénztári szerződés esetén 
köteles a Pénzügyi Intézmény által rendelkezésre nyújtott ajánlati nyomtatványt használni. 

b) A Pénzügyi Intézmény megkeresése előtt előzetesen tárgyal és egyeztet az Ügyféllel, melynek során 
a Közvetítő a tőle elvárható szakmai alapossággal felméri az Ügyfél pénzügyi termék iránti valós 
igényét és azt, hogy megfelelhet-e az igényjogosultsági, bírálati feltételeinek. 

c) A Közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően és folyamatosan egyaránt az Ügyfelek 
részére a jogszabályban és jelen Szerződésben meghatározott tájékoztatásokat teljes körűen 
megadni az alábbiak szerint: 

(i) Tájékoztatással kapcsolatos alapelvek 

Alapvető jogszabályi és pénzintézeti elvárás, hogy az ügyfeleket mind a szolgáltatás nyújtását 
megelőző időszakban, mind a már nyújtott szolgáltatás teljes futamideje alatt a szükséges és 
lehetséges mértékben tájékoztatni kell. 

A tájékoztatás során érvényesíteni kell a transzparencia elvét, azaz biztosítani kell a 
közérthetőséget, átláthatóságot és a szükséges információk hozzáférhetőségét. 

Az ügyfeleknek nyújtandó szolgáltatásokról korrekt és teljes körű tájékoztatást kell adni. A 
személyes ügyfélkapcsolatokban törekedni kell arra, hogy az ügyfelek megértsék a számukra 
ajánlott/értékesített termék kondícióit, és képesek legyenek mérlegelni a benne rejlő 
kockázatokat, és felelős döntést hozhassanak. 

(ii) Tájékoztatás ügynöki státuszról a közvetítést megelőzően a pénzügyi szolgáltatást 
közvetítő előzetes tájékoztatási kötelezettségeinek általános szabályairól 53/2016. (XII. 
21.) NGM rendelet szabályai szerint 

A Közvetítő az Ügyfeleknek írásban teljes körű tájékoztatást köteles adni  

a) a cégnevéről, székhelyéről, levelezési címéről és felügyeleti hatóságának megjelöléséről, 

b) a felügyeleti nyilvántartásról, amelyben szerepel és annak módjáról, ahogyan 
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nyilvántartását ellenőrizni lehet, 

c) arról, hogy függő közvetítőként a megbízó nevében és javára jár el, a megbízó érdekeit 
képviseli a pénzügyi intézmény nevének feltüntetésével, 

d) arról, hogy a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötéséért közvetítői díjazásban részesül 
és 

da) ha ismert annak összegéről, 

db) ha nem ismert a tájékoztatás időpontjában, jelzáloghitel közvetítése esetén arról, hogy a 
tényleges díj a személyre szóló tájékoztatóban fog szerepelni, 

e) arról, hogy nyújt-e hiteltanácsadást,  

f) a közvetítővel kapcsolatos panasz kezeléséről, valamint fogyasztó esetében a Pénzügyi 
Békéltető Testület eljárásának igénybevételére vonatkozó lehetőségről, valamint, 

g) arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő fogyasztó számára más - 
pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő - szolgáltatása ellenértékeként díjat 
számít-e fel. 

(iii)  Tájékoztatás a lakás-takarékpénztári szerződés megkötésekor.  

Az Ügyfél igényének felmérése és az Ügyfél tájékoztatása során ki kell térni: 

• Az alanyi hatály kérdéskörére. Az Ügyfelet tájékoztatni kell az állami támogatással kapcsolatos 
törvényi szabályozásról, különös tekintettel az állampolgársággal kapcsolatos kérdéskörre és 
azon elvárásra, hogy az ügyfélnek magyarországi lakóhellyel kell rendelkeznie, magyar 
állampolgárnak kell lennie, illetve a külföldi állampolgárság esetén a törvényi szabályozás által 
megkívánt külön engedélyekre is fel kell hívni az ügyfél figyelmét. 

• Érthetően el kell magyarázni az Ügyfélnek a Kedvezményezettekre vonatkozó elvárásokat, a 
közeli hozzátartozói kapcsolat jellemzőit. 

• Rá kell kérdezni az Ügyfél által előnyben részesített lakás célra. Fel kell világosítani az Ügyfelet, 
hogy az általa kívánt lakás cél az állami támogatás szempontjából elfogadható-e, illetve hogy 
a jogi szabályozás az adott lakáscél esetében milyen igazolásokat, milyen határidőben kíván 
meg a Lakás-előtakarékoskodótól, vagy a Kedvezményezettől. 

• Az Ügyfél anyagi lehetőségei és a megvalósítani tervezett lakáscél időpontja függvényében 
tanácsot kell adni a megfelelő módozat kiválasztásához, az ahhoz leginkább illő megtakarítási 
idő kiválasztásával együtt. Be kell mutatni a kiválasztott módozathoz tartozó kondíciókat mind 
a megtakarítási, mind a hitelezési szakaszra vonatkozóan. 

• Általánosságban elvárás a Közvetítővel szemben, hogy a lakás-takarékpénztári ajánlaton 
található információkat tudassa az Ügyféllel, hiszen azok a legalapvetőbb ismereteket 
tartalmazzák a konstrukcióról. 

• Általánosságban elvárás a Közvetítővel szemben, hogy akció esetén, az akciós feltételeket 
vállaló ügyfelet szóban tájékoztassa arról, hogy az akciós feltételek nem teljesítése esetén az 
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akció típusától függően, vagy a számlanyitási díj megfizetésére köteles, vagy lojalitás díj 
fizetésére köteles. Az akció feltételeinek teljesíthetősége vonatkozásában az ügyfelet meg kell 
kérdezni. Nem ajánlható olyan akciós termék, amelynek a teljesítésére az Ügyfél 
nyilvánvalóan nem képes. 

• Egyedi kérés esetén a Közvetítő egyeztessen a lakás-takarékpénztári kapcsolattartójával 
annak érdekében, hogy az Ügyfél kérdésére pontos a jogszabályoknak megfelelő választ 
kapjon. 

• Panasz esetén fel kell hívni az Ügyfél figyelmét az Üzletszabályzatban, az Ügyfelek számára az 
interneten is közzétett panaszkezelési szabályzatra amellett, hogy mindent meg kell tenni a 
panaszra okot adó körülmények megszüntetése érdekében. 

• Tájékoztatást kell adni a felmondás, a kiutalás feltételrendszeréről és a lakáscélú igazolás 
előzetes és utólagos feltétel rendszeréről, valamint a lakáscélú igazolás elmaradása 
jogkövetkezményeiről. 

(iv) A Pénzmosás megelőzésére és megakadályozására vonatkozó rendelkezések 

• A Felek megállapítják, hogy a Közvetítőt a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. (továbbiakban: Pmt.) 
alapján az ügyfelekkel kapcsolatosan kiemelten ügyfél-átvilágítási és egyéb adminisztrációs 
intézkedések és kötelezettségek terhelik. 

• A Pénzügyi Intézmény rendelkezik a hatályos jogszabályoknak, az MNB iránymutatásainak, 
illetve az ERSTE Csoport elvárásainak megfelelő a Pénzmosás megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló szabályzattal.  

• A Közvetítő a Pénzügyi Intézmény pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
szabályzatát egy példányban átvette, azt megismerte és magára nézve kötelezőnek tekinti a 
jelen melléklet aláírásával. 

• A Közvetítő kötelezettséget vállal arra, hogy az értékesítésben közreműködő munkatársai, 
közvetítői alvállalkozói számára az előírt pénzmosás és terrorizmus finanszírozása 
megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos képzést a Pénzmosás és terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat szerint megtartja. A 
munkatársak és a Közvetítői alvállalkozóknak alapvető kötelezettsége, hogy a pénzmosási 
azonosító adatlap, a tényleges tulajdonosi nyilatkozat és a külföldi lakóhellyel rendelkező 
ügyfél nyilatkozata (ún. PEP nyilatkozat) hibátlanul kerüljön kitöltésre. A Közvetítő tudomásul 
veszi, hogy a pénzmosási azonosító nyilatkozatok hibás kitöltése esetén a hiánypótlás 
teljesítéséig a lakás-takarékpénztári ajánlat a Pénzügyi Intézmény részéről nem kerül 
elfogadásra. 

• A Közvetítőnek tudomása van arról, hogy az 2012. évi C. törvény a. Büntető Törvénykönyv 
401. § alapján: 

Aki a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
törvényben előírt bejelentési kötelezettségnek nem tesz eleget, vétséget követ el, és két évig 
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terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

• A Felek büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentik, hogy mind a jogszabályban, mind az 
annak megfelelően készített belső szabályzatban foglaltakat betartják és az értékesítésben 
együttműködő személyekkel betartatják. 

• Amennyiben egy adott ügylet a lakás-előtakarékossági szerződés, illetve áthidaló 
jelzálogalapú lakáskölcsönök kötése során pénzmosási szempontból szokatlannak vagy 
gyanúsnak minősül, a Közvetítő a Pénzügyi Intézmény részére átadott a Pénzmosás 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzatában foglaltak szerint jár el vagy saját 
jogon bejelenti azt az illetékes hatóságnak. 

• A Közvetítő kijelenti, hogy az ügyfél-átvilágítás során az ügyfelek valamennyi, a Pénzügyi 
Intézmény által kért adatát rögzíti. 

• A Közvetítő kijelenti továbbá, hogy kötelezettséget vállal arra, hogy a Pénzügyi Intézmény 
számára értékesítést végző munkatársaival, a pénzügyi közvetítőkkel, közvetítői 
alvállalkozóival a Pénzmosás megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos szabályzat 
alapvető rendelkezéseit megismerteti. 

(v) Fogyasztónak nyújtott hitelek kapcsán nyújtott tájékoztatás (A fogyasztóknak nyújtott 
hitelekről szóló 2009. évi 162. törvény, továbbá a fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos 
egyes tájékoztatási szabályokról 56/2014. (XII. 31.) NGM rendelet alapján) 

1. A hitelekről (beleértve az áthidaló kölcsönöket/hiteleket) érdeklődő ügyfelek szóbeli tájékoztatása 

A szóbeli tájékoztatása során előzetesen, a hitelekről érdeklődő ügyfelek igényeit, lehetőségeit 
szükséges felmérni, melynek keretében felvilágosítást kell adni a jövedelemarányos 
törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014 MNB rendelet főbb 
követelményeiről, így különösen:  

• havi adósságszolgálat számításának módja (az ügyletben Adósként szereplő ügyfelek összes 
havi hiteltörlesztési kötelezettségét jelenti, beleértve az aktuálisan igényelni kívánt hitel 
törlesztőrészletét is.) 

• a havi nettó jövedelem igazolásának módja 

• a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató (a havi adósságszolgálat és az igazolt nettó 
jövedelem hányadosa) 

• a jelzáloghitel fedezetéül szolgáló ingatlan(ok) forgalmi értékének maximális terhelhetőségi 
limitje (forgalmi érték 80%-a)  

2. A hitelekről érdeklődő ügyfeleknek adott szóbeli tájékoztatás kötelező tartalmi elemei az 
alábbiakra terjednek ki a fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási 
szabályokról szóló 56/2014. (XII. 31.) NGM rendelet alapján: 

• A hitelfelvétel folyamata 

• Hitel fő pénzügyi jellemzői (kamat, költségek, törlesztőrészlet, stb), melyet, ha van, akkor 
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többféle termékre is be kell mutatni (tehát pl.: egy piaci kamatozású lakáshitelnél be kell 
mutatni eltérő feltételű termékek összehasonlítását, ill. a kamattámogatott lakáscélú 
hiteleket is). Az ügyfél figyelmét fel kell hívni arra is, hogy  

a) az igényelhető maximális kölcsönösszeg nagyságára és választható 
futamidejére 

b) kamatozás módjára, amely az ERSTE Lakás-takarékpénztár valamennyi terméke 
vonatkozásában fix, azaz nem változtatható kamatozású kölcsön/hitel termék. 

c) díjakra, költségekre, valamint a teljes hiteldíj mutató (THM) értékére 

d) törlesztő részlet összegére és a törlesztő részletek megfizetésének 
gyakoriságára 

• A hitel a háztartás pénzügyi helyzetére gyakorolt hatásáról (szabad jövedelem csökkenése). 

• Fel kell hívni az ügyfelek figyelmét, hogy a felelős hitelfelvételi döntéshez fontolják meg a 
háztartásuk teljes teherviselő képességét, vegyék figyelembe a háztartásukban élők vagyoni-
jövedelmi helyzetét, eladósodottságát és a leendő adóssággal összefüggő teherviselő 
képességüket is, valamint az ügyfél igénye alapján segítséget kell nyújtani az ügyfél, illetve 
leendő szerződő fél teherviselő képességének felméréséhez. 

• Annak érdekében, hogy az Adósok felelősen hozzák meg hitelfelvételi döntésüket, fel kell 
hívni a figyelmüket az alábbiakra is: 

a) Kizárólag az alaposan áttanulmányozott és megértett kölcsönszerződést írjon alá. 

b) A kölcsönszerződésben vállalt fizetési kötelezettségek alóli mentesülésre nincs lehetőség. 
A rendszeres jövedelem csökkenése, rendkívüli kiadás felmerülése illetve pénzügyi 
teljesítőképesség romlása sem ad felmentést ez alól. 

c) A futamidő alatti fizetési nehézség felmerülése esetén, a felmondás megelőzése 
érdekében közös megoldás keresése szükséges a Lakástakarékkal  

d) Lejárt tartozás esetén a szerződésben/hirdetményben meghatározott mértékű késedelmi 
kamat kerül felszámításra.  

e) Amennyiben az Adós a kölcsön visszafizetésével kapcsolatos kötelezettségének az erre 
való felszólítást követően sem tesz eleget, az nem szerződésszerű teljesítésnek 
(szerződésszegésnek) minősül, melynek következtében a Lakástakarék azonnali hatállyal 
felmondhatja a kölcsönszerződést. A szerződés felmondásával a teljes tartozás lejárttá, 
egy összegben esedékessé válik, és a tartozás meg nem fizetése esetén a Lakástakarék a 
biztosítékok érvényesítésére jogosult. A tartozás érvényesítése céljából a Lakástakarék 
jogosult igényérvényesítési eljárást kezdeményezni az Adóssal, Kezessel illetve 
Zálogkötelezettel szemben. 

f) A felmondott szerződésből eredő tartozások érvényesítésének költségei az Adóst és a 
hitelbiztosíték nyújtóját – azaz a Kezest és a Zálogkötelezettet - terhelik. A tartozások 
érvényesítése érdekében az Adós és Kezes jövedelme és más vagyontárgyai illetve az 
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ügylet további biztosítékai egyaránt végrehajtás alá vonhatók. 

g) Fel kell hívni a figyelmet a megalapozott döntést elősegítő különböző alkalmazásokra a 
felügyelet fogyasztóvédelmi oldalán: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/hitel-lizing 

• Szükséges felhívni az ügyfél figyelmét, hogy a fogyatékos ügyfeleknek egyenlő esélyű 
hozzáférést biztosító szolgáltatások köréről és a hozzáférés módjáról külön szóbeli vagy 
írásbeli tájékoztatás kérhető a Hitelezőtől.. 

3. A hitelekről érdeklődő ügyfelek írásbeli tájékoztatása  

A hitelekről érdeklődő ügyfelek írásbeli tájékoztatásának kötelező elemei az alábbiak: 

• Általános tájékoztató átadása 

o Jelzáloghitelek esetén: Általános és személyes Tájékoztatás a jelzáloghitelekről c. nyomtatvány 

Az ügyfél adatainak feltöltésén kívül a hitelközvetítőre vonatkozó adatokat is szükséges kitölteni 
a nyomtatványon, valamint a hitelközvetítő jutalékának mértékét és kifizetésének módját is meg 
kell adni. 

o Elérhetővé kell tenni, illetve – az ügyfél kérésére – minden esetben ingyenesen rendelkezésre kell 
bocsátani az alábbiakat: 

• Üzletszabályzat 

• Általános Szerződési Feltételek az adott termékre vonatkozóan 

• Hirdetmény/ELTP esetén Díjtáblázat 

4. Ügyfelek tájékoztatása a hitelkérelem befogadásakor 

4.1. A hitelkérelmet benyújtó ügyfelek szóbeli tájékoztatása 

A hitelkérelem befogadásakor adott szóbeli tájékoztatásnak az alábbiakra kell kiterjednie: 

• 2. pontban írtakra, amennyiben korábban még nem történt meg 

• A hitelbírálat folyamatára, várható idejére 

• A Közvetítő és az Ügyfél közötti kapcsolattartás módjára (telefon, e-mail stb.) 

4.2. A hitelkérelmet benyújtó ügyfelek írásbeli tájékoztatása 

A hitelkérelem átvételekor, a befogadás előtt az alábbi kötelező írásbeli kellékeket kell alkalmazni: 

• „Nyilatkozat - Szerződéskötéshez kapcsolódóan” 

• Tájékoztató – az általános jelzáloghitelezési folyamatról” 

• Fenti nyilatkozat része a kölcsönkérelmi dokumentációnak, ellenőrizni kell az átadás-átvétel 
helyes dokumentálását, és csatolni a leadásra kerülő hitelanyagban. 

• KHR-hez kapcsolódó nyilatkozatok és tájékoztatók 

•  „Túlzott eladósodottság kockázatairól” szóló tájékoztató átadása. Az ügyfél a Kölcsönkérelmi 
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nyomtatványon igazolja, hogy átvette ezt a dokumentumot. 

• Igazolás kölcsönkérelem befogadásáról  

5. Ügyfelek tájékoztatása a kölcsönszerződés megkötését megelőzően 

5.1.Szóbeli tájékoztatás a kölcsönszerződés megkötését megelőzően 

Az engedélyezett hitelügyletek esetében az ügyfelek szóbeli tájékoztatása az alábbiakra kell, 
hogy kiterjedjen: 

• Az ügyfél haladéktalan tájékoztatása a banki döntés eredményéről   

• A kölcsönszerződés megkötésének helye és időpontja 

• A szükséges közjegyzői okirat típusa, várható költsége, aláírásának időpontja 

• A hitel folyósításához szükséges feltételek, ezek teljesítésének várható költsége 

5.2.Írásbeli tájékoztatás a kölcsönszerződés megkötését megelőzően 

Az engedélyezett jelzáloghitel ügyletek esetében az ügyfelek írásbeli tájékoztatása az alábbiakra 
kell, hogy kiterjedjen: 

• Tájékoztatás kölcsönkérelem engedélyezéséről  

• Hitelszerződés tervezet átadása az ügyfélnek  

o Mindenképpen biztosítani kell, hogy legkésőbb a hitelszerződés aláírását megelőző 3. 
napon az ügyfél megkapja a hitelszerződés tervezetét áttanulmányozás céljából. 

o Amennyiben az ügyfél a szerződés tervezetét nem elektronikus úton (hanem 
személyesen) kívánja átvenni, akkor ügynöki értékesítés esetén a szerződés tervezetét a 
hitelközvetítő is eljuttathatja az ügyfél számára (a továbbiakban az ő felelőssége, hogy az 
ügyfél megkapja). 

„Nyilatkozat - Jelzáloghitel igényléshez kapcsolódó szerződés tervezet személyes 
átvételéről” ügyfél általi aláírása ekkor is szükséges. 

d) Közvetítő köteles az Ügyfélnek az igényfelmérés során az Ügyfél által választott a Pénzügyi Intézmény 
termékére/szolgáltatására vonatkozó ismertetőt, terméktájékoztatót, előzetes kalkulációt átadni. 

e) Részletesen ismerteti az ajánlott pénzügyi termék célját, feltételrendszerét, árazását, kockázatait, az 
Ügyfél által a jövőben fizetendő díjakat, jutalékokat és költségeket (pl tőke, kamat, stb.) és azok 
mértékét (pl. hitelbírálati díj, kezelési költség, értékbecslés díja stb.). 

f) Amennyiben az Ügyfél az előzetes tájékoztatást, igényfelmérést, igénykeltést követően érdeklődést 
mutat az adott áthidaló kölcsön/hitel termék/szolgáltatás iránt, akkor kitölti és az Ügyféllel 
aláírattatja az igényléshez szükséges nyomtatványokat, beleértve a “Tájékoztató és nyilatkozat Erste 
Lakástakarék Zrt. pénzügyi szolgáltatásának közvetítéséhez” c. nyomtatványt, melyen feltünteti 
azonosító kódjait. Továbbá segíti az Ügyfelet a Pénzügyi Intézmény által elvárt valamennyi 
dokumentum összegyűjtésében és tájékoztatja az Ügyfelet, hogy milyen személyes és/vagy céges 
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iratokat, igazolásokat, egyes hivatalok által kiállított dokumentumokat kell a Pénzügyi Intézményhez 
benyújtani. 

g) A Közvetítő az Ügyféltől átvett és a Pénzügyi Intézmény felé továbbítandó dokumentumokat köteles 
legfeljebb 3 munkanapon belül a Pénzügyi Intézmény részére átadni. Késedelem esetén az ebből 
eredően az Ügyfelet és/vagy a Pénzügyi Intézményt érintő kárért a Közvetítő felel. A Pénzügyi 
Intézmény az így keletkezett kár összegét az általa fizetendő közvetítői díj összegébe jogosult 
beszámítani és abból levonni. 

h) Amennyiben az Ügyfél megfelel az előzetes hitelminősítési kritériumoknak, akkor kérésére a 
Pénzügyi Intézmény tanácsadó munkatársával személyes tárgyalásra időpontot egyeztet, melyre 
köteles az Ügyfelet elkísérni és a megbeszélésen részt venni. 

i) Köteles az Ügyféllel folyamatosan kapcsolatot tartani, tájékoztatást nyújtani vagy a Pénzügyi 
Intézmény külön utasítása alapján intézkedni, ha az általa közvetített kölcsönkérelmi igényeknél vagy 
egyéb termék/szolgáltatás igénybevétele érdekében beadott igénynél hiányosságok tapasztalhatók 
és/vagy egyes elvárt dokumentumok érvényességi ideje lejárt. Haladéktalanul köteles intézkedni, az 
Ügyféllel egyeztetni az általa, vagy a Pénzügyi Intézmény által feltárt szerződéskötéshez szükséges 
okirati hiányosságok megszűntetése érdekében. 

j) Amennyiben a hitelkérelmi igény Pénzügyi Intézmény általi elbírálásához szükséges értékbecslés, 
akkor közreműködik az értékbecslés megrendelésében. Az értékbecslés megrendelését közvetlenül 
a Pénzügyi Intézmény végzi. Tudomásul veszi, hogy az értékbecslő választás a Pénzügyi Intézmény 
belső eljárási rendje, szabályzatai alapján történik. 

k) A Pénzügyi Intézmény nevében az Ügyféltől a hitelhez és vagy egyéb járulékosan kapcsolódó 
partnerbanki termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolódóan semmilyen jogcímen nem vehet át pénzt.  

3. A Közvetítő feladatai a minőségi értékesítés érdekében  

Az üzletkötés tisztaságának, ügyfél általi megalapozottságának, színvonalának ellenőrzése ill. az 
ellenőrzés megszervezése. 

Felel a helyes nyomtatvány alkalmazásáért 

A nyomtatványok ellenőrzése (pl. kitöltés, csatolt dokumentumok stb.). 

Az Ügyfelek igény szerinti legszélesebb körű kiszolgálása, a személyes kapcsolatok folyamatos ápolása. 

Lakás-takarékpénztári szerződések előkészítésével kapcsolatos tanácsadás, közreműködés. 

Az esetleges hibák észrevételezése és a szükséges javítások eszközlése. 

Közvetítő alkalmazottja, vagy közvetítői alvállalkozója, Közvetítő által szervezett oktatásain való 
részvételének maximális ösztönzése és nyomon követése, a termékkel kapcsolatos vizsgák sikeres 
letétele érdekében. 
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4/C melléklet: A Közvetítő ügynöki tevékenységével kapcsolatos feladatai (CIB Bank Zrt.) 

A Közvetítő ügynöki tevékenységével kapcsolatos feladatai 

1. Közvetítési feladatok 

A Közvetítő és a nevében eljáró munkavállaló, közvetítői alvállalkozó (továbbiakban: együttesen 
Közvetítő) az Ügyfélnek ajánlható pénzügyi szolgáltatási szerződések megkötésének előkészítésében a 
tőle elvárható legmagasabb szintű szakmai gondossággal vehet részt, melynek keretében az Ügyfél 
megalapozott döntéshozatalát köteles segíteni: 

a) Kizárólag az Ügyfél felhatalmazása alapján járhat el a Pénzügyi intézménynél, ennek alátámasztása 
érdekében köteles kitölteni és aláírattatni az Ügyféllel (minden, adósi szerepkörben az ügyletbe 
bevonásra kerülő személlyel) a lenti f) pont szerint az 1/C. sz. melléklet szerinti “Függő Ügynök által 
közvetítés előtt adott tájékoztatás jelzáloghitel termék” c. nyomtatványt. 

b) A Pénzügyi intézmény megkeresése előtt előzetesen tárgyal és egyeztet az Ügyféllel, melynek során 
a Közvetítő a tőle elvárható szakmai alapossággal köteles felmérni az Ügyfél banki termék iránti 
valós igényét és azt, hogy megfelelhet-e a Pénzügyi intézmány aktuális igényjogosultsági, bírálati 
feltételeinek, továbbá tájékoztatja az Ügyfelet a Pénzügyi intézény által kínált termékekről / 
szolgáltatásokról és azok feltételeiről. 

c) A Közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítítését megelőzően és folyamatosan egyaránt az Ügyfelek 
részére a jogszabályban és jelen Szerződésben meghatározott tájékoztatásokat teljes körűen 
köteles megadni az alábbiak szerint: 

(i) Tájékoztatással kapcsolatos alapelvek 

Alapvető jogszabályi és banki elvárás, hogy az ügyfeleket mind a szolgáltatás nyújtását 
megelőző időszakban, mind a már nyújtott szolgáltatás teljes futamideje alatt a szükséges és 
lehetséges mértékben tájékoztatni kell. 

A tájékoztatás során érvényesíteni kell a transzparencia elvét, azaz biztosítani kell a 
közérthetőséget, átláthatóságot és a szükséges információk hozzáférhetőségét. 

Az ügyfeleknek nyújtandó szolgáltatásokról korrekt és teljes körű tájékoztatást kell adni. A 
személyes ügyfélkapcsolatokban törekedni kell arra, hogy az ügyfelek megértsék a számukra 
ajánlott/értékesített termék kondícióit, és képesek legyenek mérlegelni a benne rejlő 
kockázatokat, és felelős döntést hozhassanak. 

(ii) Tájékoztatás függő ügynöki státuszról a közvetítést megelőzően 

A Közvetítő az Ügyfeleknek írásban teljeskörű tájékoztatást köteles adni  

(a) a cégnevéről, székhelyéről, levelezési címéről és felügyeleti hatóságának megjelöléséről;  

(b) a felügyeleti nyilvántartásról, amelyben szerepel, és annak módjáról, ahogyan 
nyilvántartását ellenőrizni lehet, 

(c) arról, hogy függő közvetítőként a megbízó nevében és javára jár el, a megbízó érdekeit 
képviseli a pénzügyi intézmény nevének feltüntetésével, 
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(d) arról, hogy a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötéséért közvetítői díjazásban részesül 
és 

da) ha ismert annak összegéről, 

db) ha nem ismert a tájékoztatás időpontjában, jelzáloghitel közvetítése esetén arról, hogy a 
tényleges díj a személyre szóló tájékoztatóban fog szerepelni, 

(e) arról, hogy nyújt-e hiteltanácsadást, valamint 

(f) a közvetítővel kapcsolatos panasz kezeléséről, valamint a Pénzügyi Békéltető Testület 
eljárásának igénybevételére vonatkozó lehetőségről, 

(g) arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő fogyasztó számára más - 
pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő - szolgáltatása ellenértékeként díjat 
számít-e fel 

(h) tájékoztatást nyújt az Ügyfél megkeresésekor arról, hogy milyen minőségben jár el  

(iii) Fogyasztónak nyújtott hitelek kapcsán nyújtott tájékoztatás a pénzügyi szolgáltatást közvetítő 
előzetes tájékoztatási kötelezettségeinek általános szabályairól 53/2016. (XII. 21.) NGM rendelet 
szabályai szerint 

A) A hitelekről érdeklődő ügyfelek szóbeli tájékoztatása 

A szóbeli tájékoztatása során előzetesen, a hitelekről érdeklődő ügyfelek igényeit, lehetőségeit 
szükséges felmérni, melynek keretében felvilágosítást kell adni a jövedelemarányos törlesztőrészlet és 
a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014 MNB rendelet főbb követelményeiről, így 
különösen:  

• havi adósságszolgálat számításának módja (az ügyletben Adósként szereplő ügyfelek összes havi 
hiteltörlesztési kötelezettségét jelenti, beleértve az aktuálisan igényelni kívánt hitel 
törlesztőrészletét is.) 

• a havi nettó jövedelem igazolásának módja 

• a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató (a havi adósságszolgálat és az igazolt nettó 
jövedelem hányadosa) 

• a jelzáloghitel fedezetéül szolgáló ingatlan(ok) forgalmi értékének maximális terhelhetőségi 
limitje (forgami érték 80%-a) 

A hitelekről érdeklődő ügyfeleknek adott szóbeli és írásbeli tájékoztatás kötelező tartalmi elemei az 
alábbiakra terjednek ki a fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról 
szóló 56/2014. (XII. 31.) NGM rendelet alapján  

1) A hitelfelvétel folyamata 

2) Hitel fő pénzügyi jellemzői (kamat, költségek, törlesztőrészlet, stb), melyet, ha van, akkor többféle 
termékre is be kell mutatni (tehát pl.: egy piaci kamatozású lakáshitelnél be kell mutatni eltérő 
feltételű termékek összehasonlítását, ill. a kamattámogatott lakáscélú hiteleket is). Az ügyfél 
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figyelmét fel kell hívni arra is, hogy a bemutatott kondíciók a hatályos jogszabályok értelmében a 
hitelügylet futamideje alatt változhatnak: 

a) az igényelhető maximális kölcsönösszeg nagyságára és választható futamidejére 

b) kamatozás módjára, mely lehet kamatperiódusokban rögzített kamatozású vagy referencia 
kamatlábhoz kötött kamatozású 

c) referencia kamatlábhoz kötött hitelszerződés esetén ki kell térni: 

i. a referencia kamatláb változásának gyakoriságára (pl. piaci kamatozású 
lakáscélú és szabadfelhasználású jelzáloghitelek esetén: 6 havi BUBOR) 

ii. a kamat, ill. a törlesztőrészlet egyoldalú szerződésmódosítának nem minősülő 
módosulására, azaz ezek mértéke a referencia kamatláb változásának 
következtében anélkül is módosulhat, hogy a kamatfelár változna 

d) referencia kamatlábhoz kötött és kamatperiódusokban rögzített kamatozású hitelszerződés 
esetén ki kell térni arra, hogy: 

i. a kamat módosításának mértéke nincs egyenes arányban az ebből következő 
törlesztőrészlet változás mértékével 

e) kamat módosításának lehetőségére, az alkalmazott kamatváltoztatási és kamatfelár változtatási 
mutatókra, valamint a kamat- kamatfelár módosítások lehetséges időpontjára 

f) díjakra, költségekre, valamint a teljes hiteldíj mutató (THM) értékére 

g) törlesztőrészlet összegére és a törlesztőrészletek megfizetésének gyakoriságára 

3) A hitel a háztartás pénzügyi helyzetére gyakorolt hatásáról (szabad jövedelem csökkenése). 

4) Fel kell hívni az ügyfelek figyelmét, hogy a felelős hitelfelvételi döntéshez fontolják meg a háztartásuk 
teljes teherviselő képességét, vegyék figyelembe a háztartásukban élők vagyoni-jövedelmi helyzetét, 
eladósodottságát és a leendő adóssággal összefüggő teherviselő képességüket is, valamint az ügyfél 
igénye alapján segítséget kell nyújtani az ügyfél, illetve leendő szerződő fél teherviselő képességének 
felméréséhez. 

5) Annak érdekében, hogy az Adósok felelősen hozzák meg hitelfelvételi döntésüket, fel kell hívni a 
figyelmüket az alábbiakra is: 

• Kizárólag az alaposan áttanulmányozott és megértett kölcsönszerződést írjon alá. 
 

• A kölcsönszerződésben vállalt fizetési kötelezettségek alóli mentesülésre nincs lehetőség. A 
rendszeres jövedelem csökkenése, rendkívüli kiadás felmerülése illetve pénzügyi 
teljesítőképesség romlása sem ad felmentést ez alól. 
 

• A futamidő alatti fizetési nehézség felmerülése esetén, a felmondás megelőzése érdekében közös 
megoldás keresése szükséges a Bankkal  
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• Lejárt tartozás esetén a szerződésben/hirdetményben meghatározott mértékű késedelmi kamat 
kerül felszámításra (Hitelkártya esetében továbbá a késedelmi díj alkalmazásának és a 
kártyahasználat felfüggesztésének eseteinek ismertetése).  
 

• Amennyiben az Adós valamely, a kölcsönszerződés alapján fennálló fizetési kötelezettsége 
teljesítésével 90 napot meghaladó késedelembe esik, és fizetési kötelezettségét a Pénzügyi 
intézmény írásbeli felhívása ellenére, a felhívásban meghatározott határidőn belül sem teljesíti, a 
Pénzügyi intézmény jogosult a kölcsönszerződést felmondani. 
 

• Felmondás esetén a kölcsönszerződés alapján fennálló valamennyi követelés lejárttá és egy 
összegben esedékessé válik, valamint a teljesítésre meghatározott határidő eredménytelen 
eltelte esetén - megnyílik a Pénzügyi intézmény kielégítési joga. A jogkövetkezmények a Pénzügyi 
intézmény által a felmondásában meghatározott napon állnak be. A kölcsönszerződésnek a Bank 
általi felmondása és a teljesítésre meghatározott határidő eredménytelen eltelte esetén az Adós 
teljes vagyona végrehajtás alá vonható, és a végrehajtás során befolyt összegből a Pénzügyi 
intézmány a követelését kielégítheti. 
 

• Fel kell hívni a figyelmet a megalapozott döntést elősegítő különböző alkalmazásokra a felügyelet 
fogyasztóvédelmi oldalán: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/hitel-lizing 
 

• Fel kell hívni a figyelmet a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel  esetén az MNB által működtetett 
Összehasonlító oldal  elérhetőségére, továbbá az ezen oldalon való online hitelfeltételek 
lekérdezhetőségére 
 

• Szükséges felhívni az ügyfél figyelmét, hogy a fogyatékos ügyfeleknek egyenlő esélyű hozzáférést 
biztosító szolgáltatások köréről és a hozzáférés módjáról külön szóbeli vagy írásbeli tájékoztatás 
kérhető a Banktól. 

6) Tájékoztatás arról, hogy a jóváhagyás napján érvényes kondíciók az irányadóak, kivéve kiegészítő 
kamattámogatású konstrukciók, ahol a szerződéskötés napján érvényes kondíciók az irányadóak 

7) Szóbeli tájékoztatás a Fedezetértékelés (értékbecslés) megrendeléséről 

8) Szóbeli tájékoztatás jelzálogbejegyzés földhivatali ügyintézéséről és ennek költségéről  

9) Írásbeli tájékoztatás az Akciók/Kampányok részvételi feltételeiről (a részvétel feltétele a teljes 
dokumentáció benyújtása az akció időtartama alatt) 

10) Szóbeli felvilágosítás nyújtása az „Felvilágosítás script ingatlanfedezetes hitelek esetén” alapján, mely 
mindenkori aktuális verziója a CIB Partner Portálon érhető el 

 
B) A hitelekről érdeklődő ügyfelek írásbeli tájékoztatása 

A hitelekről érdeklődő ügyfelek írásbeli tájékoztatásának kötelező elemei az alábbiak: 
• Általános tájékoztató átadása 
o Jelzáloghitelek esetén: Általános és személyes Tájékoztatás a jelzáloghitelekről c. 
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nyomtatvány 
Az ügyfél adatainak feltöltésén kívül a hitelközvetítőre vonatkozó adatokat is szükséges 
kitölteni a nyomtatványon, valamint a hitelközvetítő jutalékának mértékét és 
kifizetésének módját is meg kell adni. 

o Elérhetővé kell tenni, illetve – az ügyfél kérésére – minden esetben ingyenesen 
rendelkezésre kell bocsátani az alábbiakat: 

• Üzletszabályzat 
• Általános Szerződési Feltételek az adott termékre vonatkozóan 
• Hirdetmény 

o Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel esetén „A hiteligényléshez szükséges ellenőrző 
lista” átadása hiteligénylés előtti tájékoztatáskor a potenciális ügyfelek számára, amely a 
potenciális ügyfelek által igényelt kölcsönhöz kapcsolódóan a folyósításig terjedő 
időszakban benyújtandó és bemutatandó dokumentumok és igazolások felsorolását 
tartalmazza. A hiteligényléshez szükséges ellenőrző lista átadása papír alapon történik, 
amely dokumentumon a potenciális adósnak aláírásával igazolnia szükséges a 
hiteligényléshez szükséges ellenőrző lista átvételét. 

o Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel esetén az MNB által előírt tartalommal a kölcsön 
részletes feltételeit tartalmazó – a Bank által rendelkezésre bocsájtott - termékismertető 
átadása a potenciális adós részére a hiteligénylést megelőző tájékoztatáskor. 

o Írásbeli felvilágosítás nyújtása során átadásra kerül az „Írásbeli felvilágosítás 
ingatlanfedezetes hitelek esetén” elnevezésű dokumentum, mely mindenkori aktuális 
verziója a CIB Partner Portálon érhető el 

o Ajánlat készítése (a Közvetítő számára létrehozott Ajánlatkészítő kalkulátor segítségével) 
és átadása az Ügyfél részére. 

o Ajánlati csomag 
- Összehasonlító táblázat a CIB ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan elnevezésű 

nyomtatvány illetve az Írásbeli felvilágosítás ingatlanfedezetes hitelek esetén 
elnevezésű nyomtatvány 

- Tájékoztató a CIB Bank Zrt. Jelzáloghiteléről (Ajánlat) 
- Általános tájékoztató a minősített fogyasztóbarát termékekről 
- Hozzájáruló Nyilatkozat Adatkezeléshez (aláírása Üzletfél és Tanúk által) 
- Nyilatkozat – Tájékoztatók átvételéről (aláírása Üzletfél által) 
- MNB Tájékoztató 
- Üzletféltájékoztató - átadása az Ügyfél részére 
- 4. amennyiben az Ügyfél kifejezetten kéri a Szerződés Biankó átadása e-mailben 

vagy papíralaponrészére 
https://www.cib.hu/maganszemelyek/kondiciok/jelzalog_szerzodes_biankok. 

o Tájékoztatás az Ajánlat érvényességéről (60 nap) 
o Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel termék esetén a teljes körűen összeállított 

hiteldokumentációt a Közvetítői Alvállalkozónak átadás-átvételi dokumentum 
felvételével személyesen kell átadnia a területileg illetékes Bankfiókban. A Minősített 
Fogyasztóbarát Lakáshitel bankfióki befogadásakor a Bankfiók által kiállított Minősített 
Fogyasztóbarát Lakáshitel - Ajánlatot (továbbiakban: Befogadási Ajánlat) újabb átadás-
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átvételi jegyzőkönyv felvételével át kell vennie, és az Üzletfél részére haladéktalanuk át 
kell adnia. Az aláírt Befogadási Ajánlat-ot legkésőbb  Minősített Fogyasztóbarát lakáshitel 
termékre vonatkozó szerződéskötésig kell visszajuttatnia az Ügynöknek, vagy az 
Üzletfélnek az illetékes Bankfiókba. 

 
C) Ügyfelek tájékoztatása a hitelkérelem befogadásakor 
 3.1. A hitelkérelmet benyújtó ügyfelek szóbeli tájékoztatása 

A hitelkérelem befogadásakor adott szóbeli tájékoztatásnak az alábbiakra kell kiterjednie: 
• az A. pontban írtakra, amennyiben korábban még nem történt meg 

• A hitelbírálat folyamatára, várható idejére 

• A Közvetítő és az Ügyfél közötti kapcsolattartás módjára (telefon, e-mail stb.) 
 

 3.2 A hitelkérelmet benyújtó ügyfelek írásbeli tájékoztatása 
A hitelkérelem átvételekor, a banki befogadás előtt az alábbi kötelező írásbeli kellékeket kell 

alkalmazni: 
•  „Függő ügynök által közvetítés előtt adott tájékoztatás: jelzálog termék estén és 

Nyilatkozat az ügyfél-tájékoztatásról és adatátáshoz történő hozzájárulásról” 

• „Ügyféltájékoztató Piaci Lakáscélú és Szabad Felhasználású Ingatlanfedezetes 
Kölcsönökre vonatkozóan” 

• Fenti nyilatkozat része a kölcsönkérelmi dokumentációnak, ellenőrizni kell az átadás-
átvétel helyes dokumentálását, és csatolni a leadásra kerülő hitelanyagban. 

• KHR-hez kapcsolódó nyilatkozatok és tájékoztatók 

• „Túlzott eladósodottság kockázatairól” szóló tájékoztató átadása. Az ügyfél a 
Kölcsönkérelmi nyomtatványon igazolja, hogy átvette ezt a dokumentumot. 

• Igazolás kölcsönkérelem befogadásáról. 
A Pénzügyi intézmény befogadást követően kötelezően alkalmazott írásbeli dokumentumok: 

• A Pénzügyi intézmény által kiadott „Igazolás kölcsönkérelem befogadásáról” elnevezésű 
nyomtatvány átadása ügyfél részére, Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel esetén ennek 
kötelező mellékleteként szerepel az Ellenőrző lista másolata is 

• Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel esetén a potenciális adós által kiválasztott termékre 
vonatkozó, papír alapú, az MNB által előírt tartalommal a kölcsön főbb tulajdonságait 
összefoglaló és a potenciális adós figyelmét az Összehasonlító oldal elérhetőségére 
felhívó, a Bank által kiadott kötelező Ajánlat ügyfél számára történő átadása (átadás-
átvétel dokumentálásával) 

• a potenciális adós részére az Összehasonlító oldalon való online hitelfeltételek 
lekérdezhetőségéről szóló tájékoztatás átadása 
 

D) Ügyfelek tájékoztatása a kölcsönszerződés megkötését megelőzően 

4.1. Szóbeli tájékoztatás a kölcsönszerződés megkötését megelőzően 

Az engedélyezett hitelügyletek esetében az ügyfelek szóbeli tájékoztatása az alábbiakra kell, 
hogy kiterjedjen: 
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• Az ügyfél haladéktalan tájékoztatása a banki döntés eredményéről 

• A kölcsönszerződés megkötésének helye és időpontja 

• A szükséges közjegyzői okirat típusa, várható költsége, aláírásának időpontja 

• A hitel folyósításához szükséges feltételek, ezek teljesítésének várható költsége 

5. Írásbeli tájékoztatás a kölcsönszerződés megkötését megelőzően 

Az engedélyezett jelzáloghitel ügyletek esetében az ügyfelek írásbeli tájékoztatása az alábbiakra 
kell, hogy kiterjedjen: 

• Tájékoztatás kölcsönkérelem engedélyezéséről  

• Hitelszerződés tervezet átadása az ügyfélnek  

o Mindenképpen biztosítani kell, hogy legkésőbb a hitelszerződés aláírását megelőző 
3. napon az ügyfél megkapja a hitelszerződés tervezetét áttanulmányozás céljából. 

o Amennyiben az ügyfél a szerződés tervezetét nem elektronikus úton kívánja 
átvenni, akkor ügyfélnek személyesen kell átvennie a Partnerközpontban vagy a 
bankfiókban. 

d) Közvetítő köteles az Ügyfélnek az igényfelmérés során az Ügyfél által választott a Pénzügyi 
intézmény termékére/szolgáltatására vonatkozó ismertetőt, terméktájékoztatót, előzetes 
kalkulációt átadni, továbbá köteles tájékoztatni az Ügyfelet a választott termék / szolgáltatás 
igénybe vételének feltételeiről és az igénybe vételhez szükséges dokumentumokról. 

e) Részletesen ismerteti az ajánlott pénzügyi termék célját, feltételrendszerét, árazását, kockázatait, 
az Ügyfél által a jövőben fizetendő díjakat, jutalékokat és költségeket (pl tőke, kamat, stb.) és azok 
mértékét (pl. hitelbírálati díj, kezelési költség, értékbecslés díja stb.). 

f) Amennyiben az Ügyfél az előzetes tájékoztatást, igényfelmérést, igénykeltést követően érdeklődést 
mutat az adott termék/szolgáltatás iránt, akkor kitölti és az Ügyféllel aláírattatja  az igényléshez 
szükséges nyomtatványokat, beleértve a “Függő ügynök által közvetítés előtt adott tájékoztatás és 
Nyilatkozat az ügyfél-tájékoztatásról és adatátáshoz történő hozzájárulásról” c. nyomtatványt, 
melyen feltünteti azonosító kódjait. Továbbá segíti az Ügyfelet a Pénzügyi intézmény által elvárt 
valamennyi dokumentum összegyűjtésében és tájékoztatja az Ügyfelet, hogy milyen személyes 
és/vagy céges iratokat, igazolásokat, egyes hivatalok által kiállított dokumentumokat kell a 
Pénzügyi intézményhez benyújtani. 

g) Az Ügyféltől átvett dokumentáció benyújtás és szerződéskötés helye Budapesten a Pénzügyi 
intézmény Partnerközpontja, vidéken a Pénzügyi intézménytetszőlegesen kiválasztott bankfiókja 
lehet, kivéve, ha ezt a Pénzügyi intézmény egyéb rendelkezései, utasításai másként írják elő. A 
Közvetítő az igénylőlapokat és Dokumentációt - legkésőbb az igényléshez szükséges utolsó 
dokumentum kézhezvételét követő munkanapon – személyesen átadja a területileg illetékes 
Bankfióknak, Budapesten a Partnerközpontba, az átadás-átvétel írásos elismerésével..  

h) Amennyiben az Ügyfél megfelel az előzetes hitelminősítési kritériumoknak, akkor kérésére a 
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Pénzügyi intézmény tanácsadó munkatársával személyes tárgyalásra időpontot egyeztet, melyre 
köteles az Ügyfelet elkisérni és a megbeszélésen részt venni. 

i) Köteles az Ügyféllel folyamatosan kapcsolatot tartani, tájékoztatást nyújtani vagy a Pénzügyi 
intézmény külön utasítása alapján intézkedni, ha az általa közvetített kölcsönkérelmi igényeknél 
vagy egyéb termék/szolgáltatás igénybevétele érdekében beadott igénynél hiányosságok 
tapasztalhatók és/vagy egyes elvárt dokumentumok érvényességi ideje lejárt. Haladéktalanul 
köteles intézkedni, az Ügyféllel egyeztetni az általa, vagy a Pénzügyi intézmény által feltárt 
szerződéskötéshez szükséges okirati hiányosságok megszűntetése érdekében. 

j) Amennyiben a hitelkérelmi igény Pénzügyi intézmény általi elbírálásához szükséges értékbecslés, 
akkor közreműködik az értékbecslés megrendelésében. Az értékbecslés megrendelését közvetlenül 
a Pénzügyi intézmény végzi. Tudomásul veszi, hogy az értékbecslő választás a Pénzügyi intézmény 
belső eljárási rendje, szabályzatai alapján történik. 

k) A Közvetítő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben egy természetes személlyel általános 
hitelfelvételi ajánlatkérés tárgyában egyeztet, akkor a Banknál igénybe vehető Minősített 
Fogyasztóbarát Lakáshitelre (továbbiakban ebben a bekezdésben: Kölcsön) felhívja a potenciális 
adós figyelmét, amennyiben a potenciális adós által meghatározott hitelcél a Kölcsönnel is elérhető. 

l) Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel esetén a Közvetítő a potenciális adós részére 
visszavonhatatlan ajánlat kiadására nem jogosult, azt kizárólag a Pénzügyi intézmény adhatja ki a 
potenciális adós által megadott adatok alapján a kölcsönkérelem befogadáskor (a befogadáskor 
hatályos online hitelfeltételekkel egyezően, vagy a THM szempontjából a potenciális adósra nézve 
annál kedvezőbb feltételekkel). 

m) Online hitelbeadás esetén a hiteldokumentációt az Közvetítő a Pénzügyi intézmény felé bejelentett 
e-mail címén keresztül e-mailben kell hogy beküldje Amennyiben a hitelügylet az online 
hitelbeadási folyamat szerint kerül benyújtásra, úgy az esetleges hiánypótlások teljesítését is online 
(e-mailen keresztül) kell megtenni a szerződéskötésig. Az ügylethez kapcsolódó összes eredeti 
dokumentumot legkésőbb szerződéskötésig be kell nyújtania a Pénzügyi intézmény számára a 
Közvetítőnek vagy az Ügyfélnek. Előminősítő szolgáltatás esetén a hitelügylet feltételes 
jóváhagyását követő 5 munkanapon belül az eredeti dokumentáció benyújtása szükséges, ennek 
megtörténte után kerül kiadásra az Előminősítő tájékoztató levél. Ezen hitelbeadási forma az 
Értékesíthető termékek fejezetben meghatározott Lakossági ingatlanfedezetes Hiteltermékek közül 
a CIB Otthonteremtési kamattámogatott hitel és a Családi Otthonteremtési Kedvezmény és adó-
visszatérítési támogatás termékek esetében nem vehető igénybe. 

A Pénzügyi intézmény nevében az Ügyféltől a hitelhez és vagy egyéb banki termékhez, szolgáltatáshoz 
kapcsolódóan semmilyen jogcímen nem vehet át pénzt.  

 

2. A Közvetítő feladatai a minőségi értékesítés érdekében  

 

− Az üzletkötés tisztaságának, ügyfél általi megalapozottságának, színvonalának ellenőrzése ill. az 
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ellenőrzés megszervezése. 

− A hitelkérelmek és nyomtatványok ellenőrzése (pl. kitöltés, csatolt dokumentumok stb.). 

− Az Ügyfelek igény szerinti legszélesebb körű kiszolgálása, a személyes kapcsolatok folyamatos 
ápolása. 

− Banki szerződések előkészítésével kapcsolatos tanácsadás, közreműködés. 

− Az esetleges hibák észrevételezése és a szükséges javítások eszközlése. 

− Közvetítő és/vagy alkalmazottja vagy közvetítői alvállalkozója, Pénzügyi intézmény által szervezett 
oktatásain való részvételének maximális ösztönzése és nyomon követése, a termékkel kapcsolatos 
vizsgák sikeres letétele érdekében. 
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4/D melléklet: A Közvetítő ügynöki tevékenységével kapcsolatos feladatai (Raiffeisen Bank Hungary 
Zrt.)  

 

1. Közvetítési feladatok 

A Közvetítő és a nevében eljáró munkavállaló, közvetítői alvállalkozó (továbbiakban: együttesen 
Közvetítő) az Ügyfélnek ajánlható pénzügyi szolgáltatási szerződések megkötésének előkészítésében a 
tőle elvárható legmagasabb szintű szakmai gondossággal vehet részt, melynek keretében az Ügyfél 
megalapozott döntéshozatalát köteles segíteni: 

a) Kizárólag az Ügyfél felhatalmazása alapján járhat el a Pénzügyi intézménynél, ennek alátámasztása 
érdekében köteles kitölteni és aláírattatni az Ügyféllel (minden, adósi szerepkörben az ügyletbe 
bevonásra kerülő személlyel) a lenti f) pont szerint az 1./D sz. melléklet szerinti “Függő Ügynök által 
közvetítés előtt adott tájékoztatás” c. nyomtatványt. 

b) A Pénzügyi intézmény megkeresése előtt előzetesen tárgyal és egyeztet az Ügyféllel, melynek során 
a Közvetítő a tőle elvárható szakmai alapossággal köteles felmérni az Ügyfél banki termék iránti valós 
igényét és azt, hogy megfelelhet-e a bank aktuális igényjogosultsági, bírálati feltételeinek, továbbá 
tájékoztatja az Ügyfelet a Pénzügyi intézény által kínált termékekről / szolgáltatásokról és azok 
feltételeiről. 

c) A Közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően és folyamatosan egyaránt az Ügyfelek 
részére a jogszabályban és jelen Szerződésben meghatározott tájékoztatásokat teljes körűen köteles 
megadni az alábbiak szerint: 

(i) Tájékoztatással kapcsolatos alapelvek 

Alapvető jogszabályi és banki elvárás, hogy az ügyfeleket mind a szolgáltatás nyújtását 
megelőző időszakban, mind a már nyújtott szolgáltatás teljes futamideje alatt a szükséges és 
lehetséges mértékben tájékoztatni kell. 

A tájékoztatás során érvényesíteni kell a transzparencia elvét, azaz biztosítani kell a 
közérthetőséget, átláthatóságot és a szükséges információk hozzáférhetőségét. 

Az ügyfeleknek nyújtandó szolgáltatásokról korrekt és teljes körű tájékoztatást kell adni. A 
személyes ügyfélkapcsolatokban törekedni kell arra, hogy az ügyfelek megértsék a számukra 
ajánlott/értékesített termék kondícióit, és képesek legyenek mérlegelni a benne rejlő 
kockázatokat, és felelős döntést hozhassanak. 

(ii) Tájékoztatás függő ügynöki státuszról a közvetítést megelőzően  

A Közvetítő az Ügyfeleknek írásban teljeskörű tájékoztatást köteles adni  

a) a cégnevéről, székhelyéről, levelezési címéről és felügyeleti hatóságának megjelöléséről, 

b) a felügyeleti nyilvántartásról, amelyben szerepel és annak módjáról, ahogyan 
nyilvántartását ellenőrizni lehet, 

c) arról, hogy függő közvetítőként a megbízó nevében és javára jár el, a megbízó érdekeit 
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képviseli a pénzügyi intézmény nevének feltüntetésével, 

d) arról, hogy a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötéséért közvetítői díjazásban részesül 
és 

da) ha ismert annak összegéről, 

db) ha nem ismert a tájékoztatás időpontjában, jelzáloghitel közvetítése esetén arról, hogy a 
tényleges díj a személyre szóló tájékoztatóban fog szerepelni, 

e) arról, hogy nyújt-e hiteltanácsadást, valamint 

f) a közvetítővel kapcsolatos panasz kezeléséről, valamint fogyasztó esetében a Pénzügyi 
Békéltető Testület eljárásának igénybevételére vonatkozó lehetőségről, 

g) arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő fogyasztó számára más - 
pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő - szolgáltatása ellenértékeként díjat 
számít-e fel. 

(iii) Fogyasztónak nyújtott hitelek kapcsán nyújtott tájékoztatás a pénzügyi szolgáltatást közvetítő 
előzetes tájékoztatási kötelezettségeinek általános szabályairól 53/2016. (XII. 21.) NGM rendelet 
szabályai szerint 

I. A hitelekről érdeklődő ügyfelek szóbeli tájékoztatása 

1. A szóbeli tájékoztatása során előzetesen, a hitelekről érdeklődő ügyfelek igényeit, lehetőségeit 
szükséges felmérni, melynek keretében felvilágosítást kell adni a jövedelemarányos 
törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014 MNB rendelet főbb 
követelményeiről, így különösen:  

• havi adósságszolgálat számításának módja (az ügyletben Adósként szereplő ügyfelek 
összes havi hiteltörlesztési kötelezettségét jelenti, beleértve az aktuálisan igényelni kívánt 
hitel törlesztőrészletét is.) 

• a havi nettó jövedelem igazolásának módja 

• a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató (a havi adósságszolgálat és az igazolt nettó 
jövedelem hányadosa) 

• a jelzáloghitel fedezetéül szolgáló ingatlan(ok) forgalmi értékének maximális 
terhelhetőségi limitje (forgalmi érték 80%-a)  

• Pénzügyi Intézmény az ügyfél teljes körű szóbeli tájékoztatásának elősegítésére Ügyfél 
Tájékoztató Segédlet elnevezésű dokumentumot bocsát a Közvetítő rendelkezésére a 
Partnerportálon. Az Ügyfél Tájékoztató Segédlet tartalmazza mindazon információkat, 
amelyekre Közvetítőnek a személyes tárgyalás során ki kell térnie az adott termék teljes 
körű bemutatása érdekében. 

Érdeklődés esetén a Közvetítő a Közvetítői alvállalkozón keresztül köteles átadni az ügyfél részére 
a törvényi előírásoknak megfelelő tájékoztatási dokumentációt (Raiffeisen Tájékoztatási Csomag). 
Közvetítői alvállalkozó köteles az ügyfél részére átadott dokumentumokra külön-külön kitérni, és 
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azokhoz az ügyfél igénye szerint magyarázatot fűzni.  

2. A hitelekről érdeklődő ügyfeleknek adott szóbeli tájékoztatás kötelező tartalmi elemei az 
alábbiakra terjednek ki a fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási 
szabályokról szóló 56/2014. (XII. 31.) NGM rendelet alapján 

• A hitelfelvétel folyamata 

• Hitel fő pénzügyi jellemzői (kamat, költségek, törlesztőrészlet, stb), melyet, ha van, akkor 
többféle termékre is be kell mutatni (tehát pl.: egy piaci kamatozású lakáshitelnél be kell 
mutatni eltérő feltételű termékek összehasonlítását, ill. a kamattámogatott lakáscélú 
hiteleket is). Az ügyfél figyelmét fel kell hívni arra is, hogy a bemutatott kondíciók a 
hatályos jogszabályok értelmében a hitelügylet futamideje alatt változhatnak: 

a) hitelcél,  

b) igényelhető hitelösszeg,  

c) választható futamidő,  

d) a hitel rendelkezésre bocsátásának feltételei,  

e) kamatozás módja,  

f) alkalmazott kamat módosítása,  

g) törlesztőrészlet összegére, 

h) törlesztőrészlet változása,  

i) törlesztés gyakorisága és módja,  

j) kapcsolódó biztosítékok,  

k) felszámított költségek, díjak, azok változása, a teljes hiteldíj mutató (THM) 
értékére 

l) a 32/2014. (IX.10.) MNB rendelet főbb követelményeiről, a jövedelemarányos 
törlesztőrészlet mutatóról,  

m) a havi nettó jövedelem igazolásának módjáról,  

n) a havi adósságszolgálat számításának módjáról,  

o) a kitettség értékére vonatkozó előírásról,  

p) a hitelfelvétel ügyfél pénzügyi helyzetére gyakorolt hatásáról,  

q) a fizetés elmulasztásának következményeiről, különös tekintettel a késedelmi 
kamatra, a hitel felmondására és a biztosítékok érvényesítésére,  

r) a hiteligénylés alapvető feltételeiről, és a lebonyolítás folyamatáról 

3. A hitel a háztartás pénzügyi helyzetére gyakorolt hatásáról (szabad jövedelem csökkenése). 
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4. Fel kell hívni az ügyfelek figyelmét, hogy a felelős hitelfelvételi döntéshez fontolják meg a 
háztartásuk teljes teherviselő képességét, vegyék figyelembe a háztartásukban élők vagyoni-
jövedelmi helyzetét, eladósodottságát és a leendő adóssággal összefüggő teherviselő 
képességüket is, valamint az ügyfél igénye alapján segítséget kell nyújtani az ügyfél, illetve 
leendő szerződő fél teherviselő képességének felméréséhez. 

5. Annak érdekében, hogy az Adósok felelősen hozzák meg hitelfelvételi döntésüket, fel kell hívni 
a figyelmüket az alábbiakra is: 

• Kizárólag az alaposan áttanulmányozott és megértett kölcsönszerződést írjon alá. 

• A kölcsönszerződésben vállalt fizetési kötelezettségek alóli mentesülésre nincs 
lehetőség. A rendszeres jövedelem csökkenése, rendkívüli kiadás felmerülése, 
illetve pénzügyi teljesítőképesség romlása sem ad felmentést ez alól. 

• A futamidő alatti fizetési nehézség felmerülése esetén, a felmondás megelőzése 
érdekében közös megoldás keresése szükséges a Bankkal  

• Lejárt tartozás esetén a szerződésben/hirdetményben meghatározott mértékű 
késedelmi kamat kerül felszámításra.  

• Amennyiben az Adós a kölcsön visszafizetésével kapcsolatos kötelezettségének az 
erre való felszólítást követően sem tesz eleget, az nem szerződésszerű 
teljesítésnek (szerződésszegésnek) minősül, melynek következtében a Bank 
azonnali hatállyal felmondhatja a kölcsönszerződést. A szerződés felmondásával 
a teljes tartozás lejárttá, egy összegben esedékessé válik, és a tartozás meg nem 
fizetése esetén a Bank a biztosítékok érvényesítésére jogosult. A tartozás 
érvényesítése céljából a Bank jogosult igényérvényesítési eljárást kezdeményezni 
az Adóssal, Kezessel illetve Zálogkötelezettel szemben. 

• A felmondott szerződésből eredő tartozások érvényesítésének költségei az Adóst 
és a hitelbiztosíték nyújtóját – azaz a Kezest és a Zálogkötelezettet - terhelik. A 
tartozások érvényesítése érdekében az Adós és Kezes jövedelme és más 
vagyontárgyai, illetve az ügylet további biztosítékai egyaránt végrehajtás alá 
vonhatók. 

• Fel kell hívni a figyelmet a megalapozott döntést elősegítő különböző 
alkalmazásokra a felügyelet fogyasztóvédelmi oldalán: 
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/hitel-lizing 

• Fel kell hívni a figyelmet a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel esetén az MNB 
által működtetett Összehasonlító oldal elérhetőségére, továbbá az ezen oldalon 
való online hitelfeltételek lekérdezhetőségére 

6. Szükséges felhívni az ügyfél figyelmét, hogy a fogyatékos ügyfeleknek egyenlő esélyű 
hozzáférést biztosító szolgáltatások köréről és a hozzáférés módjáról külön szóbeli vagy írásbeli 
tájékoztatás kérhető a Banktól. 
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7. Tájékoztatni arról, hogy a jóváhagyás napján érvényes kondíciók az irányadóak, kivéve 
kiegészítő kamattámogatású konstrukciók, ahol a szerződéskötés napján érvényes kondíciók 
az irányadóak. 

8. Szóban tájékoztatni a Fedezetértékelés (értékbecslés) megrendeléséről. 

9. Szóban tájékoztatni a jelzálogbejegyzés földhivatali ügyintézéséről és ennek költségéről. 

10. Írásban tájékoztatni az Akciók/Kampányok részvételi feltételeiről (a részvétel feltétele a teljes 
dokumentáció benyújtása az akció időtartama alatt). 

11. Szóban felvilágosítást nyújtani az „Ügyfél Tájékoztató Segédlet” alapján, mely mindenkori 
aktuális verziója a Raiffeisen Partner Portálon érhető el. 

12. Raiffeisen Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel esetén a Közvetítő tájékoztatást nyújt arról, 
hogy a befogadáskori Raiffeisen Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel Ajánlatot az ügyfél a 
Banktól kapja meg, továbbá a dokumentumok befogadása a Bank által egy későbbi időpontban 
történik.  

13. A Közvetítő köteles a potenciális adóst előzetesen tájékoztatni a dokumentumok Bank részére 
történő átadásának napjáról, mely legkésőbb a dokumentumok átvételétől számított 4. 
munkanapra eshet.  

14. A Közvetítő köteles a potenciális adóst előzetesen tájékoztatni arról, hogy a dokumentumok 
Bank részére történő átadásának napja vagy az azt követő munkanap a befogadás napja. 

II. A hitelekről érdeklődő ügyfelek írásbeli tájékoztatása 

A hitelekről érdeklődő ügyfelek írásbeli tájékoztatásának kötelező elemei az alábbiak: 

• Általános tájékoztató átadása 

o Jelzáloghitelek esetén: Általános és személyes Tájékoztatás a jelzáloghitelekről c. 
nyomtatvány 

Az ügyfél adatainak feltöltésén kívül a hitelközvetítőre vonatkozó adatokat is szükséges 
kitölteni a nyomtatványon, valamint a hitelközvetítő jutalékának mértékét és 
kifizetésének módját is meg kell adni. 

o Elérhetővé kell tenni, illetve – az ügyfél kérésére – minden esetben ingyenesen 
rendelkezésre kell bocsátani az alábbiakat: 

• Üzletszabályzat 

• Általános Szerződési Feltételek az adott termékre vonatkozóan 

• Hirdetmény 

o Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel esetén Ellenőrző lista átadása hiteligénylés előtti 
tájékoztatáskor a potenciális Ügyfelek számára, amely a potenciális Ügyfelek által igényelt 
kölcsönhöz kapcsolódóan a folyósításig terjedő időszakban benyújtandó és bemutatandó 
dokumentumok és igazolások felsorolását tartalmazza. Az Ellenőrző lista átadása papír 
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alapon történik, amely dokumentumon a potenciális adósnak aláírásával igazolnia 
szükséges az Ellenőrző lista átvételét. 

o Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel esetén az MNB által előírt tartalommal a kölcsön 
részletes feltételeit tartalmazó – a Pénzügyi intézmény által rendelkezésre bocsájtott - 
termékismertető átadása a potenciális adós Ügyfél részére a hiteligénylést megelőző 
tájékoztatáskor. 

o Köteles átadni az ügyfél részére a törvényi előírásoknak megfelelő tájékoztatási 
dokumentációt (Raiffeisen Tájékoztatási Csomag). Köteles az ügyfél részére átadott 
dokumentumokra külön-külön kitérni, és azokhoz az ügyfél igénye szerint magyarázatot 
fűzni. 

 A Közvetítő részére működtetett Partner portálon elérhető Raiffeisen Tájékoztatási 
Csomag tartalma: 

o Raiffeisen Hitelkisokos 

o Raiffeisen Termékösszehasonlító tábla 

o Családi Pénzügyi Tervező eredménye (Megbízó által biztosított kalkulátor 

segítségével állítható elő)- amennyiben kitöltésre kerül 

o Igénylőlap továbbá - amennyiben elérhető - az igénylőlaphoz kapcsolódó 

pótlap(ok) 

o Igénylőlap kiegészítése pótfedezethez 

o Munkáltatói jövedelemigazolás 

o Egyedi ügyfél tájékoztató, melynek részei: Általános tájékoztatás a 

jelzáloghitelekről és Személyre szóló tájékoztatás a jelzáloghitelről és a fogyasztó 

által előnyben részesített hitelszerződés havonta esedékes törlesztő részlete 

változásának lehetőséges hatásait bemutató táblázat (Megbízó által biztosított 

kalkulátor segítségével állítható elő) 

o A fogyasztó által előnyben részesített hitelszerződés havonta esedékes törlesztő 

részlete változásának lehetséges hatásai táblázat 

o KHR lekérdezéshez hozzájárulás nyilatkozat (adós, adóstárs, kezes esetén) 

o Útmutató az adásvételi szerződések megkötéséhez, illetve ellenőrzéséhez 

(lakáshitel esetén) 

o Nyilatkozat tulajdonjog átadásáról (lakáshitel esetén) 

o Nyilatkozat teljes önerő átvételről (lakáshitel esetén) 

o Jelzáloghitel mintaszerződés ügyfél kérése esetén 

o MNB tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól (361/2009 (XII.30.) 

kormányrendelet, 3.§ (3)) 

o Kondíciós lista 

o Házastársi/élettársi nyilatkozat 
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o Tájékoztató kezességről (kezes esetén) 

o ÁÜF, LÜSZ 

o Raiffeisen Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel esetén Termékismertető 

o Raiffeisen Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel esetén Kérelem a dokumentáció 

elektronikus kézbesítéséről 

o  Benyújtandó és bemutatandó dokumentumok Raiffeisen jelzáloghitel termékek 

igényléséhez 

o Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató. 

 
III. Pénzmosási ügyfélazonosítás 

1. A Közvetítő a 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) szabályai szerint az ügyfelet azonosítja az Igénylőlap 
hátoldalán kitöltése során és személyazonosságának igazoló ellenőrzését a meghatározott 
dokumentumok alapján elvégzi, az okmáynokról másolatot készít. 

2. A Közvetítő köteles gondoskodni arról, hogy az adós, adóstárs az igénylőlapon nyilatkozzon 
arról, hogy a saját vagy a tényleges tulajdonos nevében illetőleg érdekében jár el. Amennyiben 
tényleges tulajdonos nevében jár el, kitölteti az ügyféllel az erre szolgáló nyilatkozatot.  

3. A Közvetítő köteles gondoskodni arról, hogy az adós, adóstárs nyilatkozzon arra vonatkozóan, 
hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e. A kiemelt közszereplőnek minősülő ügyfél 
nyilatkozatának tartalmaznia kell a pénzeszközei forrására vonatkozó információkat is. A 
Közvetítő köteles továbbá gondoskodni arról, hogy az adós, adóstárs nyilatkozzon arra 
vonatkozóan, hogy CRS szempontjából mely államban rendelkezik adóilletőséggel, valamint 
arra vonatkozóan, hogy adózási szempontból minősül-e amerikai adóilletőségű személynek 
(FATCA). 

4. A Közvetítő köteles az ügyfelet megfelelően tájékoztatni az ügyfél-átvilágításra vonatkozó 
jogszabályi előírásokról (a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján az alkalmazási körről, a szükséges 
intézkedésekről). 

5. Amennyiben az ügyfél az ügyfél-átvilágításhoz nem járul hozzá, vagy az ügyfél-átvilágítás a 
jogszabályban előírt módon nem hajtható végre, az ügyfél részére a termék a Közvetítő általi 
közvetítésére nincs mód. 

6. Amennyiben a Közvetítőnkeresztül pénzmosásra utaló tényt, körülményt tapasztal a 
szolgáltatás nyújtása során valamely ügyféllel kapcsolatosan, haladéktalanul tájékoztatnia kell 
erről a Bankot a releváns információk megadásával.   
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IV. Ügyfelek tájékoztatása a hitelkérelem befogadásakor 

1. A hitelkérelmet benyújtó ügyfelek szóbeli tájékoztatása 

A hitelkérelem befogadásakor adott szóbeli tájékoztatásnak az alábbiakra kell kiterjednie: 

• 1.) pontban írtakra, amennyiben korábban még nem történt meg 

• A hitelbírálat folyamatára, várható idejére 

• A Közvetítő és az Ügyfél közötti kapcsolattartás módjára (telefon, e-mail stb.) 

2. A hitelkérelmet benyújtó ügyfelek írásbeli tájékoztatása 

A hitelkérelem átvételekor, a banki befogadás előtt az alábbi kötelező írásbeli kellékeket kell 
alkalmazni: 

• Közvetítői alvállalkozó köteles tájékoztatni az ügyfelet a Bank bankfiókjainak nyitva 
tartásáról és elérhetőségéről, amelyet a Partnerportálon és a honlapon talál. Közvetítői 
alvállalkozó az ügyfél által választott bankfiókot a teljes dokumentációval felkeresi, ahol 
az igénylés már a Pénzügyi intézmény belső szabályzatában megállapított standard 
eljárásrend alapján kerül feldolgozásra.  

• Az előszűrés pozitív eredménye és az ügyfél igénylésre vonatkozó döntése alapján a 
Közvetítői alvállalkozó kiállítja, és a potenciális adóssal, adóstárssal aláíratja és a jelzett 
részek esetében kitölteti a Partneri Meghatalmazást, amely alapján a Közvetítői 
alvállalkozó az igénylési folyamatban közreműködik, az ügyfél helyett a hiteligénylés 
dokumentumait a Pénzügyi Intézmény részére továbbíthatja, az ezzel kapcsolatos 
adatokat megismerheti, valamint ügyfél (adós, adóstárs, kezes/zálogkötelezett) által 
kiállításra és aláírásra kerül a KHR lekérdezéshez hozzájáruló nyilatkozat 

• Fenti nyilatkozat része a kölcsönkérelmi dokumentációnak, ellenőrizni kell az átadás-
átvétel helyes dokumentálását, és csatolni a leadásra kerülő hitelanyagban. 

• KHR-hez kapcsolódó nyilatkozatok és tájékoztatók 

• „Túlzott eladósodottság kockázatairól” szóló tájékoztató átadása. Az ügyfél a 
Kölcsönkérelmi nyomtatványon igazolja, hogy átvette ezt a dokumentumot. 

 

A Pénzügyi intézmény befogadását követően kötelezően alkalmazott írásbeli 
dokumentumok: 

• A Pénzügyi intézmény munkavállalója és Közvetítői alvállalkozó által aláírt, dátummal és 
a Közvetítő 13 jegyű kódjával ellátott, a hiteligénylési dokumentumok listáját tartalmazó 
hiteligénylési dokumentumok listáját tartalmazó átadás-átvétel lap igazolja. Minősített 
Fogyasztóbarát Lakáshitel esetén a potenciális adós Ügyfél által kiválasztott termékre 
vonatkozó, papír alapú, az MNB által előírt tartalommal a kölcsön főbb tulajdonságait 
összefoglaló és a potenciális adós Ügyfél figyelmét az Összehasonlító oldal elérhetőségére 
felhívó, a Pénzügyi intézmény által kiadott kötelező Ajánlat Ügyfél számára történő 
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átadása (átadás-átvétel dokumentálásával) 

• a potenciális adós Ügyfél részére az Összehasonlító oldalon való online hitelfeltételek 
lekérdezhetőségéről szóló tájékoztatás átadása  

V. Ügyfelek tájékoztatása a kölcsönszerződés megkötését megelőzően 

1. Szóbeli tájékoztatás a kölcsönszerződés megkötését megelőzően 

Az engedélyezett hitelügyletek esetében az ügyfelek szóbeli tájékoztatása az alábbiakra kell, 
hogy kiterjedjen: 

• A Pénzügyi intézmény az ügyfelet haladéktalan tájékoztatása a banki döntés 
eredményéről, a kölcsönszerződés megkötésének helyéről és időpontjáról, a szükséges 
közjegyzői okirat típusáról, várható költségéről, aláírásának időpontjáról, a hitel 
folyósításához szükséges feltételekről, ezek teljesítésének várható költségeiről 

VI. Írásbeli tájékoztatás a kölcsönszerződés megkötését megelőzően 

Az engedélyezett jelzáloghitel ügyletek esetében a Pénzügyi intézmény által az ügyfeleknek 
adott írásbeli tájékoztatása az alábbiakra kell, hogy kiterjedjen: 

• Tájékoztatás kölcsönkérelem engedélyezéséről  

• Hitelszerződés tervezet átadása az ügyfélnek  

o Mindenképpen biztosítani kell, hogy legkésőbb a hitelszerződés aláírását megelőző 
3. napon az ügyfél megkapja a hitelszerződés tervezetét áttanulmányozás céljából. 

o Amennyiben az ügyfél a szerződés tervezetét nem elektronikus úton (hanem 
személyesen) kívánja átvenni, akkor ügynöki értékesítés esetén a szerződés 
tervezetét a hitelközvetítő is eljuttathatja az ügyfél számára (a továbbiakban az ő 
felelőssége, hogy az ügyfél megkapja). 

„Nyilatkozat - Jelzáloghitel igényléshez kapcsolódó szerződés tervezet személyes 
átvételéről” ügyfél általi aláírása ekkor is szükséges. 

a) Közvetítő köteles az Ügyfélnek az igényfelmérés során az Ügyfél által választott a Pénzügyi 
intézmény termékére/szolgáltatására vonatkozó ismertetőt, terméktájékoztatót, 
előzetes kalkulációt átadni, továbbá köteles tájékoztatni az Ügyfelet a választott termék 
/ szolgáltatás igénybevételének feltételeiről és az igénybevételhez szükséges 
dokumentumokról. 

b) Részletesen ismerteti az ajánlott pénzügyi termék célját, feltételrendszerét, árazását, 
kockázatait, az Ügyfél által a jövőben fizetendő díjakat, jutalékokat és költségeket (pl 
tőke, kamat, stb.) és azok mértékét (pl. hitelbírálati díj, kezelési költség, értékbecslés díja 
stb.). 

c) Amennyiben az Ügyfél az előzetes tájékoztatást, igényfelmérést, igénykeltést követően 
érdeklődést mutat az adott termék/szolgáltatás iránt, akkor kitölti és az Ügyféllel 
aláírattatja az igényléshez szükséges nyomtatványokat, beleértve a “Függő Ügynök által 
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közvetítés előtt adott tájékoztatás ” c. nyomtatványt, melyen feltünteti azonosító kódjait. 
Továbbá segíti az Ügyfelet a Pénzügyi intézmény által elvárt valamennyi dokumentum 
összegyűjtésében és tájékoztatja az Ügyfelet, hogy milyen személyes és/vagy céges 
iratokat, igazolásokat, egyes hivatalok által kiállított dokumentumokat kell a Pénzügyi 
intézményhez benyújtani. 

d) Az Ügyféltől átvett dokumentáció benyújtás és szerződéskötés helye a Pénzügyi 
intézmény tetszőlegesen kiválasztott bankfiókja lehet, kivéve, ha ezt a Pénzügyi 
intézmény egyéb rendelkezései, utasításai másként írják elő. A Közvetítő az Ügyféltől 
átvett és a Pénzügyi intézmény felé továbbítandó dokumentumokat köteles legfeljebb 4 
munkanapon belül a Pénzügyi intézmény részére átadni.  

e) Amennyiben az Ügyfél megfelel az előzetes hitelminősítési kritériumoknak, akkor 
kérésére a Pénzügyi intézmény tanácsadó munkatársával személyes tárgyalásra 
időpontot egyeztet, melyre köteles az Ügyfelet elkísérni és a megbeszélésen részt venni. 

f) Köteles az Ügyféllel folyamatosan kapcsolatot tartani, tájékoztatást nyújtani vagy a 
Pénzügyi intézmény külön utasítása alapján intézkedni, ha az általa közvetített 
kölcsönkérelmi igényeknél vagy egyéb termék/szolgáltatás igénybevétele érdekében 
beadott igénynél hiányosságok tapasztalhatók és/vagy egyes elvárt dokumentumok 
érvényességi ideje lejárt. Haladéktalanul köteles intézkedni, az Ügyféllel egyeztetni az 
általa, vagy a Pénzügyi intézmény által feltárt szerződéskötéshez szükséges okirati 
hiányosságok megszűntetése érdekében. 

g) Amennyiben a hitelkérelmi igény Pénzügyi intézmény általi elbírálásához szükséges 
értékbecslés, akkor közreműködik az értékbecslés megrendelésében. Az értékbecslés 
megrendelését közvetlenül a Pénzügyi intézmény végzi. Tudomásul veszi, hogy az 
értékbecslő választás a Pénzügyi intézmény belső eljárási rendje, szabályzatai alapján 
történik.  

h) A Közvetítő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben egy természetes személlyel 
általános hitelfelvételi ajánlatkérés tárgyában egyeztet, akkor a Pénzügyi intézménynél 
igénybe vehető Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelre felhívja a potenciális adós Ügyfél 
figyelmét, amennyiben az Ügyfél potenciális adós által meghatározott hitelcél a 
Kölcsönnel is elérhető. 

i) Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel esetében az Ügyfél a „Kérelem a dokumentáció 
elektronikus kézbesítéséről” elnevezésű nyomtatványon – az e-mail cím megadása 
mellett- nyilatkozhat, hogy a kötelező érvényű ajánlatot (csak az ajánlatot, 
termékismertetőt személyesen kell átadni) elektronikus formában kívánja megkapni. 
Ebben az esetben ismertetni kell az Ügyféllel a dokumentum tartalmát, azonban papír 
alapon nem kell átadni részére. Amennyiben papír alapon kéri az Ügyfél úgy a 
bankfiókban a Bank munkavállalója kinyomtatja a Raiffeisen Minősített Fogyasztóbarát 
Ajánlatot, melyet átadás-átvételi dokumentummal igazolva átad a Közvetítői alvállalkozó 
részére, aki azt köteles annak kiállításától számított 5 munkanapon belül továbbítani az 
ügyfélnek, aki az átvétel tényét aláírásával igazolja.  
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A Pénzügyi intézmény nevében az Ügyféltől a hitelhez és vagy egyéb banki termékhez, szolgáltatáshoz 
kapcsolódóan semmilyen jogcímen nem vehet át pénzt.  

 

2. A Közvetítő feladatai a minőségi értékesítés érdekében  

− Az üzletkötés tisztaságának, ügyfél általi megalapozottságának, színvonalának ellenőrzése ill. az 
ellenőrzés megszervezése. 

− A hitelkérelmek és nyomtatványok ellenőrzése (pl. kitöltés, csatolt dokumentumok stb.). 

− Az Ügyfelek igény szerinti legszélesebb körű kiszolgálása, a személyes kapcsolatok folyamatos 
ápolása. 

− Banki szerződések előkészítésével kapcsolatos tanácsadás, közreműködés. 

− Az esetleges hibák észrevételezése és a szükséges javítások eszközlése. 

Közvetítő és/vagy alkalmazottja vagy közvetítői alvállalkozója, Pénzügyi intézmény által szervezett 
oktatásain való részvételének maximális ösztönzése és nyomon követése, a termékkel kapcsolatos vizsgák 
sikeres letétele érdekében. 


