ENGEDMÉNYEZÉSI KERETSZERZŐDÉS (MINTA)
Szerződésszám: EKSZ/.../20..

Név:
Székhely:
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Képviselő:

.(Engedményező)

, mint Engedményező /továbbiakban: Engedményező/, másrészről a
Bonus Faktor Zrt (1119 Budapest, Fehérvári u. 89-95. 4.em 431., Cg: 01-10045333, adószám: 13609960-1-43, képviselő: Marczi Tibor, Bakóné Körtési
Zsuzsanna), mint Engedményes /továbbiakban: Engedményes/, együttesen
Felek között az alulírt helyen és időben az alábbi feltételek mellett.
1. Felek rögzítik, hogy az Engedményezőknek valamennyi Kötelezettel, pl: ….
(továbbiakban: Kötelezett) szemben a rendszeres kereskedelmi, üzleti
kapcsolatból származó szerződések, megrendelések alapján folyamatosan
képződő, jövőben esedékes követelései állnak fenn.
2. Az Engedményező az 1. pontban írt, a Kötelezettel szembeni folyamatosan
keletkező jövőbeni követeléseit jelen szerződés keltétől számítva határozatlan
ideig (továbbiakban: Követelések – ideértve a tőke késedelmi kamatait és
egyéb járulékait is), a közöttük fennálló szerződés időtartama alatt, jelen
szerződés aláírásával a Ptk. 6:193 § alapján engedményezési nyilatkozatával
engedményezi az Engedményesre, A szerződő Felek az 1. pontban
meghatározott Követelések átruházásának faktoring díját a konkrét esetekben
külön határozzák meg.
3. Az ellenértéket Engedményes az alábbiak szerint fizeti meg: a mindenkori
számlaösszeg – esetleges visszatartások figyelembevételével – faktoring díjjal
csökkentett értékének legfeljebb 80%-át, azaz – nyolcvan – százalékát a teljes
számladokumentáció (szerződések, számla, teljesítésigazolás, szállítólevél
stb.), Engedményes részére történő átadását követő 5 munkanapon belül utalja
át Engedményező bankszámlájára. A fennmaradó vételár kiegyenlítésére a
követelés megtérülésekor köteles Engedményes. A fennmaradó különbözetből
levonásra kerül a követelés összegére vetített, a finanszírozás időtartamára
vonatkozó ügyleti kamat, melynek mértéke szintén az egyes ügyleteknél kerül
a Felek által meghatározásra.
4. Az Engedményező az 1 pontban meghatározott Követelésekre vonatkozó teljes
dokumentációt (megrendelések, szerződés, számlák, stb) az egyedi
szerződések aláírásakor, a Követelések keletkezésekor, illetve a számlák
kiállításakor, de legkésőbb az azt követő 3 napon belül köteles átadni az
Engedményes részére.
5. A jelen engedményezési szerződés alapján az egyedi megállapodásokban
megjelölt Kötelezett nem kerül kiértesítésre.
6. Az Engedményező vállalja, hogy minden engedményezett követelés esetén a
számlájára az UniCredit Bank Hungary Zrt-nél vezetett ………………….
számú számlaszámot vezeti rá.
Az Engedményező ezúton kijelenti, hogy a jelen keretszerződéssel az
Engedményesre
átruházott
követelések
behajthatóságának

eredményességéért a Ptk. alapján készfizető kezességet vállal azzal, hogy
ezen készfizető kezessége az átruházott követelés megállapodott lejártát
követően – a kötelezett nem teljesítése esetén – az Engedményes írásbeli
felszólítása alapján áll be. Abban az esetben, ha az Engedményező, vagy a
Kötelezett ellen felszámolási-, csődeljárás, vagy végelszámolási eljárás indul,
úgy az Engedményező készfizető kezességi kötelezettsége azonnali hatállyal
beáll. A felek megállapodnak, hogy ha a Kötelezett fizetési kötelezettségének
az Engedményes írásbeli fizetési felszólítását követően határidőre sem tesz
eleget, úgy az Engedményező köteles az Engedményes, hozzá intézett írásbeli
felszólítását követő 3 munkanapon belül a követelés összegét és annak
járulékait átutalni Engedményesnek. Az Engedményező készfizető kezességi
kötelezettségének beállta esetén tartozását az Engedményessel szemben
bármilyen címen fennálló követelése beszámítása útján nem egyenlítheti ki.
Engedményező a jelen szerződés aláírásával kijelenti, és egyben
kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Kötelezett a követelést és
járulékait nem fizeti meg, és Engedményezőnek a nemfizetésből eredően beáll
a készfizető kezességi kötelezettsége, úgy az Engedményesnek minden
megkezdett hónap után havi 2 % mértékű késedelmi kamatot tartozik
megfizetni.
Továbbá az Engedményező biankó váltót ad át Engedményesnek.
Engedményes vállalja, hogy a váltót le nem számítoltatja, harmadik félre nem
forgatja, csak és kizárólag akkor használhatja fel, ha a Kötelezett, vagy az
Engedményező a megadott határidőre nem fizeti meg tartozását.
7. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen keretszerződést annak aláírásától
kezdődően határozatlan időtartamra szólóan kötik azzal, hogy azt bármelyik fél
indokolás nélkül írásban 30 napos felmondási határidővel mondhatja fel. Ez
esetben a felmondási idő utolsó napján a Felek közös jegyzőkönyvet vesznek
fel, melyben rögzítik a felmondási idő alatt esedékessé vált és átruházott
Követelések elszámolását.
8. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen engedményezési keretszerződéssel
kapcsolatos valamennyi igényt, vagy vitás kérdést elsődlegesen peren kívüli
megegyezés útján kívánják rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a
jogvita eldöntésére a hatályos Polgári Perrendtartás (Pp.) szerinti illetékes
törvényszék / bíróság jogosult.
9. A Felek kijelentik, hogy jogképesek, és a jelen keretszerződést aláíró
képviselőiknek aláírási jogosultsága e szerződés tekintetében korlátozva nincs.
10.A jelen keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk-nak az
engedményezésre, valamint a szerződésekre vonatkozó általános szabályai az
irányadóak.
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Engedményező
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•
•
•

Üzletszabályzatát,
Adatvédelmi (adatkezelési) tájékoztatóját,
Panaszkezlési szabályzatát és
pénzmosás megelőzésével kapcsolatos kötelező ügyfél-átvilágításról
szóló ügyféltájékoztatóját
jelen szerződés aláírása előtt áttanulmányozta, elolvasta, megismerte és
tudomásul vette, az abban foglalt jogokat és kötelezettségeket magára nézve
kötelezőnek ismeri el a jelen engedményezési szerződés vonatkozásában.

A Felek a jelen engedményezési keretszerződést elolvasták, megértették és
azt, mint valós ügyleti akaratukkal megegyezőt helybenhagyólag és cégszerűen
írták alá.

Budapest, 20.. év ... ... ... .....hó ....nap

………………………
Engedményező

BONUS FAKTOR Zrt.
Engedményes

