ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS MEGÁLLAPODÁSA

SZERZŐDÉSSZÁM: ESZ…../20..
Amely létrejött egyrészről a …….…………. (székhely: ………………….., cg:
………………., asz.: ………………., bankszámla száma: ……………………….,
képviseli: ……………………….) továbbiakban engedményező
valamint a
Bonus
Faktor
Pénzügyi
Szolgáltató
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság (1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. 4. em. 431.,
Cg.01-10-045333, adószám: 13609960-1-43, bankszámla száma:
Unicredit Bank Hungary Zrt., 10918001-00000036-72970004, képviseli:
Marczi Tibor igazgatósági tag, és Bakóné Körtési Zsuzsanna igazgatósági
tag) továbbiakban engedményes között a mai napon az alábbi feltételek
mellett.
jelen
szerződés
aláírásával
engedményesre
1. Engedményező
engedményezi a ……………………………………….. (székhely: …………………..,
Cégjegyzékszám: ………………, Adószám: …………………… képviseli:
…………………….) továbbiakban, mint kötelezettel szembeni …………..
követelést és annak valamennyi járulékait.
2. Engedményezés ellenértékét valamennyi járulékkal együtt felek
……………….. Ft azaz ……………………. forint összegben állapítják meg,
melynek megfizetése jelen szerződés aláírását követően átutalással
történik a fentiekben rögzített bankszámlaszámra.
3. Az engedményezés tényéről felek közös nyilatkozatban tájékoztatják,
kötelezettet a Ptk. 6:197.§ szerint.
4. Engedményes kijelenti, hogy pénzügyi vállalkozásként a faktorálási,
engedményezési tevékenységre a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyeletének engedélyével rendelkezik. Engedély szám: E-I
630/2006. Az engedményezés az általános forgalmi adóról szóló
többször módosított 2007. évi CXXVII. tv. 86 § alapján (SZJ 66.19.)
tárgyi adómentes.
5. A jelen szerződésben és az Üzletszabályzatban nem szabályozott
kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
rendelkezései, így
elsősorban, a faktoring szerződésre, az
engedményezésre, és a készfizető kezességre vonatkozó szabályai
alkalmazandók.
6. 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.
7. A Felek kijelentik, hogy jogképesek, és a jelen keretszerződést aláíró

képviselőiknek aláírási jogosultsága e szerződés tekintetében korlátozva
nincs.
8. Az Engedményező kijelenti, hogy az Engedményes honlapján (……..)
megtekinthető
•
•
•
•

Üzletszabályzatát,
Adatvédelmi (adatkezelési) tájékoztatóját,
Panaszkezlési szabályzatát és
pénzmosás
megelőzésével
kapcsolatos
átvilágításról szóló ügyféltájékoztatóját

kötelező

ügyfél-

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.
Felek jelen szerződést átolvasás után, mint akaratukban mindenben
megegyezőt saját kezűleg és cégszerűen írták alá és fogadták el.

Budapest, 20…………………….

………………………………..
……………………….
Engedményező

…………………………………..
Bonus Faktor Zrt
Engedményes

