
 

Általános Együttműködési Feltételek 7. sz. melléklete 
Hatályos: 2022.07.01. napjától 

 

KÖZVETÍTŐ LAP 

lakossági termék, szolgáltatás közvetítéséhez 

 

 

Kötelezően csatolandó minden egyes, az MKB Bank Nyrt. részére Közvetítő által átadott ügyleti kérelemhez. A nyilatkozat három példányban készül, 
egy az Ügyfelet, egy a Teljesítési segédet, egy a Bankot illeti meg. 

1. Ügyféladatok 

Ügyfél neve:   

Anyja neve:  Születési dátuma:  

E-mail címe:  Telefonszáma:  

Adóazonosító jel:  
Banki azonosító: 

(Bank tölti ki) 
 

 

2. Közvetítő adatai 

Főügynök (partner cég) neve:  

Főügynök (partner cég) székhelye:  

Alvállalkozó működési neve:  

Közreműködő természetes személy (Teljesítési 

segéd) neve: 
 

Közreműködő természetes személy (Teljesítési 

segéd) közvetítő kódja: 
 

Közreműködő természetes személy (Teljesítési 

segéd) e-mail címe, telefonszáma 
  

Közvetítés dátuma1:  

 

3. Ügyfél által igényelt termékek 

Kérjük, hogy az ügyfél részére közvetített összes termék kerüljön megjelölésre! 

Termék típusa Fióki befogadás dátuma 

☐  Lakossági fizetési számla:  

☐  Személyi Kölcsön:  

☐  Babaváró Kölcsön  

☐  Lakossági jelzáloghitel:  

☐  Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK)  

☐  Jóljáró Csomag  

                                                           
1 Az az időpont, amikor az ügyfél a Teljesítési segéd által ajánlott banki szolgáltatások közül az MKB Bank termékét / szolgáltatását 
kiválasztotta. 



 

Általános Együttműködési Feltételek 7. sz. melléklete 
Hatályos: 2022.07.01. napjától 

 

KÖZVETÍTŐ LAP 

lakossági termék, szolgáltatás közvetítéséhez 

 

 

Kötelezően csatolandó minden egyes, az MKB Bank Nyrt. részére Közvetítő által átadott ügyleti kérelemhez. A nyilatkozat három példányban készül, 
egy az Ügyfelet, egy a Teljesítési segédet, egy a Bankot illeti meg. 

 

I. Ügyfél nyilatkozata 

Többes ügynök esetén: 

- Jelen nyilatkozat aláírásával – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján – önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulásomat adom 

ahhoz, hogy jelen nyilatkozatban megadott személyes adataim a fent megjelölt (2. pont) Hitelközvetítő által az MKB Bank Nyrt. (székhelye: 1056 

Budapest, Váci utca 38., cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-040952; a továbbiakban: Bank) részére átadásra kerüljenek. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Bank eltérő rendelkezésemig (a hozzájárulás visszavonásáig) – a részére átadott adataimat nyilvántartsa, kezelje és 

feldolgozza, tanácsadási célból (érintett pénzügyi igényeinek felmérése, banki termékek ajánlása, azokról való tájékoztatás nyújtása, 

keresztértékesítési lehetőségek feltérképezése). Felhatalmazom a Bankot, hogy a rám vonatkozó – fent meghatározott – adatokat, melyek a Bank 

szolgáltatásainak igénybe vételéhez szükségesek, a Bankkal szerződéses viszonyban lévő és titoktartási kötelezettség alatt álló – pénzügyi 

szolgáltatás közvetítését végző – ügynökei részére az előzőekben rögzített, számomra nyújtandó tanácsadás céljából kiszolgáltassa. 

- Jelen közvetítői lapon szereplő személyes adatok átadását követően az MKB Nyrt. válik adatkezelővé, az adatkezeléssel kapcsolatos részletes 

tájékoztatás az MKB Bank Nyrt. honlapján (www.mkb.hu) elérhető Célzott megkeresésekkel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató elnevezésű 

dokumentumban (https://www.mkb.hu/adatvedelmi-tajekoztatas) található. Jelen nyilatkozat aláírásával – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések 

alapján – önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulásomat adom az átadott adataim MKB Bank Nyrt.  általi kezelésééhez.  

Függő ügynök esetén: 

- Nyilatkozom, hogy a függő ügynök közvetítő, mint az MKB Bank Nyrt. (adatkezelő) nevében eljáró adatfeldolgozó az adatkezelés megkezdésekor 

megfelelő tájékoztatást nyújtott a személyes adatok kezelésével kapcsolatban.     

Tudomásul veszem, hogy – az önkéntes adatszolgáltatásra tekintettel – bármikor, indokolás nélkül kérhetem adataim tanácsadási célból (érintett pénzügyi 

igényeinek felmérése, banki termékek ajánlása, keresztértékesítési lehetőségek feltérképezése) történő kezelésének megszüntetését. Az adatkezelés 

megszüntetésre vonatkozó kérelmet az alábbi módokon lehet a Bankhoz eljuttatni:  

 Postai úton: MKB Bank Nyrt, 1056 Budapest, Váci utca 38. 

 Tel: 06 80 333 660, E-mail: ugyfelszolgalat@mkb.hu  

Kijelentem a Bank. felé, hogy tudomással bírok és nyilatkozom arról, illetve hozzájárulok ahhoz, hogy:  

 a 2. pontban nevesített közvetítő (a továbbiakban: Közvetítő) az MKB Bank Nyrt. értékesítési közvetítője, aki ezen tevékenységéért a Banktól 

díjazásban részesül, e címen (pénzügyi szolgáltatás közvetítése) további Megbízási szerződést velem már nem jogosult kötni, i lletve e jogcímen 

díjazásra tőlem nem jogosult;  

 közvetítő és köztem a közvetítésen túl esetleg létrejött egyéb, nem pénzügyi szolgáltatás tárgyú Megbízási szerződést a Bank teljeskörűen 

megismerje; 

 az ügyletet ténylegesen közvetítő, az alábbi szerződött Teljesítési segéd „Ajánlás a pénzügyi szervezetek ügyfeleikkel és partnereikkel szembeni 

magatartásáról” című dokumentumban, ún. Ajánlásban foglalt tájékoztatási és dokumentum átadási kötelezettségének eleget tett. 

 a közvetítésben érintett ügylet kapcsán másik Közvetítő illetve közvetítői alvállalkozó részére nem írtam alá Közvetítő lapot.  

 illetve amennyiben van korábban általam aláírt másik közvetítő lap, úgy a közvetítői közreműködő lent hivatkozott tájékoztatását (Teljesítési segéd) 

nyilatkozata 5. pont) tudomásul veszem, és a jelen Közvetítő lap aláírásával az általam korábban aláírt közvetítő lapot érvénytelennek tekintem. 

 

II. Teljesítési segéd nyilatkozata 

Az MKB Bank Nyrt. (székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 38., cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-040952; a továbbiakban: Bank), mint 

Megbízó és a 2. pont szerinti Hpt. szerinti közvetítő, mint Megbízott között pénzügyi szolgáltatás közvetítése tárgyában létrejött Megbízási Szerződés alapján, 

alulírott, az MKB Bank Nyrt. képviseletében, mint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) szerinti 

☐Függő2  ☐Többes* 

ügynök közvetítőjeként járok el.  

 

Mint a 2. pontban nevezett Teljesítési segéd (közvetítést végző természetes személy) elismerem, hogy a mai napon, a jelen Nyilatkozatot aláíró Ügyféltől, a 3. 

pontban megjelölt termék(ek)re vonatkozó kölcsönkérelme(ke)t, illetve szolgáltatás igénylő adatlapokat, a terméket kínáló MKB  Bank Nyrt. felé történő 

továbbítás céljából átvettem. 

Nyilatkozom, hogy 

1. a közvetített termék(ek)re előírt tájékoztatókat, az Ügyfél részére átadtam, 

2. minden szükséges és jogszabályban a közvetítési tevékenységgel és a közvetített termékkel kapcsolatos – különösen a Hpt-ben, a pénzügyi szolgáltatást 

közvetítő előzetes tájékoztatási kötelezettségeinek általános szabályairól szóló 53/2016. (XII. 21.) NGM rendeletben, a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 

2009. évi CLXII. törvényben (Fnyht.), a fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról szóló 56/2014. (XII. 31.) NGM 

rendeletben foglalt - tájékoztatási kötelezettségemnek Ügyféllel szemben eleget tettem, az előírt tájékoztatást megadtam.  

3. személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást megadtam. 

4. ügyfél megkérdezés nyomán tájékozódtam, hogy jelen ügylet kapcsán ügyfél másik Közvetítő lapot nem írt alá;  

                                                           
2 Megfelelő kiválasztandó. 

http://www.mkb.hu/
https://www.mkb.hu/adatvedelmi-tajekoztatas
mailto:ugyfelszolgalat@mkb.hu
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5. amennyiben az ügyfél korábban aláírt másik Közvetítő lapot, úgy ebben az esetben az ügyfelet tájékoztattam, hogy jelen Közvetítő lap aláírásával a 

korábban általa aláírt közvetítő lap érvénytelenné válik. 

 

Kiállítás helye, dátuma: ……………………………………….. 

 

…………………..………………………………………………………                                                                                         ………………………………………………………………….. 
         Ügyfél aláírása         Teljesítési segéd aláírása 

III. Ügylet fiókban történő átvétele (Bank tölti ki!) 

☐ A KÖLCSÖNKÉRELEM, ILLETVE SZOLGÁLTATÁS IGÉNYLŐ ADATLAPOK AZ ÉRTÉKESÍTŐTŐL HIÁNYTALANUL KERÜLTEK 

ÁTVÉTELRE. 

☐ A TERMÉKIGÉNYLÉSI DOKUMENTUMOK FIÓKI ÁTVÉTELKOR AZ ÉRTÉKESÍTŐVEL EGYEZTETETT, AZ ELBÍRÁLÁSHOZ 

SZÜKSÉGES HIÁNYPÓTLÁSOK: 

 

Terméktípus 

☐ Lakossági fizetési számla – Típus/megnevezés: ………………………………………………...…………………………. 

☐ Lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitelek - Típus/megnevezés:  

………………………………………………...………………………….………………………………………………...………………………….  

☐ Állami támogatás – Típus/megnevezés: CSOK 

☐ Személyi kölcsön – Típus/megnevezés: ………………………………………………...…………………………. 

☐ Babaváró kölcsön 

 

☐ Jóljáró Csomag 

 
Nyilatkozom, hogy az ügylet fiókban történő leadásánál az átvételi elismervény egy másolati példányát 
átvettem. 

 

Átvevő fiók Ügyintéző neve Átvétel dátuma 

   

 

 

 

…………………………..………………………………………. 
Fiók-/ szakterület munkatárs aláírása 

 

Aláírásommal igazolom, hogy a fenti ügyletet az adatlapon szereplő Teljesítési segédtől fogadtam be, továbbá igazolom, hogy ellenőriztem a nyilvántartásban a Teljesítési segéd és a közvetítő cég 

szerződésének aktív állapotát, és hogy jelen adatlapot az érintett felek előttem, saját kezűleg írták alá. 


