K&H Biztosító Zrt.
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

pénzügyi közvetítői tájékoztató
Kedves Ügyfelünk!
Eleget téve a pénzügyi szolgáltatást közvetítő előzetes tájékoztatási kötelezettségeinek általános szabályairól szóló
53/2016. (XII. 21.) NGM rendeletnek és a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVIItörvény
(továbbiakban: Hpt.) 72. § (4) bekezdésében és 72/A.§-ban foglalt kötelezettségünknek, a pénzügyi szolgáltatás
közvetítését megelőzően az alábbiakról tájékoztatjuk:
függő pénzügyi közvetítő cégszerű neve:
székhely levelezési címe:
székhely állama:
felügyeleti hatóság:

K&H Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Magyarország
Magyar Nemzeti Bank

A Magyar Nemzeti Bank honlapján (www.mnb.hu) részletes nyilvántartás található valamennyi magyarországi pénzügyi
közvetítőről, a nyilvántartásban keresőfunkció használatával ellenőrizni lehet a függő közvetítő adatait.
Az Ön függő pénzügyi közvetítőjének nyilvántartási száma: 10765920
A K&H Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság függő pénzügyi közvetítő
● tevékenysége során a K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) nevében, javára és érdekeit
képviselve jár el,
● a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötéséért közvetítői díjazásban részesül, melynek összege
● a./ …………… HUF
● b./ a tájékoztatás időpontjában nem ismert
● c./ jelzáloghitel közvetítése esetén a közvetítői díj összege a jóváhagyott és folyósított kölcsönösszegtől függ, melyet
a 3/2016.(I.7.) NGM rendelet szerinti személyes tájékoztató tartalmaz.
● d./ a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő fogyasztó számára más – pénzügyi szolgáltatás
közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként díjat nem számít fel,
amennyiben felszámít, annak összege: ……………….. HUF.
Tájékoztatjuk, hogy a függő pénzügyi közvetítő Hpt. 3.§ (2) bek. f) pontja szerint hitel-tanácsadási tevékenységet
nem végez.
függő pénzügyi közvetítői alvállalkozó neve:
képviselője (cég esetén):
jogi forma:
állandó lakóhely/székhely levelezési címe:
székhely állama:
felügyeleti hatósága:
alvállalkozó nyilvántartási száma:

Érthetően Bt.
Körmendi Péter
Betéti Társaság
8200 Veszprém, Orgona u. 8.
Magyarország
Magyar Nemzeti Bank

20396976

Érthetően Bt.

A/az
függő pénzügyi közvetítői alvállalkozó
tevékenysége során a K&H Biztosító Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) függő pénzügyi
közvetítőt képviseli.
Az Ön által a függő közvetítővel szemben benyújtott fogyasztói panaszt a K&H Bank Zrt. bírálja el saját szabályzata,
valamint a mindenkor hatályos jogszabályok szerint. A közvetítői tevékenységgel összefüggő jogvita rendezésére tett
sikertelen kísérlet, vagy eredménytelen méltányossági kérelem esetén a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti
pénzügyi fogyasztói jogvita peren kívüli rendezése érdekében a fogyasztó a Pénzügyi Békéltető Testülethez (1013
Budapest, Krisztina krt. 39. levelezési cím: 1525 Budapest BKKP Pf.:172., telefon: +36 80 203 766, e-mail cím:
ugyfelszolgalat@mnb.hu) fordulhat.
Átvétel helye, ideje: ________________________________, ______________ év _______________ hó ________ nap
Érthetően Bt.
Körmendi
Péter
Átadó közvetítő partner neve:______________________________

Igénylő neve: ______________________________

Igénylő lakcíme:_____________________________
Átadó közvetítő partner aláírása:___________________________

Igénylő aláírása:_____________________________

