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Az Üzletszabályzat rendeltetése, érvényesülése

Az Üzletszabályzat a Társaság által az Ügyfeleknek nyújtott pénzügyi szolgáltatások, a Társaság és 
az Ügyfelek közötti valamennyi egyéb üzleti kapcsolat általános feltételeit szabályozza. Jogszabály 
eltérő rendelkezése vagy a Társaság és az Ügyfél eltérő megállapodása hiányában, tehát a Társaság 
és  az  Ügyfél  közötti  szolgáltatásra  vonatkozó  minden  üzleti  szerződéses  kapcsolatra  az 
Üzletszabályzat rendelkezései irányadók.

Az egyes szolgáltatások részletes  szabályait,  az  Ügyfelekkel  megállapodott  egyedi  feltételeket  a 
személyre szóló szerződések tartalmazzák.

A Társaság és az Ügyfél közötti olyan jogi viszonyokra, amelyekre vonatkozóan a Szerződés vagy 
az Üzletszabályzat feltételei nem tartalmaznak rendelkezéseket, a magyar jog mindenkor hatályos 
rendelkezései az irányadóak.

Az Üzletszabályzat rendelkezésre bocsátása

A  Társaság  Üzletszabályzatát  hivatali  helyiségében  az  Ügyfelek  számára  hozzáférhető  helyen 
elhelyezi, kívánságra minden új ügyfelének átad egy példányt.

Az  Üzletszabályzat  nyilvános,  a  Magyar  Orvosi  Kamara  honlapján  (www.mok.hu)  mindenki 
számára hozzáférhető.

A jelen Üzletszabályzatot a Társaság határozatlan időre adja ki.

Az Üzletszabályzat módosítása

A  Társaság  jogosult  az  Üzletszabályzatot  egyoldalúan  módosítani.  A  Társaság  Ügyfeleit  az 
Üzletszabályzat  módosításáról  hirdetmény  útján,  az  Ügyfélforgalom  számára  nyitva  álló 
helyiségeiben való kifüggesztéssel, és honlapján történő közzététellel értesíti.  Az Üzletszabályzat 
módosításai a már teljesített ügyletekre nem vonatkoznak.

A módosítás  tényéről,  a Társaság hirdetményt  tesz közzé a  fent  megjelölt  módon,  legkésőbb a 
módosítás hatálybalépését megelőző 15 nappal.

Amennyiben az Ügyfél az Üzletszabályzat módosított rendelkezéseit magára nézve nem fogadja el, 
úgy  jogosult  a  Társasággal  megkötött,  és  a  módosítással  érintett  szerződését/szerződéseit  a 
módosított Üzletszabályzat hatálybalépésének napjára írásban felmondani.

Amennyiben az Ügyfél e határidőn belül felmondási jogával nem él, a módosított Üzletszabályzat 
az Ügyfél részéről elfogadottnak tekintendő.

Ebben az esetben, az Üzletszabályzat módosítása - a jövőben létrehozandó szerződéseken kívül - a 
vele a módosítás hatályba lépését megelőzően kötött - a módosítás időpontjában még hatályos - 
szerződésekre  is  kiterjed,  azonban  a  módosított  Üzletszabályzat  rendelkezései  kizárólag  annak 
hatálybalépése napjától irányadóak.

A meghatározott  rendelkezéseket a Társaság nem köteles az Üzletszabályzat azon módosításaira 
alkalmazni, amikor az Üzletszabályzat módosítása jogszabály változása folytán válik szükségessé, 
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illetve  ha  a  módosítás  a  már  nyújtott  szolgáltatásokra  vonatkozó  feltételeket  nem érinti.  Ilyen 
esetekben Ügyfelet az azonnali hatályú felmondás joga sem illeti meg.

Alkalmazási kör

Az ÜSZ alkalmazásában a felek az Ügyfél és a Társaság, valamint a stratégiai partner (Megbízó).

Az ügyfél az a jogi személyiséggel és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 
vagy más szervezet, valamint természetes személy, akinek a részére a Társaság pénzügyi tanácsadói 
szolgáltatást nyújt.

Az  ügyfél  –  a  vonatkozó  jogszabályok  rendelkezéseinek  betartásával  –  devizabelföldi  és 
devizakülföldi egyaránt lehet.

Megbízó:  Az  a  pénzintézet,  stratégiai  partner,  akivel  a  Társaság  megbízási  szerződést  köt.  A 
Társaság a szerződésben foglaltak alapján, Megbízója pénzügyi termékeit közvetítő díj ellenében, 
Ügyfelei részére értékesítheti. 

A Társaság és a Megbízó között létrejött megbízási szerződés tartalmazza a Felek kötelezettségeit. 
A Társaság azon kötelezettségekről, melyek az ügyfelet is érintik, a szerződéskötést megelőzően 
köteles teljes körű felvilágosítást adni.

Az ÜSZ rendelkezései külön kikötés nélkül is alkalmazandók és kötelezőek mind a Társaságra, 
mind az ügyfélre. Az ÜSZ rendelkezéseitől  a Társaság és az Ügyfél a jogszabály keretein belül 
közös megegyezéssel írásban eltérhetnek.

Az  ÜSZ  által  nem  szabályozott  kérdésekben  a  Magyar  Köztársaság  mindenkor  hatályos 
jogszabályainak vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Általános rendelkezések

Az Üzletszabályzat – a továbbiakban ÜSZ vagy Üzletszabályzat – célja, hogy mind az Ügyfél, mind 
a Társaság érdekében határozott és egyértelmű alapját adja a kapcsolatoknak, melyben a Társaság 
minden rendelkezésre álló eszközzel igyekszik elősegíteni  az Ügyfél eredményes gazdálkodását, 
védelmezni üzleti érdekeit.

A jelen ÜSZ a Társaság pénzügyi tanácsadó szolgáltatási tevékenységét szabályozza.

Együttműködés, tájékoztatás és tájékozódás

Együttműködés

A Társaság  és  az  Ügyfél  minden  esetben,  írásban,  a  lehetséges  legkorábbi  időpontban  értesíti 
egymást  a  közöttük  fennálló  szerződés  teljesítése  szempontjából  jelentősnek  minősülő 
körülményekről, illetve tényekről, és válaszol a szerződés teljesítése során felmerülő, egymáshoz 
intézett kérdésekre.
Az ilyen értesítésekkel kapcsolatos valamennyi felmerült költséget a felek maguk viselik.

A  Társaság  és  az  Ügyfél  haladéktalanul  felhívja  egymás  figyelmét  minden  olyan  változásra, 
tévedésre, vagy mulasztásra, amely a szerződés teljesítését érinti.
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Pótlólagos felvilágosítás kérés:

Az  Ügyfél  bármely  szerződés  teljesítésével  kapcsolatban  a  fentieken  túlmenően  további 
tájékoztatást is kérhet a Társaságtól. Az e tájékoztatással kapcsolatosan felmerült költséget, hacsak 
a felek másként nem állapodnak meg, az a fél fizeti, akinél az ilyen költség felmerült.

A  Társaság  fenntartja  magának  a  jogot  arra,  hogy  bizonyos  szolgáltatásokat  kizárólag 
meghatározott Ügyfélstátusz esetén nyújtson, erről a Társaság az Ügyfél részére, az Ügyfél kérésére 
tájékoztatást nyújt.

Az Ügyfél köteles megadni minden, a Társaság és Ügyfél között létrejövő jogügylettel összefüggő 
adatot és felvilágosítást, amelyet a Társaság döntéséhez, a jogügylet vagy az Ügyfél megítéléséhez 
szükségesnek tart.

Az Ügyfelek tájékoztatása az ügyletkötést megelőzően

A Társaság a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően köteles a szolgáltatását igénybe venni  
szándékozó ügyfél részére írásban egyértelmű tájékoztatást adni:

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

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

c) arról, hogy a tevékenysége során okozott kárért az ügyfél felé ki áll helyt,

d)  arról,  hogy  többes  kiemelt  közvetítőként,  többes  ügynökként  a  pénzügyi  intézmény  
megbízásából,  vagy  alkuszként  a  pénzügyi  szolgáltatást  igénybe  venni  szándékozó  ügyfél  
megbízásából jár el,

e)  arról,  hogy  a  pénzügyi  szolgáltatás  közvetítéséért  közvetítői  díjat  kizárólag  a  megbízótól  
fogadhat el. (Hpt. 219/A. § (1) bekezdés)

A  Társaság  tájékoztatja  a  fentiekkel  összefüggésben  ügyfeleit  arról,  hogy  a  Hpt.  219/A.  §  (1)  
bekezdés  d)  és  e)  pontja  szerinti  megbízója  — tekintettel  arra,  hogy többes  ügynöki  formában  
működik — kizárólag az adott pénzintézmény lehet, ezért megbízási díjat is kizárólag attól fogadhat  
el.

A Társaság tájékoztatja a fentieken túl az Ügyfelet a Társaságra vonatkozó alapvető tudnivalókról, a 
Társaság működésének és tevékenységeinek szabályairól, valamint a Társaság és Megbízói között 
létrejött szerződés azon pontjairól, mely az Ügyfelet érintik.

Az  ügyfél  igényeit,  a  már  meglévő  pénzügyi  termékeit,  szerződéseit,  az  ezzel  kapcsolatos 
paramétereket,  a  társaság  igényfelmérő  segítségével  felveszi,  és  a  kapott  paraméterek  alapján 
partnerei  szolgáltatásaiból,  pénzügyi  termékeiből,  az  ügyfél  igény figyelembe vételével,  legjobb 
tudása szerint választ.

Az  Ügyfél  számára  kiválasztott  versenyző  termék/termékek  esetén  előforduló  szubjektivitás 
elkerülése  érdekében,  a  Társaság  által  az  igényfelmérő  adatai  alapján  legkedvezőbb  három 
egymással  versenyző  termék  bemutatásával  tájékoztatja  az  Ügyfelet.  A  döntés  a  tájékoztatást 
követően az Ügyfél megítélése alapján dől el.
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A  Társaság  tájékoztatja  az  Ügyfelet  a  számára  kiválasztásra  került  pénzintézet/pénzintézetek 
pénzügyi  termékének/termékeinek a  szerződésben foglalt,  ügyletben érintett  pénzügyi  eszközzel 
kapcsolatos tudnivalókról, a szerződésben foglalt ügylettel kapcsolatos tudnivalókról, ideértve az 
ügyletet  érintő nyilvános információkat,  az  ügylet  kockázatát,  a szerződéskötéshez,  valamint  az 
egyes ügyletek megkötéséhez kapcsolódó olyan költségekről, amelyek az Ügyfelet terhelik.

A Társaság a fenti információ tartalmában bekövetkező, a szerződés tárgyát képező ügylet vagy 
pénzügyi  eszköz  tekintetében  lényeges  változásáról  –  az  eredeti  tájékoztatással  azonos  módon, 
illetve tartós adathordozón – értesíti az Ügyfelet.

A  Társaság  a  fenti  tájékoztatási  kötelezettségének  legkésőbb  közvetlenül  a  szolgáltatás 
teljesítésének megkezdését követően is eleget tehet, ha az Ügyfél kifejezett kérésére a szerződést 
olyan távközlő eszköz útján kötik (pl. telefaxon keresztül), amely nem teszi lehetővé az előzetes 
tájékoztatást.

Az Ügyfél külön tájékoztatás nélkül is kifejezetten tudomásul veszi, hogy a pénzügyi eszközök 
árának gyors és előre kiszámíthatatlan mértékű változása miatt az Ügyfélnek a komoly veszteség 
kockázatával is számolnia kell.

A  Társaság  nem  felel  a  tájékoztatást  követően  az  Ügyfél  által  hozott  üzleti  döntések 
következményeiért.

A Társaság  a  tájékoztatási  kötelezettségét  a  www.mok.hu honlapon keresztül  akkor  teljesítheti, 
amennyiben az Ügyfél kifejezetten így rendelkezik és az Ügyfél nyilatkozata  szerint  rendszeres 
Internet  hozzáféréssel  rendelkezik,  vagy  a  Társasággal  való  kapcsolattartás  módjaként  az 
elektronikus levelezést választotta.

Tájékoztatási kötelezettség ügyletkötés után

Az Ügyfél kérésére a Társaság bármely időpontban köteles az Ügyfél részére tájékoztatást adni. 
Ennek tényét,  rendszerességét,  módját  már szerződéskötést  követően írásban rögzítik.  A köteles 
ennek alapján minden ügyfele részére szervízszolgáltatást nyújtani.

A Társaság  felelős a téves tanácsadásért, az iratok és a nyilatkozatok késedelmes továbbításáért  
(Hpt. 219/B. (4) bekezdése).

A Társaságot nem terheli felelősség, amennyiben tájékoztatási kötelezettségének olyan harmadik fél 
késedelmes,  illetve  nem  megfelelő  tartalmú  tájékoztatása  miatt  nem  tud  eleget  tenni,  amely 
harmadik fél tevékenységéért jogszabály és/vagy szerződés alapján felelősséggel nem tartozik.

A Társaságot nem terheli tájékoztatási kötelezettség olyan információ vonatkozásában, melyről más 
piaci  szereplőnek  a  Tpt.,  Bszt.  vagy  más  jogszabály  előírásai  szerint  nyilvános  tájékoztatási 
kötelezettsége van.

Az Ügyfél által fizetendő díjak:

Szerződésben foglalt díjak:
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Az ügyfél által fizetendő biztosítási vagy egyéb díj közvetlenül a Társaság stratégiai partnerének 
(Biztosító/Bank/Egyéb pénzintézet, akivel az Ügyfél szerződést kötött) számlájára kerül befizetésre, 
a Társaság a fent említett díjakat nem jogosult szedni.

A  szerződés  létrejöttéhez  szükséges  első  díjrészlet  befizetésére  vonatkozó  készpénzátutalási 
megbízást  –  a  szerződésben  meghatározott  feltételektől  függően – a  Társaság  vagy a stratégiai 
partner/ pénzintézet bocsátja az Ügyfél rendelkezésére.

Megbízási díj: 

A  Társaság  az  Ügyfél  szerződéseinek  előkészítésében,  megkötésében  való  közreműködésért, 
továbbá a szerződés kiválasztásához nyújtott szaktanácsadásért, az Ügyfél képviseletében történő 
nyilatkozattételért és a változás bejelentések továbbításáért külön megbízási díjat nem számít fel. A 
Társaság  díjazásra  (jutalékra)  attól  a  Partnerétől  (megbízójától) jogosult,  amellyel  az  Ügyfél  a 
többes ügynök közvetítésével a szerződést megköti.

Tekintettel arra, hogy a Társaság egyéb — pénzügyi szolgáltatásnak nem minősülő — szolgáltatást  
nem  nyújt  ügyfeleinek,  azoktól  megbízási  díjat  semmiféle  címen  nem  szed  (Hpt.  219.  §  (3)  
bekezdése). 

A kapcsolattartás módja és a megbízások elfogadása

Amennyiben  jelen  Üzletszabályzat  vagy  szerződés  eltérően  nem  rendelkezik,  az  Ügyfél  és  a 
Társaság üzleti levelezési nyelve kizárólag a magyar nyelv.

A Felek megállapodása szerint a Társaság és az Ügyfél közötti kapcsolattartás levélben, ajánlott 
levélben, faxon vagy e-mail-en keresztül történik, illetve személyesen a Társaság vagy az Ügyfél 
irodahelyiségében.

A Társaság az Ügyféllel kötött szerződés teljesítése során kizárólag faxon, e-mailben vagy levélben 
fogad el utasítást az Ügyfél részéről.

A Társaság az Ügyfél részére szóló levélben küldött értesítéseket, nyilatkozatokat, ajánlatokat és 
okmányokat (a továbbiakban együtt: Iratok) – eltérő megállapodás hiányában – postai úton arra a 
címre küldi meg, amelyet az Ügyfél megadott részére.

A Társaság és az Ügyfél köteles egymást haladéktalanul értesíteni nevük, állandó lakhelyük, illetve 
székhelyük  megváltozásáról,  továbbá  a  személyüket,  jogi  státusukat  érintő  minden  egyéb 
változásról. A mulasztó fél felel az e kötelezettségek elmulasztásából eredő kár tekintetében.

A Társaság nem felel azért, ha a megadott név vagy cím pontatlansága, változása miatt, vagy más, a 
Társaságon kívül álló okból a kézbesítés elhúzódik, vagy eredménytelen. Az Ügyfél által közölt 
hibás  cím  miatti  téves  postázásból  adódó  többletköltségek  az  Ügyfelet  terhelik,  és  azonnal 
esedékessé válnak.

A Társaság az Ügyfél részére szóló Iratokat nem köteles  ajánlottan vagy tértivevénnyel  postára 
adni.  Belföldi  cím esetén  a  postára  adást  követő  harmadik,  európai  cím esetén  a  postára  adást 
követő tizedik, Európán kívüli cím esetén a postára adást követő huszadik munkanap elteltével a 
Társaság jogosult úgy tekinteni,  hogy az írásos értesítést  az Ügyfél megkapta,  azaz a kézbesítés 
megtörtént.

6



Az Ügyfél a Társaság részére szóló küldeményeket a Társaság székhelyére, vagy a Társaság által 
egyébként erre a célra megjelölt címre köteles megküldeni. A Társasághoz érkezett küldemények 
érkezési idejére a Társaság nyilvántartása az irányadó.

A  Társaságnak  faxon  vagy  levélben  adott  utasítást  a  Társaság  az  adatellenőrzés  és  az  aláírás 
egyeztetése után nyilvántartásba veszi.

A faxon adott megbízásból vagy annak félreértéséből eredő minden kárért – beleértve az Ügyfél 
személyében  illetőleg  a  személy  kilétében  történő félreértést  is  –,  amely  bizonyíthatóan  nem a 
Társaság terhére róható, az Ügyfél viseli a felelősséget. A Társaság jelen Üzletszabályzattal kizárja 
a  nem  a  Társaság  érdekkörében  felmerült  hibából  vagy  mulasztásból  eredően  a  faxon  történt 
megbízás teljesítésével okozott kárért való felelősségét.

A Társaság az Ügyfél írásbeli megbízásain szereplő aláírásokat megvizsgálja, hogy azonosak-e az 
Ügyfél  által  benyújtott  aláírási  mintákkal.  A Társaság megtagadja  azon megbízások teljesítését, 
amelyeket nem a Társaság számára rendelkezésre álló aláírási mintának megfelelően írtak alá, és 
erről értesíti az Ügyfelet.

A Társaság nem felelős azon következményekért,  amelyek a hamis, vagy hamisított megbízások 
teljesítéséből  származnak,  amelyek  hamisított  voltát  kellő  gondosság  mellett  nem  lehetett 
megállapítani. Az ezzel kapcsolatos károkat és költségeket kizárólag az Ügyfél viseli.

A megbízások  teljesítésénél  a  Társaság  megkívánja,  hogy  az  Ügyfél  a  megbízás  teljesítéséhez 
szükséges adatokat pontosan és egyértelműen adja meg. Ennek hiányában a megbízás teljesítését a 
Társaság megtagadhatja.

A Társaság nem köteles vizsgálni az Ügyfél által a Társaságnak megadott adatok helyességét és 
pontosságát.

A  Társaság  nem  felel  a  téves  adatokat  tartalmazó  megbízások  teljesítéséből,  vagy  a  nem 
teljesítéséből származó károkért.

Azonosítás, képviselet

A Társaság és az Ügyfél közötti üzleti kapcsolat létrejöttének alapvető feltétele az alábbi azonosító 
adatok szolgáltatása, melyeket a Társaság Pmt. értelmében köteles az Ügyfelekről nyilvántartani.
1) Magánszemélyek esetében:
a) családi és utónév születési név,
b) születési hely, idő,
c) anyja neve,
d) állampolgárság,
e) lakcím,
f) az azonosító okmány száma, annak típusa, kiállító hatóság megnevezése, betűjele

Amennyiben a szerződést az Ügyfél jogi személy, vagy más szervezet, továbbá harmadik személy 
számára  kívánja  bonyolítani,  úgy az ügyletben szereplő  minden fél  személyazonosságát,  illetve 
azonosító  adatait  meg  kell  állapítani.  Az  azonosítás  során  az  Ügyfél  köteles  büntetőjogi 
felelősségének tudatában a Társaság részére arra a személyre vonatkozó írásbeli nyilatkozatot tenni, 
akinek a nevében, illetőleg javára portfóliókezelési, képviseleti vagy más megállapodás (megbízás) 
alapján vagy a nélkül eljár (tényleges tulajdonos).
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Jogszabályi  előírás  értelmében  az  Ügyféllel  történő  szerződéskötéskor  a  Társaság  köteles  az 
Ügyfelet  büntetőjogi  felelősségének  tudatában,  írásban  nyilatkoztatni  arra  vonatkozóan,  hogy a 
megbízás(ok) során saját, vagy más nevében jár-e el.

A titoktartás szabályai

A Társaság kötelezettsége,  hogy az Ügyfél által  tudomására hozott  illetve az Ügyfél érdekében 
történt  eljárása  során  tudomására  jutott  minden  tényt,  adatot,  információt  üzleti-  és 
értékpapírtitokként  kezeljen.  A Társaság ennek megfelelően  az  általa  tudomással  bírt  üzleti-  és 
értékpapírtitokról harmadik személynek csak az Ügyfél írásbeli felhatalmazása alapján, kizárólag a 
felhatalmazásban  előírt  keretek  között  ad  felvilágosítást,  kivéve  azokat  az  eseteket,  amikor  a 
Társaságnak jogszabályban előírt kötelezettsége az adatszolgáltatás.

Amennyiben a Társaság üzleti-  vagy értékpapírtitok  sértést  követ  el,  úgy az Ügyfélnek okozott 
kárért a polgári jog szabályai szerint felelős.

A  Társaság  az  üzleti  kapcsolatok  megszűnése  után  is  korlátlan  ideig  megőrzi  az  üzleti  és 
értékpapírtitkot. A Társaság az általa igénybevett közreműködő titoktartásáért is felelős.
 
Üzleti titok
Üzleti  titok  minden  olyan,  a  jogosult  gazdasági  tevékenységéhez  kapcsolódó  tény,  információ, 
megoldás  vagy adat,  amelynek nyilvánosságra hozatala,  illetéktelenek által  történő megszerzése 
vagy  felhasználása  a  jogosult  jogszerű  pénzügyi,  gazdasági  vagy  piaci  érdekeit  sértené,  vagy 
veszélyeztetné és titokban maradásához a jogosult méltányolható érdeke fűződik, és amelyet üzleti 
titokká  minősített,  illetve  amelynek  titokban  tartása  érdekében  a  belső  szabályzatában 
meghatározott intézkedéseket megtette.

A Társaság és az Ügyfél, az e szervezetekben tulajdoni részesedéssel rendelkező, illetve részesedést 
szerezni kívánó személy, a Társaságnál, illetve az Ügyfélnél a vezető állású személyek, továbbá 
alkalmazottak  vagy  bármely  más  személy,  aki  valamilyen  módon birtokába  jutott,  –  az  alábbi 
kivétellel – köteles a másik fél működésével kapcsolatban tudomásukra jutott üzleti titkot időbeli 
korlátozás nélkül megtartani.

A birtokába jutott üzleti titkot nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját maga vagy más 
személy részére közvetlen vagy közvetett módon előnyt szerezzen, továbbá, hogy a Társaságnak 
vagy Ügyfeleinek hátrányt okozzon.

A Társaság az üzleti kapcsolatok megszűnését követően is megőrzi az üzleti titkokat.

A Társaság titoktartási kötelezettsége nem áll fenn a hatáskörében törvény felhatalmazása alapján 
eljáró
a) Felügyelettel; felügyeleti hatósággal;
b) Befektető-védelmi Alappal;
c) MNB-vel;
d) Állami Számvevőszékkel;
e) állami adóhatósággal;
f) Gazdasági Versenyhivatallal;
g) központi  költségvetési  pénzeszközök  felhasználásának  szabályszerűségét  és  célszerűségét 
ellenőrző, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szervvel;
h) Nemzetbiztonsági szolgálattal és a i)  fogyasztóvédelmi hatósággal szemben.
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A  titoktartási  kötelezettség  az  eljárás  alapját  képező  ügyre  vonatkozóan  nem  áll  fenn  a 
feladatkörében eljáró
a) nyomozó hatósággal a folyamatban lévő büntetőeljárás, valamint a feljelentés kiegészítése 
keretében, továbbá a feladatkörében eljáró ügyészséggel szemben;
b) büntető-,  valamint  hagyatékkal  kapcsolatos  polgári  ügyben,  továbbá  csőd-,  illetve 
felszámolási eljárás, valamint önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében a bírósággal;
c) az  európai  uniós  támogatások  felhasználásának  szabályszerűségét  ellenőrző  Európai 
Csalásellenes Hivatallal (OLAF) és a
d) a fogyasztóvédelmi hatósággal szemben.

Nem  jelenti  üzleti  titok  sérelmét  a  bennfentes  kereskedelemre  és  a  piacbefolyásolásra  utaló 
ügyletekre vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítése.
A Társaság  üzleti  titokra  hivatkozással  nem tarthatja  vissza  az információt  a  közérdekű adatok 
nyilvánosságára  és  a  közérdekből  nyilvános  adatra  vonatkozó,  külön törvényben  meghatározott 
adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség esetén.

Jogviták rendezése

Békés rendezés
A szerződésből eredően vagy azzal kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket a felek elsősorban békés 
úton próbálják meg rendezni.
Az Ügyfél a Társaság szolgáltatásaival, teljesítésével kapcsolatos kifogásait írásban jogosult jelezni.
Az  Ügyfél  által  benyújtott  panaszra,  vagy  igényre  a  Társaság  15  munkanapon  belül  írásban 
válaszol.

Bíróság
A vita  békés  úton történő rendezésének sikertelensége  esetén a  Felek alávetik  magukat  a  Pesti 
Központi  Kerületi  Bíróság,  illetve  a  perértéktől  függően  a  Fővárosi  Bíróság  kizárólagos 
illetékességének. A jelen kizárólagos illetékességi kikötés kiterjed az Ügyfél és a Társaság közötti 
bármely jogviszonyból eredő jogvitákra.

Ügyfélpanaszok kezelése

Az  Ügyfél  bármi  nemű  panaszát,  kártérítési  igényét,  reklamációját  a  Társaság  csak  írásbeli 
megkeresés alapján bírálja el.

A  Társaság  a  panaszt  akkor  bírálja  el,  ha  az  tartalmazza  a  szükséges  dokumentumok  eredeti 
példányát  vagy  fénymásolatát,  a  konkrét  igény  megjelölését  és  az  Ügyfél  vagy 
meghatalmazottjának aláírását.

A Társaság a panasz elutasítását köteles indokolással ellátva írásba foglalni és annak egy példányát 
az Ügyfélnek átadni, vagy a panasz kézhezvételétől számított 15 napon belül megküldeni.

Az ügyleti adatok elektronikus feldolgozása

A Társaság fenntartja  magának a jogot arra, és az Ügyfél a jelen Üzletszabályzat  elfogadásával 
hozzájárulását  adja  ahhoz,  hogy  az  ügyleti  adatokat  és  kapcsoló  segédfunkciókat  elektronikus 
feldolgozás útján kezelje egy olyan helyen, amelyet a Társaság erre optimálisnak talál, mindig szem 
előtt tartva azt, hogy az Ügyféllel szemben vállalt kötelezettségeit teljesítse, valamint az irányadó 
jogszabályokat betartsa.
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1. sz. melléklet: Ügyféltájékoztató

A Társaság  a  MOK Komplex  Pénzügyi  Szolgáltató  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  (székhelye: 
1068 Budapest,  Szondi u. 100.; cégjegyzékszáma: 01-09-673851/54; adószáma: 12373705-2-42) 
pénzügyi  szolgáltatás  közvetítésére  irányuló  tevékenységet  a  Pénzügyi  Szervezetek  Állami 
Felügyelete ellenőrzi.

Tulajdonos: Magyar Orvosi Kamara
Ügyvezető igazgató: Mészáros Péter

A Társaság hivatali helyiségének adatait és üzleti órái

A tevékenység hivatalos helyisége a MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Kft. székhelyén található.

Székhely: 1068 Budapest, Szondi u. 100.
Telefonszám:   +36 1 2694391/ 145 mellék
Fax: +36 1 4280734

Üzleti órák:
Hétfőtől - Csütörtökig: 8:00–16:30
Pénteken: 8:00–14:00

Az üzleti  órák  időpontjai,  valamint  az  Ügyféllel  történő  kapcsolatfelvétel  helyszíne  az  Ügyfél 
kérésére rugalmasan kezelhetők.

A  Társaság  felügyeleti  szerve  a  Pénzügyi  Szervezetek  Állami  Felügyelete,  az  Ügyfél  a 
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete alábbi elérhetőségein jogosult panaszbejelentésre:

Székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.
Levelezési címe: 1535 Budapest, 114. Pf. 777.
Központi telefon: +36 1 4899100
Központi telefax: +36 1 4899102
Kék szám: +36 40 203776
Web: http://www.pszaf.hu
Telefonos ügyfélszolgálat (a személyes ügyintézéssel egyező időben hívható)

Az  ügyfél  Megbízási  Szerződés  vonatkozásában  fogyasztónak  minősül  figyelemmel  a 
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény 2. § e) pontjára, mely szerint fogyasztó az a 
személy, aki – gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül – árut vesz, rendel, kap, használ, 
illetve  akinek  a  részére  a  szolgáltatást  végzik,  továbbá,  aki  az  áruval  vagy  szolgáltatással 
kapcsolatos tájékoztatás vagy ajánlat címzettje.

A  fogyasztóvédelem  központi  szerve  a  Nemzeti  Fogyasztóvédelmi  Hatóság,  melynek 
elérhetőségei az alábbiak:

Székhely: 1088 Budapest, József krt. 6.
Központi telefonszám: +36 1 4594800
Központi telefax: +36 1 2104677
Web: http://www.nfh.hu

Hatályos: 2010. július 01. napjától
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