money.hu közvetítő Kft. – a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőző általános
tájékoztatás

Cégnév:

money.hu közvetítő Kft.

Székhely és
levelezési cím:

1016 Budapest, Mészáros utca 58/A

Cégjegyzékszám:

01-09-944565

Adószám:

22915768-2-41

Felügyeleti szerv:

Magyar Nemzeti Bank

Felügyeleti
engedélyek száma
és kelte:

EN-I-1655/2010 (2010.12.18.), H-EN-I-248/2017 (2017.03.21.)

Ellenőrizhető
felügyeleti
nyilvántartás
elérhetősége

https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-esintezmenyfelugyeles/piaciszereplok-keresese/kozvetitok-keresese

Jogállás:

Pénzpiaci többes ügynök (2013. évi CCXXXVII. törvény), aki az alábbiakban
felsorolt pénzügyi intézmények megbízásából jár el pénzügyi szolgáltatások
közvetítése kapcsán.

Pénzügyi
intézmények,
akiknek a
megbízásból eljár:

Unicredit Bank Hungary Zrt., BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zártkörűen
Működő Részvénytársaság, Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, ERSTE Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, CIB
Bank Zrt., MKB Bank Zrt., Oberbank AG Magyarországi Fióktelep, ERSTE
Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, AEGON
Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
OTP Bank Nyrt., OTP Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, OTP
Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Raiffeisen Bank
Zártkörűen Működő Részvénytársaság, GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság,
FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Sberbank
Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Felelősség:

A monery.hu közvetítő Kft. és az általa közvetítői tevékenységre igénybe vett,
vele megbízási, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló
személy által e tevékenysége során okozott kárért a money.hu közvetítő Kft.
felelős

Hiteltanácsadás

A money.hu közvetítő Kft. nem nyújt a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 6. § (1) 42.a pont
szerinti hiteltanácsadást

Díjazás pénzügyi
szolgáltatás
közvetítéséért

Pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat a money.hu közvetítő Kft.
kizárólag a megbízó pénzügyi intézménytől fogadhat el.

Megbízó pénzügyi
intézménytől kapott
közvetítői díj

A money.hu közvetítő Kft. pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért a megbízó
pénzügyi intézmény részéről közvetítői díjban részesül.

Megbízó pénzügyi
intézménytől kapott
közvetítői díj, ha
összege ismert

-

Megbízó pénzügyi
intézménytől kapott
közvetítői díj, ha
nem ismert a
tájékoztatás
időpontjában

Jelzáloghitel közvetítése esetén a tényleges díj a személyre szóló
tájékoztatóban fog szerepelni.

Fogyasztónak kínált
hiteleket nyújtó
pénzügyi
intézmények által
fizetendő díjazás
mértéke

A money.hu közvetítő Kft. a fogyasztó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy
mennyiben tér el egymástól a fogyasztónak kínált hiteleket nyújtó pénzügyi
intézmények által a money.hu közvetítő Kft. részére fizetendő díjazás mértéke.

Díjazás pénzügyi
szolgáltatásnak
nem minősülő
szolgáltatásért

Pénzügyi szolgáltatásnak nem minősülő szolgáltatásért a money.hu közvetítő
Kft. az ügyfél részére ellenértéket nem számít fel.

Panasz kezelése

A money.hu közvetítő Kft. a közvetítői tevékenységével kapcsolatos panaszt a
money.hu honlapon közzétett Panaszkezelési szabályzata és a 435/2016.
Kormányrendelet alapján bírálja el; a panasz elutasítása esetén az ügyfél a
Pénzügyi Békéltető Testület (cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; levélcím: H1525 Budapest Pf.:172.; telefonszám: +36-80-203-776; email cím:
ugyfelszolgalat@mnb.hu) eljárását kezdeményezheti. Amennyiben az ügyfél
fogyasztónak minősül, abban az esetben fordulhat panaszának elutasítása
esetén a Pénzügyi Békéltető Testülethez, a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi
Fogyasztóvédelmi Központjához, valamint a polgári perrendtartás szabályai
szerint bírósághoz, amennyiben nem minősül fogyasztónak, abban az esetben
panaszának elutasítása esetén a polgári perrendtartás szerint polgári
bírósághoz fordulhat.

A fogyasztó ezen tájékoztatás kérésére az 53/2016. (XII.21.) NGM rendelet
alapján jogosult.

Az ingatlan.com Zrt. illetve a money.hu Kft., a money.hu közvetítő Kft., mint többes ügynök közvetítői
alvállalkozójaként járnak el.

