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I. BEVEZETÉS 

Az MMH SSC Szolgáltatóközpont Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban Társaság) 

adatai: 

Cégjegyzékszáma: 01 09 274606 

Székhelye: 1143 Budapest, Gizella út 42-44. 

Tevékenységi engedély száma: H-EN-I-359/2017. 

Tevékenységi engedély dátuma: 2017.05.05. 

Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank 

Felügyeleti hatóság címe: 1054 Budapest, Szabadság tér 9. 

Működési területe: Magyarország egész területe, azaz országos. 

A Társaság a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. 

törvény (továbbiakban: „Hpt.”) 3. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott tevékenységet 

(továbbiakban: pénzügyi szolgáltatás közvetítése) a Hpt. 10. § (1) bekezdés bb) pontja 

alapján, többes ügynökként, azaz ügynöki tevékenységként több pénzügyi intézmény 

(továbbiakban: „Pénzügyi intézmény”) egymással versengő pénzügyi szolgáltatása 

vonatkozásában végzi a Pénzügyi intézményekkel kötött megbízási szerződés alapján. A 

Társaság jogállásából eredően tevékenysége során a Pénzügyi intézmény kockázatára 

önállóan kötelezettséget nem vállal, szerződést nem köt. A Társaság szerepel a Magyar 

Nemzeti Bank (továbbiakban: „MNB”), mint felügyeleti hatóság által a közvetítőkről vezetett 

nyilvántartásban, amely a www.mnb.hu weboldalon ellenőrizhető. 

Jelen Üzletszabályzat célja, hogy az Ügyfelek részére nyújtott szolgáltatások sokfélesége, 

valamint az Ügyfelek által a Közvetítő alvállalkozón keresztül a Társaság részére adott 

megbízások gyors és pontos teljesítése érdekében olyan általános szabályokat határozzon 

meg, amelyek a megbízások teljesítése során mind a Társaságra mind a Közvetítő 

alvállalkozóra, mind pedig az Ügyfelekre kötelezőek, és megfelelnek a hatályos jogszabályi 

előírásoknak. 

 

Jelen Üzletszabályzat alkalmazásában: 

 

Ügyfél az a gazdasági társaság, egyéni cég és egyéni vállalkozó, akinek a részére a Társaság 

nevében a Közvetítő alvállalkozó pénzügyi szolgáltatás közvetítését végzi. 

 

Közvetítő alvállalkozó a Társasággal pénzügyi szolgáltatás közvetítése tevékenységi körében 

megbízási szerződést kötött gazdasági társaság, egyéni cég és egyéni vállalkozó. A 

Társasággal jogviszonyban álló Közvetítő alvállalkozó pénzügyi szolgáltatási tevékenység 

végzésére irányuló további jogviszonyt pénzügyi intézménnyel vagy más közvetítővel nem 

létesíthet. 
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Pénzügyi intézmények azok a pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó intézmények (pénzügyi 

vállalkozások), melyekkel a Társaság a szolgáltatásaik közvetítésére vonatkozóan többes 

ügynöki szerződést kötött. 

 

Ügynöki tevékenység: a Pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján végzett 

pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, ilyen szolgáltatásra 

irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, amelynek során a 

Pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállalnak, szerződést nem 

kötnek. 

 

Ajánlat: A Pénzügyi intézmény nevében kiadott nem kötelező érvényű tájékoztató ajánlat. 

 

Közvetítői szerződés: Az Ügyfél és a Társaság között létrejött szerződés, mely alapján a 

Társaság többes ügynöki feladatot lát el, és amelynek elválaszthatatlan részét képezi jelen 

Üzletszabályzat. 

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

2.1 Alkalmazási kör 

Az Üzletszabályzat alkalmazásában a felek a Társaság és az Ügyfél.  

Az Üzletszabályzat a Társaság és az Ügyfél között létrejött jogviszony tartalmát és a 

kapcsolatok egyes részletszabályait állapítja meg. Az Üzletszabályzat rendelkezései olyan 

szerződéses feltételnek minősülnek, amelyek mind a Társaságra, mind az Ügyfélre és mind a 

Közvetítő alvállalkozóra kötelezőek. A Társaság és az Ügyfél az Üzletszabályzat 

rendelkezéseitől közös megegyezéssel, a jogszabályok keretein belül írásban eltérhetnek. 

Az Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen  

 a Polgári törvénykönyvről szóló többször módosított 2013. évi V. törvény 

(továbbiakban: Ptk.),  

 a Hpt.,  

 valamint a pénzügyi szolgáltatást közvetítő közvetítői díjáról szóló 109/2010. 

(IV. 9.) Kormányrendelet 

2.2 Üzletszabályzat közzététele 

A Társaság a mindenkor hatályos Üzletszabályzatát – amely nyilvános, bárki részére 

hozzáférhető és megismerhető – a székhelyén, valamint a Társaság honlapján 

(www.mmhssc.hu) elhelyezi, illetve az Ügyfél kérésére díjmentesen CD lemezen, vagy 

kinyomtatott formában az Ügyfél rendelkezésére bocsátja. 

2.3 Üzletszabályzat módosítása 

A Társaság jogosult az Üzletszabályzat bármely feltételét, illetve rendelkezését egyoldalúan, 

indokolás nélkül bármikor módosítani. Az Ügyfelek a módosított Üzletszabályzat tervezetét 

nyomtatott formában a Társaság Ügyfelek számára nyitva álló helyiségében (1143 Budapest, 

Gizella út 42-44.), nyitvatartási időben, vagy a Társaság honlapján (www.mmhssc.hu) a 

hatályba lépést megelőző 30 nappal megtekinthetik. 
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Amennyiben az Ügyfél a fenti bekezdés szerinti módon közölt módosítás hatályba lépését 

megelőzően írásban nem tiltakozik, a módosított feltételek az Ügyfél részéről elfogadottnak 

tekintendők. 

Amennyiben az Ügyfél a módosítást nem fogadja el, a Társaság úgy tekinti, hogy az Ügyfél a 

módosítás hatálybalépésének napjával a Társaság részére adott, pénzügyi 

szolgáltatásközvetítésére irányuló megbízást felmondta. 

III. SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA SORÁN LÉTREJÖVŐ JOGVISZONYOK ÁLTALÁNOS 

FELTÉTELEI 

3.1 Közvetíthető pénzügyi, illetve egyéb pénzügyi szolgáltatások 

A közvetíthető pénzügyi, illetve egyéb pénzügyi szolgáltatások az alábbiak: 

 hitel és pénzkölcsön nyújtása 

 pénzügyi lízing 

 kezesség és bankgarancia vállalása 

 

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaság, mint többes ügynök szerződéses viszonyban áll 

azokkal a Pénzügyi intézményekkel, melyeknek szolgáltatásait Ügyfél részére ajánlja. 

 

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaság által végzendő tevékenységének szabályait jelentős 

mértékben a Társaság és az adott Pénzügyi Intézmények között létrejövő szerződések, azok 

mellékletei az értékesítést végző személyekre azokban meghatározott rendelkezések, általános 

szerződési feltételek, eljárási rendek, szabályok, előírások határozzák meg.  

 

A Társaság köteles tevékenységét a legteljesebb mértékben ezen szabályoknak megfelelően 

végezni, az azok által meghatározott feltételeket mindenkor és folyamatosan teljesíteni, 

betartani. 

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaság és a Közvetítő alvállalkozó tevékenysége az alábbi 

feladatokra terjed ki: 

 Ügyfél igényének felmérése, 

 a megadott adatok alapján ajánlatok közvetítése az Ügyfél részére (általános 

tájékoztatás a termékről, a költségekről, törlesztőrészlet nagyságáról, az eljárási 

folyamatról), 

 az Ügyfél által kiválasztott termék igényléséhez szükséges dokumentumok 

listájának átadása, 

 az Ügyfél által kiválasztott termékhez kapcsolódó nyomtatványok átadása, az 

azokon szereplő kérdések értelmezése, 

 az Ügyfél kérelmének eljuttatása az érintett Pénzügyi intézményhez. 

 

Ügyfél köteles a Társaság vagy a Közvetítő alvállalkozó által megjelölt, a megbízás 

teljesítéséhez szükséges dokumentumokat a Társaság vagy a Közvetítő alvállalkozó által 

meghatározott időpontig a Társaság vagy a Közvetítő alvállalkozó rendelkezésére bocsátani. 

 



MMH SSC Kft. – Üzletszabályzat 

oldal 6 

 

Ügyfél felelős azért, hogy az általa nyújtott információk és adatok pontosak, helytállóak és a 

valóságnak megfelelnek, valamint az Ügyfél által a Társaság vagy a Közvetítő alvállalkozó 

részére bemutatott, illetve a Társaság vagy a Közvetítő alvállalkozó rendelkezésére bocsátott 

dokumentumok valódiak, érvényesek és hitelesek.  

 

Ügyfél vállalja, hogy a hitelfelvétellel kapcsolatos ügyintézés és a kérelmi dokumentáció 

összeállítása során nem közöl valótlan adatokat a Társasággal és/vagy a Közvetítő 

alvállalkozóval, és az ügyintézés későbbi szakaszaiban is kizárólag valódi, érvényes és hiteles 

dokumentumokat bocsát a Társaság és/vagy a Közvetítő alvállalkozó rendelkezésére. A 

valótlan adatok közlése a Társaság és/vagy a Közvetítő alvállalkozó részéről a közvetítői 

szerződés azonnali hatályú felmondásra szolgáltat okot. 

 

A Társaság és a Közvetítő alvállalkozó kizárólag az Ügyfél által közölt adatok és az Ügyfél 

által rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján végzi tevékenységét, ezért a Társaság és 

a Közvetítő alvállalkozó a valóságnak nem megfelelő adatok és dokumentumok 

következtében felmerült eredménytelenségért nem tartozik felelősséggel. 

 

Társaság és a Közvetítő alvállalkozó a megbízás teljesítése körében tudomására jutott 

információkat üzleti titokként kezeli, mely kötelezettség az általa nyújtott szolgáltatás 

megszűnését követően is fennmarad. 

Társaság az általa közvetített pénzügyi szolgáltatási szerződésekről köteles nyilvántartást 

vezetni, mely tartalmazza a közvetített szerződés feleinek a nevét, a szerződéskötés idejét, 

tárgyát, lényeges feltételeit. a Társaság köteles a közvetítői tevékenységével kapcsolatos 

iratokat három évig megőrizni. Ez a kötelezettség nem érinti a számviteli bizonylat 

megőrzésére vonatkozó rendelkezéseket. 

Felek rögzítik, hogy a Társaság tevékenységére egyebek mellett a Hpt. 69. §-ában foglalt 

rendelkezések az irányadóak. 

3.2 Felelősségi szabályok 

A Társaság a pénzügyi szolgáltatás közvetítését kizárólag az MNB engedélyével végezheti. 

Amennyiben a Társaság a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó feladatainak végzése során 

nem a tőle elvárható gondossággal jár el és egyértelműen neki felróható okból 

tevékenységével okozati összefüggésben az Ügyfélnek kárt okoz, akkor ezekért a károkért az 

Ügyfél irányában a Társaság tartozik felelősséggel. A Társaság és a vele szerződéses 

jogviszonyban álló Közvetítő alvállalkozó helytállási felelőssége nem terjed ki a pénzügyi 

intézmények érdekkörében bekövetkező késedelemmel, illetve egyéb mulasztással 

összefüggésben bekövetkező károkért. 

A Társaság a Közvetítő alvállalkozó és az Ügyfél a szolgáltatások nyújtása és igénybevétele 

során, a szolgáltatások feltételeinek kialakításánál, a létrejövő jogviszonyok fennállása alatt és 

az után is kölcsönösen együttműködve, egymás érdekeit figyelembe véve kötelesek eljárni. 

A Társaság és az általa az e tevékenységre igénybe vett, vele megbízási illetve 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy által e tevékenység során okozott 

kárért a Társaság felel.  

A Társaság jogállásából eredően tevékenysége során a vele megbízási jogviszonyban álló 

Pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállal, szerződés nem köt. 
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A Társaság nem felel az erőhatalomból (vis maior), belföldi vagy külföldi hatósági 

rendelkezésből vagy a Társaság működésének megzavarásából eredő kárért. 

A Társaság a tevékenységéből eredő károk biztosítására mindenkor, káreseményenként 

legalább 5.000.000 Ft, illetve évente együttesen legalább 50.000.000 Ft összegű 

felelősségbiztosítással rendelkezik. A Társaság szakmai tevékenysége során okozott károkért 

a Társaság mindenkori felelősségbiztosítója áll helyt. 

A Társaság a biztosítási szerződés megszűnését a Megbízó felé bejelenti és az új 

felelősségbiztosítási szerződés meglétére vonatkozó fedezetigazolást bemutatja a megszűnést 

s a megkötést követő 5 munkanapon belül.  

3.3 A Társaság és a Közvetítő alvállalkozó foglalkoztatottjainak végzettsége 

A közvetítővel, a közvetítői alvállalkozóval - e tevékenységi körében - munkaviszonyban, 

megbízási viszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban csak olyan 

természetes személy lehet, aki megfelel a Hpt. 74. §-ában foglalt feltételeknek. 

3.4 Az Ügyféltájékoztatás szabályai 

A Társaság és az Ügyfél haladéktalanul köteles a másik felet értesíteni a kapcsolattartásban 

vagy a közöttük fennálló jogviszonyban bekövetkezett lényeges változásról, körülményről. 

A Társaság és/vagy a Közvetítő alvállalkozó az Ügyfél részére szóló dokumentumokat, 

értesítéseket arra a címre küldi, amelyet az Ügyfél e célból megadott részére. Az Ügyfél által 

közölt hibás cím miatti téves postázásból eredő károk és többletköltségek az Ügyfelet terhelik. 

3.5 Kapcsolattartás formája 

A Társaság és/vagy a Közvetítő alvállalkozó és az Ügyfél írásbeli, személyes, telefonos, 

elektronikus úton tartják egymással a kapcsolatot. 

A Társaság és/vagy a Közvetítő alvállalkozó és az Ügyfél közötti írásbeli értesítések módja 

lehet: 

 személyes átadás, a kézbesítés megtörténtét tanúsító módon; 

 ajánlott, vagy tértivevényes postai küldemény; 

 telefax üzenet; 

 e-mail üzenet. 

A telefax üzeneteket ajánlott postai küldeménnyel kell megerősíteni. Ellenkező bizonyításig a 

beérkezés időpontjának a telefax activity report-ban megjelölt időpontot kell tekinteni. 

Ellenkező bizonyításig az e-mail üzenetek beérkezése időpontjának a küldő részére 

kézbesített kézbesítési igazolásban szereplő kézbesítési időpontot kell tekinteni. 

Azon írásbeli nyilatkozatokat, amelyeket tértivevényes és ajánlott, avagy egyéb könyvelt 

(ajánlott, biztosított ajánlott külön szolgáltatással) levélpostai küldeményként szabályszerűen 

postára adtak, ellenkező bizonyításig a címzettel közöltnek, részére kézbesítettnek kell 

tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy arról a címzett 

nem szerzett tudomást, mégpedig az e küldeménynek az igazolt postára adása napjától 

számított ötödik napon. 

Minden értesítést vagy más közlést magyar nyelven kell megtenni. 
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IV. A TÁRSASÁG ÉS A KÖZVETÍTŐ ALVÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI, ETIKAI 

KÓDEX 

A Társaság és a Közvetítő alvállalkozó attól a céltól vezérelve, hogy ügyfelei a legmagasabb 

szintű integrált pénzügyi szolgáltatásban részesüljenek, továbbá annak érdekében, hogy a 

pénzügyi és közvetítői szakma tekintélye és közmegítélése jelentős mértékben javuljon 

kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Üzletszabályzatban rögzített eljárási szabályokat 

tevékenysége, során megtartja.  

A Társaság és a Közvetítő alvállalkozó köteles az Ügyfél és az érintett Pénzügyi intézmény 

közti kommunikáció zavartalanságát biztosítani, az Ügyfél/Pénzügyi intézmény másik félhez 

intézett kérését, közlését a tőle elvárható gondossággal késedelem nélkül továbbítani, átadni. 

A Társaság és a Közvetítő alvállalkozó köteles olyan pénzügyi szolgáltatás közvetítői 

szerződés megkötésére törekedni, amely megfelel az Ügyfél hosszú távú érdekeinek, 

összhangban áll annak anyagi lehetőségével. 

A Társaság és a Közvetítő alvállalkozó köteles a tevékenységét szabályozó jogszabályok 

rendelkezéseit ismerni, azokat maradéktalanul betartani.  

A közvetítés folyamatának egésze során tilos az Ügyfelet tévedésbe ejteni vagy tévedésben 

tartani. Az Ügyfél megtévesztésének minősül különösen:  

 a szolgáltatási szerződés lényeges körülményéről valótlan tény állítása vagy 

valós tény megtévesztésre alkalmas módon történő állítása, illetőleg bármilyen 

más, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adása;  

 a szolgáltatási szerződés valamely lényeges körülményének elhallgatása;  

 a szolgáltatási szerződés értékesítésével, forgalmazásával összefüggő, az 

ügyfél döntését befolyásoló körülményekről – így különösen a forgalmazási 

módról, a fizetési feltételekről, a kapcsolódó szolgáltatásokról, az 

engedményekről, – megtévesztésre alkalmas tájékoztatás adása;  

 különösen előnyös szerződés hamis látszatának keltése;  

 ajánlattétel esetén annak a látszatnak keltése, hogy a szerződés megkötése 

kötelező, vagy annak elmulasztása az ajánlattevő számára súlyos hátránnyal 

jár;  

 annak színlelése, hogy a megkötendő szerződés kockázatmentes. 

Tilos az Ügyfél választási szabadságát indokolatlanul korlátozó üzleti módszerek 

alkalmazása. Ilyen módszernek minősül különösen, ha a Társaság és/vagy a Közvetítő 

alvállalkozó olyan körülményeket teremt, amelyek jelentősen megnehezítik a szolgáltatási 

szerződés, illetve az ajánlat valós megítélését, más szolgáltatási szerződéssel vagy más 

ajánlattal történő tárgyszerű összehasonlítását. Tilos üzleti módszernek minősül különösen:  

 az Ügyfélre pszichikai nyomás gyakorlása;  

 az akvizíció során ellenőrizhetetlen, vagy valótlan körülményekre hivatkozás, 

vagy valós tények hamis színben feltüntetése;  

 a díjfizetés folyamatosságával kapcsolatos kötelezettségének, illetőleg a 

díjfizetés elmaradása következményeinek elhallgatása vagy arról valótlan 

tájékoztatás adása;  

 az intervenció során a jogi következmények ismertetésén túlmutató, 

indokolatlan fenyegetőzés.  
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Tilos az üzletkötésért járó jutalékot vagy annak egy részét az Ügyfélnek vagy megbízottjának 

felajánlani, átadni vagy az üzletkötés létrejöttéért másnak anyagi előnyt kikötni illetőleg 

elfogadni.  

Tilos a szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban Ügyféltől, szerződőtől, kedvezményezettől, 

vagy károsulttól anyagi vagy egyéb előnyt elfogadni, ilyet kikötni vagy követelni.  

A felajánlott anyagi vagy egyéb előnyt határozott és egyértelmű nyilatkozattal vissza kell 

utasítani.  

V. A MMH SSC SZOLGÁLTATÓKÖZPONT KFT.  ÉS A KÖZVETÍTŐ 

ALVÁLLALKOZÓ DÍJAZÁSA 

A Társaság és a Közvetítő alvállalkozó az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó 

tevékenységéért az Ügyféltől díjazásra nem jogosult. A Társaság kizárólag a Megbízótól 

fogadhat el díjat.  

A Társaság – és így a Közvetítői alvállalkozó – sikeres tevékenységéért azon pénzpiaci 

termékek után jogosult közvetítői díjazásra a Pénzügyi intézménytől, amelyre a Társaság és a 

Pénzügyi intézmény szerződése mindenkor kiterjed. 

A Társaság - és így a Közvetítői alvállalkozó - díjazásának szabályait, a Társaság és a 

Pénzügyi intézmény között fennálló szerződés szabályozza.  

A Társaság és a Közvetítő alvállalkozó nem jogosult az Ügyfél nevében a Pénzügyi 

intézménytől az Ügyfelet megillető pénz átvételére.  

A Társaság és a Közvetítő alvállalkozó nem nyújt a Hpt. szerint meghatározott 

hiteltanácsadást. 

VI. BANKTITOK, ADATVÉDELEM, ADATKEZELÉS 

6.1 Banktitok 

Banktitok (továbbiakban: „Banktitok”) minden olyan, az egyes Ügyfelekről a Társaság 

és/vagy a Közvetítő alvállalkozó rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, 

amely az Ügyfelek személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, 

gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira az adott Pénzügyi intézménnyel kötött 

szerződéseire vonatkozik.  

A Banktitok tekintetében időbeni korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli a Társaság 

és a Közvetítő alvállalkozót, illetve ezek tisztségviselőit, vezetőit és alkalmazottait.  

A Banktitokra vonatkozó szabályokat alkalmazni kell arra a személyre is, aki szolgáltatás 

igénybevétele céljából lép kapcsolatba a Társasággal és/vagy a Közvetítő alvállalkozóval, de 

a szolgáltatást nem veszi igénybe. 

A Társaság és a Közvetítő alvállalkozó az üzleti kapcsolatok megszűnése után is köteles 

megőrizni a Banktitkot. 

A Banktitokra vonatkozó titoktartási kötelezettség a Hpt. 161. és 164. §-ban meghatározott 

esetekben nem áll fenn. 
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6.2 Adatvédelem és adatkezelés 

Ügyfél a Tájékoztatási és adatkezelési nyilatkozat aláírásával kifejezetten hozzájárul, hogy a 

Társaság és Közvetítő alvállalkozó a szerződés megkötésének elősegítése érdekében, a 

későbbiekben pedig Ügyfeleinek a Hpt.-ben meghatározott és a jogosultsági körébe tartozó 

szolgáltatások nyújtása céljából a személyes adatait kezelje. A személyes adatok az ügyviteli 

folyamatokhoz nélkülözhetetlenek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 

és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény előírásinak való megfelelés érdekében.  

Ügyfél a Tájékoztatási és adatkezelési nyilatkozat aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, 

hogy a Társaság és a Közvetítő alvállalkozó az Ügyfél önkéntes adatszolgáltatása útján 

átadott személyes adatait, valamint az általa megkötött szerződések megnevezését tájékoztatás 

és kapcsolattartás céljából kezelje.  

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaság és Közvetítő alvállalkozó az adatait időben 

korlátozottan, az alapul szolgáló jogviszony fennállásáig kezelik.  

Ügyfél tudomásul veszi, hogy jogosult az adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, tiltakozhat az 

adatai kezelése ellen, jogában áll adatai helyesbítését, kezelésének – kötelező adatkezelés 

körét kivéve – törlését és zárolását, a jövőbeni reklámküldés leállítását kérni írásban. Ügyfél 

jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál élhet vagy bírósághoz fordulhat. 

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a termék lejártáról és egyben az adatok törlésére irányuló 

kérelmemről köteles írásban értesíteni a Társaságot és/vagy a Közvetítő alvállalkozót. Ügyfél 

tudomásul veszi, hogy a Pénzügyi intézménnyel szerződéses kapcsolatban álló Társaság. 

részére az általa közvetített pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítéséhez 

kapcsolódó adatszolgáltatás nem jelenti a banktitok sérelmét. 

VII. PANASZKEZELÉS 

A Társaság a panaszkezeléshez kapcsolódó szabályokat a Panaszkezelési Szabályzatában 

rögzíti, a mindenkor hatályos Panaszkezelési Szabályzatot – amely nyilvános, bárki részére 

hozzáférhető és megismerhető – a székhelyén, valamint a Társaság honlapján 

(http://www.mmhssc.hu) elhelyezi. 

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Amennyiben az Ügyfélnek a szolgáltatásokkal kapcsolatosan kifogása vagy panasza merül 

fel, úgy a Társaság részére címzett (1143 Budapest, Gizella út 42-44.), illetve a 

panaszkezeles@mmhssc.hu e-mail címre megküldött levélben terjesztheti elő kéréseit, 

kifogásait, amelyre a Társaság ésszerű időn belül írásban válaszolni köteles. 

A Felek a közöttük esetlegesen felmerült jogvitában az Üzletszabályzat és a hatályos 

jogszabályok szem előtt tartásával, a vita békés úton való rendezésére törekednek. 

Amennyiben ez az eljárás nem vezetne eredményre, úgy az illetékes bírósághoz jogosultak 

fordulni. 

A jelen Üzletszabályzat hatálybalépésének dátuma: 2017.05.05. 

 

Budapest, 2017. április 24.   
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