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Feli.igyeleti hatosag: Magyar Nemzeti Bank 

Feli.igyeleti hatosag honlapja: https/lwww.mnb.hu/ 

Feli.igyeleti hatosag szekhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. 

Tarsasagunk a Magyar Nemzeli Bank altai a penzugyi kozvetfl6kr61 vezelett nyilvantartasban szerepel. A nyilvanlartas ellen6rizhel6 az MNB honlapjan 

a https://alk.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereploklnyi Ivanlartasokipenz_kozvJekerdezo cimen. 

Tajekoztaljuk, hogy a fUgg6 kozvetft6 a Cofidis Magyarorszag Fioklelepe megbfzasabol, annak neveben es javara jar el, a megbfz6 erdekeil kepviseli. 

Apenzugyi szolgallalasi szerz6des megkoleseerl afugg6 kozvetit6 kozvetil6i dijazasban reszesul, akozvelfl6i dfj osszege alajekozlalas id6ponljaban 

nem ismert. 

Tarsasagunk a jelzaloghitelhez vagy a fogyasztonak nyujlott ingatlanra vonalkoz6 penzugyi Hzinghez kapcsol6d6 - a hilel es penzkolcson, valamint 

penzugyi !fzing nyujtascitol , tovabba a penzugyi szolgallatas kozvetitesel61 elkulonul6 - szemelyre szabott ajanlasok adasa (hitellanacsadas) szolgal

latast nem nyujl. 

Tarsasagunk a penzugyi szolgallatas kbzvetiteseerl kozvetil6i dijal kizar61ag a megbiz6161 fogadhat el. 

A fi.iggo kozvetfto a penzi.igyi szolgaltatas kozvetfteset igenybe vevo fogyaszto szamara mas - penziigyi szolgaltatas kozvetftesenek nem 

minosiilo - szolgaltatasa ellenertekekent ~ dijat nem szamft tel I D dijat szamft tel. 

Tajekoztaljuk, hogy a kozvetft6 levekenysegere vagy mulasztasara vonalkoz6 panaszal sz6ban (szemelyesen, lelefonon) vagy irasban (szemelyesen 

vagy mas altai aladott iral uljan, poslai ulon, telefaxon, eleklronikus levelben) k6z6lheti. 

A panasz elutasilasa eselen fogyaszl6 a Magyar Nemzeli Bankr61 szol6 2013. evi CXXXIX. lorveny szerinl a szerz6des lelrejottevel, ervenyessegevel, 

joghalasaival es megszunesevel, lovabba a szerz6desszegessel es annak joghalasaival kapcsolatos jogvita a Penzugyi Bekeltel6 TesiUlet eljarasal 

kezdemenyezheli. Penzugyi Bekeltel6 TesiUlel eljarasanak megindflasanak felletele , hogy a kerelem benyujlasat megel6z6en a fogyaszt6 kozvetlenul 

megkiserelle a vilas ugy rendezeset vagy eredmenytelenul meltanyossagi kerelemmel ell. 
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