Engedményezési Szerződés
Work-Out faktoring tevékenység keretében megvásárolt követelés tekintetében
amely létrejött egyrészről
ELEMENTOR Faktor Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1152 Budapest, Szentmihályi út 171. 3./31
Cégjegyzékszám:
Statisztikai jelzőszám:
Adószám:
Képviseli:
mint faktor (a továbbiakban: Faktor),
másrészről
Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám:
Adószám:
Képviseletre jogosult:
mint Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél)
(a Faktor és az Ügyfél együttesen: „Felek”) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint.
I. Jelen szerződés tárgya
1. Jelen szerződés aláírásával az Ügyfél a Ptk. 6:193. §-ában foglalt engedményezés hatályával,
engedményezés útján a jelen szerződés III. fejezetében megjelölt vételár ellenében átruházza, a Faktor
pedig engedményezés hatályával megvásárolja az Ügyfelet (mint a követelés jogosultját) megillető
következő követelést:
A követelés kötelezettjének neve [a továbbiakban: Kötelezett]:
Azonosító adatai (cégnév, székhely, értesítési cím, cégjegyzékszám, adószám, képviseletre jogosult neve,
anyja neve):
A követelés összege (jogcímenkénti bontásban):
A követelés jogcíme (szerződés típusa, kelte):
A követelés pénzneme (az a pénznem, amelyben a követelés érvényesíthető):
Eredeti lejárati időpontja:
A Követeléshez kapcsolódó biztosítékok(típusa, kelte, okirati formája):
A követelés átruházására a jelen szerződés III. fejezetében meghatározott vételár ellenében kerül sor. A
Felek megállapodnak, hogy az egymás közötti elszámolást és a teljesítés módját jelen szerződés III.
fejezete tartalmazza.
II. A Felek jogai és kötelezettségei
1. Jelen megállapodás aláírásával az Ügyfél a Faktorra engedményezi az I./1. pontban megjelölt
követelését és annak valamennyi járulékait. Az előbbiekre tekintettel a követelés tekintetében a Faktor
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az Ügyfél helyébe lép, és átszállnak rá a követelést esetlegesen biztosító zálogjogból és kezességből
eredő jogok is, valamint minden más, a követelést keletkeztető alapszerződésben illetőleg ahhoz
kapcsolódóan kikötött biztosíték is. Az Ügyfél jelen szerződés megkötését megelőzően a Faktor számára
hozzáférhetővé tette a Faktor által megjelölt dokumentumokat. Az Ügyfél a követeléssel összefüggő, és
az Ügyfél birtokában lévő dokumentumokat a követelés átszállását követően (teljes vételár Ügyfél
bankszámláján történő jóváírásának időpontja) 5 (öt) napon belül – átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján
– köteles átadni a Társaság részére. A dokumentumok átadására vonatkozó kötelezettség kiterjed
különösen, de nem kizárólagosan az átruházott követelésre vonatkozó eredeti okiratokra is, beleértve a
követelés Kötelezettjének megküldött értesítéseket, felszólításokat, valamint azok elküldését igazoló
dokumentumokat is. Az Ügyfél köteles a követelésről, követelés Kötelezettjéről, a követelés
érvényesítésének lehetőségéről valamennyi lényeges információt a Faktor tudomására hozni, továbbá
valamennyi lényeges körülményről a Faktort tájékoztatni. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztásával,
vagy hiányos, késedelmes teljesítésével okozott kárért az Ügyfél felelős.
2. A Felek megállapodnak, hogy a követelés Kötelezettjét a követelés jelen szerződés szerinti
engedményezéséről jelen szerződés aláírását követően közös levél útján együttesen értesítik. A Felek
megállapodnak, hogy a Kötelezett értesítésének tartalmára a Ptk. 6:197-198. §§-ában, továbbá a Magyar
Nemzeti Bank 2/2019 (II. 13.) számú ajánlásában foglalt tartalmi követelményeknek kell megfelelnie.
3. Az Ügyfél az átruházott követelés fennállásáért, per- teher- és igénymentességéért szavatosságot
vállal. Az Ügyfél szavatol azért, hogy a követelés nem évült el. Az Ügyfél az átruházott követelések
kötelezettjével szemben fennálló kötelezettségeit olyan gondossággal köteles teljesíteni, hogy a
legkisebb mértékben se veszélyeztesse a követelések megfizetését. Az Ügyfél köteles a Faktort minden
olyan körülményről értesíteni, amely kihat a követelések fennállására, illetve érvényesíthetőségére. Az
Ügyfél kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés aláírásának a napjáig nem jutott a tudomására olyan
tény, vagy körülmény, amely arra utalna, hogy követelés kötelezettjének vele szemben kifogása, vagy
beszámításra alkalmas ellenkövetelése állna fenn.
Az Ügyfél és a Kötelezett szerződéses viszonyában esetlegesen felmerülő minőségi és egyéb kifogásokat
nevezettek egymás között, rövid úton kötelesek rendezni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a
követelésének a Faktorra történő engedményezése nem érinti a követelés Kötelezettjével szemben
egyébként fennálló, illetve későbbiekben keletkező kötelezettségeit.
Az Ügyfél szavatolja továbbá a Faktor Üzletszabályzatának 16.16. pontjában foglaltakat is.
4. Az Ügyfél köteles a részére tévesen, az engedményezett követelés Kötelezettjétől érkező teljesítést –
legkésőbb a téves fizetés jóváírását követő második munkanapon – a Faktor … Banknál vezetett …
számú bankszámlájára átutalni. Az Ügyfél a pénzforgalmi megbízás közlemény rovatában köteles
feltüntetni a téves fizetés jóváírásának dátumát és a követelés azonosítására alkalmas adatot.
Amennyiben az Ügyfél a megjelölt határidőben ezen kötelezettségét nem teljesíti, köteles a Faktor
részére késedelmi kamatot fizetni a Ptk. 6:48. § (1) bekezdése szerint.
A Felek megállapodnak, hogy a késedelmi kamat helyett a Faktor választása szerint jogosult a részére át
nem utalt összeg … %-át kötbérként érvényesíteni az Ügyféllel szemben. A kötbér az átutalási
kötelezettség elmulasztásának a napjától esedékes.
A Felek megállapodnak, hogy amennyiben az Ügyfél a jelen pontban foglalt kötelezettségének nem tesz
eleget, úgy a Faktor az Ügyféllel szembeni követelését és annak járulékait a saját fizetési
kötelezettségébe jogosult beszámítani.
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5. A Felek megállapodnak, hogy a Faktor visszkereseti jogot az Ügyféllel szemben nem jogosult
érvényesíteni, az Ügyfél továbbá a kezesi felelősségét a kötelezett teljesítéséért, a követelés
behajthatóságáért kizárja.
6. A Felek a jelen szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni, különös tekintettel annak
érdekében, hogy a Faktor az átruházott követelést érvényesíteni tudja. Felek úgyszintén együttműködni
kötelesek az átruházott követelés Kötelezettjének tájékoztatása érdekében és esetleges panasza
kezelése során, Ügyfél a Kötelezett tájékoztatásához és a Faktor panaszkezeléséhez szükséges
valamennyi információt, dokumentumot köteles a Faktor kérésére oly időben a Faktor rendelkezésére
bocsátani, hogy a Faktor a tájékoztatást a jogszabálynak megfelelő időben és tartalommal teljesíteni
tudja, illetve a panaszt a jogszabálynak megfelelő határidőben és módon kivizsgálhassa és
megválaszolhassa.
7. A Felek megállapodnak, hogy jogviszonyukban az egymással szemben fennálló jogok és
kötelezettségek tekintetében egyebekben a Faktor Üzletszabályzatában foglaltakat rendelik alkalmazni.
III. Elszámolás
1. A Felek megállapodnak, hogy a Faktor a jelen szerződés I./1. pontjában meghatározott megvásárolt
követelést … vételáron vásárolja meg.
2. A Felek megállapodnak, hogy a Faktor a követelés megvásárlásával összefüggésben, kivéve az Ügyfél
szerződésszegéséhez kapcsolódóan jelen szerződésben vagy az Üzletszabályzatban meghatározott
késedelmi kamatot vagy kötbért, az Ügyféllel szemben díjat,költséget vagy kamatot nem érvényesít.
3. A Felek megállapodnak, hogy a Faktor a jelen szerződés III./1. pontjában rögzített vételárat a jelen
szerződés aláírását követő … napon belül az Ügyfél a … Banknál vezetett bankszámlájára átutalással
köteles megfizetni.
5. Jelen szerződéshez kapcsolódó elszámolások során a Faktor könyvei és nyilvántartásai az irányadók, az
Ügyfél azonban az eltérést bizonyíthatja.
IV. Jelen szerződés megszűnése
1. A Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés megszűnésére az Üzletszabályzatban rögzített
szabályokat rendelik alkalmazni.
V. Vegyes és záró rendelkezések
1. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi hatósági engedéllyel,
felhatalmazással rendelkeznek, és nincs olyan körülmény, amely a jelen szerződés megkötését kizárná,
harmadik személy engedélyéhez kötné, vagy egyéb feltételhez kötné.
2. A Felek megállapodnak, hogy jelen szerződéssel kapcsolatban tudomásukra jutott, a másik félre illetve
annak ügyfelére vonatkozó valamennyi információt szigorúan bizalmasan, üzleti titokként kezelik,
harmadik személy részére semmilyen információt nem szolgáltatnak, kivéve a jelen szerződésben
meghatározott kivételeket, illetve a törvényi kötelezettségek teljesítését.
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3. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződést kizárólag írásban lehet módosítani és a szóbeliséget a
jogviszonyukban kifejezetten kizárják.
4. A Faktor Üzletszabályzata a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. Az Ügyfél elismeri,
hogy a Faktor Üzletszabályzatát, annak mellékleteit, így különösen a Kondíciós listát a Faktor vele
megismertette, a Faktor továbbá kifejezetten felhívta az Ügyfél figyelmét a jelen szerződés, a Faktor
Üzletszabályzata, annak valamennyi melléklete, ideértve a Kondíciós listát is, valamint az azokban
hivatkozott szabályzatok jogszabálytól és a szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen eltérő, illetve a
Felek között esetleg korábban alkalmazott kikötésektől eltérő rendelkezéseire, azokat az Ügyfél
elolvasta, megértette és az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja, azokat magára nézve kötelezőnek
ismeri el, kijelenti továbbá, hogy a jelen szerződést ezek ismeretében köti meg.
5. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Faktor
Üzletszabályzatának rendelkezései, a Ptk. rendelkezései, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok,
illetve a Magyar Nemzeti Bank állásfoglalásaiban, ajánlásaiban foglaltak az irányadóak. Az Ügyfél a jelen
szerződés aláírásával kijelenti, hogy az Üzletszabályzat egy példányát átvette, azok rendelkezéseit
megismerte, és azt magára nézve kötelezőnek elismeri.
A Felek jelen szerződést elolvasták, megértették, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyező tartalmú okiratot a jogkövetkezmények ismeretében jóváhagyólag aláírták.
Mellékletek:
1. Üzletszabályzat
Kelt: [….], 20………..

____________________________________
[…..]
Képviseli: ………………………
Faktor

____________________________________
[…..]
Képviseli: ………………………….
Ügyfél
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