LiaborConsulting
MEGHATALMAZÁS
Alulírott (név)

………………………………………………………………………..

mint, a (cégnév)

………………………………………….…………………………….

képviselője, meghatalmazom a Liabor Consulting Kft.-t, mint független pénzügyi közvetítőt, hogy
vállalkozásunk aktuális finanszírozási igényére megoldási lehetőségeket keressen és ennek
érdekében finanszírozó partnereinél cégünk hitelvizsgálatát kezdeményezze.
Hozzájárulunk továbbá ahhoz, hogy a Liabor Consulting Kft. a hitelvizsgálathoz szükséges
cégdokumentumainkat, személyes adatainkat és elérhetőségeinket kezelje, továbbá partner
finanszírozóinak átadja és a hitelkérelem elbírálásáig nevünkben és helyettünk eljárjon.
A Liabor Consulting Kft alábbi ügyféltájékoztatóját megismertem.

Kelt: ……………………………….., ……………………

……………………………………
(aláírás/bélyegző)

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ
A LIABOR Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság a Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által Cg. 13-09-120541
cégjegyzékszám alatt bejegyzett és nyilvántartott gazdasági társaság, amelynek székhelye: 2045 Törökbálint, Tó Park u. 3.,
adószáma: 14335628-2-13. A LIABOR Consulting Kft. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi
CCXXXVII. törvény értelmében független közvetítőként többes ügynöki tevékenységet végez, azaz több pénzügyi intézmény
egymással versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában végzi tevékenységét a pénzügyi intézményekkel kötött megbízási
szerződés alapján. A LIABOR Consulting Kft. (továbbiakban: közvetítő) jogállásából eredően tevékenysége során a pénzügyi
intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállal, szerződést nem köt. A LIABOR Consulting Kft. szerepel a felügyeleti
hatósága, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásban, amely a www.mnb.hu weboldalon
ellenőrizhető. A közvetítő hiteltanácsadást nem nyújt. Közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítésért közvetítői díjat kizárólag a
megbízó pénzügyi intézménytől fogadhat el. A közvetítői díj mértéke és összege ügyletenként és pénzügyi intézményenként
eltérő, ennek részleteiről az Ügyfél felvilágosítást kérhet közvetítőtől. A közvetítő a nem megfelelően végzett tevékenységéből és
kizárólag ebből adódó, neki felróható károkért felelős az Ügyfél felé. Az Ügyfél a közvetítővel kapcsolatos panasz esetén az MNB
Pénzügyi Békéltető Testületéhez fordulhat (Pénzügyi Békéltető Testület, 1525 Budapest, Pf. 172.; tel.: +36-40-203-776)
A Liabor Consulting Kft Üzletszabályzata, Panaszkezelési szabályzata és Adatvédelmi szabályzata a www.liaborconsulting.hu
weboldalon elérhető.
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