TÁJÉKOZTATÓ
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló
2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 70. § szerinti kötelezettségek teljesítésére
gépjármű adásvételi szerződés megkötése során
Az Autocentrum AAA AUTO Gépjármű – Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye és levelezési címe: 2151
Fót, Fehérkő u. 1.; cégjegyzékszáma: 13-09-109247) (a továbbiakban: „AAA AUTO”) a hitelintézetekről és a
pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: „Hpt.”) 70. §-a alapján az
alábbiakról tájékoztatja ügyfeleit:
1.

Az AAA AUTO a Hpt. 3. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltak szerint meghatározott pénzügyi
szolgáltatás közvetítése tevékenység többes ügynökként történő végzésére jogosult a Magyar Nemzeti
Bank H-EN-I-62/2014. számú engedély alapján. Az AAA AUTO a Magyar Nemzeti Bank többes ügynök
nyilvántartásában szerepel, mely a Magyar Nemzeti Bank honlapján ellenőrizhető:
http://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/piaci-szereplokkeresese/kozvetitok-keresese.

2.

Az AAA AUTO, mint a Magyar Nemzeti Bank által nyilvántartott független hitelközvetítő, többes
ügynök a vele szerződéses jogviszonyban álló pénzügyi intézmények érdekében és megbízásából
többes ügynökként jár el, az alábbi pénzügyi intézmények megbízásából:
Banif Plus Bank Zrt.
Budapest Autófinanszírozási Zrt.
Merkantil Car Gépjármű Lízing Zrt.
MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. és MKB-Euroleasing Autólízing Zrt.

3.

Az AAA AUTO többes ügynöki tevékenysége során az eljáró felügyeleti hatóság:
Magyar Nemzeti Bank
székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.
Levelezési címe: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777.
Telefon: (+36 1) 4899-100
Telefax: (+36 1) 4899-102

4.

Az AAA AUTO, mint többes ügynök és az általa az ezen tevékenységre igénybevett, vele megbízási,
illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy által ezen tevékenysége során
okozott kárért az AAA AUTO közvetlen felelősséggel tartozik.

5.

Az AAA AUTO a többes ügynökként elvégzett pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjra az
ügyféltől nem jogosult, közvetítői díjat kizárólag a megbízó pénzügyi intézménytől fogadhat el,
melynek összege a jelen tájékoztatás időpontjában nem ismert. Ezen rendelkezés nem érinti az AAA
AUTO azon jogosultságát, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő ügyfél számára más
– pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként díjat számítson
fel.

6.

Az AAA AUTO – a fogyasztó kérésére – tájékoztatja a fogyasztót arról, hogy az általa bemutatott egyes
finanszírozók ajánlatai esetében az AAA AUTO részére fizetett díjazás mértéke mennyiben tér el
egymástól.

7.

Az AAA AUTO hiteltanácsadói szolgáltatást nem nyújt.
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8.

Az AAA AUTO hitelközvetítői tevékenységével kapcsolatos panaszok esetén a fogyasztó jogosult
békéltetői testület eljárásának igénybevételére, a Pénzügyi Békéltető Testülethez intézett
előterjesztéssel:
Pénzügyi Békéltető Testület
Székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Postacím: 1525 Budapest Pf.:172.
Telefon: +36-40-203-776
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
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