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1.

A Megbízott tevékenysége során köteles eleget tenni a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény követelményeinek és előírásainak.

2.

Megbízott ezennel feltétlen kötelezettséget vállal, hogy az esetlegesen birtokába került, a Megbízó-leendő vagy
meglévő-ügyfeleivel kapcsolatos, banktitoknak, értékpapírtitok, üzleti titoknak, illetve személyes adatnak minősülő
tényeket, adatokat, információkat és megoldásokat időbeli korlátozás nélkül a banktitokra, értékpapírtitokra, üzleti
titokra és személyes adatra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések – a szerződés aláírásakor a
hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv. (a továbbiakban: Hpt.), a tőkepiacról szóló
2001. évi CXX. törvény és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény – szerint fogja kezelni, azokat titokban tartja,
gondoskodik biztonságos, zárt helyen való őrzéséről és semmilyen formában nem hozza harmadik személy
tudomására, vagy nyilvánosságra, illetve nem használja fel feladatkörön kívül vagy illetéktelen előnyök szerzésére,
hátrány okozására.

3.

A Megbízott köteles a Megbízó által üzleti titoknak minősített információkat is időbeli korlátozás nélkül megőrizni és
annak saját és a Megbízótól idegen célokra történő felhasználásától tartózkodni. A banktitok megtartása alól csak az
arra jogosult (ügyfél), az üzleti titok megtartása alól csak a Megbízó adhat felmentést. Az ügyfél felhatalmazása esetén
a rá vonatkozó adatokat a Megbízott saját célra használhatja.

4.
a.
b.

Üzleti titok:
a Megbízott és a Megbízó között létrejött jutalékmegállapodások és azok mellékletei,
A két fél között létrejött bármiféle olyan megállapodás, amely akár csak időszakosan is, de befolyásolja a megbízott
felé kifizetésre kerülő jutalék összegét vagy annak kifizetési ütemezését.
A megbízó által közölt, bármely fél üzleti eredményei, vagy azok részletei

c.
5.
a.

Banktitok:
A megbízott működése során, az ügyfelekkel történő pénzügyi szolgáltatás közvetítése során, az ügyféltől kapott
pénzügyi információk.

6.
a.

Adatvédelmi megállapodás
A megbízott, a megbízóval történő együttműködése során az ügyfelekről megszerzett magán- és üzleti információk
egyikét sem használhatja fel semmiféle marketing illetve egyéb üzletszerzési célra, amely nem az információk eredeti
céljának a megfelelően, a Megbízóval való pénzügyi szolgáltatás közvetítésére irányul.
A fenti információkra vonatkozó időbeli korlátozás: időkorlátozás nélkül, amely tekintetben, akkor is fennál a
titoktartási kötelezettség, amennyiben a két fél közötti megbízási szerződés megszüntetésre kerül, a megállapodások
részletei továbbra is üzleti titoknak minősülnek.

Budapest, 2014.01.01.
Popov Enev Sztefan
ügyvezető

Eckert László
ügyvezető

