
 
 

 
AZ INHOLD ZRT. FAKTORING SZERZŐDÉSEIRE IRÁNYADÓ 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
hatályos: 2014. március 16.-tól 

 

1. Bevezető rendelkezések 

1.1. A Faktoring-szerződés elválaszthatatlan része a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF).  

1.2 Az InHold Zrt. és az Üzletfél közötti jogviszony tartalmát az eseti szerződések állapítják meg. Az ÁSzF irányadó 
mindazokban a kérdésekben, amelyekről az adott esetre vonatkozó szerződés kifejezetten nem rendelkezik. 

1.3. Az InHold Zrt. biztosítja, hogy az Üzletfél még az InHold Zrt.-nél létrejövő szerződés megkötése előtt megismerje az 
ÁSzF-et. Az ÁSzF-et az InHold Zrt. Üzletfelei megtekinthetik és megismerhetik az InHold Zrt. Üzletfelek számára 
nyitva álló helyiségeiben, valamint az InHold Zrt. honlapján. Az InHold Zrt. az Üzletfélnek, kívánságára díjtalanul 
megküldi az ÁSzF-et. 

1.4. Az ÁSzF módosítása a már megkötött jogügyletekre nem hat ki, kivéve, ha a változtatás jogát az InHold Zrt. a konkrét 
szerződésben fenntartotta magának. 

Az ÁSzF módosításáról az InHold Zrt. a vele tartós vagy rendszeres szerződéses kapcsolatban álló Üzletfelet értesíti. 

 

2. Az InHold Zrt. felelőssége  

2.1. Az InHold Zrt. tevékenysége során mindenkor az Üzletfél érdekeinek legteljesebb figyelembevételével és a lehető 
legnagyobb gondossággal jár el. Az InHold Zrt. nem felel az olyan károkért, amelyek erőhatalom, belföldi vagy 
külföldi hatósági rendelkezés, a szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása folytán 
következtek be. 

Az InHold Zrt. felelős az általa igénybevett közreműködő eljárásért. Ha a közreműködő felelősségét jogszabály vagy 
szerződési feltételek korlátozzák, az InHold Zrt. felelőssége a közreműködő felelősségéhez igazodik. Ha az InHold Zrt. 
a teljesítés során külföldi felet vesz igénybe, a külföldi közreműködőért való felelősségére a nemzetközi szerződések, 
szabályzatok és szokványok az irányadók. 

2.2. Nem felel az InHold Zrt. az általa vállalt szolgáltatás elmaradásáért vagy késedelemért, ha azt az Üzletfél és harmadik 
személy közötti jogvita, vagy harmadik személy felróható magatartása okozza, illetve akadályozza. A szolgáltatásért 
kikötött díj az InHold Zrt.-t – teljesítése arányában – ez esetben is megilleti. Ha az Üzletfél a teljesítéshez szükséges 
adatokat tévesen, nem egyértelműen vagy hiányosan adja meg, az ebből eredő kárért az Üzletfél felel. Az Üzletfél 
viseli továbbá azokat a károkat, amelyek valamely megbízás, értesítés vagy más jognyilatkozat bármilyen hírközlési 
eszközön (pl. telefon, telefax, e-mail) történő továbbítása során keletkezett hibából, tévedésből adódnak. 

2.3. Amennyiben az InHold Zrt. az Üzletféltől, vagy az Üzletfél megbízásából vesz át és/vagy továbbít okmányokat, azokat 
csak abból a szempontból vizsgálja, hogy megfelelnek-e az Üzletféllel kötött szerződésben foglaltaknak. Az InHold 
Zrt. nem felel ugyanakkor az okmányok eredetiségéért, érvényességéért és tartalmáért, továbbá az általában elvárható 
gondosság mellett fel nem ismerhető hamis, vagy hamisított okmányon alapuló teljesítés következményeiért. 

 

3. Titoktartási kötelezettség 

3.1. Az Üzletfél és az InHold Zrt., ill. képviseletükben eljáró személyek, alkalmazottaik, továbbá a teljesítés során igénybe 
vett közreműködők a tudomásukra jutott információkat bank-, illetőleg üzleti titokként kezelik, azokat az Üzletfél és az 
InHold Zrt. közötti jogviszony tartamától vagy megszűnésétől függetlenül korlátlan ideig megtartják, és azokat 
illetéktelen személynek nem adják át. A felek a szerződéses jogviszonyukkal összefüggő információkat kizárólag a 
szerződés teljesítése érdekében használhatják fel, azokat harmadik személy részére csak jogszabályban foglalt esetben, 
vagy a másik fél írásos felhatalmazása alapján adhatják ki. 

3.2. Az InHold Zrt. az Üzletféllel való kapcsolata során tudomására jutott tényeket és adatokat banktitokként kezeli. Az 
InHold Zrt. felelős az Üzletfél gazdálkodására, szervezetére, működésére, üzleti kapcsolataira, továbbá fejlesztési és 
üzleti terveire vonatkozó minden olyan adat és ismeret titokban tartásáért, amit cégbírósági vagy egyéb, bárki számára 
hozzáférhető nyilvántartás nem tartalmaz, és amit az Üzletfél nem hozott nyilvánosságra. Amennyiben az InHold Zrt. 
jogszabályi előírás, jogerős bírói vagy hatósági határozat alapján kötelezett a banktitoknak minősülő adat 
kiszolgáltatására, az ebből eredő következményekért az InHold Zrt. nem felel. Az InHold Zrt. az általa igénybevett 
közreműködők titoktartásáért is felelős.  

3.3. Az Üzletfél tudomásul veszi, hogy az InHold Zrt. csatlakozott a Központi Hitelinformációs Rendszerhez (KHR), 
amelyet a Bakközi Informatikai Szolgáltató Zrt. (továbbiakban BISZ Zrt.) üzemeltet. A BISZ Zrt. a központi 



 
 

 
hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben előírt adatokat tárolja, amelyek vonatkozásában a 
banktitok köti. A tárolt adatokról bármely a KHR-hez csatlakozott pénzügyi intézmény, valamint saját adatairól az 
Üzletfél ellenőrzött kérésére a BISZ Zrt. adatokat szolgáltat. 

 
3.4. Az InHold Zrt. az Üzletfélről az előbbiekben említett eseteken túl információt a hitelintézetekről és a pénzügyi 

vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 161-163 §-okban meghatározott körben, továbbá az Üzletfél 
kifejezett – közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt – felhatalmazása alapján, az abban megjelölt 
keretek között nyújt. 

 

4. Az InHold Zrt. és az Üzletfél együttműködése 

4.1. Az InHold Zrt. és az Üzletfél üzleti kapcsolata a pénzügyi szolgáltatási tevékenység, illetve a pénzügyi intézmények 
működésének sajátosságain és a kölcsönös bizalmon alapul. Az InHold Zrt. és az Üzletfél üzleti kapcsolataikban 
kölcsönösen együttműködve – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések keretei között – egymás érdekeit figyelembe 
véve járnak el. 

4.2. Az InHold Zrt. és az Üzletfél a kölcsönös együttműködés követelményeinek megfelelően, egymást késedelem nélkül 
értesítik az ügylet szempontjából jelentős tényekről és körülményekről, haladéktalanul felhívják egymás figyelmét az 
esetleges változásokra, tévedésekre és mulasztásokra. 

4.3. Az Üzletfél tájékoztatási kötelezettsége különösen nevének, címének, jogállásának, az InHold Zrt.-vel kapcsolatot tartó 
képviselőjének és gazdasági helyzetének megváltozására terjed ki. Az Üzletfél haladéktalanul köteles írásban 
tájékoztatni az InHold Zrt.-t, ha önmaga ellen csődeljárást vagy végelszámolást kezdeményezett, továbbá a 
tudomásszerzéssel egyidejűleg, ha ellene harmadik személy felszámolási eljárást kezdeményezett. 

4.4. Az Üzletfél 15 (tizenöt) napon belül köteles értesíteni az InHold Zrt.-t, ha nem érkezett meg időben valamely, az 
InHold Zrt.-től várt küldemény vagy értesítés. E kötelezettség elmulasztásának következményei az Üzletfelet terhelik. 

4.5. Bármelyik fél jogosult úgy tekinteni, hogy a másik fél tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha arra 
30 (harminc) napon belül nem érkezett észrevétel vagy kifogás. 

4.6. Amennyiben valamely felügyeleti szerv, illetve hatóság ellenőrzést gyakorol, vagy más olyan hatósági eljárást folytat 
az Üzletféllel szemben, amely az Üzletfélnek az InHold Zrt.-vel fennálló szerződéses kapcsolatából eredő jogosultságra 
vagy kötelezettségre, azok teljesítésére hatással lehet, az ellenőrzés, illetve az egyéb hatósági eljárás eredményeként 
született határozatot az Üzletfél köteles a kézhezvételt követően az InHold Zrt.-nek haladéktalanul megküldeni. 

4.7. Az Üzletfél az InHold Zrt. felhívására köteles megadni minden olyan az ügylettel összefüggő adatot és felvilágosítást, 
melynek ismeretét az InHold Zrt. a döntéshez, illetve az ügylet vagy az Üzletfél megítéléséhez szükségesnek tart. E 
tájékoztatási kötelezettség keretében az Üzletfél köteles lehetővé tenni az üzleti titkot tartalmazó iratainak az InHold 
Zrt. által történő megismerését és megvizsgálását is. 

4.8. Amennyiben az Üzletfél és az InHold Zrt. közötti jogügylethez harmadik fél részéről támasztott feltételek 
kapcsolódnak, úgy a harmadik fél által az InHold Zrt.-nek előírt kötelezettségek teljesítését az InHold Zrt. az 
Üzletféltől is megkövetelheti. 

4.9. Az Üzletfél tájékoztatási kötelezettségének elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül és a Felek közötti bármely 
jogviszony azonnali hatályú felmondását, ill. a szerződéstől való elállást teszi lehetővé az InHold Zrt. számára. 

 

5. Az Üzletfél és az InHold Zrt. képviselete  

5.1. Az InHold Zrt. jogosult és köteles meggyőződni az Üzletfél képviseletében eljáró személyek képviseleti 
jogosultságáról. Az InHold Zrt. kérheti, hogy az Üzletfél, illetve a képviselő személyazonosságát, képviseleti jogát 
megfelelő okirattal igazolja. A bemutatott okiratokról, igazolásokról az InHold Zrt. fénymásolatot készíthet. Az InHold 
Zrt., amennyiben megítélése szerint a képviseleti jog igazolása nem megfelelő, jogosult megtagadni a képviselővel való 
együttműködést. 

5.2. Az InHold Zrt. a hozzá bejelentett képviselő képviseleti jogát jogosult mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a 
képviseleti jog visszavonásáról szóló írásos értesítés nem érkezik meg. Az InHold Zrt. a változást az Üzletfél írásbeli 
értesítése kézhezvételének időpontjától veszi figyelembe, és ezen időponttól fogadja el az új képviselő rendelkezését. 
Az okiratok késedelmes benyújtásából eredő esetleges károkat az Üzletfél viseli. 

Ha a képviseleti joggal kapcsolatos változásról az InHold Zrt. önhibáján kívül nem szerzett tudomást, az ebből eredő 
károkért a felelősség az Üzletfelet terheli. 
 

5.3. Az InHold Zrt. – az Üzletfél kérésére – lehetővé teszi, hogy az Üzletfél és az InHold Zrt. között létrejött ügyletben az 
InHold Zrt. képviseletében eljáró személyek aláírás mintáit az Üzletfél megtekintse. 



 
 

 
 

6. Az értesítés módja 

6.1. Az InHold Zrt. és az Üzletfél az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket, valamint a szerződéseket 
általában írásba foglalják, illetve írásban megerősítik.  

6.2. A telefon, vagy más nem írásos formában kapott közlés visszaigazolása esetén a másik fél azonnal köteles jelezni a 
közlés és az írásbeli visszaigazolás közötti eltérést.  

6.3. Az InHold Zrt. az Üzletfél részére szóló szerződéses ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket és okmányokat arra a 
címre küldi meg, amelyet az Üzletfél levelezési címként megadott. Ilyen cím megjelölésének hiányában az iratokat az 
InHold Zrt. az Üzletfél székhelyére (lakóhelyére), telephelyére vagy egyéb általa ismert címre küldi meg. Az InHold 
Zrt. az Üzletfél részére szóló iratokat és értesítéseket általában nem köteles könyvelt küldeményként (tértivevénnyel) 
adni postára. Az elküldést megtörténtnek tekinti, ha az eredeti irat másolata, vagy kézjeggyel ellátott példánya az 
InHold Zrt. birtokában van, és az elküldést a postaküldemények feladókönyve igazolja. A szokásos postai idő elteltével 
az InHold Zrt. jogosult úgy tekinteni, hogy írásos értesítését az Üzletfél megkapta. 

6.4. A másik fél részére postai úton, tértivevény alkalmazásával feladott küldeményt, amennyiben a tértivevény „nem 
kereste”, „a címzett ismeretlen” vagy „ismeretlen helyre költözött” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, a postára adás 
napjától számított 5. (ötödik) napon kézbesítettnek kell tekinteni. 

6.5. Az InHold Zrt. a küldeményt vagy információk továbbításának módját (levélküldemény, könyvelt küldemény, távirat, 
telefax, e-mail stb.) eltérő megállapodás hiányában maga választja meg. A továbbítás az Üzletfél költségére és 
veszélyére történik. 

 

7. A faktorálás célja, lényeges feltételei 

7.1.  A faktorálás célja, hogy az InHold Zrt. áruszállításból, szolgáltatásból származó számlakövetelések jövőben esedékes 
bevételeit megvásárolja, megelőlegezze. 

7.2. A faktoring szerződés alapján az InHold Zrt. a faktorálásra kerülő számlakövetelést megvásárolja akként, hogy a 
követelés InHold Zrt-re engedményezése fejében a követelés megvásárlása és esedékessége közti időtartamra 
számított, leszámítolási kamatláb alkalmazásával meghatározott vételárat fizet. Az InHold Zrt. az engedményezési 
ajánlat elfogadása esetén a vételárból a faktoring szerződésben meghatározott vételárrészt fizet, majd a felmaradó 
vételárrésszel a számlakötelezett teljesítését követően elszámol. 

7.3. Amennyiben a számlakötelezett a fizetési kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget, az InHold Zrt. 
választása szerint, egyoldalúan jogosult 

 - az engedményezett követelés visszaengedményezése – az engedményezéstől való elállás – mellett az Üzletféltől a 
finanszírozás összegének és járulékainak haladéktalan, egyösszegű megfizetését követelni és érvényesíteni, vagy 

- a teljesítést a számlakötelezettől az alapul szolgáló szerződés szerinti késedelmi kamatokkal és járulékokkal együtt 
követelni, ill. a követelést érvényesíteni, egyúttal az Üzletfél vagy harmadik személy által a számlakötelezett 
mulasztása esetére nyújtott biztosítékokat igénybe venni és érvényesíteni. 

7.5. A követelésvásárlási (faktoring) szerződéseket a szerződő felek eseti alkalomra, vagy keretjelleggel, határozatlan 
időre kötik. 

 

8. Az engedményezési ajánlatok befogadásának szabályai 

8.1. Az InHold Zrt. és az Üzletfél között létrejött szerződések tartalmával összefüggő megbízást, engedményezési 
ajánlatot az Üzletfélnek olyan időpontban kell benyújtani az InHold Zrt.–hez, hogy a teljesítéshez szükséges idő az 
InHold Zrt. rendelkezésére álljon. 

8.2. Az InHold Zrt. az ajánlat, megbízás átvételére szolgáló időpontokról, valamint a szerződés szerinti teljesítés rendjéről 
és mindezek változtatásáról tájékoztatja az Üzletfelet. 

8.3. Minden ajánlatnak, megbízásnak és rendelkezésnek egyértelműen tartalmaznia kell a teljesítéshez szükséges 
adatokat. Ha korábbi rendelkezés módosításáról, megerősítéséről vagy megismétléséről van szó, azt kifejezetten 
ilyenként kell megjelölni. 

8.4. Az ajánlatot vagy megbízást abban az időpontban kell benyújtottnak tekinteni, amelyen tartalmazza a szerződésben 
előírt vagy az InHold Zrt. által szükségesnek ítélt valamennyi adatot és dokumentumot. Az InHold Zrt. válaszának, 
intézkedésének vagy más nyilatkozatának elmaradását nem lehet úgy tekinteni, hogy az InHold Zrt. az ajánlatot, 
megbízást elfogadta. 

9. A vételár meghatározása, az InHold Zrt. faktoring szolgáltatásaiért fizetendő kamatok, díjak, jutalékok és 



 
 

 
költségtérítések  

9.1. A követelés vételárát, továbbá az InHold Zrt. szolgáltatásaiért felszámított kamat, jutalék, díj és költségtérítés (a 
továbbiakban együtt: térítés) mértékét az InHold Zrt. és az Üzletfél között megkötött szerződés tartalmazza. Az olyan 
térítést, amelyről a szerződés rendelkezik, az InHold Zrt. hirdetményben (kondíciós listában) is közzéteszi. 

9.2. A szolgáltatás ellenértékének megfizetése – eltérő kikötés hiányában – az InHold Zrt. teljesítésének előfeltétele. Az 
InHold Zrt. jogosult az ellenérték megfizetéséig a teljesítést megtagadni. 

9.3. Az InHold Zrt. a díjak számítása során az évet 360 nappal veszi figyelembe. 

9.4. A finanszírozandó követelés vételára akként kerül meghatározásra, hogy a bruttó számlaértéknek a leszámítolási 
kamatláb szerinti %-át az első vételárrész átutalása napjától a számla szerinti esedékesség napjáig eltelt napokra kell 
kiszámítani, majd az így kapott összeget a bruttó számlaértékből levonni. 

A finanszírozás összege – az InHold Zrt. által fizetendő vételárrész – a bruttó számlakövetelés 80%-a. 

9.5. Az InHold Zrt. a faktoring tevékenysége keretében az alábbi tételeket számítja fel: 

Ügyleti kamat: A követelés visszaengedményezése – az engedményezéstől való elállás – esetén a finanszírozás 
összege után, a nevezett összeg átutalása napjától Üzletfélnek a visszaengedményezéssel keletkező fizetési 
kötelezettsége esedékessége napjáig számítandó évenkénti kamat. 

Ügyleti kamat = 

Finanszírozás összege (Ft) x ügyleti kamat mértéke (%/év) x futamidő (nap) 
360 

Késedelmi kamat: A követelés visszaengedményezése – az engedményezéstől való elállás – esetén, az Üzletfél által a 
finanszírozás összege visszafizetése esedékességének napjától annak tényleges teljesítéséig számítandó összeg, 
amelynek mértéke a teljes késedelmes összegre vetítve – ideértve a finanszírozási összeget, mint tőketartozást, annak 
ügyleti kamatát és egyéb járulékait, vagy azok meg nem fizetett részét –, évenkénti kamatként kerül meghatározásra. 

 

 Késedelmi kamat =   

Késedelmes összeg (Ft) x késedelmi kamat mértéke (%/év) x késedelmes napok száma 
360 

 

Kezelési díj: A faktorálási ajánlat befogadása, az ellenőrzés, ügyintézés és a hitelbiztosítéki nyilvántartás bejegyzési 
költségei ellenértékeként felszámított egyszeri díj, amely a bruttó számlaértékre vetítve kerül kiszámításra, és amely 
az első vételárrész átutalásával egyidejűleg esedékes.  A Faktor a kezelési díj tekintetében a vételárral szemben 
beszámítással él, ennek megfelelően az első vételárrészből a kezelési díjjal csökkentett összeget utalja át az Üzletfél 
részére. 

Kezelési díj =   

Kondíciós lista szerinti fix összeg Bruttó számlaérték (Ft) x kezelési díj mértéke (%) 
 
9.6.  Az InHold Zrt. jogosult a faktoring szerződés hatálya alatt a kamatot, jutalékokat, díjakat és költségeket, illetve annak 

egyes elemeit a mindenkori piaci kondíciók változásától függően egyoldalúan módosítani.  Az InHold Zrt. a kondíció 
változásáról a mindenkori hatályos kondíciós listában tájékoztatja az Ügyfeleket, melyet az InHold Zrt. a székhelyén az 
ügyfélforgalom számára kijelölt helységében függeszt ki.  

Az egyes szerződésekben rögzített térítések megváltoztatásának feltételeit az InHold Zrt. és az Üzletfél a szerződésben 
határozza meg. Eltérő szerződéses rendelkezés hiányában, a hirdetményben közölt naptól az InHold Zrt. a megváltozott 
kamatlábakat, jutalékokat, díjakat és költségeket alkalmazza a már megkötött kölcsönszerződések tekintetében is. 

9.7.  Az Üzletfelet terhelik az InHold Zrt. által az Üzletféllel szemben folytatott igényérvényesítés és végrehajtás során 
felmerülő illetékek, eljárási díjak és költségek, ideértve a harmadik személy igénybe vételével felmerülő indokolt 
költségeket is. 

 

10. Biztosítékok 

10.1.  Az üzleti kapcsolat fennállása alatt az InHold Zrt. bármikor jogosult megfelelő jogi biztosítékok nyújtását kérni az 
Üzletféltől, olyan mértékben, amilyen mértékben az a követelés megtérüléséhez szükséges. Ha a biztosítékul lekötött 
vagyontárgyak értéke vagy az érték Üzletfél tartozásához viszonyított aránya a szerződéskötés időpontjában fennállott 
arányhoz képest lényegesen csökken, az InHold Zrt. követelheti a már adott biztosítékok kiegészítését. 

10.2. Az InHold Zrt. az Üzletfél fizetési számlája terhére jogosult követeléseit érvényesíteni, illetve beszámítani. 



 
 

 
10.3. Az üzletfél köteles gondoskodni az InHold Zrt. biztosítékául szolgáló vagyon, jog és követelés fenntartásáról, értéke 

megőrzéséről, és arról, hogy a fizetés az InHold Zrt. részére történjék, valamint - az InHold Zrt. felszólítására - a 
követelések érvényesítéséről, köteles továbbá a használatában lévő, az InHold Zrt. javára biztosítékul lekötött 
vagyontárgyakat rendeltetésszerűen kezelni, üzemeltetni, megőrzésükről gondoskodni. Ha biztosítékul a termelésben, 
illetve a kereskedelemben részt vevő, egyedileg meg nem határozott, elhasználható vagy helyettesíthető dolog szolgál, 
akkor az Üzletfél köteles az elhasználódott, vagy értékesített vagyontárgyakat pótolni. 

10.4. Ha valamely biztosítékul szolgáló jog gyakorlása, vagy követelés érvényesítése a lekötés időtartama alatt esedékessé 
válik, az InHold Zrt. jogosult a jogot gyakorolni, illetve a követelést érvényesíteni. Az érvényesítés során befolyt 
összegeket az InHold Zrt. jogosult óvadékként kezelni. A jog gyakorlása, illetve a követelés érvényesítése az InHold 
Zrt.-nek akkor kötelessége, ha annak elmulasztása a jog, illetve a követelés elenyészéséhez, vagy érvényesíthetetlenné 
válásához vezetne, vagy érvényesítését a továbbiakban lényegesen megnehezítené. 

10.5. Ha az Üzletfél esedékességkor nem teljesíti kötelezettségeit, az InHold Zrt. jogosult érvényesíteni bármely 
biztosítékból fakadó jogát a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon úgy, ahogy az megítélése szerint a követelések 
kielégítését a legeredményesebben szolgálja. 

  

11. Hitelbiztosítéki nyilvántartás 

11.1. Az InHold Zrt. jogosult az engedményezett követelés átszállása érdekében a faktorálás tényét és az adós személyét a 
hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyezni. E bejegyzés érdekében, továbbá amennyiben a felek közötti szerződés 
szerinti biztosítéki jog létrejöttéhez, hatályosulásához vagy érvényesítéséhez a biztosíték hitelbiztosítéki vagy más 
nyilvántartásban történő bejegyzés szükséges, a felek kötelesek szorosan együttműködni, a bejegyzés iránt intézkedni, 
az ahhoz szükséges nyilatkozatot, dokumentumot a nyilvántartásban rögzíteni, benyújtani, ill. a körülményektől 
függően a másik fél, a nyilvántartást vezető hatóság, igazgatási szerv vagy más személy rendelkezésére bocsátani. 

 

12. Biztosítás  

12.1. Az Üzletfél köteles a biztosítékul lekötött vagyontárgyakat minden kár esetére teljes értékben biztosítani és a biztosítási 
szerződésben, illetve kötvényben feltüntetni, hogy a biztosítási szerződést - amíg a vagyontárgyak kölcsön 
visszafizetésének biztosítékául szolgálnak - az InHold Zrt. hozzájárulása nélkül nem módosíthatja, nem szüntetheti 
meg. Az üzletfél a biztosítási szerződésben, illetve kötvényben köteles az InHold Zrt.-t kedvezményezettként 
megjelölni, vagy a biztosítási összegre zálogjogot engedni. Az Üzletfél az InHold Zrt. felhívására köteles a biztosítási 
kötvényt részére átadni, ill. a részére megfizetett biztosítási összeget haladéktalanul az InHold Zrt. javára átutalni. Az 
InHold Zrt. a befolyó biztosítási összeget választása szerint jogosult óvadékként kezelni vagy esedékesség előtt is az 
Üzletfél tartozásának csökkentésére fordíthatja, ha az Üzletfél a vagyontárgyakat nem pótolja. 

 

13. Elszámolás 

13.1. Az Üzletfél és az InHold Zrt. elszámolásaiban átutalással történő teljesítés esetén a felek teljesítés napjának az InHold 
Zrt. bankszámlájának megterhelése illetve jóváírása napját tekintik. 

13.2. Az Üzletfél tudomásul veszi, hogy az InHold Zrt. jogosult követeléseit az Üzletfél felé esedékes fizetési 
kötelezettségeivel szemben beszámítani. 

13.3. Az üzleti kapcsolat bármely okból történő megszűnése esetén az Üzletfél és az InHold Zrt. kölcsönös követelései 
azonnal esedékessé válnak, beleértve a kamatokat, jutalékokat és a díjakat is. 

11.4. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit az üzleti kapcsolat megszűnése után is megfelelően alkalmazni kell a 
határozott időre létrejött szerződés lejártáig, illetve a még el nem számolt kölcsönös követelések rendezéséig. 

 

14. A faktoring szerződés megszűnése 

14.1. A faktoring szerződés az Üzletfél fizetési kötelezettségeinek teljes kiegyenlítésével, a faktoring szerződésben foglalt 
időtartam lejártával vagy megszüntető feltétel bekövetkezésével, vagy felmondással szűnik meg. 

14.2. Az Üzletfél jogosult a faktoring szerződést a futamidő előtt megszüntetni, amennyiben minden fizetési 
kötelezettségének eleget tett.  

 

15. Szerződésszegés 

Szerződésszegési események – a jogszabályban, vagy a szerződésben ilyenként meghatározottakon kívül – az 
alábbiakat jelentik: 



 
 

 
a) bármely, a szerződés alapján fennálló és esedékes fizetési kötelezettség Üzletfél vagy bármely más kötelezett által 
történő nem teljesítése; 

b) az Üzletfél vagy biztosítékot nyújtó személy, vagy az Üzletfél – az Art. (2003. évi XCII törvény) 178. § (Értelmező 
rendelkezések) 17. pont szerinti – kapcsolt vállalkozása által a szerződés, biztosítéki szerződés, vagy bármely, az 
InHold Zrt. és az Üzletfél kapcsolatát szabályozó jogszabály, megállapodás vagy más rendelkezés megszegése, ideértve 
az Üzletfél/biztosítékot nyújtó személy és az InHold Zrt. közötti más jogviszonyból eredő kötelezettségek megszegését 
is; 

c) valótlan információk az Üzletféltől vagy a biztosítékot nyújtó személytől, illetve információszolgáltatás 
megtagadása, elmulasztása, a szerződés megkötése és/vagy teljesítése szempontjából lényeges körülmény elhallgatása; 

d) az Üzletfél és/vagy a biztosítékot nyújtó személy vonatkozásában végelszámolási eljárás indul; 

e) végrehajtási, vagy csőd-, vagy felszámolási eljárás kezdeményezése az Üzletfél és/vagy a biztosítékot nyújtó 
személy ellen; 

f) végrehajtási, vagy csőd-, vagy felszámolási eljárás kezdeményezése az Üzletfél – az Art. (2003. évi XCII törvény) 
178. § (Értelmező rendelkezések) 17. pont szerinti – kapcsolt vállalkozása ellen;  

g) Adós, és/vagy a biztosítékot nyújtó személy vagyoni helyzetének romlása, ill.  bármilyen olyan körülmény 
fennállása, esemény bekövetkezése, amely az InHold Zrt. megítélése szerint alkalmas arra, hogy az Üzletfél, vagy a 
biztosítékot nyújtó személy pénzügyi, gazdasági vagy piaci helyzetét és/vagy képességét a szerződéses kötelezettségek 
teljesítésére veszélyeztesse; 

h) a biztosítékra vonatkozó megállapodás bármilyen okból hatályát veszti, vagy az abban foglalt 
kötelezettségvállalások kikényszeríthetősége csökken vagy megszűnik, a biztosítékot más kötelezettség biztosítására 
megterhelik, bármely követelés érvényesítésére végrehajtás alá vonják, lefoglalják vagy forgalomképességét más 
módon korlátozzák; 

i)  a biztosíték értéke jelentősen csökken; 

j) az Üzletfél, és/vagy a biztosítékot nyújtó harmadik személy fedezetelvonásra irányuló magatartása; 

k) a Ptk. 6:407. §-ban, továbbá a Ptk. 6:387. §-ban szabályozott felmondási okok bármelyikének fennállása, ill. 
bekövetkezése. 

 

16. A finanszírozás megtagadása, felfüggesztés, elállás, azonnali hatályú felmondás 

16.1.  Amennyiben szerződésszegési esemény következik be, az InHold Zrt. – választása szerint – 

 a) a finanszírozást megtagadhatja; 

b) a szerződés szerinti szolgáltatásait felfüggesztheti; 

c) az engedményezésről elállhat, és/vagy 

d) a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.  

16.2. Az InHold Zrt. jogosult a szerződés szerinti szolgáltatásait felfüggeszteni, továbbá a már befogadott, de még nem 
finanszírozott számla vonatkozásában – a finanszírozási határidő elteltétől függetlenül - jogosult a finanszírozást 
megtagadni abban az esetben is, ha 

- az Üzletfél a szerződés szerinti, vagy az InHold Zrt. által kért további dokumentumokat nem nyújtja be; 

- az Üzletfél által benyújtott dokumentumok tartalma alapján, az InHold Zrt. megítélése szerint a finanszírozott követelés 
megtérülését bármely körülmény veszélyezteti; 

- az InHold Zrt. bármilyen okból veszélyeztetve látja a finanszírozandó követelés kötelezettje, vagy az Üzletfél, vagy a 
biztosítékot nyújtó személy részéről történő teljesítést; 

- a finanszírozandó követelés kötelezettje által – az esetleges beszámításait követően – teljesített összeg feletti részt az 
Üzletfél az InHold Zrt. felszólítását követően, a felszólításban megjelölt határidőig nem rendezi az InHold Zrt. felé. 

16.3. A szerződés szerinti szolgáltatások felfüggesztése nem érinti a már finanszírozott követelésekkel kapcsolatos 
szerződéses kötelezettségek teljesítését. 

 A felfüggesztés hatálya alatt az InHold Zrt. új számlát, finanszírozandó követelést nem fogad be, és a már befogadott 
számlákra – az engedményezési szerződés megkötésétől, a kötelezett értesítésétől függetlenül – kifizetést nem teljesít. 

A felfüggesztést az InHold Zrt. rövid úton és írásban is közli az Üzletféllel. 

A felfüggesztés határozatlan időre szól, és megszűnik, ha az alapul szolgáló ok megszűnik, vagy az InHold Zrt. 
egyoldalú nyilatkozattal megszünteti. 



 
 

 
16.4. A finanszírozás megtagadása vagy a szerződés szerinti szolgáltatások felfüggesztése esetén az InHold Zrt. – 

választása szerint – követelheti az Üzletféltől a felfüggesztésre okot adó körülmény megszüntetését, vagy a már 
engedményezett követelés(ek) vonatkozásában az engedményezéstől elállhat, ill. azokat visszaengedményezheti. 
Amennyiben az elállás olyan ügyletet érint, amelynél a kötelezett részére engedményezési értesítés közlésére került 
sor, az InHold Zrt. az elállásról a kötelezettet értesíti. Amennyiben a kötelezett az engedményező részére történő 
teljesítéshez az InHold Zrt. további nyilatkozatát igényli, úgy azt – megalapozott vagy méltányolható igény esetén – 
az InHold Zrt. a körülményektől függően az Üzletfél, vagy a kötelezett rendelkezésére bocsátja. 

16.5.  A faktoring szerződés azonnali hatályú felmondása esetén az Üzletfél minden fizetési kötelezettsége a felmondással 
egyidejűleg esedékessé válik. Az InHold Zrt. jogosult az esedékessé vált kintlévőségeinek megfizetése érdekében a 
szükséges jogi intézkedéseket megtenni.  

 

17. Záró rendelkezések 

17.1. Az Üzletfél tudomásul veszi, hogy az InHold Zrt. a faktoring szerződésből származó jogait és követeléseit – az 
Üzletfél egyidejű értesítése mellett - változatlan feltételekkel harmadik félre ruházhatja. 

17.2. Az Üzletfél felhatalmazza az InHold Zrt.-t, hogy a faktoring szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek késedelme 
esetén bármely bankszámlájának egyenlegéről, sorban álló tételeiről, valamint a számlavezető pénzintézet felé 
fennálló tartozásairól információt kérjen. 

17.3.  A faktoring szerződés bármely részének átjavítása, áthúzása vagy egyéb módon olvashatatlanná tétele érvénytelen 
módosításnak minősül. A faktoring szerződés kizárólag írásban módosítható. 

17.4. A faktoring szerződésben és a jelen Áfsz-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései – 
ideértve különösen a faktoring szerződésre, az engedményezésre, és a hitel- és a kölcsönszerződésre vonatkozó 
rendelkezéseket – az irányadók. 

  

 


