../2017. számú
FAKTORÁLÁSI KERETSZERZŐDÉS
Jelen faktorálási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) 2017. év ………
hó ... napján jött létre egyrészről
Cégnév: …………………………..
Székhely: ……………………….
Cégjegyzékszám: …………, ……………………Cégbírósága
Adószám: …………………………..
Cég képviselőjének neve: ……………………..
Bankszámlaszám: ………………………..
e-mail cím a hivatalos elszámolások fogadására: ……………………
Kapcsolattartó neve, telefon és fax száma: ………………..
mint Adós és/vagy Szállító - továbbiakban: Adós és/vagy Szállító -, másik részről az
e-F@ktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt.
Székhely: 1012 Budapest, Kosciuszkó Tádé u. 14. II/2.
Cégjegyzékszám: 01-10-044345, Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint
Cégbíróság,
Adószám: 12470321-2-41
Bankszámlaszám: 10700024-25059207-51100005
Kapcsolattartó neve, telefon és fax száma: ................... 1/501-4706, 1/501-4707
mint Faktor - a továbbiakban: Faktor belföldi és külföldi követelések faktorálása tárgyában, Adós és/vagy Szállító,
valamint Faktor (együttesen: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon, az
alábbi feltételek szerint:
I. Általános rendelkezések
1. A jelen Keretszerződés tartalmazza a faktorálás feltételeit, valamint a biztosítékokra
és a fedezetekre vonatkozó szabályokat.
2. Szállító kijelenti, hogy a Faktor Általános Szerződési Feltételeit tartalmazó
Üzletszabályzatát, annak mellékleteit, valamint az egyéb vonatkozó szabályzatokat
megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.
II. A faktorálási keretszerződés tárgya
1.

Szállító a jelen Keretszerződés aláírásával és a jelen Keretszerződés aláírását
követően átruházza a Faktorra a jelen Keretszerződés 1. számú elválaszthatatlan
mellékletét képező adatlapon (a továbbiakban: „Adatlap”) meghatározott vevő(i)vel
és/vagy harmadik személyekkel (a továbbiakban együtt: „Vevő(k)”) szemben
fennálló, illetve a jelen Keretszerződés hatálya alatt keletkező valamennyi
számlakövetelésé(ei)t a jelen Keretszerződésben foglalt feltételek szerint.
2. Faktor a jelen Keretszerződésben, illetve a hatályos Üzletszabályzatában foglalt
feltételek szerint a II./1. pont szerinti számlaköveteléseket megvásárolja, valamint az
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Adatlapon meghatározott mindenkori hitellimiten belül vételárelőleget, illetve
esedékességkor vételárat fizet a Szállító részére.
3. Faktor jogosult a számlakövetelés(ek)t faktorálás céljából átvenni és jogosult a jelen
Keretszerződés, valamint a hatályos Üzletszabályzat által előírtaknak megfelelő
mértékű vételár (vételárelőleg) folyósítását - a Ptk. 6:384. §-a rendelkezései alapján megtagadni, amennyiben akár jelen Keretszerződés aláírását követően, akár a
folyósítás bármely időszakában a Szállító, vagy bármely más szerződéses kötelezett a
jelen Keretszerződésben foglalt bármely kötelezettségét megszegi, illetve Vevő a
Faktor felé fennálló fizetési kötelezettségének nem tesz határidőben eleget, illetve a
Szállító vagy Vevő körülményeiben vagy a biztosíték értékében vagy
érvényesíthetőségében olyan lényeges változás állt be, amely miatt a szerződés
teljesítése többé nem elvárható, és a Szállító felszólítás ellenére nem ad megfelelő
biztosítékot.
4. Faktor a jelen Keretszerződésben, valamint a hatályos Üzletszabályzatában előírtak
szerint meghatározott mértékű vételár (vételárelőleg) folyósítást akkor is jogosult
megtagadni, amennyiben tudomására jut, hogy a Szállítóval kapcsolatban álló
harmadik személy érdekkörében olyan körülmények merültek fel, amely
körülmények alapján a Faktor a Szállító tekintetében a jelen Keretszerződés azonnali
felmondását kezdeményezhetné, illetve amely esetekben a Szállító tekintetében is
jogosult lenne a vételár (vételárelőleg) folyósításának megtagadására.
5. Faktor azzal a feltétellel köti meg Szállítóval a jelen Keretszerződést, hogy az
átruházásra kerülő számlakövetelések alapjául szolgáló gazdasági események - a
Szállító jelen keretszerződésbe foglalt nyilatkozatai alapján - valósak.
III. A faktorálás előfeltételei
1. A vételár (vételárelőleg) folyósításának előfeltételei tekintetében Szerződő Felek az
alábbiak szerint állapodnak meg:
Faktor a jelen Keretszerződés és az egyedi elbírálás alapján kizárólag csak abban az
esetben köteles a jelen Keretszerződésben foglaltak szerint eljárni, vételár
(vételárelőleg) fizetési, valamint egyéb – jelen Keretszerződésben foglaltak szerinti kötelezettségének eleget tenni, amennyiben Szállító az alább részletezett
kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett:
1.1. Szállító a jelen Keretszerződés 7. számú elválaszthatatlan mellékletét képező
Vételárelőleg folyósítási kérelem cégszerűen aláírt eredeti példányát a Faktor
rendelkezésére bocsátotta,
1.2. Szállító a jelen Keretszerződés 8. számú elválaszthatatlan mellékletét képező – a
hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.
törvényben (a továbbiakban: Hpt.) foglalt rendelkezéseknek megfelelő, a bankés üzleti titoktartási kötelezettsége alóli feloldó - nyilatkozat cégszerűen aláírt
eredeti példányát a Faktor rendelkezésére bocsátotta. Ezen nyilatkozatban a
Szállító köteles kifejezetten és visszavonhatatlanul felhatalmazni az ügyfeleit,
az érintett hatóságokat és igazságszolgáltatási szerveket, hogy az adótitokra,
banktitokra, értékpapír titokra és a biztosítási titokra is kiterjedően a Faktor
rendelkezésére bocsássák a Szállítóra, a Szállító tulajdonosaira, valamint a
Szállító üzleti kapcsolataira vonatkozó információikat.
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1.3. Szállító - a jelen Keretszerződés 3. számú elválaszthatatlan mellékletét képező
Felhatalmazó levél alapján - felhatalmazza a Faktort, hogy amennyiben akár a
Vevő, akár a Szállító az esedékességekor a faktorált számlakövetelés
vételárelőlegének/vételárának aktuális tőkeösszege, valamint annak járulékai
(kamat, egyszeri kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, stb.) teljesítése
iránti fizetési kötelezettségének nem tesz határidőben eleget, a pénzforgalmi
szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény és a pénzforgalom
lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet szerint az esedékes
tartozás összegével - azonnali beszedési megbízás alkalmazásával - a Szállító
valamennyi bankszámláját megterhelje.
Szállító jelen Keretszerződés aláírását követően haladéktalanul köteles a Faktor
rendelkezésére bocsátani a 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet 34. § szerinti
számlavezető hitelintézet(ei)nek írásbeli visszaigazolását a Felhatalmazó
levelében foglaltak tudomásulvételéről.
1.4.

A teljesítést és az engedményezés tudomásulvételét igazoló, a jelen
Keretszerződés elválaszthatatlan 2. számú mellékletét képező Faktorálási
értesítés Vevő által cégszerűen aláírt eredeti példánya a Faktor rendelkezésére
áll.

2. A Faktor által befogadható és a Szállító által a vételár (vételárelőleg) igénylésekor
eredeti példányban bemutatott és másolatban átadott, vagy - a Faktor külön
hozzájárulásával - telefaxon megküldött és később eredeti példányban bemutatott
számlával szembeni követelmények a következők:
2.1.

a számla a Szállító által igazoltan illetve az Adatlapon meghatározott Vevő
által polgári és büntetőjogi felelőssége tudatában kijelentetten nem minősül
pénzügyileg teljesítettnek;

2.2.

az Adatlapon meghatározott Vevő(k) az áruszállítás, szolgáltatás,
munkavégzés (egyéb tevékenység) teljesítését elfogadta, valamint - a Faktor
külön felhívására - a faktorálásra benyújtott számlán vagy külön teljesítési
igazolásban cégszerűen igazolta. A Faktor a számla alaki kellékei és tartalma
tekintetében, továbbá a szállító teljesítésének vevő által történő ellenőrzése
alapossága és módja tekintetében a felelősséget kizárja;

2.3.

Szállító köteles a számláin az alábbi szöveget
feltüntetni: „Az e számlából származó követeléseket és jogokat teljes körűen
átruháztuk az e-F@ktor Zrt-re. A pénzügyi teljesítés helye az e-F@ktor Zrt.
mellékelt Faktorálási Értesítésben megjelölt pénzforgalmi jelzőszámú számlája.
Az áru tulajdonjoga a fizetést követően száll át Önökre. Bármely vitás ügyről az eF@ktor Zrt. azonnal értesítendő. (dátum, Szállító cégszerű aláírása, bélyegző)”,
illetve a Faktor felhívására ilyen tartalmú külön nyilatkozatot adni;

2.4.

a Vevő által befogadott számla fizetési határideje
még nem járt le.
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IV. A számlakövetelések megvásárlása, visszavásárlás, Szerződő Felek jogai
és kötelezettségei
Szállító jelen Keretszerződés alapján fennálló kötelezettségei
1.1.

Szállító számlakövetelés(ek) átruházásával kapcsolatos kötelezettségei:
Szállító a jelen Keretszerződés aláírásával visszavonhatatlanul és feltétel
nélkül

1.1.1. köteles a jelen Keretszerződés 1. számú elválaszthatatlan mellékletét képező
Adatlapon meghatározott vevő(i)vel és/vagy harmadik személyekkel (a
továbbiakban együtt: „Vevő(k)”) szemben a szerződés megkötésekor már
fennálló, továbbá a jelen Keretszerződés hatálya alatt keletkező valamennyi
számlakövetelést a Faktorra átruházni. Az átruházás magában foglalja a
számlaköveteléssel összefüggő valamennyi kamat, járulék és egyéb követelés,
jogosultság és mellékjogosultság átruházását, beleértve a számlakövetelés
alapjául szolgáló termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás tárgyát képező
áruk, illetve szolgáltatások fölötti tulajdon-, illetve rendelkezési jog, valamint
mindezek biztosítékainak az átruházását is; de nem foglalja magába a vevő
késedelmes teljesítése miatt a vevő irányába keletkező késedelmi kamat, illetve
a behajtási költségátalány igényt. Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő
késedelme miatti jogkövetkezmények Vevővel szembeni érvényesítése Szállító
kötelezettsége és felelőssége, az igényérvényesítés elmaradásának
következményei Szállítót terhelik.
1.1.2. tudomásul veszi, hogy az átruházást nem jogosult egyoldalúan visszavonni;
1.1.3. büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy (i) a számlakövetelés
tényleges gazdasági eseményből ered, (ii) az erről kiállított számlaérték és
számlatartalom valós, (iii) a szóban forgó követelés elengedésére vagy
csökkentésére semmilyen nyilatkozatot nem tett és nem tesz;
1.1.4. tudomásul veszi, hogy a számlakövetelések átruházásától függetlenül felelős a
tényleges áruszállítással, illetve szolgáltatásnyújtással kapcsolatos minden
szavatossági, jótállási, kártérítési, termékfelelősségi, kötbér és egyéb
kötelezettségekért;
1.1.5. szavatosságot vállal arra, hogy a Vevő(i) semmilyen jogviszonyból eredően
nem jogosult(ak) jelen keretszerződéssel érintett jogviszony tárgyában
ellenkövetelés vagy beszámítási igény érvényesítésére esetlegesen a 7. sz.
mellékletben felsoroltakon kívül;
1.2.

Szállító Vevővel összefüggésben keletkező kötelezettségei:
A Szállító a jelen keretszerződés aláírásával visszavonhatatlanul és feltétel
nélkül

1.2.1. szavatosságot vállal arra, hogy a jelen Keretszerződés alkalmazásában nem
ajánl fel olyan Vevővel szembeni számlakövetelést akivel tulajdonosi vagy
érdekeltségi kapcsolatban van (pl. kapcsolt vállalkozási, leányvállalat,
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üzlettársi, csendestársi, közös vezetőségi és bármilyen egyéb tulajdonosi vagy
érdekeltségi kapcsolat),
1.2.2. köteles haladéktalanul Faktornak írásban jelezni, ha a Vevő az áruátvételt
követően, utólagosan a számla értékének 5%-át elérő mennyiségi, minőségi
kifogást támaszt, vagy bármely más jogcímen beszámítással kíván élni,
1.2.3. kötelezettséget vállal arra, hogy az esetleges utólagos Vevői beszámítás
tekintetében a Vevővel kapcsolatos tárgyalási és rendelkezési jogot a Faktorra
átruházza azzal, hogy a beszámítással kapcsolatosan felmerülő bármely vita
esetén köteles a Faktorral együttműködni, a Faktor részére bármely vonatkozó
információt megadni, szükséges intézkedést megtenni,
1.2.4. vállalja, hogy a Vevővel kötött szerződésben (vagy annak szükség szerinti
módosításával) kiköti, hogy a Vevő haladéktalanul köteles egyidejűleg írásban
tájékoztatni mind a Faktort, mind a Szállítót mindazokról a körülményekről,
amelyek a jelen keretszerződés 6. mellékletében foglaltak szerint bármilyen
módon kihathatnak a Faktorral szembeni szerződésszerű teljesítésre és ennek
tényét a Faktor felhívására igazolja.
1.3.

A Szállító általános kötelezettségei:
A Szállító a jelen keretszerződés aláírásával visszavonhatatlanul és
feltétel nélkül

1.3.1. köteles az átruházás teljesítése érdekében szükséges intézkedéseket és
jognyilatkozatokat haladéktalanul megtenni, és erről a Faktort haladéktalanul
tájékoztatni,
1.3.2. elfogadja, hogy abban az esetben, ha a Vevő nem tesz eleget az átruházott
számlaköveteléssel kapcsolatos fizetési kötelezettségének, akkor a Faktor a
jelen keretszerződésben foglaltak szerint jogosult eljárni,
1.3.3. a vételár és a faktorálási szolgáltatás ellenértéke együttes mértékéig készfizető
kezességet vállal - jelen Keretszerződés aláírásával - az átruházott követelések
teljesítésére; a kezesség készfizető jellegére tekintettel a Szállítót mint kezest
nem illeti meg a sortartás kifogása
1.3.4. szavatosságot vállal arra, hogy a Faktorral szembeni követelései felett csak a
Faktor írásbeli hozzájárulásával rendelkezhet (ideértve a követelés
átütemezését, de erre nem korlátozódva arra), azokat kizárólag a Faktor
írásbeli hozzájárulásával ruházhatja át harmadik személyre,
1.3.5. vállalja, hogy Faktort a jelen Keretszerződés hatálya alatt folyamatosan,
írásban tájékoztatja valamennyi már meglévő és megnyitásra kerülő
bankszámlájáról,
1.3.6. elismeri, hogy a Faktor a Szállítóval szembeni fizetési igényét azonnali
beszedési megbízás útján is jogosult érvényesíteni, és a jelen Keretszerződés
megkötésével egyidejűleg - amennyiben pedig később más hitelintézettel köt
elszámolási számla nyitására és vezetésére irányuló bankszámla-szerződést,
akkor az ilyen szerződéskötés napján - átadja a Faktor részére a számlavezető
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bankja(i)val egyeztetett és cégszerűen záradékolt, a jelen Keretszerződés 3.
számú mellékletében foglalt blankettának megfelelő tartalmú ún. Felhatalmazó
levelet,
1.3.7. vállalja, hogy minden szükséges intézkedést, ideértve a számlavezető
bankja(i)nál való haladéktalan eljárást is, megtesz annak érdekében, hogy a
számlavezető bankja(i) haladéktalanul teljesítse(k) a Faktor azonnali beszedési
megbízását,
1.3.8. vállalja, hogy feltétel és haladék nélkül teljesíti a Faktornak a megvásárolt
számlakövetelés teljesítését biztosító mellékkötelezettségek, további
(biztosítékok) nyújtási igényét,
1.3.9. tudomásul veszi, hogy a jelen faktorálási keretszerződés szerinti bármely
kötelezettségének a megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, mely
esetben a Faktor jogosult – ha az ilyen kötelezettség teljesítésére a Faktor
póthatáridőt szabott, akkor annak eredménytelen elteltét követően - elállni a
jelen faktorálási keretszerződéstől és az egyes számlakövetelések
megvásárlásától, illetve érvényesíteni a jelen keretszerződésben foglalt
jogosultságait,
1.3.10. vállalja, hogy eleget tesz a jelen Keretszerződés 6. számú mellékletében
meghatározott, tájékoztatási kötelezettségeinek, s az ezzel kapcsolatos
intézkedéseiről haladéktalanul és írásban tájékoztatja a Faktort.
2.

Szállító a jelen Keretszerződés hatálya alatt a Faktor által folyósított
vételárelőleg, a teljes vételár és annak jelen Keretszerződés szerinti járulékai
mértékéig készfizető kezességet és szavatosságot vállal arra vonatkozóan, hogy
 a követelés átruházható,
 a követelés jogszerű,
 a
szolgáltatás,
munkavégzés
teljesítésének
igazolása,
jegyzőkönyvvel vagy egyéb a Faktor által elfogadható módon
megtörtént,
 a számla még igazoltan, illetve a Szállító által kijelentetten
pénzügyileg nem teljesített,
 a Faktornak átadott számla teljesítési időpontja alapján még nem
esedékes, illetve nem járt le.

3.

Szállító köteles a Vevővel kötött szerződéseiben rögzíteni, vagy a Vevővel külön
nyilatkozatot aláíratni arra vonatkozóan, hogy a Vevő tudomásul veszi a Szállító
vele szemben fennálló számlakövetelésének Faktorra történő átruházását.

4.

Szállító szavatosságot vállal, hogy a megvásárlásra felajánlott számlákról és az
azok mellékletét képező, sorszámmal ellátott átvételi elismervényekről és
szállítólevelekről a jelen szerződés 7. sz melléklete szerinti összefoglaló listát
készít, és azokat telefaxon és postai úton is megküldi a Faktornak.

5.

A Vevőnek a Szállító felé történő teljesítése a jelen Keretszerződés hatálya alatt
nem joghatályos, ezért Szállító köteles 1 banki napon belül a Vevő téves
teljesítését az e-F@ktor Zrt. mellékelt Faktorálási Értesítésben (2.sz melléklet)
megjelölt pénzforgalmi jelzőszámú számlájára átutalni. Amennyiben Szállító
tárgyi követelés érvényesítése érdekében korábban inkasszót nyújtott volna be a
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Vevő ellen, úgy azt jelen megállapodás aláírását követően haladéktalanul köteles
visszavonni.

6. Faktor
6.1.

az egyes számlaköveteléseket a jelen Keretszerződésben foglaltak szerint
megvásárolja,

6.2.

amennyiben Vevő a fizetési határidő lejáratát követő 3 (három) naptári napon
belül nem vagy nem teljes mértékben egyenlített ki valamely esedékes
követelést vagy nem szerződésszerűen tesz eleget a jelen Keretszerződésben
meghatározott vagy abból következő bármely kötelezettségének:
a.)

Szállító – a Faktor írásbeli felhívására – köteles haladéktalanul
visszavásárolni a Faktor által megvásárolt számlaköveteléseket. A
visszavásárlásra tekintettel a Szállító a Faktor részére a követelés
vételárát, valamint a Faktor által a nyújtott faktorálási szolgáltatás
ellenértékét köteles megfizetni. A követelés, valamint a követeléssel
kapcsolatos minden igény és jogosultság, minden további intézkedés
nélkül, kizárólag a jelen pont szerinti fizetési kötelezettség Szállító
által történő hiánytalan teljesítését követően száll vissza Szállítóra. A
visszavásárlási kötelezettség miatt a Szállító a Faktor felé semmilyen
(megtérítési, kártérítési vagy egyéb) igénnyel nem élhet. Szállító
visszavásárlási kötelezettsége a Faktor jelen Keretszerződés alapján
keletkező követelése megtérítésének időpontjáig áll fenn.
Több számlakövetelés átruházása esetén - amennyiben a
visszavásárolandó követelések együttes vételára meghaladja a Szállító
által a visszavásárlási kötelezettség alapján ténylegesen teljesített
összeget - a Faktor jogosult eldönteni, hogy mely számla(k) vételárát
tekinti megfizetettnek.

b.)

Faktor jogosult érvényesíteni a Szállítóval szemben jelen
Keretszerződés IV. fejezetének 1.3.3. pontja szerint vállalt készfizető
kezességet.

7. A lejárt, de vissza nem vásárolt követeléseket a Faktor érvényesíthetőségig
nyilvántartja. A követelések behajtása során felmerült valamennyi költséget –
beleértve a követelés behajtása iránt tett intézkedések behajtása során felmerült
költségeket és kiadásokat is - Szállító köteles a Faktor részére megtéríteni.
8.

A IV. fejezet 6.2. pont alkalmazása esetén, ha a Szállító a Faktor írásbeli
felhívásának keltétől számított 3 (három) naptári napon belül nem tesz eleget a
fizetési kötelezettségének, a Faktor minden más fizetési megbízást megelőzően
jogosult a követelését és annak járulékait a Szállító bármelyik pénzintézetnél
vezetett bankszámlájával szemben, azonnali beszedési megbízással
érvényesíteni.
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9.

Faktor jogosult maga vagy megbízottja által bármikor betekinteni a Szállító
számviteli törvény szerinti nyilvántartásaiba és bizonylataiba, valamint a
Szállítóról, ügyfeleitől és az érintett hatóságoktól és igazságszolgáltatási
szervektől az adótitokra, banktitokra, értékpapír titokra és a biztosítási titokra is
kiterjedően információt kérni, az így megszerzett adatokat a jelen faktorálási
keretszerződés teljesítése céljából kezelni.

10.

Faktor bármely esetben jogosult egyoldalúan a Szállító számlakövetelés
átruházási igényét indoklás nélkül visszautasítani és a jelen faktorálási
Keretszerződés szerinti vételi ígéretét visszavonni vagy a már teljesített
átruházás ellenértékét visszakövetelni, valamint az egyes számlakövetelésektől
elállni.

11.

Ha a Faktor megítélése szerint szükséges, jogosult a Szállítótól a megvásárolt
számlakövetelés teljesítését biztosító mellékkötelezettségek (biztosítékok)
nyújtását igényelni.

V. Beszámítás
1.

Szállító felhatalmazza a Faktort, hogy Faktor a Szállító jelen Keretszerződés
alapján keletkező bármely fizetési kötelezettsége tekintetében - Szállító
előzetes értesítése nélkül a Ptk. 6:49-6:52.§ szerint - a Szállítóval szemben
esetlegesen fennálló fizetési kötelezettsége mértékéig beszámítással éljen.

2.

Amennyiben Vevő valamely fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz
eleget, illetve a Faktor érvényesítette a Szállító visszavásárlási kötelezettsége
iránti igényét, úgy Faktor jogosult az ezen követelésre fizetett vételár
(vételárelőleg), valamint a faktorálási szolgáltatás jelen Keretszerződés VI.
fejezetében foglaltak szerinti – meg nem fizetett - ellenértékének (faktordíj,
kamat, késedelmi kamat, egyéb díjak és költségek) - a Szállítónak a Faktor
által megvásárolt egyéb követeléseiből beérkező vételárral, illetve a Faktor
által fizetendő előleggel szembeni - közvetlen beszámítás útján történő
elszámolására.

3.

A visszavásárlás során a Faktor beszámítással élhet a jelen és bármely más, a
Faktor és a Szállító között létrejött szerződésből kifolyólag fennálló bármilyen
kötelezettségével szemben.
VI. Vételár, kamat, faktorálási díj, egyéb díjak, ellenérték

1. Vételár
1.1.

Az egyes követelések vételára a Vevő felé kibocsátott szállítói számlák
mindenkori bruttó ( ÁFÁ-val növelt) értékének felel meg, amelyet csökkenteni
kell a faktorálásra való átvétel idején ismert, szerződés alapján járó
engedményekkel és más, a Vevővel együttesen megállapított levonásokkal.

1.2.

A Faktor által fizetendő - a faktorálási szolgáltatás ellenértékével csökkentett vételár a Vevő fizetési teljesítése alapján, a Szállítói számla ellenértékének
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Faktorhoz történő beérkezésekor válik esedékessé. Faktor a vételárat, illetve az
előleg
összegével
csökkentett
vételárhátralékot
legkésőbb
az
esedékesség/fizetés napját követő 2. (második) banki napon átutalja a
Szállítónak.
1.3.

A Faktor a Vevő késedelmes fizetéséért nem tartozik felelősséggel.

2. A kamatláb meghatározása, kamat, késedelmi kamat
2.1.

A Szállító, mint Adós a folyósított vételárelőlegek után a tartozás
fennállásának időtartamára kamatot fizet. A Faktor 1 hónapos
kamatperiódusokra rögzíti a kamatlábat. A kamatperiódus az előleg
folyósításának napján kezdődik és 1 naptári hónapig tart. A következő
kamatperiódus első napján a Faktor újra 1 hónapos kamatperiódusokra rögzíti
a kamatlábat és ezt az eljárást folytatja a vételár előleg teljes befolyásáig. A
Faktor a kölcsön összege után az egyes kamatperiódusok első banki napjára
érvényes a Magyar Nemzeti Bank által közzétett 1 hónapos BUBOR fixing
alapú, euró esetén 1 hónapos EURIBOR alapú, az Adatlapon meghatározott
(1. sz. melléklet) mértékű kamatot számít fel.

2.2.

Az előleg után felszámított kamat megállapítása az alábbi képlet
alkalmazásával történik.
Kamat = előleg * kamatláb * n / 360
ahol n = azon napok száma, melyek az előlegfolyósítástól a számla
kiegyenlítéséig elteltek.

2.3.

Faktor a számla fizetési határidejét követően az általa, a jelen szerződés szerint
folyósított vételárelőleg után felszámított üzleti kamaton felül, a hatályos
Kondíciós Listájában közzétett érvényes késedelmi kamatot (jelenleg évi 8%)
is jogosult felszámítani.

2.4.

A kamat utólag, a faktorált számlán megjelölt fizetési határidővel egyidejűleg
esedékes. A kamatot és a késedelmi kamatot a Faktor a Vevő által teljesített
fizetésből jogosult levonni és az egyéb költségekkel is csökkentett vételár
fennmaradó részét köteles átutalni Szállítónak.

3.

Faktorálási díj
A Faktor tevékenységei és költségei ellenértékeként faktorálási díjat állapít
meg, amelynek mértékét az Adatlap tartalmazza. A faktorálási díj amennyiben az Adatlap eltérően nem rendelkezik - a Szállítónak fizetett
vételárból, illetve vételárelőlegből kerül levonásra.

4.

Bankköltség
A Faktor a megvásárolt követelések bruttó összegére vetítve az Adatlapon
feltüntetett mértékű bankköltséget számítja fel. A bankköltség a Szállítónak
fizetett vételárból (vételárelőlegből) ill. a maradványösszegből kerül
levonásra.
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5.

Vételárelőleg, előlegfizetés

5.1. A vételárelőleg a Faktor által az Adatlapon a jelen pontban foglalt feltételek
mellett meghatározott összeg.
5.2. A Faktor az Adatlapon az alábbiakat határozza meg:
- mely Vevőkkel szembeni és mely keretjogviszonyból származó számlákat
vásárolja meg,
- Vevőnként legfeljebb milyen mértékű lehet az egy időben a Faktor által
megvásárolt, ill. faktorált számlák együttes vételára
- milyen mértékű lehet maximálisan az előleg, a bruttó számlaértékhez
viszonyítva feltéve, ha a számlával szemben egyéb beszámításra, levonásra
nem kerül sor.
- egyidejűleg összesen milyen mértékű előleget biztosít a Faktor a Szállítónak
(szállítói limit).
5.3. A Faktor üzleti kockázatának megnövekedése esetén jogosult az előlegfizetéstől
elállni, különösen, ha a Szállító vagy a Vevő vagy bármely más szerződéses
kötelezett érdekkörében, olyan lényeges változás áll be, amely alapján jelen
keretszerződés azonnali hatályú felmondásnak lenne helye.
5.4. A jelen keretszerződés alapján Szállítónak kifizetett előleg mértéke kizárólag a
Faktor egyedi – a Faktor vonatkozó belső szabályzatai alapján feljogosított
testület döntésével megegyező – döntés esetén térhet el az Adatlapon
meghatározott mértéktől.
6.

A faktorálási szolgáltatás ellenértéke
A faktorálási szolgáltatás ellenértéke az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
Faktorálási díj + faktorkamat + késedelmi kamat + bankköltség + egyéb díjak és
költségek együttes összege az ügylet devizanemében kifejezve.
VII. Hitelbiztosítással biztosított követelések

1.

Faktor a Szállítótól
hitelbiztosítást kötni.

2.

A hitelbiztosítással biztosított követelések tekintetében jelen szerződés IV/1.3.3.
pontjában meghatározott szerződéses kezességből eredő jogok, valamint a
szerződés IV/6.2. pontjában meghatározott visszkereseti jog (a szállító
visszavásárlási kötelezettségéből eredő jogok) a biztosítási védelem
fennállásától függő hatállyal, csak akkor illetik meg Faktort, ha a követelés
bármely okból nem esik biztosítási védelem alá, illetve, ha a biztosítási védelem
bármely okból megszűnik. Ez a Faktornak a jelen szerződés IV.1.3.3. pontjában
vállalt szállítói kezesi kötelemből eredő jogát nem érinti. Ha a biztosító által
teljesített fizetés a hitelbiztosítással biztosított követeléseket teljes egészében
nem fedezik, a fennmaradó részre vonatkozóan Faktor jogosult a szerződéses
szállítói kezesi kötelemből eredő jogával, illetve visszkereseti jogával élni.

3.

megvásárolt

követelések

biztosítására

jogosult

A Szállító tudomásul veszi, hogy a Faktor felé semmilyen követelést nem
támaszthat azon a címen, hogy a Faktor a Szállítótól megvásárolt követeléseket
hitelbiztosítással biztosította.
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4.

Káresemény bekövetkezése esetén a hitelbiztosító által az adott vevővel
szemben fennálló követelésekre a Faktornak kifizetett kárfizetés összegét az
érintett szállítók követeléseinek arányában osztja fel a Faktor az egyes szállítók
között, és az így felosztott kárfizetési összeget a vevői teljesítéssel azonos
módon számolja el.

5.

A Szállító által visszavásárolt követelések tekintetében a hitelbiztosítási
fedezettség a visszavásárlással egyidejűleg megszűnik.
VIII. Lebonyolítás, elszámolások

1. A Szállító a Faktor rendelkezésére bocsátja a 7. sz. melléklet szerinti Vételárelőleg
folyósítási kérelmet, a Vevőnek közvetlenül megküldött, III. fejezet 2.3. pont
szerinti záradékszöveggel ellátott azon számlák másolatát, amelyekre előleget kér.
A Szállító a Faktor rendelkezésére bocsátja továbbá a számlakövetelést
alátámasztó teljesítési igazoló dokumentáció (áruátvételi tanúsítvány,
teljesítésigazolás, stb.) másolati példányait is. A Szállító köteles biztosítani, és
szavatosságot vállal azért, hogy a jelen keretszerződés hatálya alá tartozó
Vevő(vel)kkel kötött szállítási szerződésekből mindig az érvényes és hatályos
példány álljon a Faktor rendelkezésére.
2. A Faktor ellenőrzi a számlák alaki megfelelését és a rendelkezésre álló keret
nagyságát. Ha a benyújtott számla megfelel a jelen keretszerződés feltételeinek, a
Faktor a számlákat nyilvántartásba veszi.
3. A keretszerződés szerinti valamennyi dokumentáció megléte esetén, valamint az
Adatlapon meghatározásra kerülő Vevő tekintetében a Faktor vállalja, hogy
legkésőbb a dokumentumok hiánytalan kézhezvételét követő 2. banki napon – a
jelen keretszerződésben foglaltak szerinti beszámítással korrigált – az Adatlapon
meghatározott mértékű előleget a Szállítónak átutalja.
4. A Faktor a számlakövetelést alátámasztó dokumentumokat – eltérő megállapodás
hiányában – eredeti példányban fogadja el. Ebből a szempontból másolati
példánynak minősül a telefaxon, Interneten és egyéb elektronikus úton továbbított
dokumentum.
5. A Szállító, a jelen szerződés aláírásával büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti
és szavatol azért, hogy a Faktornak másolatban átadott dokumentumok az
eredetivel megegyeznek és azok tartalma a valósággal megegyező.
6. A Faktor a befogadott számlákról, a kifizetett vételárelőlegekről, a felszámított
kamatokról, a faktordíjról és egyéb díjakról, a vevői teljesítésekről tételes
nyilvántartást vezet, és minden pénzügyi eseményt követően kettő munkanapon
belül tájékoztatja Szállítót. A tájékoztatás történhet postán, telefaxon, elektronikus
adathordozón, valamint Interneten keresztül is.
7. A Faktor bankszámlájára befolyó pénzösszegek azonosítása érdekében a Szállító
köteles a Faktorral együttműködni és az azonosításra alkalmas dokumentumokat
haladéktalanul a Faktor részére eljuttatni. A Faktor a Vevő(k)től befolyó
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pénzösszegek tekintetében jogosult a választása szerinti számlakövetelés
kiegyenlítésére, akár más Vevővel szembeni követelésről is legyen szó. A
Faktornak ez a joga akkor is megvan, ha a számla pénzügyi teljesítése még nem is
esedékes.
IX. Nyilvántartásba vételi kötelezettség
Faktor köteles a faktorálás tényét és az adós személyét a hitelbiztosítéki
nyilvántartásba bejegyezni. Nyilvántartásba vétel hiányában a követelés az
engedményezés ellenére nem száll át a faktorra, és a faktort a követelésen olyan jogok
illetik meg, mint azt a zálogjogosultat, akinek a követelésen alapított zálogjogát nem
jegyezték be a hitelbiztosítéki nyilvántartásba. A hitelbiztosítéki nyilvántartásra a
hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2003. évi CCXXI. törvény rendelkezései az
irányadóak.
X. Egyéb kötelezettségek
1.

Faktornak joga van arra, hogy maga vagy megbízottja által bármikor
betekinthessen a Szállító könyveibe. A Szállító köteles minden tárgyév május 31ig az előző évi, a magyar számviteli törvénynek megfelelő mérleg- és eredménykimutatását a Faktornak bemutatni, ennek elmaradása esetén a Faktor azonnali
hatállyal felmondhatja a szerződést.

2.

A Szállító feljogosítja a Faktort arra, hogy a Szállítóról információt kérjen,
különösen a pénzügyi hatóságok, bíróságok, más hatóságok, biztosító társaságok
aktáiba történő betekintése által, vagy más írásos vagy szóbeli módon.

3.

A Szállító köteles a Faktornak 3 (három) munkanapon belül bejelenteni, ha a
szerződésben szereplő bármely adata megváltozott.

4.

Amennyiben


a Vevő ellen, illetve olyan társaság ellen, ahol a Vevő felelőssége
korlátlan - ezáltal a társaság tartozásaiért, akár korlátlanul felel - vagy
a Szállító ellen követelés érvényesítése iránt fizetési meghagyásos
eljárás, polgári per, végrehajtási záradékolás iránti eljárás, adó-, illeték
vagy más adó módjára behajtható követelés beszedésére irányuló, vagy
egyéb végrehajtási, csőd- vagy felszámolási eljárás indul és ezáltal, a
Faktor valószínűsíti, hogy a megvásárolt követelések visszafizetésének
lehetősége veszélyeztetve látszik vagy vagyoni helyzete oly mértékben
romlik, hogy az veszélyezteti a követelés teljesítését.



a Szállító, vagy bármely Vevő ellen olyan büntető, büntetésvégrehajtási eljárás indul, amely alapján a Faktor valószínűsíti, hogy a
megvásárolt követelések visszafizetésének lehetősége veszélyeztetve
van Szállító vagyoni helyzetének lényeges romlása vagy a fedezet
elvonására
irányuló
magatartása
veszélyezteti
megtérítési
kötelezettségének a teljesítését;



a Szállító a Faktort valótlan tények közlésével, releváns tények, adatok
elhallgatásával, a valóságnak meg nem felelő adatok szolgáltatásával
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szándékosan megtévesztette vagy tévedésben tartotta, vagy erre
kísérletet tett a fizetőképességére és az átruházott követelés jogi
helyzetére vonatkozó vizsgálatot akadályozza;


a Szállító a Faktorral szemben fennálló, más szerződésből eredő
pénzfizetési kötelezettségét vagy egyéb kötelezettségét nem
szerződésszerűen teljesíti



a Szállító jelen Keretszerződésben szereplő lényeges kötelezettségét
megszegi,

úgy a Szállítónak jelen szerződés IV fejezet. 6.2. a.) pont szerint visszavásárlási
kötelezettsége keletkezik, illetve a jelen keretszerződést a Faktor azonnali
hatállyal felmondhatja.
5.

A jelen Keretszerződés bármely okból történő azonnali hatályú felmondása
esetén a Szállítónak a Faktorral szembeni valamennyi, jelen keretszerződésből
eredő fizetési kötelezettsége azonnal, egy összegben esedékessé válik.

XI. A szerződés megszűnése
1.

Szerződő Felek jelen szerződést határozatlan időre kötik. A Szállító a
szerződést bármikor felmondhatja, ezen jogát érvényesen csak arra a napra
gyakorolhatja, amikor a Faktor által megvásárolt számlaköveteléseire kapott
előleget, annak kamatait, a faktorálási szolgáltatás ellenértékét megfizette,
valamint a faktorálásból eredő egyéb kötelezettségeit maradéktalanul
teljesítette. A Faktor a jelen szerződést – azonnali hatályú felmondási esetét
kivéve - 30 (harminc) napos felmondási idővel mondhatja fel.

2.

A Szállító az Adatlapon szereplő Vevők felé nem kezdeményezheti az
engedményezés visszavonását kivéve, ha ahhoz a Faktor, előzetes egyedi
döntését követően, kifejezetten és írásban hozzájárul.

XII. Egyéb rendelkezések
1. Faktor az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései
értelmében az előző havi teljesítésekről havonta egy alkalommal, gyűjtő
számlát állít ki.
2. Jelen Keretszerződést Felek kizárólag közös megegyezéssel, írásban
módosíthatják.
3. A Szállító fizetési kötelezettségei szempontjából teljesítés időpontjának az az
időpont minősül, amikor a Szállítónak a hitelintézetnél vezetett
bankszámlájáról a beszedés megtörtént, vagy átutalás esetén az összeg a
Faktor bankszámláján jóváírásra került, készpénzes befizetés esetén pedig,
mikor az összeg a Faktor pénztárába befizetésre került.
4. A Szállító tudomásul veszi, hogy a Faktor a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló, korábban hatályos 1996. CXII. számú törvény kötelező
rendelkezései alapján, a BISZ Központi Hitelinformációs Zrt.-n keresztül
csatlakozott egy, a hitelintézetek által létrehozott és üzemeltetett, hiteladósokra
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vonatkozó központi hitelintézeti hitelinformációs rendszerhez (Központi
Hitelinformációs Rendszer továbbiakban: KHR , régi neve:BAR). A KHR
üzemeltetése, részére történő adatszolgáltatás, illetve az adatok lekérdezése
nem jelenti a banktitok-, üzleti titok sérelmét. A Szállító tudomásul veszi, hogy
a jelen keretszerződésből eredő kötelezettségeit és esetleges mulasztására
vonatkozó adatait a Faktor által a KHR adatbankjában nyilvántartásra kerül, és
ezzel kapcsolatosan a rendszerhez csatlakozott hitelintézetek adatokat
kérhetnek le.
5. A Faktor jogosult a Szállítónak és a Vevőknek, mint kötelezetteknek a
faktorálási kérelemben és az ahhoz kapcsolódó dokumentumokban, valamint
egyedi szerződésekben foglalt személyes adatait ellenőrizni.
6. Jelen Keretszerződés aláírásával egy időben a Szállító a jelen
Keretszerződésben, valamint mellékleteiben meghatározott dokumentumokat,
nyilatkozatokat szabályszerűen aláírva köteles átadni a Faktornak.
7. A Szállító tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy Faktor a jelen
Keretszerződésből eredő követeléseit harmadik személyre engedményezze
(átruházza), valamint hogy a Faktor ebből a célból tárgyalásokat folytasson és
a követelésekre vonatkozó valamennyi releváns információt, adatot és
dokumentumot harmadik személynek kiszolgáltassa.
8. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szállító esetleges
szerződésszegése esetén a Szállító köteles a Faktornak a jogérvényesítés
költségét - így amennyiben a Faktor megbízottat vesz igénybe követelése
érvényesítésére, úgy annak költségeit, a biztosítékok igénybevételével
kapcsolatos valamennyi költséget ( pl.: a jel- és vagy zálogjog
érvényesítésének költségét, a zálogtárgy, vagy más biztosítékul szolgáló dolog
birtokbavételével, őrzésével, kezelésével, illetve értékesítésével kapcsolatban
felmerülő költségeket), a perköltséget, ügyvédi végrehajtói munkadíjat stb., a
törvényi rendelkezéseknek megfelelően viselni.
9. Felek megállapodnak abban, hogy a Faktor által megvásárolt számlakövetelés
és járulékai mindenkori összegének megállapítása szempontjából a Faktor
üzleti könyvei az irányadóak, kivéve, ha azok bizonyíthatóan tévesek.
10. Jelen keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Faktor
Üzletszabályzata és egyéb vonatkozó szabályzatai, a Polgári törvénykönyv, a
Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.
törvény, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV.
törvény és a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB
rendelet és más a pénzügyi vállalkozásokra és ügyfeleikre vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
11. Felek kijelentik, hogy a jelen keretszerződést elolvasták és, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt írják alá. A Szállító (készfizető kezes) kijelenti(k),
hogy a Faktor Üzletszabályzatát ismeri és magára nézve kötelezőnek elismeri.
12. Felek törekednek arra, hogy az esetlegesen felmerülő nézeteltéréseiket
egyességgel rendezzék. A Felek - a közöttük felmerült esetleges jogvita
esetére, alávetik magukat a Faktor székhelye szerint – illetékes bíróság
kizárólagos illetékességének.
A Szállító aláírása a jelen Keretszerződés egy eredeti példányának átvételét, továbbá
az Üzletszabályzat általa történt megismerését igazolja.
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Budapest, 2017. ………………...

……………………………….

……………………………….

Szállító

e-F@ktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt.
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