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Péntech Solutions Kft. Valamennyi pénzügyi szolgáltatás közvetítését 

megelőző általános tájékoztatás (53/2016. NGM rendelet szerint) – MINTA 

 

 

Cégnév: 
 

Péntech Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely és levelezési cím: 
 

1125 Budapest, Istenhegyi út 33. C. ép. 

Cégjegyzékszám: 
 

01-09-338535 

Adószám: 
 

26674119-2-43 

Jogállás: 
 

A 2013. évi CCXXXVII. törvény szerinti függő ügynök, 
mely a pénzügyi szolgáltatás közvetítését ügynöki 
tevékenységként egy pénzügyi intézmény pénzügyi 
szolgáltatása vonatkozásában végzi. 

Felügyeleti hatóság: 
 

Magyar Nemzeti Bank 

Ellenőrizhető felügyeleti 
nyilvántartás elérhetősége: 
 

https://alk.mnb.hu/bal_menu/ 
piaci_szereplok/nyilvantartasok/penz_kozv_lekerdezo 

Pénzügyi intézmény, akinek a 
megbízásából, a javára és érdekét 
képviselve eljár: 
 

iCREDIT Hungary Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

Díjazás pénzügyi szolgáltatás 
közvetítéséért: 

A Péntech Solutions Kft. a pénzügyi  szolgáltatás  
közvetítéséért (a pénzügyi szolgáltatási szerződés 
megkötéséért) közvetítői  díjazásban részesül, melyet  
kizárólag a megbízó pénzügyi intézménytől fogadhat el 

Díjazás pénzügyi szolgáltatásnak 
nem minősülő szolgáltatásért: 

Pénzügyi szolgáltatásnak nem minősülő szolgáltatásért 
a Péntech Solutions Kft. az ügyfél részére ellenértéket 
nem számít fel. 

Megbízó pénzügyi intézménytől 
kapott közvetítői díj: 

A Péntech Solutions Kft. pénzügyi szolgáltatás 
közvetítéséért a megbízó pénzügyi intézmény részéről 
közvetítői díjban részesül 

Megbízó pénzügyi intézménytől 
kapott közvetítői díj, ha összege 
ismert: 
 

 
---------------------------------------------------------- 

Megbízó pénzügyi intézménytől 
kapott közvetítői díj, ha nem 
ismert a tájékoztatás 

A Péntech Solutions Kft. nem végez jelzáloghitel 
közvetítést 
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időpontjában (jelzáloghitel 
közvetítése esetén): 
 

Hiteltanácsadás: A Péntech Solutions Kft. NEM nyújt a 2013. évi 
CCXXXVII. törvény 6. § (1) 42.a pont szerinti 
hiteltanácsadást. 

Panasz kezelése A Péntech Solutions Kft. a közvetítői tevékenységével 
kapcsolatos panaszt a panasz@pentech.hu e-mail 
címen, a +3612000609-es telefonszámon, illetve 
postai levélben a 1125 Budapest, Istenhegyi út 33. C. 
ép címen fogadja. A beérkezett panaszra a Péntech 
Solutions Kft. ésszerű időn belül, de lehetőleg 30 
napon belül válaszol. Amennyiben az ügyfél 
fogyasztónak minősül, abban az esetben fordulhat 
panaszának elutasítása esetén a Pénzügyi Békéltető 
Testülethez, a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi 
Fogyasztóvédelmi Központjához, valamint a polgári 
perrendtartás szabályai szerint bírósághoz, 
amennyiben nem minősül fogyasztónak, abban az 
esetben panaszának elutasítása esetén a polgári 
perrendtartás szerint polgári bírósághoz fordulhat. 

 

 

 
Kelt: ……………………………….. 

 

ügyfél aláírása 
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