HIRDETMÉNY
Termelőeszköz Nyíltvégű-, Zártvégű Pénzügyi Lízing és Kölcsön Üzletszabályzatok
módosításáról
Érvényes: 2021. október hónap 14. napjától, visszavonásig

Tekintve, hogy a Merkantil Bank Zrt. követelései végrehajtási eljárásban történő érvényesítése során
az önálló bírósági végrehajtókkal való elektronikus kapcsolattartáshoz szükséges, az e-Jogsegéd
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1135 Budapest, Kisgömb utca 6/1.) által
üzemeltetett kiszervezett tevékenység igénybevétele szükségtelenné vált, mivel ezen tevékenységet a
Merkantil Bank Zrt. az e-Papír” szolgáltatás útján végzi, a megszűnt kiszervezett tevékenységre
kiterjedően az Üzletszabályzatok módosítása vált szükségessé.
A Merkantil Bank Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.
törvény 271.§ (1) bekezdése alapján közzéteszi a módosítással egységes szerkezetbe foglalt
-

MTZ-2101 számú Termelőeszköz zártvégű pénzügyi lízing Üzletszabályzatát
MTN-2101 számú Termelőeszköz nyíltvégű pénzügyi lízing Üzletszabályzatát
MTH-2001 számú Termelőeszköz-kölcsön Üzletszabályzatát,

melyek az ügyfél számára nem kedvezőtlenül egyoldalúan módosításra kerültek akként, hogy azokból
az alábbi rendelkezés törlésre került:
„10.Kiszervezett tevékenységek
1. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 35/C. § (2) alapján a Bank a követelései
végrehajtása során a kapcsolattartást elektronikus kézbesítési rendszer igénybevételével köteles
bonyolítani. A kézbesítési rendszerrel való kommunikációhoz szükséges elektronikus interfész
üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységet a Merkantil Bank Zrt. kiszervezte, így az üzenetek
titkosításával, nyilvántartásával, küldésével, fogadásával, a hozzá tartozó feladó/tértivevények
kezelésével, az aláírással és időbélyegzéssel, továbbá az üzenettárolással az e-Jogsegéd Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1135 Budapest, Kisgömb utca 6/1.)-t bízta meg.”
A fentiek következtében a hivatkozott Üzletszabályzatok 10. pontja a következőkre módosult:

„10. Kiszervezett tevékenységek
1. A Bank az irattározást igénylő iratok tárolásával, selejtezésével és az irattári anyagok
megsemmisítésével kapcsolatos tevékenységet kiszervezte. Az iratok bértárolásával, selejtezésével,
valamint az irattári anyagok megsemmisítésével az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.)-t
bízta meg.
2. A Bank a jegybanki információs rendszerhez a hitelügyletek egyes adataira vonatkozóan teljesítendő
adatszolgáltatási kötelezettségről 35/2018. (XI. 13.) MNB rendelet alapján az adatszolgáltatás egyes
tevékenységeit kiszervezte és ezekkel a tevékenységekkel az OTP Bank Nyrt.-t (1051 Budapest, Nádor
u.1.) bízta meg.
3. A Bank az informatikai rendszereiben generált postai levélküldemények nagytömegű előállítását,
postai kiküldésre való előkészítését (nyomtatás, borítékolás), és a borítékolt küldemények postai
feladását, továbbá egyéb nyomdai feladatok elvégzését kiszervezte. A megszemélyesített küldemények
nagy tömegű előállításával, szállításával és postázásával a Bank az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest,
Nádor u. 16.)-t bízta meg.
4. A Bank a bizalmas iratok megsemmisítésével kapcsolatos tevékenységet kiszervezte. Az iratok
gyűjtésével, szállításával és megsemmisítésével a REISSWOLF BUDAPEST Adat- és
Dokumentumkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (1097 Budapest, Illatos út 6.) -t bízta meg.”
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A jelen hirdetmény közzétételével egyidejűleg hatályát veszti
- a 2020.05.14 napjától hatályos MTH-2001 számú Termelőeszköz-kölcsön Üzletszabályzat,
- a 2021. január 11. napjától hatályos MTN-2101 számú Termelőeszköz nyíltvégű pénzügyi lízing
Üzletszabályzat, valamint
- a 2021. január 11. napjától hatályos MTZ-2101 számú Termelőeszköz zártvégű pénzügyi lízing
Üzletszabályzat;
és helyükbe a jelen Hirdetmény közzétételével egyidejűleg
- a 2021. október hónap 14. napjától hatályos MTH-2001 számú Termelőeszköz-kölcsön
Üzletszabályzat,
- a 2021. október hónap 14. napjától hatályos MTN-2101 számú Termelőeszköz nyíltvégű
pénzügyi lízing üzletszabályzat valamint
- a 2021. október hónap 14. napjától hatályos MTZ-2101 számú Termelőeszköz zártvégű
pénzügyi lízing Üzletszabályzat
elnevezésű Üzletszabályzatok lépnek.
A jelen hirdetmény közzétételével egyidejűleg hatályát veszti
- a 2020.05.14 napjától hatályos MTH-2001 számú MTH-2001 számú Termelőeszköz Kölcsön
Általános Szerződési Feltételek,
- a 2021. január 11. napjától hatályos MTN-2101 számú Nyíltvégű Pénzügyi Lízingszerződés
Termelőeszköz Általános Lízingfeltételek, valamint
- a 2021. január 11. napjától hatályos MTZ-2101 számú Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés
Termelőeszköz Általános Lízingfeltételek
és helyükbe a jelen Hirdetmény közzétételével egyidejűleg
-

a 2021. október hónap 14. napjától hatályos MTH-2001 számú Termelőeszköz Kölcsön
Általános Szerződési Feltételek,
- a 2021. október hónap 14. napjától hatályos MTN-2101 számú Nyíltvégű Pénzügyi
Lízingszerződés Termelőeszköz Általános Lízingfeltételek, valamint
- a 2021. október hónap 14. napjától hatályos MTZ-2101 számú Zártvégű Pénzügyi
Lízingszerződés Termelőeszköz Általános Lízingfeltételek
elnevezésű általános szerződési feltételek lépnek azzal, hogy azok tartalma megegyezik a hatályát
vesztett általános szerződési feltételeknek.
Közzététel: 2021. október hónap 14. napja
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