ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályba lépés időpontja: 2014. szeptember 1.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), a Szolgáltatási megrendelőlap és annak
mellékletei alapján a Magyar CégMinősítő Zrt. (a továbbiakban: MCM) szolgáltatást nyújt az
Ügyfélnek.
1.

Fogalmak

MCM: Magyar CégMinősítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely:1022 Budapest, Bimbó
út 29., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045815, adószám: 14110645-2-43, e-mail: info@cegminosito.hu,
telefonszám: +36 (1) 268-0000, fax: honlap: www.cegminosito.hu) a jelen szolgáltatási jogviszonyban
a szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság.
Megrendelő: az MCM szolgáltatását szerződéssel igénybe vevő gazdasági társaság, aki nem minősül
fogyasztónak.
Szolgáltatási megrendelőlap: ezen okirat tartalmazza a felek közötti jelen szerződés létrejöttéhez és
folyamatos üzleti kapcsolatához szükséges adatait, a megrendelt szolgáltatásokat és azok díjait, a
szerződéses jogviszony időtartamát és mindazt az egyéb feltételt, amit a felek külön rögzíteni
szeretnének.
Szerződés: a felek közötti jogviszony, amit a Szolgáltatási megrendelőlap, a jelen ÁSZF és a
Mellékletek szabályoznak egymás elválaszthatatlan részeiként.
Szolgáltatás: az MCM tulajdonában álló szoftverek és módszerek alkalmazásával a Megrendelő
egyszeri és/vagy folyamatos jogi, gazdasági átvilágítás, amelynek célja Megrendelő aktuális cégjogi,
gazdálkodási helyzetének megállapítása, továbbá rendszeres monitoring szolgáltatások ellátása
Megrendelő részére. Az szolgáltatások részletes bemutatását a Termékismertető(k) tartalmazzák.
Első átvilágítás vagy Minősítés: a Megrendelő egyszeri első alkalommal történő aktuális cégjogi,
gazdálkodási helyzetének megállapítása.
Minősített Monitoring: a Megrendelő folyamatos cégjogi, gazdálkodási helyzetének megállapítása.
2.

A Szerződés időtartalma

A Megrendelő és az MCM a Szolgáltatási megrendelőlapon rögzített időtartamra kötik a Szerződést.
A szolgáltatás lehet egyszeri vagy időszakos (havi, negyedéves, féléves).
A Megrendelő vállalja, hogy a határozott időre létrejött szerződést ezen időszakon belül nem mondja
fel. A szolgáltatási jogviszony létrejöttének kezdeti időpontja a Szolgáltatási megrendelőlap
aláírásának napja.
Amennyiben a Megrendelő nem jelzi írásban (ajánlott levélben) az MCM felé legkésőbb a szerződés
megszűnését megelőző 30 nappal korábban, hogy a Szolgáltatási megrendelőlapon rögzített
szolgáltatás(oka)t a Szerződés lejártát követően nem kívánja igénybe venni, a Szerződés
automatikusan meghosszabbításra kerül ugyanakkora időtávra, mint az eredeti Szerződés. Kétség
esetén a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Szerződés ilyen felmondását határidőben és írásban
eljuttatta az MCM-hez.
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3.

A Szerződés tárgya

A Megrendelő az MCM-től a Szolgáltatási megrendelőlap aláírásával a Szolgáltatási megrendelőlapon
rögzített – a 1. sz. melléklet szerinti Kondíciós listában feltűntetett díjak melletti – szolgáltatás
csomagját/csomagjait rendeli meg.
4.

4. Az MCM teljesítése

A MCM a Szerződésben vállalja, hogy a Megrendelő által, a MCM részére megküldött adatokból,
információkból, és dokumentumokból – a megrendelt szolgáltatás csomagnak megfelelő Monitoring
jelentést készít a Megrendelő által megrendelt időközönként és azt a Megrendelő által a megjelölt
címzettek (a továbbiakban: Elfogadó Partnerek) e-mail címeire továbbítja.
Az MCM a Monitoring jelentéseket az Elfogadó Partnereknek a Megrendelő adatküldését követően
küldi meg.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Monitoring jelentések elkészítésének és az Elfogadó
Partnereknek való megküldésének határideje a Megrendelő hiányos vagy meg nem valósuló
adatküldése, késedelmes teljesítése, illetve nem teljes körűsége miatt változhat, de akár el is
maradhat.
Az Első átvilágítást vagy Minősítést a Minősített Monitoring díjait, továbbá egyéb költségeket a
mindenkor hatályos ÁSZF 1. sz. mellékletben rögzített Kondíciós lista tartalmazza.
Megrendelő jogosult az Első átvilágítást vagy Minősítést és a Monitoring jelentéseket más partnerei,
hitelezői, szállítói felé korlátozás nélkül továbbítani. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az Első
átvilágítás vagy Minősítés, továbbá a Monitoring jelentés tartalmát akkor lehet az MCM által
kiállítottnak tekinteni, ha azokat a MCM a Megrendelőnek vagy az Elfogadó Partnereknek maga küldi
meg. A Megrendelő vagy bárki más által továbbított Első átvilágítás vagy Minősítés, továbbá
Monitoring jelentések tartalmáért az MCM nem felel. A Megrendelő jelen szerződés aláírásával
kötelezettséget vállal arra, hogy az Első átvilágítást vagy Minősítést, továbbá a Monitoring
jelentéseket kizárólag az MCM-en keresztül hozza bármelyik harmadik fél tudomására.
5.

A Szerződés teljesítésének technikai feltételei

Az MCM kijelenti, hogy rendelkezik a Szerződés teljesítéséhez szükséges hardver és szoftver
feltételekkel.
A Szerződés teljesítéséhez szükséges Megrendelő általi adatküldés
A Megrendelő vállalja, hogy a megrendelt szolgáltatás(ok) teljesítéséhez szükséges adatokat,
információkat és dokumentumokat az 2. sz. mellékletben rögzített határidők mellett, ott
megállapított rendszerességgel és módon juttatja el az MCM-nek. A Megrendelő a Szerződésben
előírt illetve mellékleteiben részletezett adatszolgáltatásai során köteles a valóságnak
maradéktalanul megfelelő adatokat, információkat és dokumentumokat szolgáltatni. Az MCM nem
vizsgálja a neki megküldött adatok és információk helyességét, ezért az esetlegesen valóságnak nem
megfelelő adat feldolgozása során keletkező valótlanságot is tartalmazó Első átvilágítás, Minősítés
vagy Monitoring jelentés felhasználásából származó károkért nem felel.
A Megrendelő köteles az általa megküldött adatokat és információkat vírusmentes és az MCM által
használható módon (pl.: olvashatóság, megnyithatóság) biztosítani.
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Az MCM fenntartja a jogát arra vonatkozóan, hogy a Megrendelő adatküldésével és a Megrendelő,
illetve a megjelölt Elfogadó Partnerek tájékoztatására alkalmazott e-mail küldések helyett a
későbbiekben más – minimum a korábbiaknak megfelelő biztonsági szintű – technológiát is
alkalmazhasson. A technológia megváltozásáról és annak paramétereiről az MCM a változás beálltát
megelőzően minimum 30 nappal korábban írásos tájékoztatást küld a Megrendelőnek.
6.

Számlázás és pénzügyi teljesítés

A Megrendelő a Szerződés aláírásával elfogadja, hogy az MCM által nyújtott egyszeri, illetve
rendszeres szolgáltatás(ok) teljesítésével azonos időben az MCM számlát állít ki, amelyben az MCM a
szolgáltatás elvégzésétől számított 8 (nyolc) napos fizetési határidőt állapít meg.
A szolgáltatások teljesítése után kiállított számlákat az MCM elektronikus, illetve postai úton is
kézbesítheti a Megrendelőnek. Az elektronikus számlaküldés a Megrendelő által a Szolgáltatási
megrendelőlapon megadott e-mail címre történik. Amennyiben a megadott e-mail címre történő
számlaküldés sikertelen, az MCM postai úton küldi meg a kiállított számlát a Megrendelő
székhelyére.
A Megrendelő elfogadja, hogy pénzügyi teljesítés hiánya esetén az MCM felszólítást küld részére,
továbbá késedelmi kamatot számít fel, amely a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének
megfelelő, késedelmes napok számára vetített éves időarányos összeg.
7.

Marketing eszközök használata

a.

Logó használati jogosultság

Az MCM hozzájárul ahhoz, hogy általa elektronikus formában megküldött logó(ka)t a Szerződés
időbeli hatálya alatt a Megrendelő honlapján feltüntesse.. A Megrendelő általi jogosulatlan logó
használatot (különösen: szerződés lejárata után, illetve a szerződés esetleges felmondását követően)
az MCM kifejezetten megtiltja. Az MCM jogosult ellenőrizni a logó használatát.
b.

Matrica használati jogosultság

Az MCM hozzájárul ahhoz, hogy a Szerződés időbeli hatálya alatt a Megrendelő székhelyén,
telephelyein, és üzlethelységeinek bejáratánál – jól látható helyen – elhelyezze az MCM által átadott
matricá(ka)t. A Megrendelő általi jogosulatlan matrica használatot (különösen: szerződés lejárata
után, illetve a szerződés esetleges felmondását követően) az MCM kifejezetten megtiltja. Az MCM
jogosult ellenőrizni a matrica használatot.
8.

A Szerződés, illetve mellékleteinek módosítása

A Megrendelőnek lehetősége van a Szerződés, illetve mellékleteinek alábbi esetekben történő
módosítását, kiegészítését kezdeményezni:
-

további, MCM általi szolgáltatások igénybe vétele (upgrade) esetén,
az a Megrendelő és az Elfogadó Partnerek Monitoring jelentések címzettjeként beállított
e-mail címeinek módosítása esetén,
a Megrendelő adatainak, honlapjának, megváltozása esetén,
a logó használat helyének megváltoztatása esetén,
a matrica használat helyének megváltoztatása esetén,
az elsődleges és másodlagos kapcsolattartók változása esetén.
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A Szerződés, illetve mellékleteinek módosítását a Megrendelőnek írásban (postai úton) kell
kérelmezni az MCM-től. A kérelemnek tartalmaznia kell minden, a Megrendelőre és annak
képviseletére jogosult személyére vonatkozó adatot, illetve a kérelem mellé a Megrendelőnek
csatolnia kell egy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és aláírási címpéldányt is.
A kérelmet az MCM 15 napon belül elbírálja és értesíti a Megrendelőt a további teendőkről, illetve a
Szerződés személyesen történő módosításának időpontjáról és helyéről.
Az MCM jogosult a jelen ÁSZF-et és a Kondíciós listát 30 napos határidővel egyoldalúan módosítani,
amely módosításról a Megrendelőt az MCM honlapján tájékoztatja. Amennyiben a Megrendelő a
módosítással kapcsolatban annak hatályba lépéséig írásban (ajánlott levél) nem nyilatkozik, akkor a
módosításokat úgy kell tekinteni, hogy a megrendelő azt elfogadta.
9.

Az MCM által alkalmazott felszólítások

Az MCM alábbi esetekben jogosult a Megrendelőnek felszólító levelet küldeni hiányos, illetve
elmaradt teljesítés miatt:
-

a Megrendelő hiányos, egymásnak ellentmondó vagy technikai okok miatt nem
értelmezhető (pl.: olvashatatlan szöveg, jelszóval védett szöveg) adatküldése,
a Megrendelő adatküldésének elmaradása,
a Megrendelő pénzügyi teljesítésének elmaradása.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a felsorolt esetekben kiállított felszólításokat az MCM
elektronikus, illetve postai úton is kézbesítheti a Megrendelőnek. Az elektronikus felszólítások
megküldése a számlák kézbesítésére megadott e-mail címre történik. Az elektronikus módon
kézbesíthetetlen felszólítások megküldésére a számlaküldésre vonatkozó szabályok az irányadók.
Az MCM a felszólítások elkészítésének ügyintézési díjaként – felszólításonként – felszólítási díjat
számol fel. A felszólítások ügyintézési díjának megfizetésére az MCM 8 (nyolc) napos fizetési
határidővel számlát küld a Megrendelőnek, amelyet a Megrendelő átutalással teljesít.
A felszólítások ügyintézési díját tartalmazó számlákat az MCM elektronikus, illetve postai úton is
kézbesítheti a Megrendelőnek. Az elektronikus felszólítások ügyintézési díját tartalmazó számlák
megküldése a számlák kézbesítésére megadott e-mail címre történik. Az elektronikus módon
kézbesíthetetlen felszólítási díjszámlák megküldésére a számlaküldésre vonatkozó szabályok az
irányadók.
Az MCM a felszólítások kiküldésével párhuzamosan a felszólítás(ok) tényéről értesítést küld az
Elfogadó Partnereknek is.
10.

Rendkívüli adatszolgáltatás elrendelése

Amennyiben az MCM mintavétel alapján azt érzékeli, hogy a Megrendelő által küldött adatok,
információk illetve dokumentumok adatminősége, konzisztenciája nem megfelelő, felszólíthatja a
Megrendelőt, hogy számára további információt szolgáltasson. Az információ szolgáltatásának
határideje az információ kérés kézhezvételétől számított 5 (öt) nap.
Amennyiben a Megrendelő a rendkívüli adatszolgáltatási kérésnek nem tesz eleget, az MCM 5 napos
adatmegküldési határidő letelte után haladéktalanul értesítést küld a megadott Elfogadó
Partnereknek is.
11.

A Szerződés felmondása
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Amennyiben a szerződés bármelyik fél által lejárati idő előtt felmondásra kerülne, a Megrendelő
felmondási díjat köteles fizetni, melynek megfizetési határideje 8 (nyolc) nap.
Az MCM az Elfogadó Partnereket tájékoztatja a szerződés felmondásának tényéről és határidejéről,
továbbá figyelmeztető levelet küld.
A Szerződés MCM általi felmondásának esetei:Adatszolgáltatás elmaradása
Amennyiben az MCM a Szerződésben rögzített adatszolgáltatási kötelezettségének – az MCM
felszólításának ellenére – 2 (kettő) hónapig nem tesz eleget, az MCM a Szerződést jogosult azonnali
hatállyal felmondani.
a.

Valótlan adatok megküldése

Amennyiben az MCM mintavétel alapján észleli, hogy a Megrendelő nem a valóságnak megfelelő,
azaz hamis, félrevezető vagy megtévesztő információkat, adatokat illetve dokumentumokat küld az
MCM-nek, az MCM a Szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani.
Rendkívüli adatszolgáltatás megtagadása
Amennyiben a rendkívüli adatszolgáltatást a Megrendelő megtagadja vagy második felszólításra sem
teljesíti, az MCM a Szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani.
b.

Pénzügyi teljesítés elmaradása

Amennyiben az MCM a Szerződésben rögzített pénzügyi teljesítési kötelezettségének 2 (kettő)
hónapig nem tesz eleget, az MCM a Szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani.
c.

Jogosulatlan logó használat

Amennyiben a Megrendelő jogosulatlanul használja az MCM logóját honlapján, az MCM a Szerződést
jogosult azonnali hatállyal felmondani.
d.

Jogosulatlan matrica használat

Amennyiben a Megrendelő jogosulatlanul használja az MCM matricáját, az MCM a Szerződést
jogosult azonnali hatállyal felmondani.
A Szerződés Megrendelő általi felmondásának esetei
A Megrendelőnek bármikor jogában áll indoklás nélkül felmondania Szerződést, azonban ebben az
esetben is az MCM általi felmondásra vonatkozó 12. pontokban említett szankciók az irányadóak
(Elfogadó partnerek tájékoztatása, matrica és logó használati jogának megszűnése, felmondási díj
megfizetésének kötelezettsége).
12.

Adatvédelem és adatfelhasználás

Az MCM a Szerződés aláírásával vállalja, hogy a Szerződés teljesítése során akár szóban, akár írásban
tudomására jutott adatokat, ügyleti- és egyéb információkat, az MCM gazdálkodásával, pénzügyi
helyzetével kapcsolatos banki-, üzleti- vagy adótitkot a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli
és megőrzi.
Az MCM vállalja továbbá, hogy amennyiben a jogszabály úgy szabályozza, akkor a megismert
információkat időbeli korlátozás nélkül megőrzi, azt harmadik személy részére nem szolgáltatja ki,
kivéve, ha a titok kiszolgáltatására őt jogszabály kötelezi.
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Jelen titoktartási kötelezettség alól mentesül az Elfogadó Partnerek e-mail üzenet formájában
történő Szerződés szerinti tájékoztatása, illetve a részükre történő információ átadása. Az MCM az
Elfogadó Partnerek általi adatkezeléséért és üzleti titoknak minősülő adat megőrzéséért nem felel.
A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy az MCM a neki átadott, teljes mértékben anonimizált adataiból
statisztikákat, tanulmányokat készítsen, továbbá azokat – a Megrendelő személyének megjelölése
nélkül - akár nyilvánosan publikálja.
A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy az MCM saját honlapján a Szerződés hatályáig feltüntethesse
„Ügyfeleink” menüpontja alatt az alábbi információkat: a Megrendelő neve, cégjegyzékszáma,
szerződés kezdete, előfizetett szolgáltatás(ok), szerződés vége, monitoring gyakorisága (havi,
negyedéves, féléves), szerződés státusa (aktív, lejárt, felmondott).
Az MCM kijelenti, hogy a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott adatokat, információkat a
hatályos adatvédelmi jogszabályoknak és a Szerződés feltételeinek megfelelően a Szerződés
tejesítése, a díjak számláza, kifogások kezelése és esetleges hatósági ellenőrzések (pl.: NAV) céljából a
lehetséges legrövidebb ideig kezeli.
A Szerződés teljesítése során a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatokat a kizárólag az
MCM munkavállalói és az MCM számítástechnikai működéséért felelős szerződött partner ismerhetik
meg, akiket azonban a jogszabályokban rögzített titoktartási kötelezettség terhel.
Az MCM a Szerződés szerint teljesített szolgáltatásokhoz kapcsolódó számlázással kapcsolatos
információkat kizárólag az MCM munkavállalói és az MCM számlázási teendőiért felelős szerződött
partner ismerhetik meg, akiket azonban a jogszabályokban rögzített titoktartási kötelezettség terhel.
7.

A MCM felelőssége

Mivel az MCM tevékenysége részben adatszolgáltatáson alapul, az MCM nem vállal semmiféle
felelősséget a Monitoring jelentések alapját képező információkért, illetve az azokhoz kapcsolódó
háttér-dokumentumok valódiságáért, továbbá adathibákért és adatsérülésekért.
Az MCM által elkészített Első átvilágítások és Minősítések, továbbá Monitoring jelentések nem
fogalmaznak meg ajánlást sem a Megrendelő, sem pedig üzleti partnerei részére, továbbá
befektetésre sem ösztönözhetnek. Mivel a Szerződés teljesítése során készült adatfeldolgozás és
értékelés tájékoztató jellegű, ezért ezen információkra alapított üzleti döntésekét az MCM
semmilyen módon nem felel.
Az MCM nem felel abban az esetben, ha a Szerződés teljesítését a Megrendelő vagy a Megrendelő
által megjelölt társaság technikai okok miatt nem tudja fogadni vagy az MCM az internet vagy más
technikai feltételek hiányos vagy hibás működése miatt nem tudná a Szerződést teljesíteni.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az MCM felelőssége kizárólag a Megrendelő által fizetett vagy
fizetendő éves díj összegéig terjed, mivel a megbízási díj a felelősség korlátozásának figyelembe
vételével került megállapításra. Az MCM kizárólag a Megrendelőnek szándékosan okozott károkért
felel.
A Megrendelő lemond minden olyan jogáról, ami kifejezetten az MCM vezető tisztségviselői ellen a
jelen szerződés hatálya alá tartozó jogügylettel kapcsolatos kártérítési vagy bármilyen
igényérvényesítési jogára vonatkozik, azaz ilyen eljárást ellenük nem kezdeményez.
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13. Egyéb rendelkezések
A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók.
Jelen ÁSZF 2014. július 1. napján lép hatályba.

Kelt: Budapest, 2014. július 1.

1. számú melléklet

KONDÍCIÓS LISTA
CÉGMINŐSÍTÉS
MCM RATING
MCM
TANÚSÍTVÁNY

MCM
PRUDENCIA

0-30 M Ft

33 000 Ft

16 000 Ft

30-50 M Ft

53 000 Ft

21 000 Ft

50-70 M Ft

73 000 Ft

26 000 Ft

70-100 M Ft

93 000 Ft

31 000 Ft

100-150 M Ft

113 000 Ft

36 000 Ft

150-200 M Ft

133 000 Ft

41 000 Ft

200-300 M Ft

163 000 Ft

46 000 Ft

300-400 M Ft

193 000 Ft

51 000 Ft

400-600 M Ft

223 000 Ft

56 000 Ft

600-800 M Ft

283 000 Ft

61 000 Ft

800 M Ft -

333 000 Ft

66 000 Ft

Egyedi ajánlat
(csomag ár)

Egyedi ajánlat
(csomag ár)

A Megbízó megrendelése
esetén

Elfogadó Partner megrendelése
esetén

Az MCM rendszerében Megbízó az a vállalkozás, amely az MCM szolgáltatásait megrendeli, azaz cégminősítésre és
Tanúsítvány kiállításra megbízást ad.
Az MCM rendszerében Elfogadó Partner az a vállalkozás, amely kockázatkezelése során vevői és szállítói minősítéshez
elfogadja az MCM által kibocsátott tanúsítványt.
A feltüntetett díjak a Megbízó előző éves árbevétele alapján kerültek meghatározásra, továbbá az ÁFA összegét nem
tartalmazzák!
A fenti díjak a Megbízót – a minősített vállalkozást – terhelik, az Elfogadó Partner számára a szolgáltatás díjmentes is lehet.
Az árváltoztatás jogát az MCM fenntartja!
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MINŐSÍTETT MONITORING
SZOLGÁLTATÁS CSOMAGOK DÍJAI
A Megbízó
megrendelése
esetén

MCM
STANDARD

MCM
PREMIUM

Első
átvilágítás

Rendszeres
monitoring

0-30 M Ft

25 000 Ft

11 000 Ft

MCM Standard +
3.000.- Ft/alkalom

30-50 M Ft

28 000 Ft

12 000 Ft

MCM Standard +
3.000.- Ft/alkalom

50-70 M Ft

32 000 Ft

13 000 Ft

MCM Standard +
3.000.- Ft/alkalom

70-100 M Ft

37 000 Ft

14 000 Ft

MCM Standard +
3.000.- Ft/alkalom

100-150 M Ft

42 000 Ft

15 000 Ft

MCM Standard +
3.000.- Ft/alkalom

150-200 M Ft

48 000 Ft

16 000 Ft

MCM Standard +
3.000.- Ft/alkalom

200-300 M Ft

28 000 Ft

17 000 Ft

MCM Standard +
3.000.- Ft/alkalom

300-400 M Ft

36 000 Ft

18 000 Ft

MCM Standard +
3.000.- Ft/alkalom

400-600 M Ft

50 000 Ft

19 000 Ft

MCM Standard +
3.000.- Ft/alkalom

600-800 M Ft

70 000 Ft

20 000 Ft

MCM Standard +
3.000.- Ft/alkalom

800 M Ft -

90 000 Ft

21 000 Ft

MCM Standard +
3.000.- Ft/alkalom

Egyedi ajánlat
(csomag ár)

Egyedi ajánlat
(csomag ár)

Egyedi ajánlat
(csomag ár)

Az Elfogadó
Partner
megrendelése
esetén

MCM
PROFESSIONAL

MCM
COVERAGE

MCM Premium +
1.000,Ft/alkalom/fedezet
MCM Premium +
1.000,Ft/alkalom/fedezet
MCM Premium +
1.000,Ft/alkalom/fedezet
MCM Premium +
1.000,Ft/alkalom/fedezet
MCM Premium +
1.000,Ft/alkalom/fedezet
MCM Premium +
1.000,Ft/alkalom/fedezet
MCM Premium +
1.000,Ft/alkalom/fedezet
MCM Premium +
1.000,Ft/alkalom/fedezet
MCM Premium +
1.000,Ft/alkalom/fedezet
MCM Premium +
1.000,Ft/alkalom/fedezet
MCM Premium +
1.000,Ft/alkalom/fedezet

Egyedi
megállapodás
szerint
Egyedi
megállapodás
szerint
Egyedi
megállapodás
szerint
Egyedi
megállapodás
szerint
Egyedi
megállapodás
szerint
Egyedi
megállapodás
szerint
Egyedi
megállapodás
szerint
Egyedi
megállapodás
szerint
Egyedi
megállapodás
szerint
Egyedi
megállapodás
szerint
Egyedi
megállapodás
szerint

Egyedi ajánlat
(csomag ár)

Egyedi ajánlat
(csomag ár)

Az MCM rendszerében Megbízó az a vállalkozás, amely az MCM szolgáltatásait megrendeli, azaz Minősített monitoring
szolgáltatást vesz igénybe.
Az MCM rendszerében Elfogadó Partner az a vállalkozás, amely kockázatkezelése során vevői és szállítói minősítéshez
elfogadja a Minősített monitoring szolgáltatás során készített Monitoring jelentéseket.
A feltüntetett díjak a Megbízó előző éves árbevétele alapján kerültek meghatározásra, továbbá az ÁFA összegét nem
tartalmazzák!
Az árak tartalmazzák, hogy a Megbízó elektronikus úton megkapja a róla készített Monitoring jelentést, azonban minden
további Elfogadó Partner tájékoztatása 300,- Ft + ÁFA.
Az MCM által készített Monitoring jelentések kizárólag akkor tekinthetőek eredetinek, amennyiben azokat az MCM küldi
meg az Elfogadó Partnerek részére.
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A feltüntetett árak konszolidációs körbe vont vállalkozások esetében külön értendők.
A fenti díjak a Megbízót terhelik, az Elfogadó Partner számára a szolgáltatás díjmentes is lehet.
Az árváltoztatás jogát az MCM fenntartja!

MINŐSÍTETT MONITORING
SZOLGÁLTATÁS CSOMAGOK TÍPUSAI
MCM
STANDARD

MCM
PREMIUM

MCM
PROFESSIONAL

MCM
COVERAGE

Első jogi átvilágítás

Első jogi átvilágítás

Első jogi átvilágítás

Adatszolgáltatáson alapuló
fedezet monitoring

Első pénzügyi átvilágítás

Első pénzügyi átvilágítás

Első pénzügyi átvilágítás

Helyszíni szemlén alapuló
fedezet monitoring

Rendszeres jogi monitoring

Rendszeres jogi monitoring

Rendszeres jogi monitoring

Készletek ellenőrzése
leltárral, szakértő által

Rendszeres pénzügyi
monitoring

Rendszeres pénzügyi
monitoring

Rendszeres pénzügyi
monitoring

Egyedi szakértői vélemény
készítése

Mutatószámok alkalmazása

Mutatószámok alkalmazása

Mutatószámok alkalmazása

Grafikus prezentáció

Grafikus prezentáció

Grafikus prezentáció

Háttér-dokumentumok
elérhetővé tétele partnerek
számára

Háttér-dokumentumok
elérhetővé tétele partnerek
számára
Adatszolgáltatáson alapuló
fedezet monitoring

Első átvilágítás:
25.000 - 90.000,- Ft
Rendszeres monitoring:
11.000 – 21.000,-Ft
/alkalom

MCM Standard
+ 3.000,- Ft/alkalom

MCM Premium
+ 1.000,- Ft/alkalom/fedezet

A szolgáltatás csomagok megváltoztatásának jogát az MCM fenntartja!
A feltüntetett díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák!
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Egyedi megállapodás
szerint

TOVÁBBI DÍJAK

TOVÁBBI DÍJAK
Monitoring jelentések megküldése Elfogadó Partnerek számára

300 Ft / db

Felszólítások díja
Adatküldés elmaradása esetén (1. felszólítás)

2 000 Ft

Adatküldés elmaradása esetén (2. felszólítás)

4 000 Ft

Fizetési felszólítás esetén (1. felszólítás)

2 000 Ft

Fizetési felszólítás esetén (2. felszólítás)

4 000 Ft

Rendkívüli adatszolgáltatás elrendelése
Rendkívüli adatszolgáltatás elrendelése (1. eset)

10 000 Ft

Rendkívüli adatszolgáltatás elrendelése (2. eset)

20 000 Ft

Szerződés felmondása

80 000 Ft

A díjak megváltoztatásának jogát az MCM fenntartja!
A feltüntetett díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák!
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2. sz. melléklet

MEGKÜLDENDŐ DOKUMENTUMOK AZ ELSŐ ÁTVILÁGÍTÁSHOZ
Adatküldés módja: postai úton, vagy személyesen
Dokumentumok

Beküldve (dátum)

Cégkivonat (30 napnál nem régebbi)
Aláírási címpéldány (hatályos)
Utolsó két évi lezárt beszámoló
Mérleg
Eredménykimutatás
Kiegészítő melléklet
Független könyvvizsgálói jelentés(ek)

MEGKÜLDENDŐ DOKUMENTUMOK A CÉGMINŐSÍTÉSHEZ
Adatküldés módja: postai úton, vagy személyesen
Dokumentumok

Beküldve (dátum)

Alapító okirat, társasági szerződés
Cégkivonat (30 napnál nem régebbi)
Aláírási címpéldány
Friss főkönyvi kivonat
Adófolyószámla kivonat
Köztartozásokról szóló jelentés
NAV nyilatkozat a folyamatban lévő ügyekről
Leárt két év mérleg és eredménykimutatás
Lezárt két év éves beszámolói, főkönyvei
90 napnál nem régebbi vevő-, szállító kimutatás
90 napnál nem régebbi vevő-, szállító korosítás
Mérleg alatti kötelezettségek
KHR saját hiteljelentés
Adatszolgáltatási nyilatkozat
ISO tanúsítvány(ok)
Referenciák
Üzleti terv
A menedzsment tagjainak önéletrajzai
Perjelentés

MEGKÜLDENDŐ ADATOK AZ ELSŐ ÁTVILÁGÍTÁSHOZ ÉS A
RENDSZERES MONITORINGHOZ
Adatküldés módja: elektronikusan (https://monitoring.cegminosito.hu/ hiba esetén: info@cegminosito.hu)
A Megrendelő az adatkérő fájlban található mezők maradéktalan kitöltésével és megküldésével, továbbá az
MCM részére megadott adatokat valódiságát igazoló háttérdokumentumok csatolásával tud eleget tenni.
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MINŐSÍTETT MONITORING
FOLYAMATÁBRA ÉS HATÁRIDŐK
Megrendelő és mellékleteinek megküldése, első átvilágítás vagy minősítés, továbbá a kapcsolódó
számla kiállítása és megküldése

Adatkérő kiküldése a Megbízó felé (minden hónap 24. napjáig1)

Adatok és háttérdokumentumok Megbízó általi szolgáltatása2 (minden következő hónap 5. napjáig3)

Monitoring jelentés elkészítése és a kapcsolódó számla kiállítása

Monitoring jelentés elérhetővé tétele az Elfogadó Partnerek felé és a kapcsolódó számla megküldése
a Megbízó felé (fizetési határidő 8 nap4)
1

Negyedéves és féléves gyakoriság esetén minden 3., illetve 6. hónap 3. napja értelmezendő.

2

Amennyiben a Megbízó általi adatküldés elmarad, felszólítás és kapcsolódó ügyintézési díjszámla kerül megküldésre, illetve a Megbízási
szerződés is felmondásra kerülhet. Továbbá a Monitoring jelentések Elfogadó Partnerei is értesítést kapnak az eseményről.
3
Negyedéves, és féléves gyakoriság esetén minden 3.,illetve 6., hónap 24. napja értelmezendő.
4

Amennyiben a pénzügyi teljesítés határidőig nem következik be, a számla teljesítési határidejétől számított 5. napon fizetési felszólítás –
és kapcsolódó számla – kerül megküldésre. A második fizetési felszólítás – és kapcsolódó számla – az első felszólítás utáni 5. napon kerül
megküldésre, továbbá a Megbízási szerződés is felmondásra kerülhet. Továbbá a Monitoring jelentések címzettjei is értesítést kapnak az
eseményekről.
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