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Conclude Arany Partneri Program 

 keretszerződés 
 

 
 
Szerződő Felek: 

 
Egyrészről  
 
a Conclude Befektetési Zrt. (székhely és ügyfélszolgálat: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. 
Citibank torony, Cégjegyzékszám: 01-10-046764, Adószám: 22929589-2-41, NEHITI 
regisztrációs szám: PR6494, honlap: www.conclude.hu), mint nemesfém kereskedési 
jogosultsággal rendelkező nemesfém forgalmazó – továbbiakban Conclude –,  
 
Másrészről: 

 
Cégnév / Egyéni vállalkozó  

Székhely / Cím   

Telefonszám        E-mail  

Adószám / Egyéni vállalkozó szám   

 
Továbbiakban Megbízott, között az alábbi feltételekkel: 
 
 

 
 
Általános rendelkezések 
 
Conclude a nemesfém üzletágán belül nemesfém termékek értékesítésével és 
visszavásárlásával foglalkozik, valamint megbízásokat vesz fel ezen termékek megvásárlására 
valamint eladására és a nemesfém termékek letétkezelésére, ill. kiszállítására. A Conclude 
ezen tevékenységét a Conclude hatályos Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) 
szabályozza, mely letölthető a Conclude hivatalos weblapjáról. Megbízott nyilatkozik, hogy a 
Conclude ÁSZF-ét megismerte, elfogadja és tevékenységét az ÁSZF betartásával végzi. 
 
 
Részletes rész 
 
1. Conclude megbízza Megbízottat: 

1.1. Befektetési arany, ezüst és más nemesfém termékek kereskedelmének, valamint a fenti fizikai 
nemesfémekkel kapcsolatos befektetési konstrukciók közvetítésével. 

1.2. A fenti tevékenységi körben potenciális Ügyfelek közvetlen megkeresésével, számukra a 
Conclude tevékenységével kapcsolatban tájékoztatás nyújtásával. 

1.3. Ügyfelek számára a Conclude által forgalmazott termékekkel és konstrukciókkal kapcsolatos 
konzultációk tartásával. 

1.4. Az Ügyfelek személyes adatainak felvételével, az Ügyfél azonosítás elvégzésével. 
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2. Megbízott a megbízást elvállalja: 

2.1. Megbízott a megbízást a tőle elvárható magas szakmai színvonalon teljesíti, a hatályos 
jogszabályi rendelkezések betartása mellett. 

2.2. Megbízott a Conclude nevében kötelezettséget nem vállalhat, nem léphet fel a Conclude 
képviselőjeként, az Ügyfél pénzét, eszközeit, nemesfémeit nem veheti/adhatja át az 
Ügyféltől/Ügyfélnek a közjegyzői meghatalmazás esetét kivéve. 

2.3. Ha az Ügyfél az előző pontban foglaltak szerint hatalmazza meg Megbízottat, akkor 
Megbízott köteles tájékoztatni az Ügyfelet, hogy a meghatalmazás Ügyfél saját felelősségére 
történik. 

2.4. Megbízott kizárólag Conclude részére végezheti a fenti termékkörben a megbízottként 
elvállalt tevékenységet. Megbízott vállalja, hogy jelen szerződés bármely okból való 
megszűnése esetén legalább egy éves időtartamon belül nemesfém-kereskedelmi / közvetítési 
tevékenységet nem végez sem más cég, sem saját maga nevében.  

2.5. Jelen szerződés bármely fél részéről 6 (hat) hónapos felmondási idővel mondható fel, kivéve 
a közös megegyezés esetét. Amennyiben Megbízott legalább fél éve nem végzett eredményes 
közvetítést Conclude javára, úgy Conclude egyoldalúan, azonnali hatállyal felbonthatja a 
szerződést.  

2.6. Jelen szerződés megszűnése esetén Megbízott minden jelen szerződéssel kapcsolatos 
dokumentumot, adatot köteles eredeti formában átadni a Conclude-nak. 

2.7. Conclude jogosult honlapján közzétenni Megbízott nevét/elérhetőségét. 
2.8. Megbízott teljes körű felelősséget vállal az Ügyfelek beazonosításáért, az adatok pontos 

felvételéért, valódiságáért és hogy a felvett Ügyfél adatokat a mindenkor hatályos 
jogszabályok szerint kezeli. 

2.9. Megbízott az Ügyfelekkel kötött szerződéseket az eredeti dokumentum formában köteles 
eljuttatni Conclude-hoz. 

 
3. Díjazás:  

3.1. Egyedi adás-vételek és letéti tranzakciók esetében Conclude minden egyes tranzakcióról 
elszámolást készít Megbízott felé. A megelőző havi elszámolásokat összegezve, tárgyhó 15-
ig fizeti ki Conclude a Megbízott számlája ellenében. 

3.2. Folyamatos befektetési konstrukciók, fix díjas konstrukciók esetében a megelőző havi 
forgalom alapján összesített jutalék kerül kifizetésre tárgyhó 15-ig. 

3.3. A díjazást, jutalékkulcsokat jelen szerződés 1. sz melléklete tartalmazza. 
 
 
4. Egyéb rendelkezések 

4.1. Titoktartási kötelezettség: Megbízottnak jelen tevékenyég ellátása során tudomására jutott 
minden adat, körülmény, információ, megoldás üzleti  titok tárgyát képezi, azt harmadik fél 
számára Megbízott nem adhatja át. A titoktartási kötelezettség jelen szerződés 
lejáratát/felbontását követően sem szűnik meg. 

4.2. Felek jelen szerződés tekintetében kikötik a Magyar Köztársaság jogrendjének alkalmazását. 
Az esetleges peres eljárások esetére Felek hatáskörtől függően  kikötik a Budai Központi 
Kerületi Bíróság ill. a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. 

 

 
 

       Helység, Dátum 
 
 
 

                            Megbízott aláírása              Conclude aláírása 
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1.sz melléklet 

 
a Conclude Arany Partneri Program keretszerződéshez 

 
 

Jutalékszámítás: 
 

1. Egyedi kereskedelmi adás-vételek, letéti tranzakciók: 
Az elszámolás a Conclude on-line jutalék számító táblázata szerint történik. 

A számolótáblában a Megbízott részére beállított jutalékkulcs:  %. 
 

2. Conclude arany kártya értékesítése esetén:  %-os jutalékkulcs a nettó árra 
vonatkoztatva. (Áfásan kell kiszámlázni a Conclude felé) 

 
3. Fix díjas, folyamatos befektetési konstrukciók esetén: 

A havi forgalom:  %-a.  
 

 

 

 

 


