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I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
TrezEx vállalja, hogy a jelen szerződés (továbbiakban: „Szerződés") A., B., 
mellékleteiben meghatározott Szolgáltatásokat nyújtja az Ügyfélnek. Ügyfél vállalja, hogy 
a Szolgáltatások ellenértékeként a jelen szerződés D. mellékletében meghatározott 
díj(aka)t fizet a TrezEx-nek.

II. MEGHATÁROZÁSOK

7.

8.

1. „Célállomás" az Ügyfél által meghatározott azon helyszín, ahol a TrezEx átadja a 
Szállítmányokat.

2. "Megkülönböztetően és Biztonságosan Lezárt" azt jelenti, hogy a TrezEx által 
szállítandó Vagyontárgyak elhelyezésére használt csomagolása olyan záró 
berendezéssel vagy módszerrel került lezárásra, amely tisztán látható és 
megkülönböztethető egyedi azonosítójelet tartalmaz, vagy olyannal, amelyet úgy 
erősítettek a csomagoláshoz, hogy a Vagyontárgy a csomagolásba be legyen zárva 
és szilárdan rögzítve és a záró berendezést vagy módszert nem lehet eltávolítani és 
újra alkalmazni anélkül, hogy ne maradna látható külső beavatkozási nyom a 
csomagoláson.

3. „Kár" a Vagyontárgy elveszését, megsérülését vagy megsemmisülését jelenti.
4. „Maximális Felelősségi Összeg" a TrezEx által egy Szállítmányban mutatkozó Kárért 

vállalt teljes felelősséget jelenti, amint a jelen Szerződés részletezi.
„Feladó Állomás" az Ügyfél által meghatározott azon helyszín, ahol a TrezEx átveszi 
a Szállítmányokat. '
„Vagyontárgy" bankjegyet, érmét, értékpapírt, és a TrezEx és az Ügyfél külön 
megállapodásának függvényében egyéb értékküldeményt jelent.
Szállítmány" egy vagy több, Vagyontárgyakat tartalmazó lezárt csomagolást jelent, 
amelyeket a TrezEx ugyanazon időpontban, ugyanazon Feladó Állomáson vesz át, és 
amelyeket egy meghatározott Célállomáson köteles átadni.
Szolgáltatások" az Ügyfél részére nyújtandó, jelen szerződés A., B., mellékleteiben 
meghatározott szolgáltatások.

5.

6.
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III. A TREZEX KÖTELEZETTSEGEI

1. A TrezEx köteles: (a) a Feladó Állomáson átvenni a Vagyontárgyakat tartalmazó 
Szállítmányokat; (b) az átvett Szállítmányokról az Ügyfélnek elismervényt adni; (c) 
a Szállítmányokat változatlan állapotban átadni a Célállomáson, és elismervényt 
szerezni a Szállítmányok átadásáról. TrezEx a Szolgáltatások teljesítését a TrezEx 
mindenkori munkarendje szerint végzi. A Szolgáltatások teljesítése olyan 
idó'pontokra kerül beütemezésre, amely időpontokban a rendszeres szállítási útvonal 
a Feladó Állomás vagy a Célállomás közeiében található, kizárva a vasárnapokat és 
a munkaszüneti napokat, kivéve, ha a jelen Szerződés eltérően rendelkezik. Rossz 
időjárás vagy egyéb rendellenesség esetén a teljesítés a felek külön megállapodása 
szerint történik.

IV. AZ ÜGYFÉL KÖTELEZETTSÉGEI

1.

2.

3.

Az Ügyfél a TrezEx részére átadandó Vagyontárgyakat Megkülönböztethetően és 
Biztonságosan Lezárt csomagolásba helyezi. Az Ügyfél, csomagolással kapcsolatos 
egyéb kötelezettségeire a jelen Szerződés A. és B. melléklete irányadó.
Az Ügyfél köteles gondoskodni az átadás-átvétel biztonságos feltételeinek 
megteremtéséről.
Az Ügyfél köteles közölni a TrezEx-szel a TrezEx által jelen Szerződés alapján 
szállított Szállítmányok értékét. Az Ügyfél nem nyilatkozhat megtévesztően vagy 
hiányosan a TrezEx részére átadott Vagyontárgyakkal kapcsolatban, és vállalja, 
hogy Kár bekövetkezése esetén kötve van a saját értékbejelentéséhez.

V. DIJAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. Az Ügyfél köteles a TrezEx által kiszámlázott díjakat a D. mellékletben 
meghatározott határidőn belül a TrezEx bankszámlájára átutalni. A mindenkor 
hatályos díjakat a D. melléklet tartalmazza. A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. A 
fizetés akkor tekintendő teljesítettnek, amikor a teljes számlaösszeg a TrezEx 
számláján jóváírásra kerül.

2. Késedelmes fizetés esetén a késedelembe esés Időpontjában érvényes törvényes 
késedelmi kamat kerül felszámításra.

VI. A TREZEX FELELŐSSÉGE; KORLÁTOZÁSOK, KIZÁRÁSOK

1. Amennyiben jelen Szerződés eltérően nem rendelkezik, a TrezEx a Maximális 
Felelősségi Összeg erejéig felel a Szállítmányban bekövetkezett Kárért. A TrezEx 
attól az időponttól kezdődően felel a Szállítmányért, amikor azt birtokba vette és 
a Szállítmány átvételéről elismervényt adott. A TrezEx addig az Időpontig felel a 
Szállítmányért, amikor a Szállítmányt elismervény által igazoltan a Célállomáson 
átadta, vagy visszajuttatta azt a Feladó Állomásra, amennyiben utóbbi esetben a 
TrezEx szerződésszerűen nem tudta átadni a Szállítmányt.

2. A TrezEx-nek az Ügyfél Vagyontárgyaiban felmerült Kárért fennálló maximális 
felelőssége nem haladhatja meg a Maximális Felelősségi Összeget, függetlenül a 
jelen Szerződés alapján szállított bármely Szállítmányra vonatkozó számlában, 
nyugtában vagy egyéb dokumentumban foglalt ellenkező rendelkezéstől. A TrezEx 
nem köteles meggyőződni a Szállítmány tartalmáról.
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3. A TrezEx nem felelős az olyan Megkülönböztethetően és Biztonságosan Lezárt 
Szállítmányon belüli hiányért, amely nem mutat külső beavatkozási nyomokat. A 
TrezEx továbbá nem felel az olyan Szállítmányon belüli hiányért, amely az A. és B. 
melléklet alapján nem került Megkülönböztethetően és Biztonságosan lezárásra.

4. A TrezEx-nek az értékpapírokban vagy egyéb értékküldeményekben bekövetkező
Kárért fennálló felelőssége - tekintet nélkül ezen értékpapírok vagy egyéb 
értékküldemények névértékére - ezen értékpapírok, vagy egyéb
értékküldemények azonosításának és pótlásának költségére korlátozódik. A 
fentiektől függetlenül a TrezEx-nek a Szállítmányban lévő összes Vagyontárgyért 
fennálló felelőssége semmi esetre sem haladhatja meg az adott Szállítmányra 
vonatkozó Maximális Felelősségi Összeget.

5. A TrezEx nem tartozik felelősséggel a Szolgáltatás olyan nemteljesítéséért vagy 
késedelméért, amelyet külső sztrájkok, elbocsátások vagy egyéb munkaügyi 
zavargások, lázadások, törvényi rendelkezések, természeti csapások, tűz, árvíz, 
tornádó, hurrikán, földrengés vagy a TrezEx tevékenységi körén kívül eső egyéb 
elháríthatatlan okok idéztek elő. A fenti korlátozás nem érinti a TrezEx Maximális 
Felelősségi Összeg erejéig terjedő felelősségét a Vagyontárgyban mutatkozó Kár 
esetén.

6. (a) A TrezEx nem felelős a Kárért, a Szolgáltatás nemteljesítéséért vagy
késedelméért, a helytállásért vagy költségért, ha azt az alábbiak idézték elő vagy 
az alábbiakból ered: (1) háború, ellenséges vagy háborúhoz hasonló
cselekmények békeidőben vagy háború Idején, Ideértve a tényleges, fenyegető 
vagy várható támadás megakadályozása, leküzdése vagy az ellene való 
védekezés során zajló akciót is (i) bármely kormány vagy szuverén hatalom 
részéről (legyen az de jure vagy de facto hatalom), vagy bármely hatóság 
részéről, amely katonai, tengerészeti vagy légierőket tart fenn vagy használ; vagy 
(ii) a katonai, tengerészeti vagy légierők részéről; vagy (Ili) bármely ilyen 
kormány, hatalom, hatóság vagy erők ügynöke részéről; (2) felkelés, lázadás, 
forradalom, polgárháború, bitorolt hatalom vagy kormányhatóság által meghozott 
intézkedés bármely ilyen esemény megakadályozására, leküzdésére vagy az 
ellene való védekezésre, illetve kormány vagy közhatóság rendelkezése folytán 
bekövetkező elkobzás, (b) A TrezEx semmi esetre sem felelős a Kárért vagy a 
Szolgáltatás nemteljesítéséért illetve késedelméért, azért a helytállásért, vagy 
költségért, amelyet közvetlenül vagy közvetve az alábbiak idéztek elő, fokoztak 
vagy az alábbiakból ered: (i) bármilyen vegyi, biológiai, biokémiai vagy 
elektromágneses fegyver; (ii) bármilyen számítógép, számítógépes rendszer, 
számítógépes szoftver program, rosszindulatú kód, számítógépes vírus vagy 
folyamat vagy bármilyen más elektronikus rendszer használata vagy sérelem 
okozása végett történő üzemeltetése; (iii) ionizáló sugárzások radioaktivitásból 
eredően vagy radioaktív fertőzés bármilyen nukleáris üzemanyagból vagy 
bármilyen nukleáris hulladékból vagy nukleáris üzemanyag elégetéséből; (iv) 
bármilyen nukleáris létesítmény, reaktor vagy egyéb nukleáris szerelvény vagy 
annak nukleáris alkatrészéből eredő radioaktív, toxikus, robbanékony vagy egyéb 
veszélyes vagy szennyező tulajdonságok; (v) bármilyen atom- vagy nukleáris 
hasadást és/vagy fúziót vagy más hasonló reakciót vagy radioaktív erőt vagy 
anyagot használó fegyver vagy készülék; vagy (vi) bármilyen radioaktív anyag 
radioaktív, toxikus, robbanékony vagy egyéb veszélyes vagy szennyező 
tulajdonságai. A jelen (vi) alpontban szereplő kizárás nem terjed ki a radioaktív 
izotópokra, kivéve a nukleáris üzemanyagot, ha ezen izotópokat kereskedelmi, 
mezőgazdasági, orvosi, tudományos vagy más hasonló békés célokra készítették, 
szállítják, tárolják vagy használják.

3/36



7.

8.

(c) Az alábbi korlátozás nem vonatkozik a szállított Vagyontárgyra, azon 
Vagyontárgyra, amelyet a szállítás rendes menetében tárolnak vagy 
ideiglenesen birtokolnak későbbi átadás, felosztás, vagy szétosztás 
céljából.^ A TrezEx nem felelős a Kárért vagy a Szolgáltatás nemteljesítéséért 
vagy késedelméért, helytállásért, költségért vagy kiadásért, amelyet közvetlenül 
vagy közvetve terrorcselekmény vagy olyan akció idéz elő, abból ered vagy azzal 
kapcsolatos, amelyet terrorcselekmény ellenőrzése, megelőzése, elnyomása 
érdekében vagy bármilyen módon arra vonatkozólag hoztak meg. A 
terrorcselekmény olyan cselekményt jelent, ideértve egyebek között az erő vagy 
erőszak alkalmazását is, és/vagy az azzal való fenyegetést bármely személy vagy 
személyek csoportja(i) részéről, akik egyedül vagy bármilyen szervezettel 
(szervezetekkel) vagy kormánnyal (kormányokkal) összeköttetésben vagy azok 
nevében cselekszenek, politikai, vallási, ideológiai vagy hasonló céloknak 
elkötelezve, beleértve annak a szándékát, hogy bármely kormányt 
befolyásoljanak és/vagy a lakosságban vagy a lakosság bármelyik részében 
félelmet ébresszenek.
A TrezEx a jelen Szerződés alapján nem minősül biztosítónak. A TrezEx 
semmilyen körülmények között nem felelős a következményes, speciális, 
véletlenszerűen bekövetkező, közvetett, vagy kötbérfizetési kötelezettségből 
keletkező károkért (ideértve az elmaradt hasznot, kamatot vagy megtakarítást 
is), kötbérért, függetlenül attól, hogy a károkozó magatartás a TrezEx-nek 
felróható-e, vagy sem.
A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés alapján az Ügyfél által fizetendő díjak a 
jelen Szerződésben és mellékleteiben található felelősségkorlátozásokra és 
felelősség alóli mentesülésekre tekintettel kerültek meghatározásra, és ezáltal a 
jelen jogviszonyra kiköthető a Ptk. 314. § (2) bekezdése.^

VII. TITOKTARTÁS

A TrezEx és az Ügyfél a jelen Szerződés szerinti feladataik és kötelezettségeik ellátása 
során hozzáférhetnek bizonyos információkhoz, amelyeket a másik fél bizalmasnak 
minősít („Bizalmas Információ"). A TrezEx és az Ügyfél (vagy esettől függően „feltáró 
fél" és „átvevő fél") megállapodnak, hogy ezen információkat bizalmasan kezelik, és 
csak a jelen Szerződés teljesítése céljából használják vagy tárják fel. A fentiektől 
függetlenül a felek feltárhatnak Bizalmas Információkat jogszabályi kötelezettség, 
bíróság vagy hatóság rendelkezése alapján, ezen előírások teljesítése céljából. A 
Bizalmas Információk nem foglalják magukban azon információkat, amelyek: (i) 
köztudomásúak a feltárás időpontjában vagy az átvevő félnek nem felróhatóan válnak 
köztudomásúvá ; (ii) amelyeket az átvevő fél a feltáró féltől független harmadik féltől 
kapott titoktartási korlátozás nélkül; (iii) amelyek jelenleg ismertek az átvevő fél előtt, 
vagy amelyeket az átvevő fél a feltáró fél jelen Szerződés alapján való közlésétől 
függetlenül szerzett meg vagy fejlesztett ki ; vagy (iv) amely a feltáró fél írásbeli 
hozzájárulásával kerül feltárásra. Amennyiben az átvevő felet jogszabály, bíróság vagy 
hatóság kötelezi a Bizalmas Információ kiadására, az átvevő fél erről haladéktalanul 
írásban értesíti a feltáró felet annak érdekében, hogy az átvevő fél jogorvoslattal 
élhessen a Bizalmas Információk kiadása ellen.

‘ Megjegyzés: A korlátozás nem vonatkozik az A. és B. mellékletek szerinti szolgáltatásokra (pénz- és 
értékszállítás, valamint pénzfeldolgozás).
^ A Ptk. 314. § (2) bekezdése szerint: „A szerződésszegésért való felelősséget - ha jogszabály másként nem 
rendelkezik - nem lehet kizárni és korlátozni, kivéve, ha az ezzel járó hátrányt az ellenszolgáltatás megfelelő 
csökkentése vagy egyéb előny kiegyenlíti."
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VIII. biztosítás

A TrezEx a jelen Szerződés időtartama alatt olyan biztosítást tart fenn, amely 
összegszerűen és a kockázatok terjedelme szempontjából is fedezi a Maximális 
Felelősségi Összeget. A TrezEx az Ügyfél írásbeli kérésére bemutatja a biztosítás 
létezését igazoló dokumentumot. Bármelyik fél írásban felmondhatja a jelen 
Szerződést harminc (30) napos felmondási idővel, amennyiben a TrezEx biztosítója 
értesíti a TrezEx-et arról a szándékáról, hogy megszünteti, vagy lényegesen 
korlátozza ezen biztosítási fedezetet.

IX. IGENYERVENYESITES; A VESZTESÉG BIZONYÍTÁSA

1.

2.

3.

A jelen Szerződés szerinti Vagyontárgyban bekövetkezett Kár esetén az Ügyfél az
A. és B. mellékletekben meghatározott határidőkön belül köteles a TrezEx-et 
írásban értesíteni a Kárról. Az értesítés elmulasztása jogvesztéssel jár. A TrezEx 
elleni igényérvényesítés feltétele, hogy (a) a TrezEx-et a fentieknek megfelelően 
értesítették; és (b) a vonatkozó pert vagy eljárást a Vagyontárgy TrezEx általi 
birtokba vételétől számított három hónapon belül indították meg.
A Ügyfél nyilvántartást vezet minden olyan Vagyontárgyról, amelyet a 
Szállítmányban elhelyezett, és köteles haladéktalanul együttműködni a TrezEx- 
szel annak érdekében, hogy a TrezEx a Szállítmányban azonosítani tudja a Kárt. 
Az Ügyfél köteles kárenyhítési kötelezettségének mindenben eleget tenni.
A kárigény megtérítésének feltétele, hogy az Ügyfél az eredeti értékszállítási 
nyugta ügyfél példányának bemutatásával hitelt érdemlően igazolja TrezEx felé a 
Kár pontos összegét. Az Ügyfél jelen szerződés aláírásával a TrezEx-re 
engedményezi a Kárért felelős személlyel szemben az Ügyfelet megillető összes 
jogot, feltéve, hogy a TrezEx a kárigényt megtérítette. A Ügyfél ezennel vállalja, 
hogy a TrezEx-nek vagy a TrezEx biztosítóinak a kérésére aláírja az 
engedményezés létrejöttéhez szükséges dokumentumokat.

X. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA; SZERZODESSZEGES; A SZERZŐDÉS 
MEGSZŰNÉSE

1.

2.

3.

TrezEx a jelen Szerződés hatálybalépésének időpontjától a Szerződés 
időtartamának végéig nyújtja a Szolgáltatásokat.
Amennyiben az Ügyfél nem tesz eleget a jelen Szerződés alapján keletkező 
fizetési vagy egyéb szerződési kötelezettségeinek, úgy Ügyfél az ezekből eredő 
igények kielégítésén felül köteles viselni a TrezEx igényének érvényesítésével 
kapcsolatban felmerült valamennyi költséget (a továbbiakban együtt: 
„Kintlevőségek").
Bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja a jelen Szerződést, amennyiben a 
másik fél lényegesen megszegi a jelen Szerződés valamely lényeges feltételét 
(ideértve a nemfizetést is), feltéve, hogy a szerződésszegő fél az erre irányuló 
írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül sem orvosolja a 
szerződésszegést. Amennyiben a szerződésszegés a fenti időtartamon belül 
orvoslásra kerül, a jelen Szerződés változatlanul hatályban marad.
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XI. VEGYES RENDELKEZÉSEK
1. Amennyiben a jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik, a jelen 

Szerződés szerinti értesítések kizárólag írásban történnek. Az írásbeli értesítés 
kézbesítettnek tekintendő (1) személyes kézbesítés esetén az írásbeli értesítés 
igazolt átvételekor, (2) fax üzenet esetén a fax üzenet hibaüzenet nélküli vagy 
igazoltan sikeres elküldésekor, (3) e-mail esetén az e-mail hibaüzenet nélküli 
vagy igazoltan sikeres elküldésekor (4) postai (tértivevényes kézbesítés esetén a 
feladástól számított 72 óra elteltével. Az értesítést a fél részére a jelen 
Szerződésben megadott címre vagy azon más címre kell megküldeni, amelyet 
bármelyik fél ilyen értesítés esetére meghatároz.

2. Az Ügyfél által használt bármilyen feltételek és kikötések, amelyek a 
megrendelésben vagy az Ügyfél által használt más hasonló dokumentumban 
szerepelnek, nem képezik jelen szerződés részét.

3. A jelen Szerződés és mellékletei jelentik a felek közötti, jelen Szerződés tárgyát 
képező teljes megállapodást. A Felek érvénytelennek tekintenek a jelen Szerződés 
tárgyával kapcsolatos bármilyen, jelen Szerződés megkötése előtt keletkezett 
ajánlatot, megrendelést, vagy megállapodást.

4. Jelen Szerződés csak a felek közös megegyezésével, írásos formában 
módosítható.

5. A TrezEx a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény alapján köteles 
nyilvántartani az Ügyfél személyes adatait, melyet a mellékelt „Tényleges 
tulajdonosra vonatkozó nyilatkozat", Kiemelt közszereplő nyilatkozat" kitöltésével, 
a cégjegyzésre jogosult személy személyi ígazoivány és lakcímkártya 
bemutatásával, az aláírási címpéldánynak másolatával, és 30 napnál nem régebbi 
cégjegyzék kivonattal teljesít. A TrezEx a fenti nyilatkozatok mellett köteles 
kitölteni az „Ügyfél-átvilágítási adatlapot" is. A TrezEx a szerződés megszűnését 
követően 8 évig köteles minden adatot megőrizni. Fent megjelölt nyilatkozatokat 
a szerződés K. melléklete tartalmazza, mely nyilatkozatok, dokumentumok, 
adatlapok a kitöltést követően a szerződéstől elkülönülten kerülnek tárolásra, 
megőrzésre.

6. Az Ügyfél a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény alapján, 5 napon belül 
köteles bejelenteni, ha az alábbi adatokban változás következik be:

- A szervezet neve és rövidített neve,
- Székhelye és külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi 

fióktelepének címe,
- Cégjegyzékszáma vagy egyéb nyilvántartási száma, nyilvántartásának 

hiányában a létrejöttéről szóló határozat száma és a határozó megjelölése
- Képviseletére jogosultak neve és beosztása
- Kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatok
- A 25%-ot elérő tulajdonnal rendelkező magánszemély adatainak változása.

7. Az Ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás esetén a TrezEx a D. 
mellékletben meghatározott szerződésmódosítási díjat számol fel.

8. Egyik fél sem használhatja a másik fél kereskedelmi nevét, képmását, védjegyeit 
vagy lógóját a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

9. Ha bármelyik fél egy vagy több alkalommal nem követeli meg a jelen Szerződés 
rendelkezéseinek szigorú betartását, ezt nem lehet jogról való lemondásnak 
tekinteni, és nem fosztja meg az illető felet attól a jogtól, hogy a későbbiekben 
ragaszkodjék a vonatkozó rendelkezés szigorú betartásához.

10. A jelen Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti a 
Szerződés egészének érvényességét.
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11. Egyik fél sem ruházhatja át szerződéses jogait és kötelezettségeit harmadik 
személyre a másik fél írásos beleegyezése nélkül. A TrezEx a teljesítést 
alkalmazottai közreműködésével végzi és kizárólag az Ügyfél előzetes 
hozzájárulása esetén vehet igénybe teljesítési segédet, alvállalkozót a 
Szolgáltatás teljesítéséhez. Ilyen esetben a jelen Szerződés módosítása révén 
rögzíteni kell a Szerződésben az Ügyfél hozzájárulását, valamint nevesíteni kell 
teljesítési segéd vagy alvállalkozó nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát és a 
megbízás tárgyát.

12. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatos vitáikat megkísérlik békés úton rendezni.
13. A jelen Szerződés lejárat előtti, Ügyfél szerződésszegése miatti megszüntetése 

esetén Ügyfél köteles a Szerződés lejáratáig esedékessé váló díjakat TrezEx ez 
irányú írásbeli felszólításától számított 15 napon belül egy összegben TrezEx-nek 
megfizetni.

14. A jelen Szerződés azon rendelkezései, amelyek értelmüknél és összefüggésüknél 
fogva azt célozzák, hogy jelen szerződés megszűnését követően is érvényben 
maradjanak (például titoktartással kapcsolatos rendelkezések), változatlanul 
érvényben maradnak.

15. A jelen Szerződésre a magyar jog irányadó.
16. Az Ügyfél jelen Szerződés aláírásával kifejezetten nyilatkozik, hogy jelen 

Szerződést és mellékleteit előzetesen kézhez kapta, teljes mértékben megismerte 
és elfogadta.

17. Az alábbi mellékletek a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik:
A. melléklet
A-1. melléklet .
A-2. melléklet
A-3. melléklet
A-4. melléklet
A-5. melléklet
A-6. melléklet
B. melléklet 
B-1. melléklet 
B-2. melléklet 
B-3. melléklet
C. melléklet
D. melléklet 
F. melléklet 
K. melléklet
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18. A SZERZŐDÉS HATÁLYBALÉPÉSÉNEK IDŐPONTJA. A jelen szerződés a felek 
általi aláírásának napján lép hatályba és határozatlan ideig marad hatályban. 
Bármelyik fél 90 napos felmondási idővel, rendes felmondással jogosult a jelen 
szerződést felmondani.

19. Jelen Szerződés 2 példányban készült, melyből a Felek 1-1 példányt kapnak.
20. Jelen Szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 

írták alá.

Budapest, 2014. Budapest, 2014. :>y. ^

vi.vc’nga«jga(ó 
Ire^Ex Hungária2rt.
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A. melléklet Szerződés szám: K-2014016

PÉNZ- ES értékszállítási FELTETELEK

I. Értelmező rendelkezések

1. A jelen Feltételekben külön nem definiált, és nagybetűvel szereplő fogalmak 
értelmezésére a Szolgáltatási Szerződésben szereplő meghatározások irányadóak.

2. Az Ügyfél kötelezettségeinek teljesítése szempontjából a TrezEx Ügyfélnek tekinti a 
jelen Feltételekben „Feladó"-ként, vagy „Címzett"-ként említett személyt Is.

II. A Feltételek tárává

Jelen Feltételek tárgya a Vagyontárgya(ka)t tartalmazó Szállítmánynak Feladó 
Állomásról Célállomásra történő szállítása a Szolgáltatási Szerződés, jelen Feltételek, 
valamint a Felek között a pénz- és értékszállításra létrejövő egyedi szerződések 
(továbbiakban: „Egyedi Megbízás") alapján és díj fizetése ellenében.

III. A pénz- és értékszállításra vonatkozó Egyedi Megbízás létrejötte

Jelen Feltételek eltérő rendelkezése hiányában a pénz- és értékszállításra vonatkozó 
Egyedi Megbízás a Szállítmány TrezEx általi átvételével jön létre. A Szállítmány akkor 
minősül átvettnek, amikor az a TrezEx birtokába került, és a Felek az átvételt a 
TrezEx által erre rendszeresített nyomtatványán írásban igazolták.

IV. Szállítási kategóriák

1. A TrezEx az alábbi szállítási kategóriák keretében vállal pénz- és értékszállítást:

a) Járatkörben történő pénz- és értékszállítás: Eltérő megállapodás hiányában a 
TrezEx az A-6. sz. mellékletben meghatározott Feladó Állomásokon és átvételi 
időpontokban veszi át a Szállítmány(oka)t, melye(ke)t leszállít a Célállomásra.

b) Eseti pénz- és értékszállítás: Az Ügyfélnek az A-6. sz. mellékletben 
rögzítettektől eltérő tartalmú, írásbeli eseti megrendelésekor (továbbiakban: 
„Eseti Megrendelés") az Eseti Megrendelésnek legkésőbb a tervezett átvétel 
időpontját megelőző munkanap 12 órájáig meg kell érkeznie a TrezEx-hez. Az 
Eseti Megrendelésben kötelezően szereplő információk felsorolását az A-6. sz. 
melléklet tartalmazza.

A TrezEx saját döntése szerint jogosult az Eseti Megrendelés teljesítését 
visszaigazolni, vagy megtagadni. Az Egyedi Megbízás a TrezEx visszaigazolása 
esetén, a visszaigazolásban foglalt tartalommal jön létre. Az Eseti Megrendelés 
megtagadásából eredő esetleges károkért a TrezEx nem vállal felelősséget.

A TrezEx fenntartja a jogot, hogy az Eseti Megrendelések alapján létrejött Egyedi 
Megbízások teljesítése során sürgősségi felárat (Isd. D. melléklet) számítson fel, 
ha:

- az Eseti Megrendelés a tervezett átvétel időpontját megelőző munkanap 12 
óra után érkezik a TrezEx-hez;

- az Eseti Megrendelés nem hivatalos munkanapra rendelt pénz- és 
értékszállítást tartalmaz.
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Prompt szállítás: Amennyiben az Ügyfél az Eseti Megrendelésben „Prompt 
Szállítás"-t rendel, úgy a TrezEx vállalja, hogy sürgősségi felár (Isd. D. melléklet) 
ellenében az Eseti Megrendelés beérkezésétől számított 1 (egy) órán belül dönt az 
Eseti Megrendelés visszaigazolásáról, vagy megtagadásáról. Az Eseti megrendelés 
visszaigazolása esetén TrezEx vállalja, hogy a visszaigazolást követően 
haladéktalanul értékszállító járművet indít az Eseti Megrendelésben közölt Feladó 
Állomásra. Az Eseti Megrendelés megtagadásából eredő esetleges károkért a 
TrezEx nem vállal felelősséget.

V. Szállítások lemondása

Amennyiben az Ügyfél az adott napi szállítást előző napon 16 óráig e-mall-ben, vagy
faxon lemondja, az adott szállítás díjának 50%-a abban az esetben is felszámításra kerül.
E rendelkezés nem vonatkozik az átalánydíjas rendszerben végzett szállításokra.

VI. Csomagolás

1. A Vagyontárgyak csomagolása és szállításra való előkészítése kizárólag a TrezEx által 
az Ügyfél rendelkezésére bocsátott eszközökkel (továbbiakban; 
„Csomagolóeszközök'') végezhető, kivéve, ha a Felek egyéb okok miatt egyéb 
csomagolóeszközök használatában állapodtak meg írásban.

2. A Csomagolóeszközök az alábbiak:

3.

- biztonsági tasak;
- biztonsági zsák;
- biztonsági plomba;
- értékszállítási nyugta;

A Csomagolóeszközöket TrezEx külön ellenérték fejében bocsátja az Ügyfél 
rendelkezésére. A Csomagolóeszközök hatályos díjait a D. melléklet tartalmazza.

4. Az Ügyfél az alábbi 5 - 9. 3 pontok szerint köteles a csomagolást elvégezni 
(e kötelezettségek szerződésszerű teljesítése egyben a Szolgáltatási 
Szerződés IV. 1. pontjában szereplő követelmény teljesítését is jelenti):

5. A csomagolást az Ügyfél részéről legalább kettő főből álló bizottság végzi. 
Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a csomagolást egy fő is végezheti biztonsági 
kamera által dokumentáltan.

6. Az Ügyfél a csomagolás megkezdése előtt köteles meggyőződni a 
Csomagolóeszközök sértetlenségéről. Sérült, vagy nem megfelelően alkalmazott 
Csomagolóeszköz nem használható. Amennyiben az Ügyfél sérült, vagy nem 
megfelelően alkalmazott Csomagolóeszközt használ, a TrezEx az átvételt 
megtagadja, és az Ügyfél a TrezEx kérésére köteles a csomagolást a sérült, vagy 
nem megfelelően alkalmazott Csomagolóeszköz kicserélésével újra elvégezni.

A fentiek értelmében sérült, vagy nem megfelelően alkalmazott Csomagolóeszköznek 
minősül különösen, de nem kizárólag:

- a sérült biztonsági tasak, biztonsági zsák, vagy biztonsági plomba;

- a nem megfelelően lezárt biztonsági tasak vagy biztonsági zsák, lazán hagyott
biztonsági plomba. •

7. A Csomagolóeszközökben kizárólag a C. mellékletben meghatározott érték- és 
súlyhatárig helyezhető el Vagyontárgy.
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8. Biztonsági tasak

8.1. A Felek eltérő megállapodása hiányában a bankjegyeket, értékpapírokat, 
egyéb értékküldeményeket, és az alább meghatározott esetben érmét 
biztonsági tasakban kell elhelyezni.

8.2. Egy biztonsági tasakba kizárólag azonos jellegű Vagyontárgyak csomagolhatók 
(például kizárólag Forint bankjegy, kizárólag valuta bankjegy kizárólag 
értékpapír, vagy kizárólag érme). Bankjegyek és érmék esetében a különböző 
pénznemű bankjegyeket és érméket külön biztonsági tasakba kell csomagolni 
rendezetten, azonos képállásra rendezve. A fenti elvárások nem teljesítése 
esetén TrezEx a D. mellékletben meghatározott pótdíjat számol fel. Az 
értékpapírok szállításának feltételeit a felek külön megállapodásban rendezik.

8.3. Egy biztonsági tasakban legfeljebb a C. mellékletben meghatározott értékben 
helyezhető el bankjegy, vagy érme. Az értékhatárok túllépése esetén TrezEx a 
D. mellékletben meghatározott pótdíjat számol fel.

8.4. Amennyiben a szállítandó érmék darabszáma nem haladja meg az 50 (ötven) 
darabot, az érmék biztonsági zsák helyett külön biztonsági tasakban 
helyezhetők el.

8.5. A biztonsági tasakot az átvétel előtt le kell zárni. A biztonsági tasak zárása a 
záró ragasztó csíkjának maradéktalan és szakadásmentes lezárásával történik.

9. Biztonsági zsák

9.1. A Felek eltérő megállapodása hiányában az érmét biztonsági zsákban kell 
elhelyezni. A különböző pénznemű érmék külön biztonsági zsákba 
csomagolandók.

9.2. Egy biztonsági zsákban legfeljebb a C. mellékletben meghatározott értékben, 
darabszámban vagy súlyban helyezhető el érme. Az értékhatár túllépése 
esetén TrezEx a D. mellékletben meghatározott pótdíjat számol fel.

9.3. A biztonsági zsákot az átvétel előtt le kell zárni, A biztonsági zsák zárása a 
biztonsági zsák felső részén található gyűrűsornak az alatta elhelyezkedő 
gyűrűsorra történő visszahajtásával, valamint a biztonsági plomba szárának 
minden gyűrűn sorfolytonosan történő átfűzésével és lezárásakor szorosra 
húzásával történik.

VII. A Szállítmány TrezEx általi átvétele a Feladó Állomáson

A Szállítmány TrezEx általi átvétele során az Ügyfél az alább megadott sorrendben
köteles

- az azonosítási követelményeket teljesíteni (1. pont);

- az értékszállítási nyugtát (Isd. A-1. sz. melléklet) kitölteni (2. pont);

- a megbízólevelet (Isd. A-4. sz. melléklet) kitölteni, aláírni (3. pont);
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1. Azonosítás

1.1 Az Ügyfél az esetleges visszaéléseket elkerülendő az átvétel megkezdése előtt 
köteles meggyőződni az alábbiakról:

a) a TrezEx munkavállalója a szerződés A-6. sz. mellékletében rögzített, vagy a Felek 
által előzetesen egyeztetett időpontban érkezett-e;

b) a TrezEx munkavállalója a „Gyakorlati útmutató a TrezEx C.L Hungária Zrt. 
ügyfelei részére" c. dokumentumban (F. melléklet) bemutatott formaruhát viseli- 
e;

c) a TrezEx munkavállalója rendelkezik-e érvényes dolgozói igazolvánnyal (Id. A-2. 
sz. melléklet), érvényes járatigazolvánnyal (Isd. A-3 sz. melléklet) és a tárgynapra 
kiállított megbízólevéllel (isd. A-4. sz. melléklet);

d) a TrezEx munkavállalója által bemutatott megbízólevélen szereplő név 
megegyezik-e a munkavállaló által bemutatott, dolgozói igazolványon szereplő 
névvel és Igazolvány számmal.

e) a TrezEx munkavállalója által bemutatott megbízólevélen szereplő járatszám 
megegyezik-e a bemutatott járatigazolvány számával;

1.2 A dolgozói igazolványok és a járatigazolványok elvesztéséről, visszavonásáról 
vagy érvénytelenítéséről a TrezEx haladéktalanul értesíti az Ügyfelet, aki ezen 
értesítést az azonosítás során köteles figyelembe venni.

1.3 Az Ügyfél kizárólag akkor adhatja át a Szállítmányt a TrezEx-nek, ha a fenti 1.1 
pontban meghatározott körülmények Ügyfél általi ellenőrzése során nem merült 
fel kétség. Amennyiben az 1.1 pontban meghatározott körülmények ellenőrzése 
során az Ügyfél részéről bármilyen kétség merül fel, az Ügyfél köteles az átvételi 
eljárást haladéktalanul megszakítani és a TrezEx Diszpécser Szolgálatát 
haladéktalanul értesíteni. Ilyen esetben az átvételi eljárás kizárólag a TrezEx 
ezirányú visszaigazolását követően folytatható.

2. Az értékszállítási nyugta kitöltése

2.1 A VI. pontban („Csomagolás") foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését 
követően az Ügyfél jól olvashatóan, a „Gyakorlati útmutató a TrezEx C.L Hungária 
Zrt. ügyfelei részére" c. dokumentumban (F melléklet) foglaltaknak megfelelően 
kitölti a négypéldányos értékszállítási nyugtát.

2.2 Az értékszállítási nyugtát Szállítmányonként kell kitölteni. Ötnél több plombaszám 
(tasakszám) esetén a további plombaszámokat új értékszállítási nyugtán keli 
feltüntetni. Biztonsági tasak alkalmazása esetén - ha azt külön biztonsági zsákba 
nem csomagolják - az értékszállítási nyugta „Plomba száma" elnevezésű rovatába 
a biztonsági tasak gyárilag nyomtatott azonosító számát kell feltüntetni.

2.3 Amennyiben az értékszállítási nyugtán feltüntetett adatok helytelenek, azon 
javítani nem lehet, hanem az értékszállítási nyugtát áthúzással érvényteleníteni 
kell, és új értékszállítási nyugtát kell kitölteni.
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2.4 A TrezEx nem köteles az értékszállítási nyugta olvasható, hiánytalan és helyes 
kitöltését ellenőrizni. Amennyiben az értékszállítási nyugta az Ügyfél által 
olvashatatlanul, hiányosan, vagy tévesen került kitöltésre, és a TrezEx ezt észleli, 
jogosult a Szállítmány átvételét megtagadni. Egyebekben az értékszállítási nyugta 
olvashatatlan, hiányos, vagy téves kitöltésének a következményeit és az ebből 
eredő esetleges károkat, költségeket az Ügyfél viseli.

2.5 A Szállítmány Feladó Állomáson való átvétele mennyiségileg, az értékszállítási 
nyugtán szereplő plombaszámok (biztonsági tasak esetén gyárilag nyomtatott 
azonosító szám) alapján történik. A Szállítmány TrezEx általi, sértetlen állapotban 
történő átvételét a mindkét Fél által aláírt értékszállítási nyugta igazolja. Az 
értékszállítási nyugta eredeti példánya a Feladó Állomáson marad, a másolati 
példányokat a TrezEx a Szállítmánnyal együtt elviszi.

3. A megbízólevél kitöltése

3.1 Az Ügyfél a megbízólevél átvételkori kitöltése során jól olvashatóan, a „Gyakorlati 
útmutató a TrezEx C.L. Hungária Zrt. ügyfelei részére" c. dokumentumban (F. 
melléklet) foglaltaknak megfelelően a megbízólevél „Nyugtaszám" rovatában 
feltünteti az értékszállítási nyugta gyárilag nyomtatott sorszámát (több 
értékszállítási nyugta esetén valamennyi sorszámot), valamint kitölti a 
megbízólevél „aláírás és időpont" rovatait. Az értékszállítás tényét az Ügyfélnek a 
Megbízólevél aláírásával akkor is igazolnia kell, ha egyébként nem kerül átadásra 
Szállítmány.

3.2 A kitöltött megbízólevél egy példányban készül, és a TrezEx-nél marad.

4. Az átvétel tárgyi és időbeli feltételei

4.1 A Szállítmány átvételére kizárólag az Ügyfél által erre kijelölt, biztonságos, 
lehetőség szerint ügyfélforgalom elől elzárt területen (továbbiakban: „Átvételi 
Helyszín") kerülhet sor.

4.2 A TrezEx értékszállító járművei biztonsági okokból legfeljebb 10 (tíz) percig 
várakoznak az Átvételi Helyszínen. Az Ügyfél ezért köteles az átvételt úgy 
előkészíteni, hogy az átvétel a TrezEx értékszállító járművének az Átvételi 
Helyszínre történő érkezésétől számított tíz (10) percen belül lezáruljon. 
Amennyiben az átvétel a fent közölt időtartamon belül az Ügyfélnek felróhatóan 
nem zárul le, az értékszállító jármű az időtartam lejártakor elhagyja az Átvételi 
Helyszínt, és egy előre egyeztetett időpontban újra megkísérli az átvételt. Az 
ebből eredő költségeket az Ügyfél viseli.

4.3 A megismételt átvétel időpontját az Ügyfél kizárólag a TrezEx területileg illetékes 
Diszpécser Szolgálatával egyeztetheti.

Vili. A Szállítmány TrezEx általi átadása a Célállomáson

1. A TrezEx a Szállítmányt az értékszállítási nyugta „Címzett" rovatában feltüntetett 
jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet 
címzettnek (továbbiakban: „Címzett") kézbesíti az ott megjelölt címre. A TrezEx 
a Címzett részére címzett Szállítmánynak tekinti azt is, ha a címzésben a Címzett 
elnevezése mellett természetes személy nevét is feltüntették.

2. Az azonosítással (VIÎ.1. pont), és az átvétel tárgyi és időbeli feltételeivel (VII.4. 
pont) kapcsolatos rendelkezések a Szállítmány Célállomáson történő átadásakor is 
megfelelően alkalmazandóak.
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3. A Címzett nevében a Szállítmány átvételére a Címzett vezető tisztségviselője,
vagy a Címzett nevében a Szállítmány átvételére meghatalmazott személy 
jogosult (továbbiakban: „Jogosult Átvevő")- A TrezEx a Szállítmány
Célállomáson való átadásakor úgy jár el, ahogy az az adott helyzetben tőle 
elvárható, azonban nem köteles meggyőződni a magát Jogosult Átvevőnek valló 
személy átvételi jogosultságáról. Az ebből eredő esetleges visszaélésekért a 
TrezEx nem vállal felelősséget.

4. A Szállítmány Célállomáson való átadása mennyiségileg, az értékszállítási nyugtán 
szereplő plombaszámok (biztonságig tasak esetén gyárilag nyomtatott azonosító 
szám) alapján történik. A Jogosult Átvevő a Szállítmány átvételét nevének, és az 
átvételi jogosultságát megalapozó jogviszonynak (vezető tisztségviselő, 
meghatalmazott) az értékszállítási nyugta példányain való feltüntetésével, az 
értékszállítási nyugta példányainak lepecsételésével, továbbá a Megbízólevél 
aláírásával igazolja. Az értékszállítási nyugta egy példánya a Címzettnél marad.

5. A Címzett által aláírt és lepecsételt értékszállítási nyugta a Szállítmány teljes és 
sértetlen állapotban való átadását, és ezáltal az Egyedi Megbízás szerződésszerű 
teljesítését igazolja.

6. Ha a Szállítmányt a TrezEx-nek nem felróhatóan nem lehet átadni (az átadás 
Időbeli és tárgyi feltételei nem biztosítottak, a Célállomáson nem áll rendelkezésre 
Jogosult Átvevő, a Jogosult Átvevő megtagadja az átvételt stb.), a TrezEx az 
átadást akadályozó körülményt a megbízólevélen feljegyzi, majd haladéktalanul 
értesíti a Diszpécser Központot. A TrezEx köteles ilyenkor a Szállítmányt a 
Feladónak visszaküldeni. A TrezEx a fenti esetben is jogosult az Egyedi Megbízás 
teljesítéséért járó díjra.

7. Amennyiben a Címzett az átadás során sérült, vagy nem megfelelően alkalmazott 
Csomagolóeszközt talál, a TrezEx és a Címzett közösen megvizsgálják a 
Szállítmányt az esetleges hiány megállapítása céljából. Amennyiben hiány nem 
állapítható meg, a Címzett a fentiek szerint átveszi a Szállítmányt. Hiány 
megállapítása esetén, vagy ha a Szállítmány vagy annak egy része elveszett, a 
TrezEx és a Címzett erről jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyv egyik 
példánya a Címzettet, a másik példánya a TrezEx-t illeti meg. A Címzett ilyenkor 
biztonsági okokból köteles haladéktalanul, de legkésőbb a jegyzőkönyv aláírásától 
számított 1 (egy) órán belül értesíteni a TrezEx területileg illetékes Diszpécser 
Szolgálatát. Az értesítés késedelme jogvesztéssel jár.

8. A fenti 4-7. bekezdésekben szereplő feladatok esettől függően való elvégzését 
követően a TrezEx értékszállító járműve elhagyja az Átvételi Helyszínt.

IX. A Célállomáson való átadást követő eljárás

1. A Címzett a Csomagolóeszközök felbontásánál úgy köteles eljárni, hogy a 
Csomagolóeszközök lezárásának szabályossága - az esetleg felmerülő vitás 
kérdések esetén - utóiag is ellenőrizhető legyen. A tasakok felbontását legalább 
kettő főből álló bizottság végzi. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a tasakot 
biztonsági kamera előtt kell felbontani.

2. A biztonsági plombákat a zárórészbe csatlakozástól 1-2 cm-re kell elvágni.

3. A biztonsági tasakokat a lezárással ellentétes - „olló" piktogrammal megjelölt - 
részen kell felbontani.
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4. Amennyiben a Címzett a Csomagolóeszközök felbontását követően a 
Szállítmányban címleteltérést, hiányt, vagy többletet állapít meg, köteles erről 
jegyzőkönyvet felvenni. A jegyzőkönyvben az összegen túl azt is fel kell tüntetni, 
hogy melyik tasakban és melyik kötegben volt eltérés. Ilyen esetben a 
Csomagolóeszközöket meg kell őrizni, és azokat a jegyzőkönyvvel, valamint az 
alábbi pont szerinti írásbeli értesítéssel együtt meg kell küldeni a TrezEx-nek.

5. A Címzett a címleteltérésről, hiányról vagy többletről telefonon haladéktalanul 
köteles a TrezEx Ügyfélszolgálatát értesíteni. Az értesítést a lehető legrövidebb 
időn belül, de legkésőbb az átadást követő munkanap déli 12:00 órájáig írásban is 
meg kell ismételni. E határidők bármelyikének elmulasztása jogvesztéssel jár.

6. Ügyfél annak bizonyítására, hogy a hiány a küldemény nyitásakor fennállt, köteles 
a teljes csomagolóanyagot a TrezEx részére átadni, továbbá lehetővé tenni, hogy 
TrezEx a tasak felnyitásáról készült videofelvételt megtekinthesse.

X. Kapcsolattartásra jogosult személvek pénz- és értékszállítás esetén

A Felek kötelesek a kapcsolattartásra jogosult személyekben bekövetkezett 
változásokról haladéktalanul értesíteni egymást.

Ügyfél kapcsolattartója:

Név; Csáki Ágnes
Telefonszám: 06-1/211-2235; 06-30/506-6116 
E-mail: penzugy@zknp.hu

TrezEx kapcsolattartói:

1.

2.

3.

4.

5.

Normál és prompt értékszállítások megrendelése, lemondása, módosítása, 
ünnepi szállítások, eseti szállítások megrendelése, értékszállítással kapcsolatos 
visszajelzések. Időablakok, felkeresési időpont módosítási kérések - TrezEx 24 
órás diszpécserszolgálat
Budapest
E-mail: szallitas@trezex.com.
Telefonszám: 06-1-204-0200/ 133 vagy 135-ös mellék
Kellékanyagok (biztonsági tasakok, stb.) rendelése - Kelléktár (megrendelés 
kizárólag írásban, e-mailben, vagy faxon)
Fax: 06-1/203 1002 
E-mail: kellek@trezex.com
Számlázással kapcsolatos kérdések - pénzügyi osztály
Nagy András
Telefon;06-1/204 02 00/186-os mellék 
E-mail: szamlazas@trezex.com
Pénzfeldolgozással, váltópénzzel kapcsolatos kérdések - pénzfeldolgozó ágazat
Telefon: 06-1-204-0200 / 268-as vagy 152-es mellék 
E-mail: penzfeldolgozo@trezex.com
Bővüléssel, új üzleti igényekkel, szerződésmódosítással kapcsolatos kérdések ~ 
értékesítési osztály
E-mail: sales@trezex.com
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XI. Egyéb rendelkezések

1. A pénz- és értékszállítással kapcsolatos, mindenkor hatályos díjak a Szolgáltatási 
Szerződés D. mellékletében kerülnek meghatározásra. A díjak Feladó 
Állomásonként és Szállítmányonként értendők.

2. Az Egyedi Megbízásokban nem szabályozott kérdésekben a jelen Feltételek, a 
jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Szolgáltatási Szerződés és a 
Polgári Törvénykönyv fuvarozásra vonatkozó szabályai irányadóak.

Budapest, 2014. Budapest, 2014. oS~- '

TrezEx Hungária Zrt.

céav
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TREZEX HUNGÁRIA ZRT. - ÉRTÉKSZÁLLÍTÁSI NYUGTA

A>1. sz. melléklet Szerződés szám: K-2014016

TREZEM
Értékszállítási nyugta 
{Ügyfél példánya)

Feladó: Címzett:

Egysógazonosító:

Leadott zárt csomagok száma:

Dátum: Dátum:
Átadás ideje: Átvétel ideje:

Aláírás + bélyegzőlenyomat Aláírás + bélyegzőlenyomat

Név:

Dolgozói szám:

Járatszám:

Aláírás:

Plomba / tasak sorszám:
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A>2. sz. melléklet Szerződés szám: K-2014016

TREZEX HUNGÁRIA ZRT. 
DOLGOZÓI IGAZOLVÁNY

TREZBi
; CSALÁDNÉV:

1 MINTA
^ . .

UTÓNÉV:

MIHÁLY

Fénykép
helye

SORSZÁM:

1111

Személyazonosító igazolvány száma:

123456AB

ÉRVÉNYES: VISSZAVONÁSIG
Információs telefonszám: 

+36 1 204 0200
1119 BUDAPEST, 

Hauszmann Alajos utca 9~11.

Az igazolvány elvesztéséről, eltűnéséről, visszavonásáról, érvénytelenítéséről, vagy azon 
történt bármilyen változtatásról a TrezEx haladéktalanul írásban köteles tájékoztatni az 
Ügyfelet.
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A-3. sz. melléklet Szerződés szám: K-2014016

TREZEX HUNGÁRIA ZRT.- 
JÁRAT IGAZOLVÁNY

értékszállítás
JÁRATIGAZOLVÁNY

TREZEX
000301

A JÁRATIGAZOLVÁNY 
TREZEX HUNGÁRIA ZRT 

DOLGOZÓI IGAZOLVÁNNYAL 
EGYÜTT ÉRTÉKSZÁLLÍTÁS 

VÉGZÉSÉRE JOGOSÍT.

ÉRVÉNYES:
2014 December 31-ig

1119 BUDAPEST, 
Hauszmann Alajos utca 9-11

Információs telefonszám: 
+361 204 0200
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A-4. sz. melléklet Szerződés szám: K-2014016

TREZEXI TrezEx HBafsria Zrt.
U'A A. 5 MI

Táíte \ y>. j 3' jal Fa J í>*:í«>5
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A-5. sz. melléklet Szerződés szám: K-2014016

Pénz- és Értékszállítás 
hivatalos aláíróinak névjegyzéke

DLDAPESrr KlRENDELTSEG

Ssz. Név Beosztás Aláírás

1. BirI András kircndöUség vezető
ÍT"

2. Desacco Ervin focsoportvezeto

3. Tóth Menyhért fócsoportvezetö

4. Kiss Attila di.szpécser íÁ. /(/<.

5. Langő Aiidrá.s diszpécser

6. Veress Csaba diszpécser

7. Markovics Tamás diszpécser

8. fiicül Gyula diszpécser 'i.evzü —

9. Becskei Lajn.s diszpéc.ser

10. Kreísz Ferenc diszpécser '
. c-x::"Z'' ’A-<fr^ Cr.-IK'^-

H. Kling Péter diszpécser

12. Nagy Zsanett di.szpécser .44

13. Ispán László diszpécser

14. Hci-nády György dí.szpécser

15. Németh Viktor diszpécser

Budapest, 2014,
... .

KárplJi Balázsit
Vezérigazgató ' ''■

t//
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A PÉNZ - ÉS ÉRTÉKSZÁLLÍTÁS IDŐPONTJAI ÉS ÁLLOMÁSAI

A>6. sz. melléklet Szerződés szám: K'2014016

Felkeresés! cím: Felkeresés! időpont: 
szerda

Egységazonosító:

1145 Budapest, Laky Adolf u. 36. 12.30-14.30 701020

Ügyfél számlavezető bankja: MAGNET Magyar Közösségi Bank Zrt.

Bankszámlaszám: 

Szállítás célállomása: 

Ügyfél kapcsolattartója:

16200120-18521205 

TrezEx Pénzfeldolgozó Központ

Csáki Ágnes
Tel; 06-1/2112235, 06-30/506-6116 
e-mail: penzugy@2knp.hu

TrezEx a pénzfeldolgozásról az Ügyfél részére a kimutatást az irodavezeto@zknp.hu; 
penzugy@zknp.hu e-mail címekre küldi meg.

Az értékszállítmány átadása-átvétele kizárólag az Ügyfél nevesített egységeinek 
biztonságos, lehetőség szerint ügyfélforgalom elől elzárt területén történhet.

Az értékszállító járművek biztonsági okokból 10 percen túl nem várakozhatnak az 
átadás-átvételre.

Amennyiben tovább kellene várakozniuk, abban az esetben a járat automatikusan 
elhagyja a helyszínt, és egy előre egyeztetett időpontban újra megkísérli az átadás
átvételt. A járat nem jogosult időpontról dönteni.

Az újra felkeresés időpontját az Ügyfél a TrezEx diszpécserével köteles előre egyeztetni.

Budapest, 2014.

ÜGYFÉL

Budapest, 2014. o-f. fo.

vezérigazgaló 
TrezEx Hungária Zri
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B. melléklet Szerződés szám: K-2014016 

PÉNZFELDOLGOZÁSI FELTÉTELEK

I. Értelmező rendelkezések

1. A jelen Feltételekben külön nem definiált, és nagybetűvel szereplő fogalmak 
értelmezésére a Szolgáltatási Szerződésben szereplő meghatározások irányadóak.

2. Jelen feltételek alkalmazása szempontjából „Célállomás"-on a TrezEx 
Pénzfeldolgozó Központja (BPK) értendő.

3. Az Ügyfél kötelezettségeinek teljesítése szempontjából a TrezEx Ügyfélnek tekinti a 
jelen Feltételekben „Feladó"-ként, vagy „Címzett"-ként említett személyt is.

n. A Feltételek tárává

1. Jelen Feltételek tárgya a készpénznek (bankjegy és érme) a Feladó Állomásról a 
Célállomásra történő szállítása, és az irányadó jogszabályi rendelkezések szerinti 
feldolgozása a Felek között a pénzfeldolgozásra létrejövő egyedi szerződések 
(továbbiakban: „Egyedi Megbízás") alapján és díj fizetése ellenében.

2. A pénzfeldolgozás során biztosítani kell a bankjegyek és érmék valutanem, 
darabszám, dmietazonosság, érvényesség, forgalomképesség, valódiság és 
teljesség szempontú tételes minősítését és számbavételét, továbbá az MNB 
előírásainak megfelelő csomagolását (a kötelező alaki kellékek biztosítása mellett).
A pénzfeldolgozás során tehát minőségi válogatást kell elvégezni, amelyet a TrezEx 
a vonatkozó MNB rendelet szerint köteles végrehajtani. A TrezEx rendelkezik a 
tevékenység folytatásához szükséges jegybanki engedéllyel.

A TrezEx a pénzfeldolgozást saját pénzellenőrző és pénzfeldolgozó berendezések 
segítségével végzi és ellenőrzi. Minden hiány és eltérés jegyzőkönyvben kerül 
rögzítésre, a hamisgyanús bankjegyeket és érméket az MNB-be küldik. A TrezEx a 
pénzfeldolgozás során jegyzőkönyvezett különbözet esetén felveszi a kapcsolatot az 
Ügyfél kijelölt képviselőjével. Az Ügyfél ellenvetés nélkül helyesnek ismeri el a 
megolvasást. Az Ügyfél ezen felül szintén ellenvetés nélkül elfogadja a TrezEx 
feldolgozásának eredményét.
Amennyiben bebizonyosodik, hogy a bankjegy vagy érme nem hamis, a TrezEx 
jóváíratja a kérdéses összeget az Ügyfél számára.

A megállapított többlet összeget a TrezEx az „Eltérési jegyzőkönyv"-ben rögzíti és 
befizeti a feldolgozott összeggel együtt.

III. A pénzfeídolQQzásra vonatkozó Egyedi Megbízás létrejötte

A Pénz- és Értékszállítási Feltételek vonatkozó rendelkezései megfelelően 
alkalmazandóak.
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IV. Szállítási kategóriák

A Pénz- és Értékszállítási 
aíkalmazandóak.

Feltételek vonatkozó rendelkezései megfelelően

V.

1.

3.

Csomagolás

A Pénz- és Értékszállítási Feltételek VI. 2. pontja az alábbiak szerint egészül ki (Id. 
kiemelt, dőlt betűs szöveg):

„A Csomagolóeszközök az alábbiak:

- biztonsági tasak;
- biztonsági zsák;
- biztonsági plomba;
- értékszállítási nyugta;
- címletjegyzék;
- kötegelő szalag;
- etikett címke."

A Pénz- és Értékszállítási Feltételek VI. 6. pontja az alábbiak szerint egészül ki (Id. 
kiemelt, dőlt betűs szöveg);

„A fentiek értelmében sérült, vagy nem megfelelően alkalmazott 
Csomagolóeszköznek minősül különösen, de nem kizárólag:

- a sérült biztonsági tasak, biztonsági zsák, vagy biztonsági plomba;

- a nem megfelelően lezárt biztonsági tasak vagy biztonsági zsák, lazán hagyott 
biztonsági plomba;

- nem az F. melléklet alatti, „Gyakorlati útmutató a TrezEx Hungária Zrt. 
ügyfelei részére" c. dokumentumnak megfelelően kitöltött címletjegyzék 
(fokozott figyelemmel a feladó és a célállomás pontos megnevezésére és 
címére);"

A Pénz- és Értékszállítási Feltételek VI. pontja az alábbi 8.3 ponttal egészül ki, és 
egyúttal a 8.3-8.5 pontok számozása 8.4 - 8.6-ra változik:

A bankjegyeket azok biztonsági tasakba való elhelyezését megelőzően 
bankjegycsomagokká kell alakítani. A bankjegyek kizárólag a TrezEx által 
rendelkezésre bocsátott kötegelő szalaggal alakíthatók bankjegycsomaggá. A 
bankjegyek bankjegycsomaggá alakítása úgy történik, hogy az Ügyfél az azonos 
címletű és képállású bankjegyekből 100 db-ot tartalmazó bankjegycsomagot készít, 
amelyet a megfelelő címletű bankjegyszalaggal kell átfogni, valuta esetén 
feltüntetve a valutanemet. A 100 db-ot el nem érÖ azonos címletű és képállású 
bankjegyeket az előzőekben írt módon kell összekészíteni, azzal az eltéréssel, hogy 
a bankjegyszaiagon a töredék bankjegyek darabszámát kell feltüntetni. A fenti 
elvárások nem teljesítése esetén TrezEx a D. mellékletben meghatározott pótdíjat 
számol fel. A bankjegyszalagon az Ügyfél aláírása, a dátum, továbbá a Feladó 
bélyegzőlenyomata tanúsítja az előírásnak megfelelő csomagolást.
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4. A Pénz- és Értékszállítási Feltételek VI. pontja az alábbi 8.7 ponttal egészül ki;

A biztonsági tasak lezárását követően a bankjegyek esetében alkalmazandó, 
kitöltött címletjegyzéket a biztonsági tasak külső zsebébe, befelé hajtva kell 
helyezni. Ezen elvárás nem teljesítése esetén TrezEx a D. mellékletben 
meghatározott pótdíjat számol fel. A cím/etjegyzék kitöltésére az F. melléklet 
„Gyakorlati útmutató a TrezEx Hungária Zrt. ügyfelei részére" c. dokumentum 
megfelelő rendelkezései, valamint az alábbi 10. pont irányadóak.

5. A Pénz- és Értékszállítási Feltételek VI. pontja az alábbi 9.4 ponttal egészül ki:

A biztonsági zsák lezárását követően az érmék esetében alkalmazandó, kitöltött 
címletjegyzéket a biztonsági zsákon kívülre, lehetőleg az értékszállítási nyugtához 
hozzátűzve kell helyezni egy lezárt borítékban. Ezen elvárás nem teljesítése esetén 
TrezEx a D. mellékletben meghatározott pótdíjat számol fel. A címletjegyzék 
kitöltésére F. melléklet „Gyakorlati útmutató a TrezEx Hungária Zrt. ügyfelei 
részére" c. dokumentum megfelelő rendelkezései, valamint az alábbi 10. pont 
irányadóak.

6. A Pénz- és Értékszállítási Feltételek VI. pontja az alábbi új 10. ponttal egészül ki:

Az VI. pontban („Csomagolás") foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését 
követően az Ügyfél jól olvashatóan, a „Gyakorlati útmutató a TrezEx Hungária Zrt. 
ügyfelei részére" c. dokumentumban (F. melléklet) foglaltaknak megfelelően kitölti, 
és aláírja a két példányos „Címletjegyzék" című nyomtatvány vonatkozó rovatait, 
minden esetben feltüntetve a bankjegyek és érmék valutanemét, címlet szerinti 
darabszámát és összegét.

A címletjegyzék „Feladó Állomás" rovatába a TrezEx által rendelkezésre bocsátott, a 
„Gyakorlati útmutató a TrezEx Hungária Zrt. ügyfelei részére" c. dokumentumban 
szereplő etikett címkét kell beragasztani. Etikett címke hiányában a „Feladó 
Állomás" rovatot üresen kell hagyni, és az „egységazonosító szám" rovatban fel kell 
tüntetni a Feladó Állomásnak a TrezEx által közölt egységazonosító számát. Ezen 
elvárások nem teljesítése esetén TrezEx a D, mellékletben meghatározott pótdíjat 
számol fel.

A címletjegyzék másolati példánya az átvételkor az Ügyfélnél marad, az eredeti 
példányt a biztonsági tasakhoz, illetve a biztonsági zsákhoz kell rögzíteni a 
fentieknek megfelelően.

VI. A Szállítmány TrezEx általi átvétele a Feladó Állomáson

1. A Pénz- és Értékszállítási Feltételek VII. 2.1 pontja az alábbi rendelkezéssel egészül 
ki:

Az értékszállítási nyugta „Címzett" rovatában az Ügyfél köteles feltüntetni a 
„Bankjegy", „Érme", vagy „Valuta" címzéseket.

2. A Pénz- és Értékszállítási Feltételek VII. 2.2 pontjának első mondata helyett az 
alábbi rendelkezés alkalmazandó:

Külön-külön értékszállítási nyugtát kell kitölteni a forint bankjegy, forint érme, 
étkezési utalvány, váltópénz ellenérték továbbá a valuta esetében.
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VII. A Szállítmány TrezEx általi átadása a Célállomáson

1. A Pénz- és Értékszállítási Feltételek VIII. fejezetének 1-6. pontjai helyett az alábbi 
rendelkezés alkalmazandó:

A Szállítmánynak a Pénzfeldolgozó Központon történő' átadás-átvételére a TrezEx 
belső szabályzatai irányadóak.

2. A Pénz- és Értékszállítási Feltételek VIII. fejezetének 7. pontja helyett az alábbi 
rendelkezés alkalmazandó:

Amennyiben a TrezEx az átadás során sérült, vagy nem megfelelően alkalmazott 
Csomagolóeszközt talál, a sérült Szállítmányt a TrezEx illetékes munkatársai a 
sérülés észlelésekor haladéktalanul bizottságilag átadják a TrezEx Pénzfeldolgozó 
Központ (BPK) részére. A BPK a sérült Szállítmányt bizottságilag átszámolja, majd 
összeveti a Szállítmányhoz tartozó összes bizonylattal. A sérülés körülményeit és a 
feldolgozás eredményét a TrezEx jegyzőkönyvben rögzíti, melynek egyik példányát 
átadja az Ügyfél részére.

Az Ügyfél a kapott jegyzőkönyv kézhezvételét követően, telefonon 1 órán belül 
köteles értesíteni a TrezEx-t az esetleges reklamációról. Az értesítést a lehető 
legrövidebb időn beiül, de legkésőbb a tájékoztatás, illetve jegyzőkönyv 
kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül írásban is meg kell ismételni. E 
határidők bármelyikének elmulasztása jogvesztéssel jár.

A sérült Szállítmányt a TrezEx illetékes munkatársai másik biztonsági zsákba 
helyezik, azt szabályszerűen biztonsági plombával lezárják. Ezt, valamint a lezárás 
során alkalmazott biztonsági plomba számát jegyzőkönyvben, és az értékszállítási 
nyugta hátoldalán rögzíteni kell.

A Szállítmány elvesztése esetén a TrezEx illetékes kapcsolattartója haladéktalanul 
értesíti az Ügyfelet és intézkedik a kár kivizsgálása iránt. A vizsgálat befejezését 
követően, annak eredményéről tájékoztatja az Ügyfelet.

VIII. A Célállomáson való átadást követő eljárás

1. A Pénz- és Értékszállítási Feltételek IX. fejezetének 1-3. pontjai helyett az alábbi 
rendelkezés alkalmazandó;

A Szállítmánynak a Pénzfeldolgozó Központon történő átadás-átvételét követő 
eljárásra a TrezEx belső szabályzatai irányadóak.

2. A Pénz- és Értékszállítási Feltételek IX. Fejezetének 4-6. pontjai helyett az alábbi 
rendelkezések alkalmazandók;

A TrezEx a pénzfeldolgozás során általa megszámolt összegről (amelyből levonja a 
hamisgyanús bankjegyek értékét) - akár kevesebb, akár több a címletjegyzéken 
feltüntetett összegnél - a Feladó Állomáson történt átvételt követő első 
munkanapon délelőtt 11 óráig tájékoztatja az Ügyfelet, valamint az Ügyféllel erre 
irányuló jogviszonyban álló, A-6. sz. mellékletben szereplő bankot a megállapított 
összegnek az Ügyfél e banknál vezetett, A-6. sz. mellékletben szereplő 
bankszámláján történő jóváírása céljából.

Amennyiben a pénzfeidolgozás során megszámoit összeg eltér a címletjegyzéken 
feltüntetett összegtől, a TrezEx a BPK belső szabályzata szerint ellenőrzést végez, 
és azt a Feladó Állomáson történt átvételt követő első munkanapon délelőtt 11 
óráig megküldi az Ügyfélnek, valamint az Ügyféllel erre irányuló jogviszonyban álló, 
A-6. számú mellékletben szereplő banknak.
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ügyfél a TrezEx feldolgozási eredményét automatikusan elfogadottnak tekinti, 
kétségek esetén Ügyfél jogosult a feldolgozásról készített videofelvételt egyeztetett 
időpontban megtekinteni.

Az Ügyfél a kapott tájékoztatás, illetve jegyzőkönyv kézhezvételét követően, 
telefonon haladéktalanul köteles értesíteni a TrezEx-t az esetleges reklamációról. Az 
értesítést a lehető' legrövidebb időn belül, de legkésőbb a tájékoztatás, illetve 
jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül írásban is meg kell 
ismételni. E határidők bármelyikének elmulasztása jogvesztéssel jár.

A fentiektől függetlenül, amennyiben a TrezEx hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a 
pénzfeldolgozás a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történt, úgy 
ellenbizonyítás hiányában a TrezEx mentesül az összegek megállapításával 
kapcsolatos felelősség alól.
Amennyiben a TrezEx a biztonsági tasak, vagy biztonsági zsák felbontását követően 
abban sem találja a címletjegyzéket, erről jegyzőkönyvet készít.

Amennyiben a TrezEx a pénzfeldolgozás során hamisnak látszó (hamisgyanús) 
bankjegyet talál, a vonatkozó jogszabályok által előírt eljárásokat követve jár el, és 
erről értesíti az Ügyfelet.

IX. Kapcsolattartásra foaosult személvek oénzfeldotoozás esetén

A Pénz- és Értékszállítási Feltételek X. Fejezete kiegészítéséül az alábbi rendelkezés 
alkalmazandó:

Ügyfél kapcsolattartója:

Ügyfél kapcsolattartója:

Név: Csáki Ágnes
Telefonszám: 06-1/211-2235; 06-30/506-6116 
E-maíl: penzugy@zknp.hu

TrezEx kapcsolattartója:

Általános kapcsolattartó
Név: Ducz Ferencné
Cím: 1119 Budapest, Hauszmann Alajos u. 9-11.
Telefonszám: 06-1/204-0200/268 
Fax: 06-1/204-0200/ 151, 160 
E-mail: ferencne.ducz@trezex.com 
Aíáírásmínta: lásd B-3. melléklet

Ügyfélszolgálat
Név: Szabó Istvánné
Cím: 1119 Budapest, Hauszmann Alajos u. 9-11.
Telefonszám: 06-1/204-0200/152, 134 
Fax: 06-1/204-0200/ 151, 160 
E-mail: penzfeldolgozo@trezex.com 
Aláírásminta: lásd B-3. sz. melléklet
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X.

1.

2.

Egyéb rendelkezések

A pénzfeldolgozássá) kapcsolatos, mindenkor hatályos díjak 
Szerződés D. mellékletében kerülnek meghatározásra,

a Szolgáltatási

Az Egyedi Megbízásokban nem szabályozott kérdésekben a jelen Feltételek, a jelen 
Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Pénz- és Értékszállítási Feltételek, a 
Szolgáltatási Szerződés és a pénzfeldolgozással kapcsolatos jogszabályok 
vonatkozó rendelkezései irányadóak.

Budapest, 2014. Budapest, 2014. 7 0 .

Kárpáti Balázs 
vozórigazgaló 

Hungária Zrt.
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B-1. SZ. melléklet Szerződés szám: K-2014016

TREZEX HUNGÁRIA ZRT. - BANKJEGYFELDOLGOZÁSNÁL ALKALMAZOTT
CÍMLETJEGYZÉKE

I
IVezíCv' flungária Zrt.
Sor:%'/ám: Dáíuni:

Bariks7átnias7.nm:

Bgvségazonositó szá's;:

Banks7<íni]a liilajdi'iio.-. neve;

bgyscg címe:

Központ címe: TcK'for:

CÍMI.KTJKG’i/.F.K
db öss/cg

20.000,-

10.000,-

5.000,-

2.000.-

i.OOO,-

500,-

200,-

Összesen:

Aláírás:
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B-2. sz. melléklet Szerződés szám: K-2014016

TREZEX HUNGÁRIA ZRT.-
ÉRMEFELDOLGOZÁSNÁL ALKALMAZOTT CÍMLETJEGYZÉKE

ÍTREZEM
TrezEx Hungária Zrt.

Sorszám: Dnrum:

üank.számliíszám;

1 iigysígazonositó szám:

; Bar.kszámin Kilajdonos neve:

1 Hgyscg ;imc:

Kő/ponl címe; j leíefbn:

Címletjegyzék

dl) összeg
1 200.-

i 100,-

! 50,-

i 20,-

i io,-

i 5,-

összesen:

Aláírás-
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B-3. sz. melléklet Szerződés szám: K-2014016

Pénzfeldolgozás
hivatalos aláíróinak névjegyzéke

Ssz. Név Beosztás Aláírás

1. ITajzcr János
Pénzfeldolgozás és ATM 

Manager
2. Skuta István osztál>'vezetö

3. Ducz Ferencné ügyfélszolgálati
munkafáí's

4. Szabó Istvánné ügyfélszolgálati
munkatárs

5. Kapoun Ágnes ügyfélszolgálati
asszisztens

Cl.

Kátpáli Balázs 
Vezérigazgató

31/36



C. melléklet Szerződés szám: K-2014016

Maximális Felelősségi Összeg

A TrezEx káreseményenkénti maxirnális kárfelelőssége megegyezik a TrezEx általi pénz- 
és értékszállításra egy Feladó Állomáson, egy alkalommal átadható Szállítmány 
maximális értékével, azaz 22.000.000,- (huszonkettőmillió) forint összeggel, amelyet az 
Ügyfél dokumentáltan igazolni tud.

Amennyiben egy adott káresemény több Szállítmányt érint, a TrezEx maximális 
kárfelelőssége megegyezik a káreseménnyel érintett Szállítmányok fent meghatározott 
maximális értékeinek összegével, de legfeljebb 22.000.000,- (huszonkettőmillió) forint 
összeggel.

Egy Szállítmány maximum 3 (három) darab bankjegy tasakból és 25 (huszonöt) darab 
érme tasakból állhat. Egy bankjegy tasakban maximálisan 4.000.000,- (négymillió) forint 
Összegű pénz, illetve érték helyezhető el. Egy érme tasakban maximálisan 400.000,- 
(négyszázezer) forint összegű pénz, i/ietve érték helyezhető el. Egy tasakban (zsákban) 
elhelyezhető maximális súly 10 kg.

Budapest, 2014. Budapest, 2014. oŢ.'lo

vezéfigazgaló 
TrezEx Hungária Zn
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D. melléklet Szerződés szám: K-2014016

A TREZEX HUNGÁRIA ZRT. 
NETTÓ MEGBÍZÁSI DÍJAI

1. PÉNZ- ÉS ÉRTÉKSZÁLLÍTÁS Érvényes: 2014. december 31-íg

- Hetente 1 alkalommal járatkörben 
végrehajtva (T-1 nap 13 óráig leadott 
rendelés esetén)

2.590,- Ft / alkalom / egység

- Hetente 3 alkalommal járatkörben 
végrehajtva (T-1 nap 13 óráig leadott 
rendelés esetén):

2.290,- Ft / alkalom / egység

2. PÉNZFELDOLGOZÁS:
A szolgáltatásra a Magnet Bank Zrt. és a TrezEx Hungária Zrt. között jelenleg hatályos 
szerződésben rögzített díjtételek vonatkoznak, a számla a Magnet Bank Zrt.. részére 
kerül kiállításra.
3. EGYÉB
- Biztonsági műanyacj bankjegy tasak; 50,- Ft / db
- Biztonsági műanyag érme tasak: 80,- Ft / db
- Értékszállítási nyugtatömb (25 db- 
os);

260,- Ft / tömb

- Villiger biztonsági doboz Ügyfél 
kulcsának elveszítéshez kapcsolódó 
pótdíj;_______________________ ^____

15.000,- Ft /kulcs

A megbízási díjak nem tartalmazzák az ÁFA értékét!

A megbízási díj átalánydíjazás esetén a tárgyhónap 20-ig, míg forgalomarányos díjazás 
esetén a tárgyhónapot követő 10. napig kerül kiszámlázásra. Fizetési határidő a számla 
keltétől számított 10 nap. A fizetés akkor tekintendő teljesítettnek, amikor a kiszámlázott 
összeg a TrezEx bankszámláján jóváírásra kerül. Fizetési késedelem esetén az Ügyfél 
köteles a késedelmes összeg után a mindenkori jegybanki éves alapkamat adott 
időszakra eső részét megfizetni.

A TrezEx fenntartja magának a jogot, hogy az Ügyfél módosítási kérelmét elutasítsa, 
amennyiben jövedelmezőségi, vagy egyéb (operációs, biztonsági) okokból az Ügyféi 
kérése a TrezEx részéről nem vállalható.

Szolgáltatási díjaink tartalmazzák a szállítási, teljeskörű tevékenység-biztosítási és 
tárolási költségeket.

Budapest, 2014. Budapest, 2014. cT.



KIZÁRÓLAG AZ ÜGYFÉL TÖLTHETI KI!

K. melléklet 1. oldal Szerződés szám: K-2014016

JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGF.T. NEM RENDELKEZŐ 
SZERVEZET ÜGYFÉL TÉNYLEGES TUIATDONOSRA* VONATKOZÓ NYILATKOZAT

a 2007. évi CXXXVI. tv. 8. §-ában meghatározott kötelezettség teljesítéséhez

Aiulírott s T,£,IjJej?,...AT.i.iLA............................... (név),
.. /1/í3y. .7.0.. ... /í/'Sr.............. (lakcím), mint a

!o.i.^.Ö.ÍÁ,£0lí|r\. J0|?.-..H^1'fÁépvise]őie) oüntetojogi felelősségem tudatában 
kijelentem, hogy a jogi személy, illetve a jogi személyiség nélküli szervezet tényleges tulajdonosa(i) 
az alábbi természetes szemének.**

Családi és utónév: ST E Attila
Születési név (ha eltér);

Lakcím: .EnnreAAu {j>i A.e
Állampolgárság:

MaúuorA
A?7/r,

Tényleges tulajdonos:
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: 

Pfk.) 685/B. § (3)*** bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a 

tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy a jogi 

személyiséggel nem rendelkező szen^ezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a 

közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő 

közzétételi követelmények vonatkoznak,

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetben Ptk-ban meghatározott -• meghatározó befolyással rendelkezik,

c) az a természetes személy, akinek a megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak;

d) alapítványok esetében tényleges tulajdonos az a természetes személy:

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő 

kedvezményezetteket már meghatározták,

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket 

még nem határozták meg, vagy

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány 

vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, 

továbbá

e) a fenti, a)-b) pontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője.
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K. melléklet 2. oldal Szerződés szám: K-2014016

Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak 

a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat.

* Több tényleges tulajdonos esetén a nyilatkozat úgy tölthető ki, hogy a többi tényleges tulajdonos adatait külön adatlapon kell 

feltüntetni és az utolsó oldalon kell a nyilatkozatot aláírni.

** A nyüatkozatot a szervezette vonatkozó nyilvántartásban rögzített képviseleti rendnek megfelelően kell aJáírni. 

közvetett befolyás módjára 2014. máraus I5-roí a Pck. 8:2. J (4) bekezdésében írottak az irányadóak.

Dátum: Budapest, 20.

Ügyfél aláírása
(jogi személy esetén cégszerű aláírás szükséges)
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laTÖLTENDO ABBAN AZ ESETBEN, AMENNYIBEN AZ ÜGYFEL NEM MAGYAR 
LAKHELLYEL RENDELKEZIK!

KIZÁRÓLAG AZ ÜGYFEL TÖLTHETI Kl\

KIEMELT KÖZSZEREPLŐ NYILATKOZATA
(a 2007. évi CXXXVI. tv-ben előírt feladat teljesítéséhez)

Kijelentem, hog^^ nem vagyok kiemelt közszereplő (jelölje X-el)

Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő vagyok (írja be a lenti kategória kódját)

la) államfő, kormányfő, miniszter, az államdtkár

Ib) országgyűlési képviselők

le) az alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, melynek ítélete esetén fellebbezésnek 

helye nincs

Id) A számvevőszék elnöke, a számvevőszék testületének tagja, a közpond bank legfőbb 

döntéshozó szervének tagja

le) nagykövet, ügyvivő és a feg^nreres szervek hivatásos állományú, fődszti rendfokozatú, 

tábornoki beosztású és tábornoki rendfokozatú tagjai

If) többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vág}’ felüg}'elő testületének 

tagja

2a) 1, pontban emHtettek közeli hozzátartozója^ és a bejeg}'zett élettársa

2b) 1. pontban emKtettek élettársa

3a) bármely természetes személy, aki az 1) pontban említett személlyel közösen ug}’anazon 

jogi személy vág}’ jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa 

vagy vele szoros üzled kapcsolatban áll

3b) bármely természetes személy, aki eg}'személyes tulajdonosa olyan jogi személynek vág}' 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet az 1) pontban említett 

személy javára hozták létre

Pénzeszközeim

forrása*

*Csak külföldi lakóhellyel rendelkező kiemelt közszereplő ügyfél (nem tén}’leges tulajdonos) esetében 

kitöltendő.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fend adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum:

aláírás

^ A házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a 
mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér
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