MEGHATALMAZÁS
egyben ÜGYFÉL -ÁTVILÁGÍTÁSI ADATLAP

a 2007. évi CXXXVI. törvény 7. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához

Alulírott MEGHATALMAZÓ, mint természetes személy, vagy képviseletében eljáró személy adatai (továbbiakban ÜGYFÉL):
Személyes adatok
Családi és utónév:
Születési név:
Születési hely és idő:
Anyja születési neve:
Állampolgárság:
Lakhely adatok
Állandó lakcím:
Ideiglenes lakcím:
Tartózkodási hely:
Kapcsolattartó:

ÜGYFÉL

ÜGYFÉL
Okmányok adatai
Lakcímkártya szám:
Szem. ig. szám:
Adóazonosító jel:
Elérhetőségek
Telefonszám:
E-mail:
Postázási cím:
Elérhetőségei:

mint alább megnevezett lakás Bérlője/Tulajdonosa NYILATKOZOM, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
IRSZ

TELEPÜLÉS / KERÜLET

UTCA

HSZ.

ÉP.

LH.

EM.

AJ.

cím alatt található ingatlan (továbbiakban Ingatlan) CSERÉJE / ELADÁSA érdekében (kívánt rész aláhúzandó!)

MEGHATALMAZOM
CSE-REAL Kft (cégjsz.:01-09-187697, Székhelye: 1089 Budapest, Orczy út 6. 2/211, Ügyvezető: Hegedős János - Telefon: 06 (30) 488 9286, email: info@csereal.hu)

Kapcsolattartó:

mint Közvetítőt/csereszervezőt, hogy munkatársainak, szerződött partereinek bevonásával - közreműködjön, eljárjon az alább
megadott feladatok ellátásával kapcsolatosan.
 Megadott személy adatainak, illetve vele kapcsolatba hozható bérleti szerződés és/vagy tulajdonosi adatainak kezelése.
 A kiajánlások adattartalmának összeállításához szükséges műszaki felmérés elvégzése.
 Megnevezett ingatlanról digitális fényképek készítése és tárolása.
 A felmérés során közölt, illetve kinyert adatok, dokumentumok tárolása és kezelése.
 A cserekiajánlásokhoz felhasználható és elfogadott Ajánlati lap elkészítése.
 Ingatlan, harmadik személy részére történő kiajánlása az Ajánlati lap felhasználásával.
 Csereszervezés, hirdetés feladás, kapcsolódó adatok - vállalkozás által kizárólagosan használt adatbázisba történő –
elektronikus rögzítése, ingatlan ajánlatok küldése/fogadása.
Felek megállapodnak, hogy jelen Meghatalmazás írásos visszavonásig, illetve írásos visszaadásáig van érvényben.
Meghatalmazó, a kölcsönös érdekek tiszteletben tartása, Közvetítő érdekeinek elismerése érdekébent, az alábbi nyilatkozatot teszi.

NYILATKOZAT
Alulírott és fent nevezett Meghatalmazó NYILATKOZOM, hogy amennyiben Közvetítő a fent megnevezett ingatlannal
kapcsolatosan szerződő partnert állít, úgy az ingatlan cseréjével/eladásával kapcsolatos szerződés megkötése előtt Közvetítővel
Megbízási szerződést kötök. Vállalom, hogy amennyiben jelen meghatalmazás hatálya alá tartozó csere vagy eladási szándékom
megváltozik, vagy megoldódik, úgy erről közvetítőt haladéktalanul írásban értesítem. Tudomásul veszem, hogy fentiek
elmulasztása, illetve közvetítő által közvetített partnerek bármelyikével vagy velük kapcsolatba hozható bármely személlyel kötött
megállapodásom esetén, időhatártól függetlenül az alább meghatározott közvetítési díj, meghatalmazott Közvetítő/Csereszervező
részére jár.
*Közvetítési alapdíj mértéke:
o csere esetén - a szerződési ár 3% + ÁFA-tól, de minimum 250.000,- Ft + ÁFA (bruttó: 317.500,-Ft)
o eladás esetén - a szerződési ár 3% + ÁFA-tól, de minimum 400.000,-Ft + ÁFA (bruttó: 508.000,-Ft)
*A csere bonyolítási és szerződési díját, valamint az ügylettel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségeket nem tartalmazza!
Elfogadom az *Adatkezelési tájékoztatóban (http://csereal.hu/adatkezeles) foglaltakat, és egyben hozzájárulok keresési
igényeimnek regisztrációjához, valamint az általam megküldött dokumentumoknak és adataimnak tárolásához és kezeléséhez.

Dátum: …………………………
Meghatalmazó
A meghatalmazást és nyilatkozatot fent kelt dátummal befogadom:
Kapcsolattartó

