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FIZETÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
 
Amely létrejött egyrészről a  

Megbízó 
másrészről  

az Intercargo Hungary Kft. ( 1117 Budapest, Szerémi út 7/B - 103 ) 
 

között érvényben lévő fuvarozási és szállítmányozási szerződésekből eredő feltételek 
tárgyában. 
 
1. A Megbízó cégbejegyzés szerinti adatai: 
 

Neve, cégformája: ………………………………………………………………………. 
 
Címe:  ……………………………………………………………………….. 
 
Levelezési címe: ……………………………………………………………………….. 
 
Bankszámla száma: ……………………………………………………………………….. 
 
Pénzintézet neve: ……………………………………………………………………….. 
 
Adószáma:  ……………………………………………………………………….. 
 
KSH száma: ……………………………………………………………………….. 
 
Telefon száma: ……………………………………………………………………….. 
 
Telefax száma: ……………………………………………………………………….. 

 
2. Fizetési határidő: 
 

A számla dátumától számított  8  naptári nap. 
 
3. A fizetés módja:  átutalás 
 

Intercargo Hungary Kft. bankszámla száma:    
 

CITIBANK   10800021-60000001-80733019 
 

4. Egyéb feltételek:  
Az Intercargo Hungary Kft. ……………………………………… Ft értékig korlátozás 
nélkül vállal megbízást mindaddig, amíg a megbízónak lejárt tartozása nincs. 

 
5. Számlareklamáció esetén a megbízó köteles az általa meg nem kifogásolt összeget a 

fizetési megállapodás feltételei szerint pénzügyileg rendezni. A Megbízó tudomásul veszi, 
hogy a fuvarozási, szállítmányozási szerződés kapcsán keletkezett árukárok rendezése a 
jelen fizetési megállapodás szerint fenálló fizetési kötelezettsége terhére nem 
érvényesíthető. 
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6. Jelen szerződés az aláírás időpontjától határozatlan ideig érvényes. 
 
7. Az esetleges felmerülő vitás kérdéseket a felek tárgyalások útján rendezik, ennek 

sikertelensége esetén a felek a megállapodásukból fakadó összes jogvitájukra a helyi 
bíróság hatáskörébe tartozó ügyben a Pesti Központi Kerületi Bíróság, a Megyei Bíróság 
hatáskörébe tartozó ügyben a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 
8. A felek megállpodnak, hogy a késedelmesen kiegyenlített számlák után a Megbízó az 

Intercargo Hungary Kft.-nek késedelmi kamatot köteles fizetni, melynek mértéke a 
mindenkori jegybanki kamat kétszerese. 

 
9. A megbízások teljesítéséből eredő követelésekre a PTK., a fuvarozásra a CMR 

Egyezmény ill. a PTK, a szállítmányozási tevékenységre pedig a PTK és a Magyar 
Általános Szállítmányozási Feltételek az irányadóak. 

 
10. Jelen megállapodást a felek csak közös megegyezéssel írásban módosíthatják.  
 
11. A megállapodást bármely fél írásban 1 hónapos felmondási idővel bármikor 

felmondhatja. Az Intercargo Hungary Kft. jelen megállapodást írásban azonnali hatállyal 
felmondhatja, ha a megbízó a jelen megállapodás 2., 5., illetve 8. pontjaiban foglalt 
kötelezettségeit megszegi. 

 
 
 
Budapest,  …………………………. 
 
 
 
 
 
 ……………………………………  ……………………………………. 

 Megbízó     Intercargo Hungary Kft. 
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