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 Amely létrejött   

egyrészről a Giver.hu (Székhely: 3433 Nyékládháza Balassi Bálint u 15)  

Képviseli: …………………………ügyvezető,- megbízó ( továbbiakban megbízó )  

 

Másrészről pedig …………………………………….(név)  

………………………………………………………..(lakcím/székhely)  

………………………………………………………..(képviselő neve, ha gt.)  

……………………………………………………..…(adószám)  

………………………………………………………..(Bank sz.szám),  

 

mint megbízott (továbbiakban megbízott) között, alul írt napon és helyen, az alábbiak szerint.  

 

 

1. Megbízási szerződés alapján a megbízott a megbízó által kiszolgáltatott adatokat a 

megbeszéltek szerint a Giver.hu -közösségi adományozó(Crowdfunding) weboldalon 

közzéteszi.(későbbiekben:Projekt)  

 

2. A megbízott a megbízó által kiközölt adatokat az oldalon elhelyezi, és a megbízó által 

kérelmezett adomány összeget feltünteti.  

 

3. A megbízott a megbízó által kért projekt indítását megtagadhatja, ha úgy látja, hogy az 

törvénybe ütközik, vagy a valóságnak nem felel meg, esetleg vallási, etnikai érdekeket sért.  

 

4. A megbízott a projektre összegyűjtött adományok összegét, a giver.hu oldalon feltünteti, így a 

megbízó nyomon követheti annak állását, mértékét.  

 

5. A megbízott határozza meg a projekt futási időtartamát, aminek lejártakor az adománygyűjtés 

befejeződik.  

 

6. Az adománygyűjtés idejének későbbi módosítására nincs lehetőség, hacsak valami rendkívüli 

oknál fogva szükségessé nem válik (Pl.: műtéti költségek kifizetése a mielőbbi operáció 

elkezdéséhez…stb) vagy ha a projekt sikeres (összegyűlt a kért összeg)  

 

7. A megbízó tudatában van annak, hogy a tranzakciós díjak, egyéb költségek, kártyadíjak,stb. 

miatt a megbízott, a projektre összegyűlt pénzből 10%-ot visszatart a költségek fedezésére.  

 

8. A megbízott a megbízó számára, a projekt lezárását követően az összegyűlt összeget (-10%) a 

megbízó számlaszámára utalja 7 munkanapon belül.  

 

9. A megbízó köteles a projekt lezárását követően fénykép és/vagy interjú elkészítését 

engedélyezni további marketinges célokra, továbbá engedélyezi, hogy ezeket közösségi 

oldalakon(facebook, twitter, linkedin, youtube stb.) megosszuk a Giver.hu nevében.  

 

10. A megbízó ,és a megbízott is bármikor elállhat a projekt mellől, a megbízó kérheti a projekt 

leállítását, a megbízott pedig indok nélkül megszüntetheti azt.  

 

 
11. Ha kiderül a megbízott számára hogy a megbízó hamis projektet indítatott,hamis adatokat 

adott meg, vagy megpróbál visszaélni az adományozók jóhiszeműségével önös érdekeket szem 

előtt tartva(csalás), akkor a megbízott a projektet azonnal zárolja, az addig befolyt összeget , más 
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futó projektek finanszírozására fordítja, bizonyos esetekben hitelrontás címen feljelentést tehet a 

megbízóval szemben.  

 

12. Minden további pontot tekintve a giver.hu/aszf.php oldalon lévő Általános Szerződési 

Feltételek az irányadóak.  

A fenti szerződést, mint akaratunkkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írtuk alá.  

Kelt.: .................................................................  

……………………………. ……………………………….  

Megbízó Megbízott 

 


