Üzleti szerződések 2020
Szerkeszthető mintaszerződések (weblapról letölthető
formában)
Tulajdonátruházó szerződések
 Adásvételi- és csereszerződések
 Ajándékozási szerződés
Vállalkozási szerződések
 Általános vállalkozási szerződésminta
 Tervezési, kivitelezési, fuvarozási szerződés
 Utazási, kutatási, mezőgazdasági vállalkozási
szerződés
 Közszolgáltatási szerződés
Megbízási szerződések
 Általános megbízási szerződésminta
 Bizományi, közvetítői, bizalmi vagyonkezelési
szerződés
 Szállítmányozási szerződés
Használati szerződések
 Bérleti, haszonbérleti, haszonkölcsön szerződés
Letéti szerződések
 Gyűjtő és rendhagyó letéti szerződés.
 Szállodai letéti szerződés
Forgalmazási és a jogbérleti (franchise) szerződések
 Forgalmazási és a jogbérleti (franchise) szerződések
Biztosítéki szerződések
 Kezességi szerződés. Garanciaszerződés
Biztosítási szerződések
 Kárbiztosítási és összegbiztosítási szerződések
Polgári jogi társasági szerződés
 Polgári jogi társasági szerződés
Engedményezés, jogátruházás, tartozásátvállalás és
szerződés-átruházás
 Engedményezés, jogátruházás, tartozásátvállalás és
szerződés-átruházás
Hitel- és a számlaszerződések
 Kölcsön-, hitel-, betétszerződés
 Fizetésiszámla-szerződés
 Faktoring szerződés.
 Pénzügyi lízingszerződés
Egyéb szerződések
 Üzleti partnerszerződés
 Felhasználási szerződés
 Együttműködési, konzorciumi megállapodás
 Termékértékesítési képviseleti, kereskedelmi ügynöki
szerződés
Szerződéskötési ismeretek – Útmutató (weblapról letölthető
formában)












Általános tudnivalók (szerződések megkötése, kötelező
és nem kötelező elemek, szerződések módosítása)
Az egyes üzleti szerződéstípusokra vonatkozó speciális
előírások
Az elektronikus szerződéskötés szabályai
Szerződéskötés versenyeztetési eljárással és ÁSZF-fel
Szerződéses biztosítékok
Felmondás, elállás, bíróság általi megszüntetés
Az előszerződés új szabályai. Tartozáselismerés
Szerződések teljesítése és pénztartozás (kamat,
beszámítás, engedményezés, jogátruházás,
tartozásátvállalás, teljességi záradék, késedelem,
behajtási költségátalány)
Hibás teljesítés és a szerződésszegés egyéb esetei
(előzetes szerződésszegés, fedezetei szerződés,
szavatosság–jótállás–kártérítés–termékfelelősség)
Észrevételek a COVID-19 vírus hatásaira a magyar
szerződéses jogban

Igen, megrendelem
példányban
az Üzleti szerződések 2020 című kiadványt.
A csomag tartalma:
» Online szerződéskötési útmutató
» Szerkeszthető mintaszerződések weblapról letölthető formában
» Tanácsadói szolgáltatás

A csomag ára: 24 900 Ft + áfa
Önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy nevemet, e-mail
címemet, telefonszámomat és postacímemet a Fórum Média
Kiadó Kft. promóciós anyagok küldése céljából kezelje, hogy
engem általánosan, vagy számomra személyre szabottan
tájékoztasson a kiadványairól, képzéseiről, szolgáltatásairól,
eseményeiről, híreiről. Tudomásul veszem, hogy adataimat a
Fórum Média Kiadó Kft. a GDPR (EU 2016/679. sz. rendelete),
valamint vonatkozó más hatályos jogszabályok alapján kezeli.
Kijelentem,
hogy
önkéntes
hozzájárulásomat
bármikor
visszavonhatom, és így a promóciós anyagról bármikor
leiratkozhatom emailben a forum-media@forum-media.hu e-mail
címen, vagy telefonon a (1) 273-2090-es elérhetőségen, vagy
postai úton a Fórum Média Kiadó Kft., 1139 Bp., Váci út 91. címre
küldött lemondási kérelem útján.

A kiadványt a www.forum-media.hu oldalon regisztrált felhasználói fiókján
keresztül éri el. A fizetés módja: banki átutalás. A Kiadó fenntartja
magának a jogot, hogy a kiadvány frissítését, bővítését automatikusan
számlázza és küldje a megrendelő részére. Megrendelésével elfogadja a
Fórum Média Kiadó Általános Szerződési Feltételeit, melyet a
www.forum-media.hu/webshop/altalanos-szerzodesi-feltetelek
oldalon
talál. A Kiadó a változtatás jogát fenntartja.
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