NYILATKOZAT
Központi Hitelinformációs Rendszerből történő adatok átvételéhez
Alulírott,
Név: ..............................................................................................................................................................................................
Születési név: ................................................................................................................................................................................
Anyja születési neve: ....................................................................................................................................................................
Születési hely, idő:........................................................................................................................................................................
Állandó lakcím: ............................................................................................................................................................................
Levelezési cím: .............................................................................................................................................................................
Személyazonosító okmány típusa .................................................................................................................................................
Személyazonosító okmány száma: ...............................................................................................................................................
Szerződés típusa, azonosító száma: ……………………………………………………………………………………………….
- továbbiakban: Ügyfél a DUNA TAKARÉK BANK Zrt., mint referenciaadat-szolgáltató (továbbiakban: Referenciaadat-szolgáltató) útján a
Központi Hitelinformációs Rendszert (KHR) működtető pénzügyi vállalkozás (BISZ Központi Hitelinformációs Rendszer Zrt.) részére az alábbi
nyilatkozatot teszem:
Alulírott, Ügyfél a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Khrtv.) 5.§ (3) bekezdés
alapján kijelentem, hogy a KHR által kezelt referenciaadataim más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez
 hozzájárulok

 nem járulok hozzá

Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatom vonatkozik valamennyi, a KHR által kezelt szerződésemre.
Tudomásul veszem, hogy hozzájárulásom esetén a Referenciaadat-szolgáltató a KHR-t működtető pénzügyi vállalkozástól az alábbi
referenciaadatokat veszi át:
Azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a
személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas
igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím.
- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: a szerződés típusa és azonosítója (száma), a szerződés megkötésének, lejáratának,
megszűnésének időpontja, ügyféli minőség (adós, adóstárs), a szerződés összege, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és
devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága,
- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: az igénylés elutasításának időpontja, indoka, okirati bizonyítékok, jogerős bírósági
határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkező részének tartalma.
- A készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatával kapcsolatos adatok: a) a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz típusa és azonosítója
(száma), b) a letiltás időpontja, c) a letiltott készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel végrehajtott műveletek időpontja, száma, összege, d) a
jogosulatlan felhasználások száma, e) az okozott kár összege, f) a bírósági határozat jogerőre emelkedésének időpontja, g) perre utaló
megjegyzés.
-

Tudomásul veszem, hogy hozzájárulásom megtagadása esetén a Referenciaadat-szolgáltató a KHR-t működtető pénzügyi vállalkozástól az
alábbi referenciaadatokat veszi át:
- A hozzájárulás megtagadásával kapcsolatos adatok: a nyilatkozat kelte (hely, dátum), a referenciaadat-szolgáltató azonosító adatai, az ügyfél
azonosító adatai, a hozzájárulás megtagadására utaló megjegyzés
- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: a Khrtv. törvény 11. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésének
időpontja, a Khrtv. 11. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, a
lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja
- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: az igénylés elutasításának időpontja, indoka, okirati bizonyítékok, jogerős bírósági
határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkező részének tartalma.
- A készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatával kapcsolatos adatok: a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz típusa és azonosítója (száma),
a letiltás időpontja, a letiltott készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel végrehajtott műveletek időpontja, száma, összege, a jogosulatlan
felhasználások száma, az okozott kár összege, a bírósági határozat jogerőre emelkedésének időpontja, perre utaló megjegyzés.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben jelen írásbeli nyilatkozata tartalmán a későbbiekben változtat, és írásbeli hozzájárulását visszavonja vagy
megadja, úgy minden esetben az időben legkésőbb keletkezett írásbeli nyilatkozata lesz irányadó minden adatszolgáltatás tárgyát képező
szerződésére.
Igazolom, hogy a Központi Hitelinformációs Rendszerre (KHR) vonatkozó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, a nyilvántartott személyt
megillető jogokról, a KHR által kezelt adatok felhasználásáról, valamint az adatok átadásáról szóló Tájékozatót átvettem, az abban foglaltakat
megértettem.
Kelt, …………………………………………….
Előttünk, mint tanúk előtt:
Név: ................................................ Név: ............................................
Aláírás: ........................................... Aláírás: .......................................
Cím: ................................................ Cím: ............................................

………………………………………………
Ügyfél aláírása

