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Szerződésszám: _______________________________

IGÉNYLÉSI NYILATKOZATOK (Garantőr)
Alulírott

__________________________________________________________________

(székhely: ________________________________________________________________)
(a továbbiakban: Garantőr) egyéni vállalkozó az alábbi nyilatkozatokat teszem a Budapest Bank Zrt.-hez (a továbbiakban: Budapest
Bank) benyújtott pénzügyi lízing szolgáltatásra vonatkozó igénylésemmel összefüggésben.
1.) Adatkezelési nyilatkozat
Alulírott tudomásul veszem, hogy személyes, valamint bank- és értékpapírtitoknak minősülő adataimat a Budapest Bankcsoport
tagjai a Budapest Bank Zrt. gépjárművásárláshoz kapcsolódó hitel nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó
üzletszabályzatában (továbbiakban: Üzletszabályzat) foglalt tájékoztatásnak megfelelően kezelik. Hozzájárulok, hogy az
Üzletszabályzatban meghatározott személyek részére bank- és, értékpapírtitkaim átadásra kerüljenek. Kijelentem, hogy az
Üzletszabályzatot átvettem és megismertem.
2.) Bank- és értékpapírtitok harmadik személynek történő továbbítása
Alulírott hozzájárulok, hogy adataimat a Budapest Bank a törvényben szabályozottakon túl az alábbi harmadik személyeknek
továbbíthatja:
 A Magyar Államkincstár részére állami támogatás igénybe vételéhez;
 A nyilatkozatot tevő munkáltatójának, egyéb szervezetnek adat-ellenőrzés céljából (írásban, telefonon, elektronikus úton);
 A Bankcsoport tagja, partnere részére kockázatkezelési, ajánlatadási, marketing célra. A bankcsoporti tagok a szerződés alapján
végzett adattovábbításról hirdetmény útján nyújtanak tájékoztatást, amely elérhető a www.budapestbank.hu címen a
hirdetmények oldalon (Hirdetmény a Budapest Bank által végzett adattovábbításról, Hirdetmény a Budapest Bank által
kiszervezett tevékenységekről);
 Az Ügyfél halála esetén a hagyatékkal kapcsolatban örökösként igényt érvényesítő személy részére, ha vitatja az öröklés tárgyát
képező egyenleget, banki követelést, a szolgáltatás szerződésszerűségét, feltéve, hogy az igénylő a banktitok kiadásához fűződő
jogi érdekét valószínűsíti.
 A tulajdonos Corvinus Zrt. (Cg. 01 10 043547), és tulajdonosi, felügyeleti szervei részére: MFB Zrt. (Cg. 01 10 041712) MNB,
tulajdonosi felügyeletet ellátó minisztérium, Állami Számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal.
 A fedezetet felajánló harmadik személy részére a Bank a követelése érvényesítésének elősegítése céljából továbbíthat.
Kereskedő telephelyén történt elektronikus úton benyújtott pénzügyi szolgáltatási igény esetén az igény banki elbírálásának
eredményét a Bankcsoport tagja a kereskedőhöz továbbítja, és ilyen módon közli az igénylővel.

Kelt: ___________________, 202__ év ______________ hó __ napján

Garantőr cégszerű aláírása:
………………….…….………………………………..……….
Garantőr neve:
Egyéni vállalkozó Nyilvántartási szám:

________________________
________________________

