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Szerződésszám: _______________________________

IGÉNYLÉSI NYILATKOZATOK (Magánszemély Ügyfél)
Alulírott

__________________________________________________________________

(lakcím: __________________________________________________________________)
(a továbbiakban: Ügyfél) az alábbi nyilatkozatokat teszem a Budapest Bank Zrt.-hez (a továbbiakban: Budapest Bank) benyújtott
pénzügyi lízing szolgáltatásra vonatkozó igénylésemmel összefüggésben.
1.) Aláírásommal igazolom, hogy a Budapest Bank autófinanszírozási termékeire vonatkozó honlapján „Irattár”/”Dokumentumok”
alatt közzétett tartalommal megismertem és átvettem az „Igénylési nyilatkozatokhoz kapcsolódó tájékoztató (Magánszemély
Ügyfél)”-t (továbbiakban: Tájékoztatók)
2.) Kockázatfeltáró nyilatkozat
Aláírásommal igazolom, hogy a Tájékoztatókkal együtt az annak 1. pontjában foglalt „Kockázatfeltáró tájékoztató”-t átvettem és a
fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról szóló 56/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 4. és a 5. §-ban
előírt felvilágosítást megkaptam.
3.) 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.
4.) Bank- és értékpapírtitok harmadik személynek történő továbbítása
Alulírott hozzájárulok, hogy adataimat a Budapest Bank a törvényben szabályozottakon túl a Tájékoztatók 3. „Bank- és
értékpapírtitok harmadik személynek történő továbbítása” pontjában felsorolt személyek részére is továbbítsa.
5.) Nyilatkozatok a jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutató számításához
5. a) Legjobb tudomásom szerint a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató számításához a Budapest
Bank részére jövedelem igazolás céljából benyújtott valamennyi dokumentumon szereplő havi nettó
jövedelmem után az előírt közterhek megfizetésre kerültek:

Igen

Nem

Kérjük, a 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet 1. paragrafus 1 b., 2 paragrafus 6. c valamint az 5. paragrafus 4, 5, 8. pontja alapján
nyilatkozzon fennálló hitel- és kölcsöntartozásairól az alábbiak szerint:
Igen
Nem
5. b) Rendelkezik visszatérítendő, hazai vagy uniós költségvetési forrású támogatással?

_________________,- Ft

Havonta fizetendő összeg:
5. c) Hozzátartozója által felvett pénzügyi lízingben kezes-e?
Az előzőek szerinti - 30 napon belül le nem járó - pénzügyi lízingszerződésből fakadó havi
lízingdíj összege:

Igen

_________________,- Ft

5. d) Van jelzáloghitele?

Igen

Jelzáloghitel havi díja:

Nem

_________________,- Ft
Igen

5. e) Van lakás-előtakarékossági szerződéssel (LTP) kombinált hitele?
Megtakarítási célú (LTP) kölcsön havi megtakarítási összege:

Az előzőek szerinti - 30 napon belül le nem járó – Életbiztosítási szerződésből fakadó havi
díj összege:
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Nem

_________________,- Ft

5. f) Van-e életbiztosítással kombinált hitele, amely esetén az életbiztosítási szerződést nem mondhatja
vissza egyoldalúan?

Igénylési nyilatkozatok (Magánszemély Ügyfél)

Nem

Igen

Nem

_________________,- Ft
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Aláírásommal hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Budapest Bank az általam - jelen nyilatkozat 5. pontjában - közölt adatokat,
azok valóságtartalmának ellenőrzése céljából felhasználja.
6.) Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) nyilatkozatok
Az a) pontban megadott hozzájárulás későbbi visszavonása vagy megadása vonatkozásában mindig az Ügyfél legkésőbb tett írásbeli
nyilatkozata lesz irányadó minden, az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésére. Az a) pontban megadott hozzájárulás bármely
referenciaadat-szolgáltató útján megváltoztatható. A b) pontban megadott hozzájárulás a szerződés fennállása alatt bármely
referenciaadat-szolgáltatón keresztül, míg a szerződés megszűnését követően közvetlenül a BISZ Központi Hitelinformációs Zrt.
részére benyújtott nyilatkozat útján bármikor megváltoztatható. A hozzájárulás megtagadásának tényét a KHR rendszer
tartalmazza. Törvényben meghatározott esetekben jelen hozzájárulástól függetlenül bizonyos adatok átvehetők a KHR-ből.
6. a) A Tájékoztatók 4. „A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi
Hitelinformációs Rendszerről” 3.1 pontjában foglaltakkal kapcsolatban hozzájárulok ahhoz, hogy
adataimat más pénzügyi szolgáltató a KHR rendszeréből a Tájékoztatók 4. pontjában meghatározott
célból átvegye. (Az itt megadott nyilatkozat az összes, a Tájékoztatók 4. pontjában megjelölt
szerződésére vonatkozik!)
6. b) Hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat a KHR a szerződés megszűnését követően legfeljebb 5 évig
kezelje.

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

7.) Marketing nyilatkozat
Hozzájárulok, hogy jelen nyilatkozatom visszavonásáig az Üzletszabályzatban foglalt „Adatkezelési
tájékoztató” szerint az adatkezelők üzleti ajánlatokkal, reklámokkal megkeressenek. (ha a nyilatkozat üres
marad, nemleges válasz kerül rögzítésre)

Kelt: ___________________, 202__ év ______________ hó __ napján

Ügyfél aláírása:
…………………….………………………………..…………
Ügyfél neve:

Igénylési nyilatkozatok (Magánszemély Ügyfél)
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IGÉNYLÉSI NYILATKOZATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁJÉKOZTATÓK (Magánszemély Ügyfél)
(Ügyfél példánya)
A Budapest Bank autófinanszírozási üzletágának Igénylési nyilatkozatok című dokumentumához kapcsolódó tájékoztatók.

TARTALOM:
1.

KOCKÁZATFELTÁRÓ TÁJÉKOZTATÓ

2.

TÁJÉKOZTATÓ A TÚLZOTT ELADÓSODÁS KOCKÁZATAIRÓL

3.

BANK- ÉS ÉRTÉKPAPÍRTITOK HARMADIK SZEMÉLYNEK TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSA

4.

A MAGYAR NEMZETI BANK TÁJÉKOZTATÓJA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS
RENDSZERRŐL

_______________________________________________________________________________________________
1. KOCKÁZATFELTÁRÓ TÁJÉKOZTATÓ
A fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról szóló 56/2014. (XII. 31.) NGM rendelet alapján.
Az alábbi példán keresztül szeretnénk szemléltetni Önnek, hogyan változik a törlesztőrészlet és a jövedelem aránya – vagyis az Ön
terhei – amennyiben változik a jövedelem vagy nő a hitel kamata.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fenti táblázatban foglalt adatok nem feltétlenül egyeznek meg az Ön által igényelt finanszírozás
adataival. A táblázatot rendelet alapján a következő adatokkal számoltuk:
- Hitelösszeg és futamidő: a rendelet szerint meghatározott hitelösszeg és futamidő
- Hitelkamat: a rendelet szerinti, reprezentatívnak tekinthető kamat (változás: lásd sorok, csak referencia-kamatlábhoz kötött
szerződések esetén)
- Jövedelem: a Központi Statisztikai Hivatal által nyilvánosságra hozott átlagos havi nettó jövedelem száz forintra kerekítve
(változás: lásd oszlopok)
- Kamat emelkedése: százalékpontos változás (csak referencia-kamatlábhoz kötött szerződések esetén)
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Kérjük, szerződéskötés előtt hallgassa meg ügyintézőnk A lízingszerződés megkötésekor kérjük, felelősen járjon el,
tájékoztatását a következőkről:
hozzon felelős döntést. Felhívjuk figyelmét, hogy:
- az igényelhető hitel lehetséges összegéről,
- kizárólag alaposan áttanulmányozott és megértett
- a kamatozás módjáról (fix kamatozású, referencia-kamatlábhoz
lízingszerződést írjon alá,
kötött, vagy kamatperiódusokban rögzített) és a kamat - pénzügyi teljesítőképességének romlása, pl. a rendszeres
módosításának lehetőségéről,
jövedelmének csökkenése vagy más rendkívüli kiadás
- a teljes hiteldíj mutatóról,
felmerülése nem mentesíti a lízingszerződésben
- a törlesztőrészletek összegéről és a törlesztés gyakoriságáról,
foglaltak teljesítése alól,
valamint
- fizetési nehézség esetén mielőbb tájékoztassa a
- a hitel választható futamidejéről.
finanszírozót, annak érdekében, hogy a lízingszerződés
- Hitelfelvételi lehetőségeinek felmérése érdekében kérjük,
felmondásának megelőzése érdekében lehetőség legyen
tájékozódjon a következőkről:
a közös megoldás keresésére,
- a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatóról,
- a lejárt tartozás esetén a szerződésben meghatározott
- a havi nettó jövedelem igazolásának módjáról,
késedelmi kamat kerül felszámításra,
- a havi adósságszolgálat számításának módjáról,
- nem szerződésszerű teljesítés esetén a finanszírozó a
- ingatlanra alapított jelzálogjog fedezete mellett vagy gépjármű
lízingszerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amivel
vásárlására nyújtandó hitelnél a kitettség értékére vonatkozó
a teljes tartozás lejárttá és egy összegben esedékessé
előírásról.
válik, illetve a finanszírozó a tartozás meg nem fizetése
- Referencia-kamatlábhoz kötött lízingszerződés esetén kérjük,
esetén a biztosítékok érvényesítésére jogosult,
tájékozódjon:
- a finanszírozó által felmondott lízingszerződésből eredő
- milyen gyakran változhat a referencia-kamatláb,
tartozások érvényesítésének költségei is Önt terhelik,
- a kamat és ennek megfelelően a fizetendő törlesztőrészlet a
valamint - ha a biztosíték nem elegendő a tartozás
kamatfelár változásának hiányában is módosulhat, amely nem
rendezésére – az Ön jövedelmére, más vagyontárgyára is
minősül egyoldalú szerződésmódosításnak,
végrehajtás foganatosítható.
- a törlesztőrészlet lízingszerződés szerinti számítása függvényében
– annuitásos hitelnél különösen – a kamat módosítása nincs
egyenes arányban a törlesztőrészlet változásával.
_____________________________________________________________________________________________
2. TÁJÉKOZTATÓ A TÚLZOTT ELADÓSODÁS KOCKÁZATAIRÓL
Kiadja a Magyar Nemzeti Bank (MNB)
Ez a tájékoztató a körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról szóló 361/2009. (XII. 30.) Korm.
rendelet 3. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettséggel összhangban készült. Egy hitelfelvétel során nem lehet minden kockázatot
kizárni, ezért a Magyar Nemzeti Bank nem vállal és nem is vállalhat semmilyen felelősséget a felvett hitellel kapcsolatos esetleges
veszteségekért.
Terveink megvalósításához átmenetileg több pénzre lehet szükségünk, mint amennyit meglévő megtakarításaink és havi
jövedelmünk megenged. Egy hitel felvétele segítheti céljaink gyorsabb elérését, azonban egy ilyen döntés előtt érdemes időt
szánni a kockázatok mérlegelésére is. Ha a pénzügyi teherbíró képességünknél nagyobb hitelt veszünk fel, előfordulhat, hogy a
hitelt nem tudjuk maradéktalanul visszafizetni, és komoly anyagi hátrány is érhet minket.
Milyen kockázatai vannak a hitelfelvételnek?
Hitelfelvételkor a legjelentősebb kockázat az, ha az adós nem tudja visszafizetni a hitelt. Ilyen esetben a késedelmi kamat és a
követeléskezelés jelentős költségei, díjai az adóst terhelik, továbbá az adós adatait továbbíthatják a Központi Hitelinformációs
Rendszerbe (KHR), ami jelentősen megnehezíti, illetve sok esetben kizárja a későbbi hitelhez jutás esélyét. A KHR-ről bővebben a
KHR-ről szóló Pénzügyi Navigátor tájékoztatófüzetben olvashat: http://www.mnb.hu/letoltes/21-penzugyi-navigator-khr.pdf
Amennyiben az adós a törlesztőrészletek teljesítésével tartósan késedelembe esik, a hitelező felmondhatja a szerződést és a
tartozás megfizetését egy összegben kérheti. Ha az adós rosszul mérte fel törlesztési képességét, és anyagi lehetőségeit meghaladó
mértékben eladósodott, elveszítheti a hitel fedezetéül szolgáló vagyontárgyat, akár a lakhatása is veszélybe kerülhet.
Amennyiben a vagyontárgy értékesítéséből nem fedezhető a tartozás, az adóst még további fizetési kötelezettség is terheli.
Fontos, hogy a hitelfelvevő hitelfelvételkor reálisan és inkább óvatosan ítélje meg jövőbeni hiteltörlesztési képességét, és csak
akkora összegű hitelt vegyen fel, amelynek törlesztését akkor is biztonsággal tudja teljesíteni, ha váratlan kiadásai merülnek fel,
csökken a jövedelme, vagy emelkedik a törlesztőrészlet!
A felvett hitelt és kamatait a hitel futamideje alatt általában havonta kell törleszteni. A hitel kamata lehet rögzített (fix) vagy
változó. Amennyiben változó kamatozású hitelt vesz fel, úgy a jellemzően alacsonyabb kezdeti törlesztőrészletek ára a
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magasabb kockázat: a hitel kamatlába gyorsan, akár három hónapon belül megemelkedhet. A változó kamatozású kölcsönök
törlesztőrészlete a referenciakamatok 1-3 százalékpontos emelkedése esetén akár 10-30 százalékkal is növekedhet, ami a futamidő
alatt visszafizetendő teljes összeget is jelentősen növelheti. Ezt a kockázatot jelentősen mérsékelheti, ha kamatperiódusokban
rögzített kamatozású terméket, vagy teljesen kizárhatja, ha futamidő végéig rögzített kamatozású terméket választ.
Mielőtt hitelt venne fel, érdemes több hitelterméket és személyre szabott ajánlatot is megvizsgálnia, valamint azt is átgondolnia,
vagy szakértő segítségével áttekintenie, hogy milyen módon hatnak a hitel egyes feltételeinek esetleges változásai a
törlesztőrészletre.
Hitelfelvétel előtt alaposan tekintse át a hitel feltételeit! Amennyiben változó hitelkamattal rendelkező hiteltermékek iránt
érdeklődik, minden esetben járjon utána, hogyan állapítják meg a kamatot (pl. változó kamatozás esetén mi a referencia
kamatláb), illetve az milyen gyakorisággal (pl. havonta, negyedévente, évente, vagy hosszabb kamatrögzítés esetén jellemzően
5, 10 évente) változhat! Érdemes továbbá tájékozódnia arról, hogy a törlesztőrészleteken felül milyen egyéb díj- és
költségelemek merülhetnek fel!
Hitelfelvétel előtt gondolja végig, hogy esetleges jövedelemcsökkenés esetén vannak-e a hiteltörlesztéshez felhasználható
tartalékai! Amennyiben van rá lehetőség, javasolt olyan mértékű tartalékot képezni, amely segítségével hosszabb ideig, akár 6-12
hónapig képes a megélhetési költségein túl a hitel további törlesztésére. Ha nehéz helyzetbe került, mihamarabb vegye fel a
kapcsolatot a hitelezővel és egyeztessen a szerződés átütemezésének lehetőségeiről! Amennyiben a hitelének kiváltása mellett
dönt, ügyeljen arra, hogy egy növekvő terhet jelentő, kockázatosabb hitel felvételével könnyen adósságcsapdába kerülhet, és
egyre nagyobb adósságot kell törlesztenie!
Mekkora törlesztőrészlet vállalható a kockázatok figyelembevételével?
Hitelfelvétel előtt gondolja végig és próbálja kiszámítani, hogy háztartásának jövedelméből mennyit tud tartósan hiteltörlesztésre
fordítani. Számszerűsítse rendszeres és becsülhető eseti kiadásait. Ha több hitellel rendelkezik, azok törlesztőrészleteit össze kell
adni. Ne az alacsonyabb, kezdő akciós törlesztőrészletet vegye alapul a tervezésnél, hanem azt, amit majd tartósan fizetnie kell,
a kamatok lehetséges emelkedésének a kockázatát is figyelembe véve! A jövedelmének megfelelő, tartósan alacsony
törlesztőrészlet választásával jelentősen csökkenthető annak a kockázata, hogy nem tudja visszafizetni hitelét.
A Magyar Nemzeti Bank 2015. január 1-jétől adósságfék-szabályozást írt elő (32/2014. MNB rendelet)
A jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató (JTM) értékére előírt felső korlát megakadályozza, hogy a hitelfelvevő rendszeres,
igazolt nettó jövedelméhez képest túlságosan nagy törlesztési teherrel járó új hitelt vegyen fel. Felhívjuk a figyelmet, hogy a JTM
előírás a jogszabály által megengedett maximális korlátot rögzíti. Az egyes hitelnyújtók azonban ennél szigorúbb belső korlátokat is
meghatározhatnak. A végső döntést pedig minden esetben a tényleges hosszú távú törlesztőképességnek kell meghatároznia.
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JTM Példa: Tegyük fel, hogy Ön hitelből szeretne ingatlant vásárolni, és nincs semmilyen fennálló hiteltartozása. Egy 10 millió Ft
összegű, 15 éves futamidejű, 5 évre kamatfixált, 4,4 százalékos kamat mellett felvett forint hitel havi törlesztőrészlete 76 499 Ft
lenne, ami 200 ezer Ft igazolt havi nettó jövedelem esetén 38 százalékos JTM értéket (76 499 Ft / 200 000 Ft) eredményez. Ebben
az esetben az 500 ezer Ft alatti havi jövedelemmel rendelkező adósokra és a legalább 5 éves, de 10 évnél rövidebb
kamatperiódusban rögzített, 5 évnél hosszabb futamidejű jelzáloghitelekre vonatkozó 35 százalékos JTM korlát alkalmazandó.
Figyelemmel arra, hogy a 38 százalékos JTM érték a 35 százalékos küszöböt meghaladja, így ugyanilyen feltételek mellett
jövedelme alapján csak legalább 10 évre rögzített kamatozású hitel felvételére lehet jogosult. Változatlan hitelösszeg és futamidő
mellett egy 5,5 százalékos kamatozású 10 évre kamatfixált hitelt igényelve törlesztőrészlete 81 708 Ft lenne és 41 százalékos JTM
értéket eredményezne, ami már nem ütközik a 10 évre kamatfixált termékekre vonatkozó 50 százalékos JTM limitbe, így a hitel
felvételét az előírás nem korlátozza.
A hitelfedezeti mutató (HFM) korlát a fedezett hiteleknél (pl. jelzáloghitelek, gépjárműhitelek) a fedezetek (lakás, gépkocsi)
értékének arányában korlátozza a felvehető hitelek nagyságát, azaz azt, hogy a fedezet értékének maximum hány százalékáig
nyújthat hitelt a pénzügyi szervezet. Felhívjuk figyelmét, hogy a fedezet hitelnyújtó által meghatározott forgalmi értéke, illetve
piaci értéke eltérhet a tényleges vételártól!
A hitelezőnek legalább a következő ábrán olvasható felső korlátok betartása szükséges a hitelnyújtás során. Fontos, hogy a
hitelnyújtó ezeknél szigorúbb feltételeket is elvárhat a hitel elbírálásakor! Javasolt, hogy Ön is az egyéni helyzete alapján
mérlegeljen, és inkább alkalmazzon szigorúbb korlátokat!

HFM Példa: Tegyük fel, hogy Ön forint hitelből szeretne ingatlant vásárolni. A hitel fedezetét képező ingatlanra jelzálogjog kerül
bejegyzésre. A megvásárolni kívánt ingatlan vételára 20 millió Ft, a forgalmi értéke 18 millió Ft. A felvehető hitel nagysága
legfeljebb 14,4 millió Ft (18 millió Ft * 80% = 14,4 millió Ft) lehet.
A döntés előtt mindig tájékozódjon!
Hitelfelvétel előtt tájékozódjon a hitelek, finanszírozási lehetőségek különböző fajtáiról, azok kondícióiról, annak érdekében, hogy
az igényeinek és a pénzügyi teljesítőképességének leginkább megfelelő hitelterméket válassza! Ebben segítségére lehetnek a
szolgáltatók honlapjain közzétett összehasonlító alkalmazások, tájékoztatóanyagok, az MNB honlapján található Hitel- és
lízingtermék választó alkalmazás (https://alk.mnb.hu/portal/fogyasztoknak/bal_menu/ptilekerdezo), lakáshitelek esetén a
Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek összehasonlítására alkalmas kalkulátor (minositetthitel.mnb.hu), valamint a forint hitelek
hozzávetőleges törlesztőrészletének számítására szolgáló Hitelkalkulátor (https://hitelkalkulator.mnb.hu/).
Kérjen részletes tájékoztatást a hitelezőtől a hitel minden lényeges feltételéről, beleértve a kamatozást, a díjakat és költségeket, a
teljes hiteldíj mutatót, a kalkulált törlesztőrészletet! Tájékozódjon a kamat- és díjfeltételek változtatásának lehetőségéről, az adóst
terhelő összes kötelezettségről! Ezen részletes tájékoztatásra törvény kötelezi a hitelezőket. Mindenképpen olvassa el figyelmesen
a hitelszerződést és az annak részét képező általános szerződési feltételeket, az üzletszabályzatot és a hirdetményt! Forduljon
ügyintézőhöz, ha egyes részek nem egyértelműek! Szükség esetén kérje szakértő, pénzügyekben jártas ismerős közreműködését
pénzügyi döntésének meghozatalához, vagy a hitelfeltételek értelmezéséhez! Vegye igénybe díjmentesen az országos Pénzügyi
Navigátor Tanácsadó Irodahálózat független szakértőinek segítségét!
Részletek a https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/tanacsado-irodak oldalon.
_____________________________________________________________________________________________
3.

BANK- ÉS ÉRTÉKPAPÍRTITOK HARMADIK SZEMÉLYNEK TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSA

A törvényben szabályozottakon túl a nyilatkozatot adó személy felhatalmazása alapján a Budapest Bank az adatait 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);
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• 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.
_____________________________________________________________________________________________
4.

A MAGYAR NEMZETI BANK TÁJÉKOZTATÓJA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL

Jelen tájékoztatást azért kapja, mivel Ön hitelszerződés megkötése előtt áll, és a szerződéskötést követően a törvényben 1
meghatározott adatai a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (továbbiakban: KHR) kerülnek.
1. Mi az a KHR?
A KHR egy pénzügyi vállalkozás által kezelt hitelinformációs adatbázis, amely hozzájárul a hitelt igénylők hitelképességének
felméréséhez.
A fenti célok megvalósítása érdekében a pénzügyi szervezetek adatokat küldenek a szerződés megkötése után a KHR-be,
valamint az intézmények az Önnel való szerződés megkötése előtt információkat kérhetnek a KHR-ből hitelképességének
megállapításához.
A KHR-ben kizárólag a KHR törvényben meghatározott adatok tárolhatók (pl.: adós és adóstárs azonosító adatai, a szerződés
adatai, a követelések és pénzforgalmi számlák adatait, stb.), és az adatok kizárólag a KHR törvényben meghatározott célokra
használhatók fel. Magyarországon jelenleg az MNB által folyamatosan felügyelt BISZ Zrt. rendelkezik a KHR működtetésére
engedéllyel. A KHR-ben rögzített adatok banktitoknak minősülnek, és ennek megfelelő jogi védelem alatt állnak.
2. Hogyan döntik el a hitelezők, hogy kaphatok-e kölcsönt?
FONTOS TUDNIA, hogy
• a KHR-be került adatok – a 3.2. pontban felsorolt esetek kivételével – csak az Ön előzetes hozzájárulásával adhatók át más
pénzügyi szervezetnek. Amennyiben nem adja meg hozzájárulását, ennek tényét is rögzítik a KHR-ben. A hozzájárulása, vagy annak
megtagadása az Ön összes szerződésére kiterjed és bármikor módosítható;
• a szerződéskötést megelőzően az intézmény köteles ismertetni Önnel a KHR-ből a hitelképességének megállapítása érdekében
beszerzett adatokat, valamint az adatokból a hitelképességére vonatkozóan levonható következtetéseket.
A pénzügyi szervezet csak abban az esetben fog Önnel szerződést kötni, ha Önt – a KHR-ben lévő információra is tekintettel –
megfelelő adósnak ítélte.
3. Milyen adatokat tartalmazhat rólam a KHR?
FONTOS TUDNIA, hogy amikor a pénzügyi szervezet Önről adatot ad át a KHR részére, erről az átadást követő 5 munkanapon belül
írásban tájékoztatja. Kérésére a tájékoztatás e-mailben is teljesíthető. E kötelezettség nem vonatkozik a szerződése fennállása
alatti rendszeres havi adatátadásra a fennálló tőketartozásokról.
3.1 Szerződéshez kapcsolódó adatátadás
3.1.1 Szerződéskötéshez kapcsolódó adatátadás
Ha Ön hitelt vesz fel, illetve egyéb, olyan szolgáltatást vesz igénybe (például pénzügyi lízingszerződést, hallgatói hitelszerződést,
értékpapír kölcsönzésre vonatkozó szerződést köt), amelyre vonatkozó adatok a törvény alapján a KHR-ben kezelendők, az alábbi
adattípusok kerülnek a szerződéskötést követően a KHR-be:
• az Ön azonosító adatai (név, születési név, születési idő és hely, anyja születési neve, személyi igazolvány szám, vagy egyéb
azonosításra alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím);
• a szerződésére vonatkozó adatok (a szerződés típusa és azonosítója (száma), a szerződés megkötésének, lejártának,
megszűnésének időpontja, az Ön ügyféli minősége (adós, adóstárs), a szerződés összege és devizaneme, a törlesztés módja,
gyakorisága, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme).
3.1.2 Szerződéshez kapcsolódó adatátadás
A fennálló hitelszerződéssel összefüggésben kétféle adatátadás lehetséges:
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• rendszeres: havonta fennálló tőketartozásainak összege és pénzneme, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és
devizaneme;
• eseti: előtörlesztés esetén az előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege és pénzneme;
a már korábban átadott referenciaadatok módosulása esetén a módosuló referenciaadatok.
Az ebben a pontban felsorolt adatokat a szerződés megszűnését követően törlik a KHR-ből. Amennyiben Ön írásban kéri, az adatai
a szerződés megszűnését követő 5 évig még a KHR-ben maradhatnak. Amennyiben meggondolná magát, e kérését bármikor
visszavonhatja, melynek eredményeként a nyilvántartott adatokat törlik.
3.2 Egyes eseményekhez kapcsolódó adatátadás
3.2.1 Hiteltörlesztés elmulasztásának nyilvántartása
Amennyiben szerződéses kötelezettségének olyan módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege
meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbér összegét és az folyamatosan, 90
napon túl fennáll, a mulasztás adatai bekerülnek a KHR-be.
FONTOS TUDNIA, hogy ebben az esetben az adat-átadás megtörténte előtt 30 nappal az Önnel szerződéses viszonyban lévő
pénzügyi szervezetnek írásbeli figyelmeztetést kell küldenie arról, hogy adatai be fognak kerülni a KHR-be, ha nem rendezi
mulasztását. Amennyiben a tartozás nem kerül rendezésre, a pénzügyi szervezet átadja az adatokat a KHR-nek, azonban erről 5
munkanapon belüli írásbeli tájékoztatási kötelezettség terheli.
A mulasztás adatai – amennyiben a tartozás nem szűnt meg – az átadástól számított 10 évig maradnak a KHR-ben és ezen idő alatt
felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához, az Ön hozzájárulása nélkül is. A tartozás teljesítése esetén a teljesítéstől számított 1
évig maradnak az adatok a KHR-ben.
3.2.2 Csalás miatt elutasított hitelkérelmek és kártyavisszaélések nyilvántartása
Bekerül a KHR-be,
• ha valaki a szerződéskötés során valótlan adatot ad meg és ez okirattal bizonyítható, vagy
• hamis okirat használata miatt bíróság jogerős ítéletében bűncselekmény elkövetését állapítja meg, továbbá
• akivel szemben a kártyavisszaélés miatt a bíróság jogerős határozatában bűncselekmény elkövetését állapítja meg.
A felsorolt esetekben az elutasításra és a csalásra vonatkozó adatok, továbbá a kártyavisszaéléssel kapcsolatos adatok bekerülnek a
KHR-be.
Ezen adatok az adatátadástól számított 5 évig maradnak a KHR-ben, és ezen időszak alatt hozzájárulás nélkül is felhasználhatók a
hitelképesség vizsgálatához.
4. Hogyan ismerhetem meg a KHR-ben rólam nyilvántartott adatokat?
Joga van az Önről nyilvántartott adatokat megismerni. Bármely KHR-hez csatlakozott pénzügyi szervezetnél tájékoztatást kérhet
arról, hogy
• milyen adatok szerepelnek Önről a KHR-ben, illetve melyik intézmény adta át ezeket,
• ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezekhez az adatokhoz.
A tájékoztatásért költségtérítés és egyéb díj nem számítható fel. A kérelmének eredményéről szoros törvényi határidők alapján
levélben, vagy kérése esetén e-mailen kap hivatalos tájékoztatást.
5. Mit tehetek, ha a rólam nyilvántartott adattal problémám van?
Amennyiben úgy gondolja, hogy az Önről nyilvántartott adat jogellenesen, nem megfelelően került a KHR-be, úgy Ön kérheti
annak helyesbítését vagy törlését. A kifogását az adatot átadó pénzügyi szervezetnek, vagy a BISZ Zrt.-nek nyújthatja be. A kifogás
vizsgálatának eredményéről legkésőbb 7 munkanapon belül, írásban kap tájékoztatást.
Amennyiben a KHR-be adatot szolgáltató pénzügyi szervezet az Ön kifogásának helyt ad, a helyesbítésre vagy törlésre legkésőbb 7
munkanapon belül kerül sor.
Amennyiben a kifogásáról kapott tájékoztatással nem elégedett, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a lakóhelye
szerint illetékes járásbírósághoz fordulhat. Személyes adataival kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságot is megkeresheti, illetve fogyasztói beadványt nyújthat be a Magyar Nemzeti Bankhoz, ha megítélése szerint az adatot
átadó intézmény nem a fentiekben ismertetett tájékoztatási szabályok szerint járt el.
6. Hol kaphatok további információt a KHR-rel kapcsolatban?
A KHR-rel kapcsolatos kérdésével forduljon bizalommal bármelyik pénzügyi szervezethez, vagy a KHR-t kezelő pénzügyi
vállalkozáshoz.
A
témával
kapcsolatban
további
információkat
olvashat
az
MNB
honlapján
is:
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/hitel-lizing/hitelfelvetel/kozponti-hitelinformacios-rendszer.
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Hasznos címek:
• A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás adatai: BISZ Zrt. (székhely: 1205 Budapest, Mártonffy utca 25-27., honlap: www.bisz.hu,
telefon: (+36 1) 421-2505)
• Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank (telephely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., honlap: www.mnb.hu, telefon: (+36 80)
203-776)
• Adatvédelmi hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/C., honlap: www.naih.hu, telefon: (+36 1) 391-1400)
1

a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény
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