…… iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete
NYILATKOZAT
Alulírott
név: …………………………………………….. születési név:………………………………
szül. helye, ideje:…………………………………..,………..év………..hónap…………nap
anyja születési neve:……………......................................................................................
lakcíme:………………………………………………………………………………………….
levelezési címe: …………………………………………………………………………………
személyazonosító okmányának típusa:………………………………………………………
személyazonosító okmányának száma:……………………………………………………...

jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a Befektetési Üzletszabályzat 10/a. számú mellékletét képező
"Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszer-re (a továbbiakban: KHR) irányadó szabályokról, a
nyilvántartás céljáról, a nyilvántartott személyt megillető jogokról, a KHR által kezelt adatok felhasználásáról,
valamint az adatok átadásáról természetes személy ügyfél esetén " című dokumentum tartalmát a fenti
iktatószámú szerződés megkötését és aláírását megelőzően megismertem, azt elolvastam és az abban foglaltakat
megértettem és tudomásul veszem.

Budapest, 20……..………..

……………………………..
Adós aláírása

…… iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 2. sz. melléklete

NYILATKOZAT
…sz. értékpapír-kölcsön szerződés megkötését megelőzően a Központi Hitelinformációs
Rendszerről szóló 2011. évi CXXII. Törvény szerinti tájékoztatás megtörténtéről
Alulírott
Név:
Lakcíme:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Állandó lakcím:
Személyazonosító okmány típusa
Személyazonosító okmány száma:
Szerződés típusa:
Szerződés azonosító (iktató) száma:

CLAVIS kód:
mint természetes személy ügyfél (a továbbiakban: ügyfél) tudomásul veszi, hogy amennyiben a
Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. Törvény (a továbbiakban: Tpt.) 5. § (1) bekezdésének 44. pontjában
meghatározott értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó szerződés megkötésének kezdeményezése során
valótlan adatot közöl, hamis, vagy hamisított okiratot használ, és ha mindez okirattal bizonyítható, vagy
hamis vagy hamisított okirat használata miatt a bíróság jogerős határozatában a Büntető Törvénykönyvről
szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) 274-277. §-ában meghatározott bűncselekmény
elkövetését állapítja meg
(a Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló 2011. évi CXXII. Törvény (továbbiakban KHR törvény)
12. § bekezdés), vagy a megkötött értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó szerződésben vállalt fizetési
kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege
meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért, és ezen
minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt
(KHR törvény 11.§ (1) bekezdés), akkor a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (Takarékbank Zrt.) a
Központi Hitelinformációs Rendszert (továbbiakban: KHR) kezelő pénzügyi vállalkozás részére a
természetes személy ügyfél referenciaadatait (ügyfél azonosító adatait és a szerződés adatait) az alábbi
adattartalommal megküldi:
-

Az ügyfél személyével kapcsolatban megküldendő azonosító adatok: az ügyfél neve, születési
neve, születési ideje és helye, anyja születési neve, személyi igazolványának (útlevelének) száma,
vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolványának száma, lakcíme,
levelezési címe, elektronikus levelezési címe.
Az értékpapír-kölcsön szerződésre vonatkozó adatok: az igénylés elutasításának időpontja, indoka;
okirati bizonyítékok; jogerős bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése, a határozat
rendelkező részének tartalma.
I.

Nyilatkozat a más referenciaadat-szolgáltató számára átadandó adatok átvételéről:

A Referenciaadat-szolgáltató a befektetési szolgáltatásra - a tőkepiacról szóló 2001. CXX. törvény (Tpt.) 5§ (1)
bekezdés 44. pontjában foglalt befektetési szolgáltatásra vonatkozó szerződés, így
-

értékpapír-kölcsönzés nyújtására

vonatkozó szerződés (továbbiakban: a befektetési szolgáltatásra vonatkozó szerződés) megkötését követően - 5
munkanapon belül - átadja a KHR részére a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény
(KHR tv.) 5.§ (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbi referenciaadatokat:
- 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
-

szerződéses adatok: a szerződés típusa és azonosítója (száma); a szerződés megkötésének, lejáratának,
megszűnésének időpontja; ügyféli minőség (adós, adóstárs); a szerződés összege és devizaneme, a
szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és
gyakorisága.

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más
referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. Kérjük, szíveskedjen nyilatkozni, hogy a KHR tv. 5.§ (3) bekezdés
alapján hozzájárul-e, hogy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által kezelt referenciaadatait más referenciaszolgáltató a KHR-t működtető pénzügyi vállalkozástól átvehesse.
Amennyiben nem járul hozzá adatai KHR-ből történő átvételéhez, a KHR a következő adatokat tartalmazza:
- 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
- szerződéses adatok: a szerződés típusa és azonosítója (száma); a szerződés megkötésének, lejáratának,
megszűnésének időpontja; ügyféli minőség (adós, adóstárs); a szerződés összege és devizaneme, valamint a
törlesztés módja és gyakorisága.
- a hozzájárulás megtagadásával kapcsolatos adatok: a nyilatkozat kelte (hely, dátum), a referenciaadatszolgáltató azonosító adatai,az ügyfél azonosító adatai,a hozzájárulás megtagadására utaló megjegyzés.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelen írásbeli nyilatkozata vonatkozik valamennyi szerződésére. Amennyiben a
szerződései vonatkozásában a 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 szerződésére.

Alulírott, Ügyfél a KHR tv. 5.§ (3) bekezdés alapján kijelentem, hogy a Referenciaadat-szolgáltató által a
KHR részére továbbított és a KHR által kezelt, a fentiekben meghatározott referenciaadataim más
referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez
 hozzájárulok

 nem járulok hozzá.

II. Nyilatkozat a KHR-ben a szerződéses jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez adott
hozzájárulásról
Kérjük, szíveskedjen nyilatkozni, hogy a KHR tv. 9. § (2) bekezdés alapján kéri-e a KHR-t működtető pénzügyi
vállalkozástól és egyben hozzájárul-e ahhoz, hogy a Referenciaadat-szolgáltatónál lévő, jelen tájékoztató
aláírásával egyidejűleg igényelt értékpapír-kölcsön szerződésével kapcsolatosan a KHR részére a szerződéskötést
követően a KHR tv. 5.§ (2) bekezdése alapján átadott – jelen nyilatkozat I. fejezete szerinti – referenciaadatait a
KHR-t működtető pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony megszűnését követően legfeljebb 5 évig kezelje.
Hozzájárulása esetén tudomásul veszi továbbá, hogy a jelen tájékoztató aláírásával egyidejűleg kezdeményezett
szerződéses jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez való hozzájárulását a szerződéses jogviszony
megszűnéséig a Referenciaadat-szolgáltató útján, azt követően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnál
közvetlenül, írásban bármikor visszavonhatja.

Alulírott Ügyfél a KHR tv. 9.§ (2) bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Referenciaadatszolgáltatónál lévő, jelen nyilatkozatban rögzített azonosító számú értékpapír-kölcsön szerződésemmel

kapcsolatosan a KHR részére a szerződéskötést követően a KHR tv. 5.§ (2) bekezdése alapján átadott - a
jelen nyilatkozat I. fejezete szerinti - referenciaadataimat a KHR-t működtető pénzügyi vállalkozás a
szerződéses jogviszony megszűnését követően legfeljebb 5 évig kezelje.
 hozzájárulok

 nem járulok hozzá.

Budapest, 20…___________hó____nap

…………….………………….
Ügyfél aláírása
…………….………………….
Magyar Takarékszövetkezeti Bank
Zrt.

…….iktatószámú szerződés 3. számú melléklete
NYILATKOZAT
Központi Hitelinformációs Rendszerben
a szerződéses jogviszony megszűnését követő adatkezelési hozzájárulás visszavonásáról

Alulírott,
Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Állandó lakcím:
Személyazonosító okmány típusa
Személyazonosító okmány száma:
Szerződés típusa:
Szerződés azonosító (iktató) száma:
- továbbiakban: Ügyfél a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., mint referenciaadat-szolgáltató útján a Központi
Hitelinformációs Rendszert működtető pénzügyi vállalkozás (BISZ Központi Hitelinformációs Rendszer Zrt.)
részére az alábbi nyilatkozatot teszem.
A Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (KHR tv.) 9.§ (2) bekezdése alapján a
Központi Hitelinformációs Rendszert működtető pénzügyi vállalkozás részére kijelentem, hogy a Referenciaadatszolgáltatónál lévő, fent megjelölt iktatószámú és típusú értékpapír-kölcsön szerződésemmel kapcsolatosan a
KHR-t működtető pénzügyi vállalkozás részére <……dátum> napján tett hozzájáruló nyilatkozatomat - amelyben a
referenciaadataimnak a szerződéses jogviszony megszűnését követő legfeljebb 5 évig történő KHR-ben való
adatkezeléséhez hozzájárultam - a mai nappal visszavonom.

Kelt, …………………………………………….

………………………………………………
Ügyfél aláírása

