Tájékoztatás
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve utca 4-14.; a továbbiakban: CIB Bank) / CIB Lízing Zrt. (1027
Budapest, Medve utca 4-14.; a továbbiakban: CIB Lízing) a jelen tájékoztatást a Magyar Nemzeti
Bank A fizetési moratórium időszakát megelőzően késedelmessé vált lakossági ügyfelek KHR törvény
szerinti kezelésére vonatkozóan című Vezetői körlevelével összefüggésben teszi közzé.
A fent nevezett Vezetői körlevél szerinti tájékoztatás alapvetően a Központi Hitelinformációs
Rendszer (KHR) felé történő azon adatok átadásáról kíván tájékoztatást adni, amely adatokat a
CIB Banknak / CIB Lízingnek a 2020. március 18-án kihirdetett A koronavírus világjárvány
nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló
47/2020. (III. 18.) Korm. rendeletben, valamint a 2020. március 24-én kihirdetett A koronavírus
világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali
intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet fizetési moratóriumra vonatkozó
részletszabályairól szóló 62/2020. (III. 24.) Korm. rendeletben meghatározott rendelkezéseknek
történő megfelelés érdekében, azaz azért kell átadni, mert a CIB Bank / CIB Lízing ügyfele hitel-,
kölcsön- vagy lízingszerződése fizetési moratórium alá került.
Ezúton szeretnénk tehát az alábbiakról tájékoztatni ügyfeleinket:
1) A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) felé történő adattovábbítás jogszabályi
feltételeiről
A fent nevezett kormányrendeletek nem módosítottak a KHR törvény (2011. évi CXXII) azon
rendelkezésein, amelyek az ügyfelek tájékoztatásáról, a tájékoztatás tartalmáról, az ügyfelek
adatainak KHR felé történő átadásáról szólnak. Jelen helyzetre tekintettel általános
tájékoztatásunkat kizárólag a késedelembe esés vonatkozásában tesszük közzé.
Alább felsoroljuk, hogy milyen adatok kerülnek átadásra, majd később jelezzük, hogy a már
átadott adatokban – a fizetési moratóriumra tekintettel – milyen módosítást fogunk végrehajtani,
hogy a KHR rendszerben is látható legyen az, hogy érintett ügyfeleink szerződése fizetési
moratórium alatt áll.
1. Természetes személyekkel kapcsolatban nyilvántartható adatok:
1.1. Azonosító adatok: a) név, b) születési név, c) születési idő, hely, d) anyja születési neve, e)
személyi igazolvány (útlevél) száma vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas
igazolvány száma, f) lakcím, g) levelezési cím, h) elektronikus levelezési cím.
1.2. Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai:
a) a szerződés típusa és azonosítója (száma),
b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja,
c) ügyféli minőség (adós, adóstárs),
d) a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága,
e) a 11. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésének időpontja, (ez alatt azt
az időpontot kell érteni, hogy ha Ön a szerződésében 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),
f) a 11. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg
nem fizetett tartozás összege, (ez alatt az alábbi feltételeket kell érteni: ha Ön a szerződésében
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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)
g) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja,
h) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló
megjegyzés,
i) előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, pénzneme,
j) fennálló tőketartozás összege és pénzneme,
k) a szerződéses összeg törlesztőrészletének összege és devizaneme.
2) A késedelmes tartozás adatátadásának általánosságban vett következményei az ügyfelek
vonatkozásában
A késedelmes tartozás adatátadásának következménye az, hogy az Ön késedelmes tartozásával
kapcsolatos adatokat más referencia-adatszolgáltató is megismerheti. Így, ha Ön más banknál
vagy lízingcégnél kíván például finanszírozást igényelni, akkor ezen másik bank vagy lízingcég meg
fogja ismerni az említett adatokat. Természetesen, ha Ön fizetési moratórium alatt áll, akkor a KHR
rendszerben is rögzítésre kerül ez az információ, így nem fog egyetlen finanszírozó számára sem úgy
tűnni, hogy Ön a fizetési moratórium miatt késedelemben lenne.
3) A fizetési moratórium kapcsán a késedelmes tartozást az Intézmény hogyan kezeli, és a
KHR felé történő adatátadás, a jogszabályi előírások figyelembevételével – a fizetési
moratóriumra tekintettel – mennyiben módosul.
A késedelmes tartozással kapcsolatos adatátadásról megtalálható az általános tájékoztatás a fenti
két pontban (1.2 pont e), és f), pontok), itt arra hívnánk fel a figyelmét, hogy a KHR törvény
értelmében (5. § (2) a)) a CIB Banknak / CIB Lízingnek át kell adnia a finanszírozási szerződés
megkötését követően a „természetes személyekkel kapcsolatban nyilvántartható adatokat” (ld.:
jelen tájékoztatásunk 1. pontját) valamint „az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai”
közül az a)-d) illetve a g)- k) pont szerinti adatokat (ld.: jelen tájékoztatásunk 1. pontját). Felhívjuk
figyelmüket, hogy az 1.2 e) és f) pontban meghatározott referenciaadatok a moratórium hatálya
alá tartozó szerződésekhez, ahol 2020. március 18-án éjfélig nem következtek be a KHR törvényben
megfogalmazott mulasztás felviteli kritériumok, a moratórium lejáratáig nem kerülnek rögzítésre, ha
a moratóriummal a teljes hitelösszeg tekintetében érintett a szerződés. A KHR törvényben
meghatározott meg nem fizetett tartozás figyelése az adott finanszírozó (CIB Bank vagy CIB Lízing)
által abban a pontban, ahol 2020.03.18-án tartott, megállításra került, amelynek további figyelése
a moratórium megszűnését követően innen fog folytatódni, ha a moratórium alatt a lejárt tartozás
nem kerül rendezésre.
Az így már átadott adatokat a finanszírozónak módosítania kell, amennyiben az Ön ügylete
moratórium alatt áll. A módosult adatok az alábbiak: mivel nem kell törlesztenie, ezért a törlesztés
mód rovatba „Türelmi idő” kerül rögzítésre és a törlesztés kezdete rovatba 2021.01.31. kerül
meghatározásra (ez utóbbi újonnan meghatározásra került információ még nem került átadásra a
KHR rendszerbe, jelenleg törlesztés kezdete rovatba a moratórium lejárata utáni első esedékesség
dátuma került átadásra).
Amennyiben a fizetési moratórium megszűnik, a KHR felé a CIB Bank / CIB Lízing meg fogja küldeni
az akkori helyzetnek megfelelő adatokat, értékeket.
Budapest, 2020. május 29.
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