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Kérjük, hogy az igénylőlapot NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL töltse ki és a választását jelölje a -be tett „X” jellel,
a └─┘ mezőben számmal! 

IGÉNYLŐLAP TARTALMA: 

1. Kérjük válassza ki, hogy milyen típusú
kölcsönöket igényel:

2. Kérjük jelölje, hogy hány
adatlapot tartalmaz az
ügylet:

3. Kérjük jelölje, mely nyilatkozatokat
tartalmazza az ügylet:

 INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN 
ADATLAP 

└─┘ IGÉNYLŐ(K) ADATLAP  ÁLTALÁNOS NYILATKOZATOK 

 TÁMOGATÁS ADATLAP 
(CSOK/ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI 
TÁMOGATÁS) 

└─┘EGYÉB SZEREPLŐ
ADATLAP 

NYILATKOZATOK 16/2016., 
17/2016. (II. 10.) KORM.R.

 OTTHONTEREMTÉSI 
KAMATTÁMOGATOTT (OTK) HITEL 
ADATLAP 

└─┘INGATLAN ADATLAP

Meghatalmazottal történik az ügyintézés?  Igen   Nem 

Ügylet azonosítója:  └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ (Bank tölti ki!) 

További ügylet azonosítója:  └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘   
(Bank tölti ki!)

Pénzügyi Közvetítő tölti ki! Bank tölti ki! 

Pénzügyi közvetítőn keresztül érkezett kérelem 
 Igen    Nem 

Átvevő neve: ……………………………………..………………. 

Közvetítést végző kódja:   

└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘
Befogadás dátuma/  
Érkeztető bélyegző: 

Szerződő fiók:  …………………………………..………………. Közvetítést végző neve:…………………………………………… 

IGÉNYBEADÁS ÉRTÉKBECSLÉS BÍRÁLAT JÓVÁHAGYÁS SZERZŐDÉSKÖTÉS FOLYÓSÍTÁS

IGÉNYLŐLAP 
CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN/ TÁMOGATÁS FELVÉTELÉHEZ 



CIB Bank Zrt. H-1024 Budapest, Petrezselyem utca 2–8. Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága   Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004

IGÉNYLŐLAP CIB Ingatlanfedezetes Kölcsön / Támogatás felvételéhez 
Ebben az útmutatóban segítséget talál a CIB Banknál elérhető ingatlanfedezetes kölcsönök, valamint Támogatások felvételéhez szükséges 
igénylőlap helyes kitöltéséhez. 

Az igénylőlapnak nem minden oldalát szükséges kitöltenie, a hitelügyletben résztvevő személyek és ingatlanok számától, pénzügyi közvetítő 
igénybevételétől, az igényelt terméktől, támogatástól függően változhat a kitöltendő adatlapok száma. 

Amennyiben

1. Piaci kamatozású kölcsönt

szeretne igénybe venni 

 

Amennyiben

1. Piaci kamatozású kölcsönt és
+ Előminősítő szolgáltatást 

szeretne igénybe venni 

 

Amennyiben

1. Piaci kamatozású kölcsönt és
2. CSOK/ Adó-visszatérítési

Támogatást

szeretne igénybe venni 

Amennyiben

1. Piaci kamatozású kölcsönt és
2. CSOK/ Adó-visszatérítési

Támogatást és
3. Otthonteremtési Kamattámogatott

Hitelt

szeretne igénybe venni 

Amennyiben

1. CSOK /Adó-visszatérítési
Támogatást és

2. Otthonteremtési Kamattámogatott
Hitel

szeretne igénybe venni 

Amennyiben

1. CSOK / Adó-visszatérítési
Támogatást

szeretne igénybe venni 

 INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN ADATLAP 

 IGÉNYLŐ(K) / SZEREPLŐ ADATLAP 1  2   

 INGATLAN ADATLAP  1  2  3 

 ÁLTALÁNOS NYILATKOZATOK ADATLAP 1  2 

 (Fő)Adós: az az Üzletfél a hiteligénylés során, aki 
Kölcsönre vagy Hitelre vonatkozó Szerződést köt.   

 Adóstárs: az a 18. életévét betöltött, 
cselekvőképes személy, aki az Adóssal együtt köt 
Kölcsönre vagy Hitelre vonatkozó Szerződést, és az 
abból fakadó kötelezettségekért az Adóssal 
egyetemlegesen felel. 

Adóstárs II / Adóstárs III:  lásd Adóstárs  További 
feltétel: Az ügyletben maximum egy olyan Adóstárs 
szerepelhet, aki a Főadós nem ptk. szerinti közeli 
hozzátartozója.

 INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN ADATLAP  

 IGÉNYLŐ(K) / SZEREPLŐ ADATLAP 1  2   

 ÁLTALÁNOS NYILATKOZATOK ADATLAP 1  2 

 NYILATKOZATOK 16 V.17/2016. (II. 10.) KORM.R. 

Zálogkötelezett: Az a fél, aki a zálogszerződésben 
meghatározott zálogtárgyat szolgáltatja az 
adós/adóstárs által vállalt kötelezettségek fedezetéként 

Haszonélvező: Az a személy, aki haszonélvezeti 
joga alapján a más tulajdonában lévő ingatlant 
használhatja, birtokában tarthatja és hasznait szedheti. 

Ingatlan-nyilván. kívüli tulajdonos: Házastársak, 
élettársak esetén, ahol az együttélés során 
megszerzett közös vagyonnak minősülő ingatlanon 
csak az egyik fél van bejegyezve tulajdonosként, a be 
nem jegyzett fél ingatlan nyilvántartáson kívüli 
tulajdonosnak minősül. 

 OTK HITEL ADATLAP 

Nem támogatott Adóstárs: A több-gyermekes 
családok otthonteremtési kamattámogatásával érintett 
kölcsönszerződés olyan adóstársa, aki a támogatott 
személyek legalább egyikének a Ptk. szerinti közeli 
hozzátartozója, továbbá a vonatkozó támogatási 
rendeletben szereplő feltételeket teljesíti.  

 INGATLAN ADATLAP  1  2  3 

 TÁMOGATÁS ADATLAP 

 INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN ADATLAP 

Igénylő I./ Igénylő II.: az az Üzletfél a támogatás 
igénylése során, aki a Támogatásra vonatkozó 
Szerződést köt.  

 IGÉNYLŐ(K) / SZEREPLŐ ADATLAP 1  2   

 ÁLTALÁNOS NYILATKOZATOK ADATLAP 1  2 

 INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN ADATLAP  

 IGÉNYLŐ(K) / SZEREPLŐ ADATLAP 1  2   

 INGATLAN ADATLAP  1  2  3 

 NYILATKOZATOK 16 V.17/2016. (II. 10.) KORM.R. 

 OTK HITEL ADATLAP 

 TÁMOGATÁS ADATLAP 

 IGÉNYLŐ(K) / SZEREPLŐ ADATLAP 1  2   

 INGATLAN ADATLAP  1  2  3 

 NYILATKOZATOK 16 V.17/2016. (II. 10.) KORM.R. 

 TÁMOGATÁS ADATLAP 

 IGÉNYLŐ(K) ADATLAP 1  2   

 INGATLAN ADATLAP  1  2  3 

 TÁMOGATÁS ADATLAP 

A

A

B

C

D
+

B 

D 

A 

B 

C 

D 

E 

A 

B 

C 

E 

F 

G 

B 

C 

E 

F 

G 

B 

C 

E 

G 

 ÁLTALÁNOS NYILATKOZATOK ADATLAP 1  2 D 

 NYILATKOZATOK 16 V.17/2016. (II. 10.) KORM.R. G 

   H           NYILATKOZATOK, HOZZÁJÁRULÁSOK 

Amennyiben:

1.Partneri ügylet
2.Nem partneri ügylet esetén minden olyan ügyfél vonatkozásában töltendő, 
aki nincs személyesen jelen az ügylet befogadásakor
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HITELCÉLOK ÉS KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK 

 Kérjük, jelölje meg az Ön által választott hitelcélt, valamint a hitelcélhoz kapcsolódó megfelelő kamatperiódust! 

((Fő)Adós vagy Adóstárs tölti ki!) 

LAKÁSCÉL esetén választható hitelcélok:        LAKÁSCÉL esetén választható kamatperiódusok: 

 Vásárlás – új ingatlan    

 Vásárlás – használt ingatlan 

Építés – egyösszegű

Építés – szakaszos  2  3  4 részletben

Kiváltás – lakáscél  (vásárlás vagy építés)

Kiváltás – egyéb lakáscél (bővítés, korszerűsítés, 

felújítás)

Futamidő végégig fix kamatozású (Választható 

futamidő: 132-240 hó) 

5 éves kamatperiódusú – Minősitett Fogyasztóbarát 

Lakáshitel (Választható futamidő: 60 – 360 hó) 

10 éves kamatperiódusú – Minősitett 

Fogyasztóbarát Lakáshitel (Választható futamidő :120-

360 hó)

 Korszerűsítés    

 Bővítés – egyösszegű 

 Bővítés – szakaszos    2    3   4 részletben

 Futamidő végégig fix kamatozású (Választható 

futamidő: 132-240 hó) 

Kapcsolódó/kiegészítő szolgáltatások: (Kizárólag Vásárlás – új ingatlan és Vásárlás – használt ingatlan hitelcél 
esetén) 

 Előminősítő szolgáltatás     Adásvételi szerződés nélküli előzetes hitelbírálat

 Kizárólag lakásvásárlás hitelcél esetén töltendő 

Első ingatlan vásárlás történik?  Igen   nem   nem nyilatkozom  
Lakóingatlan vásárlás célja:    Bérbeadásra vásárolt   saját használatra   nem nyilatkozom 
Amennyiben a vásárlás célja bérbeadás, úgy bérbeadás várható bruttó bérleti díj bevétele: ………………….. 

Első ingatlan vásárlónak minősül: Azon hitelfelvevő (adós, adóstárs) aki a hitelkérelem benyújtásakor a.) nem rendelkezik 

lakástulajdonnal, vagy b.) lakásban legfeljebb 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezik, vagy c.) a többi adóstárssal 

együttesen ugyanazon lakásban legfeljebb 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezik, vagy az a)-c) pontban foglaltak nem 

teljesülése esetén kizárólag olyan lakástulajdona van, mely - a tulajdoni hányad mértékétől függetlenül - szerződésen vagy 

jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal terhelt. 

EGYÉB CÉL esetén választható hitelcélok: EGYÉB CÉL esetén választható kamatperiódusok: 

 Szabadfelhasználás 

 Kiváltás – egyéb célú, szabad-felhasználású, 

valamint korábban már kiváltott lakáscélú hitel vagy 

egyéb lakáscélú hitel kiváltása 

 Futamidő végégig fix kamatozású (Választható 

futamidő: 180 hó) 

 5 éves kamatperiódusú (Választható futamidő: 60 

hó-240 hó) 

 10 éves kamatperiódusú (Választható futamidő: 120 

hó-240 hó)

INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN ADATLAP – 2/1. OLDAL A 
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AZ IGÉNYELT KÖLCSÖN ADATAI KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK, HITELEK: 

IGÉNYELT KÖLCSÖN 

ÖSSZEGE: …..…….………..……….
HUF 

 Munkáltatói hitel/ támogatás    

 Önkormányzati hitel/ támogatás  

Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) 

Kedvezményt nyújtó pénzintézet neve: 

……………..…..……….  

 Adó-visszatérítési támogatás  

Kedvezményt nyújtó pénzintézet neve: 

…………………..……… 

 Egyéb ……………………………………………

FUTAMIDŐ: 

(Választható futamidőről 

információ az előző 

pontban) 

.………………….……….

. 

Hó 

TÖRLESZTÉSI NAP: 

Minden esetben a törlesztési nap egységesen és kizárólag minden hónap 5. napja lehet. 

KAMATKEDVEZMÉNYEK:   
Az alábbiak közül kizárólag egy választható! 

Mekkora jóváírást vállalok? 

Nem vállalok jóváírást 

Vállalok min. 100 000,- Ft jóváírást  

Vállalok min. 250 000,- Ft jóváírást

Vállalok min. 450 000, - Ft jóváírást 

Felújítási kedvezmény igénybe vétele:  Igen  Nem 

 CIB 5  és 10 éves kamatperiódusú Szabad felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön esetén 

Kizárólag lakáscél esetén CIB munkavállalók igényelhetik:  CIB Munkavállalói Juttatási Csomag 

(XXL) 

 

Lakáscélú hitel kizárólag az alábbi célok esetén igényelhető: 

• új és használt lakóház/lakás

vásárlás

• lakóház/lakás építés

• lakóház/lakás, korszerűsítés

• lakóház bővítése

• telek vásárlása (lakó ingatlan

építési céllal)

• hétvégi ház (üdülő, nyaraló, apartman)

építése/vásárlása

• hétvégi ház (üdülő, nyaraló, apartman),

korszerűsítése, bővítése

• garázs/gépkocsi tároló (csak a lakóingatlanhoz

kapcsolódó) vásárlása/építése

• lakáskölcsön kiváltása

INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN ADATLAP – 2/2. OLDAL A 

Zöld kedvezmény igénybe vétele: :      Igen      Nem
 CIB Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek és CIB Végig FIX Lakáskölcsön esetén 
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(FŐ)ADÓS / IGÉNYLŐ I. ADATAI ADÓSTÁRS I. / IGÉNYLŐ II. ADATAI 

SZEMÉLYES ADATOK  

Teljes név: ………………………………..….……..………… Teljes név: ………………………………..….……..……..… 

Születéskori név: ………….………………….….……...…… Születéskori név: ………….………………….….……...…… 

Anyja neve: …………………………………….…….…....… Anyja neve: …………………………………….…….…..... 

Születési hely: …….……..…..….…………………………… Születési hely: …….……..…..….…………………………… 

Születési idő: └─┘└─┘└─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘. Születési idő: └─┘└─┘└─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘. 

Állampolgársága: ……….………….………………………… Állampolgársága: ……….………….………………………… 

Személyi azonosító: 

└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ 

Személyi azonosító: 

└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ 

 A személyi azonosító szám a lakcímkártyán található 11 jegyű azonosító 

Értesítési cím: (Amennyiben eltér az állandó lakcímtől) 

Irányítószám: └─┘└─┘└─┘└─┘
Település: ………….………….……………. 

Utca, házszám, lépcsőház/ép., emelet, ajtó: 

………………………………………………………………….. 

Mobil / vezetékes telefonszám: 
+(…....) …..…. - ……….…. -. ……...….… 

E-mail cím:  …………………………………………………… 

Értesítési cím: (Amennyiben eltér az állandó lakcímtől) 

Irányítószám: └─┘└─┘└─┘└─┘
Település: ………….………….……………. 

Utca, házszám, lépcsőház / épület, emelet, ajtó: 

………………………………………………………………….. 

Mobil / vezetékes telefonszám: 
+(…....) …..…. - ……….…. -. …..…...…… 

E-mail cím:  …………………………………………………. 

Lakóhelyéül szolgáló lakásnak / háznak Ön: 

 Tulajdonosa    Bérlője  Családtagként lakója  

 Egyéb: ……………..………… 

Lakóhelyéül szolgáló lakásnak / háznak Ön: 

 Tulajdonosa    Bérlője  Családtagként lakója  

 Egyéb: ………………………… 

Főadóshoz való viszonya:  

 Élettársa   Házastárs   Szülő  Gyermek 

 Egyéb .………….. 

Családi állapota: 

 Házas, házasságkötés ideje: 

└─┘└─┘└─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘. 

 Élettárssal él      Egyedülálló   Elvált  Özvegy 

Családi állapota: 

 Házas, házasságkötés ideje: 

└─┘└─┘└─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘. 

 Élettárssal él      Egyedülálló   Elvált  Özvegy 

IGÉNYLŐ(K) ADATLAP 1    2   – 4/1. OLDAL B 
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Rendelkezik-e házassági vagy élettársi vagyonjogi 
szerződéssel: 

 Igen     Nem 

Rendelkezik-e házassági vagy élettársi vagyonjogi 
szerződéssel: 

 Igen     Nem 

 Amennyiben rendelkezik vagyonjogi szerződéssel:  
A vagyonjogi szerződést bevezették-e a házassági/élettársi 
vagyonjogi szerződések nyilvántartásába:  

 Igen     Nem 

 Amennyiben rendelkezik vagyonjogi szerződéssel:  
A vagyonjogi szerződést bevezették-e a házassági/élettársi 
vagyonjogi szerződések nyilvántartásába:  

 Igen     Nem 

Iskolai végzettség: 

 8 általános alatt 

 Általános iskola 

 Szakmunkásképző, 
szakiskola  

 Szakközépiskolai 
érettségi   

 Gimnázium 

 Főiskola 

 Egyetem 

Iskolai végzettség: 

 8 általános alatt 

 Általános iskola 

 Szakmunkásképző, 
szakiskola  

 Szakközépiskolai 
érettségi   

 Gimnázium 

 Főiskola 

 Egyetem 

Eltartottak száma: 
└─┘└─┘

 Fő Eltartottak száma: 
└─┘└─┘

 Fő 

IGÉNYLŐ(K) ADATLAP 1    2   – 4/2. OLDAL B 
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(FŐ)ADÓS / IGÉNYLŐ I. ADATAI ADÓSTÁRS I. / IGÉNYLŐ II. ADATAI 

MUNKAHELYI /  VÁLLALKOZÁS ADATOK  

Foglalkoztatás jogviszonya: 

 Alkalmazott    Társas vállalkozó   Cégtulajdonos  

 Őstermelő      Egyéni vállalkozó   Nyugdíjas 

 Szellemi szabadfoglalkozású 

 Egyéb:……………….………….… 

Jövedelme bankszámlára érkezik:  Igen  Nem 

Amennyiben IGEN, Bank neve: 
…………………………..…….……..….. 

Foglalkoztatás jogviszonya: 

 Alkalmazott   Társas vállalkozó  Cégtulajdonos 

 Őstermelő   Egyéni vállalkozó   Szellemi 
szabadfoglalkozású 

 GYES-en / GYED-en / CSED-en lévő  Tanuló  

 Nyugdíjas  Jövedelemmel nem rendelkező 

 Egyéb:…………..…..…….……. 

Amennyiben rendelkezik jövedelemmel: 

Jövedelme bankszámlára érkezik:  Igen  Nem 

Amennyiben IGEN, Bank neve: ……………………….… 

HÁZTARTÁS KÖLTSÉGVETÉSÉRE ÉS JÖVEDELMÉRE VONATKOZÓ ADATOK 

Amennyiben jövedelmem CIB Banknál 
vezetett számlára érkezik, kérem a CIB Bank 
Zrt-t, hogy jövedelmem vizsgálata során a CIB 
Bank rendelkezésére álló adatokat vegye 
figyelembe. 

 Igen 

 Nem 

Amennyiben jövedelmem CIB Banknál 

vezetett számlára érkezik, kérem a CIB Bank 

Zrt-t, hogy jövedelmem vizsgálata során a CIB 

Bank rendelkezésére álló adatokat vegye 

figyelembe. 

 Igen 

 Nem 

Az igazolt jövedelem után az előírt közterhek 
tudomásom szerint levonásra kerültek 

 Igen 

 Nem 

Az igazolt jövedelem után az előírt közterhek 

tudomásom szerint levonásra kerültek 

 Igen 

 Nem 

Lakás- és létfenntartás kiadásai: (pl.: közös költség, 
áram, víz, fűtés, gáz, telefon, szemét szállítás, 
lakásbiztositás, élelmiszer) 

Lakás- és létfenntartás kiadásai: ( Amennyiben nem 

azonos háztartásban él az adóssal) 

└─┘.└─┘└─┘└─┘.└─┘└─┘└─┘ HUF └─┘.└─┘└─┘└─┘.└─┘└─┘└─┘ HUF 

Abban az esetben töltendő, amennyiben rendelkezik, 
jövedelmet terhelő havi levonással:  (pl.: fizetett 
gyerektartás, munkabérelőleg …) 

└─┘.└─┘└─┘└─┘.└─┘└─┘└─┘ HUF 

Abban az esetben töltendő, amennyiben rendelkezik, 

jövedelmet terhelő havi levonással:  (pl.: fizetett 

gyerektartás, munkabérelőleg …) 

└─┘.└─┘└─┘└─┘.└─┘└─┘└─┘ HUF 

FENNÁLLÓ HITELTARTOZÁSA(I) (havi szinten) 

Kérjük jelölje, ha rendelkezik az alábbi hitelek bármelyikével: 

Hitelnyújtó neve: 
……………………………………. 

Hitelnyújtó neve: 
……………………………………….. 

Hiteltartozás típusa: 

 Önkormányzati 

kölcsön   

 Munkáltatói kölcsön 

 Visszatérítendő támogatás 

   (hazai vagy uniós 

költségvetési forrású) 

Hiteltartozás típusa: 

 Önkormányzati 

kölcsön  

 Munkáltatói kölcsön 

 Visszatérítendő támogatás 

   (hazai vagy uniós 

költségvetési forrású) 

 Külföldi kölcsön / hitelkártya / folyószámla hitelkeret    Külföldi kölcsön / hitelkártya / folyószámla hitelkeret   

Törlesztő részlet/ hó vagy hitelkeret összege: 

……………..………… 

Törlesztő részlet/ hó vagy hitelkeret összege: 

……………..………… 

IGÉNYLŐ(K) ADATLAP 1    2   – 4/3. OLDAL B 

Jelenleg keresőképtelen állományban/táppénzen/
betegszabadságon vagyok:  Igen  Nem

Jelenleg keresőképtelen állományban/táppénzen/
betegszabadságon vagyok:  Igen  Nem 



CIB Bank Zrt. H-1024 Budapest, Petrezselyem utca 2–8. Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004

Amennyiben rendelkezik lakás-

előtakarékossági/életbiztosítási szerződéssel kombinált 

termékkel: 

Megtakarítás összeg/ biztosítás díja hó: 

…….………………..…….………. 

Amennyiben rendelkezik lakás-

előtakarékossági/életbiztosítási szerződéssel kombinált 

termékkel: 

Megtakarítás összeg/ biztosítás díja hó: 

…….………………..…….………. 

Hitelnyújtó neve: 
……………………………………….. 

Hitelnyújtó neve: 
……………………………………….. 

Hiteltartozás típusa: 

 Önkormányzat 

kölcsön 

 Munkáltatói kölcsön 

 Visszatérítendő támogatás 

   (hazai vagy uniós 

költségvetési forrású) 

Hiteltartozás típusa: 

 Önkormányzat 

kölcsön   

 Munkáltatói kölcsön 

 Visszatérítendő támogatás 

   (hazai vagy uniós 

költségvetési forrású)

 Külföldi kölcsön / hitelkártya / folyószámla hitelkeret    Külföldi kölcsön / hitelkártya / folyószámla hitelkeret   

Törlesztő részlet/ hó vagy hitelkeret összege: 

………….……………… 

Amennyiben rendelkezik lakás-

előtakarékossági/életbiztosítási szerződéssel kombinált 

termékkel: 

Megtakarítás összeg/ biztosítás díja hó: 

…….………………..…….……….. 

Törlesztő részlet/ hó vagy hitelkeret összege: 

………..……..………… 

Amennyiben rendelkezik lakás-

előtakarékossági/életbiztosítási szerződéssel kombinált 

termékkel: 

Megtakarítás összeg/ biztosítás díja hó: 

…….………………..…….………. 

IGÉNYLŐ(K) ADATLAP 1    2   – 4/4. OLDAL B 



CIB Bank Zrt. H-1024 Budapest, Petrezselyem utca 2–8. Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004

ADÓSTÁRS II. / NEM TÁMOGATOTT ADÓSTÁRS 
ADATAI 

ADÓSTÁRS III. ADATAI 

SZEMÉLYES ADATOK  

Teljes név: ………………………………..….……..………….. Teljes név: ………………………………..….……..……..… 

Születéskori név: ………….………………….….……...…… Születéskori név: ………….………………….….……...…… 

Anyja neve: …………………………………….…….…....… Anyja neve: …………………………………….…….…..... 

Születési hely: …….……..…..….…………………………… Születési hely: …….……..…..….…………………………… 

Születési idő: └─┘└─┘└─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘. Születési idő: └─┘└─┘└─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘. 

Állampolgársága: ……….………….………………………… Állampolgársága: ……….………….………………………… 

Személyi azonosító: 

└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ 

Személyi azonosító: 

└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ 

 A személyi azonosító szám a lakcímkártyán található 11 jegyű azonosító

Értesítési cím: (Amennyiben eltér az állandó lakcímtől) 

Irányítószám: └─┘└─┘└─┘└─┘
Település: ………….………….……………. 

Utca, házszám, lépcsőház/ép., emelet, ajtó: 

…………………………………………………………………..… 

Mobil / vezetékes telefonszám: 
+(…....) …..…. - ……….…. -. ……...….… 

E-mail cím:  ……………………………………………………. 

Értesítési cím: (Amennyiben eltér az állandó lakcímtől) 

Irányítószám: └─┘└─┘└─┘└─┘
Település: ………….………….……………. 

Utca, házszám, lépcsőház / épület, emelet, ajtó: 

………………………………………………………………….. 

Mobil / vezetékes telefonszám: 
+(…....) …..…. - ……….…. -. …..…...…… 

E-mail cím:  …………………………………………………… 

Lakóhelyéül szolgáló lakásnak / háznak Ön: 

 Tulajdonosa    Bérlője  Családtagként lakója  

 Egyéb: ……………..………… 

Lakóhelyéül szolgáló lakásnak / háznak Ön: 

 Tulajdonosa    Bérlője  Családtagként lakója  

 Egyéb: ………………………… 

Főadóshoz való viszonya:  

 Élettársa   Házastárs   Szülő  Gyermek 

 Egyéb .………….. 

Családi állapota: 

 Házas, házasságkötés ideje: 

└─┘└─┘└─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘. 

 Élettárssal él  Egyedülálló   Elvált  Özvegy 

Családi állapota: 

 Házas, házasságkötés ideje: 

└─┘└─┘└─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘. 

 Élettárssal él      Egyedülálló    Elvált      Özvegy 

Rendelkezik-e házassági vagy élettársi vagyonjogi 
szerződéssel: 

 Igen     Nem 

Rendelkezik-e házassági vagy élettársi vagyonjogi 
szerződéssel: 

 Igen     Nem 

IGÉNYLŐ(K) ADATLAP 1    2   – 4/1. OLDAL B 



CIB Bank Zrt. H-1024 Budapest, Petrezselyem utca 2–8. Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004

 Amennyiben rendelkezik vagyonjogi szerződéssel:  
A vagyonjogi szerződést bevezették-e a házassági/élettársi 
vagyonjogi szerződések nyilvántartásába:  

 Igen     Nem 

 Amennyiben rendelkezik vagyonjogi szerződéssel:  
A vagyonjogi szerződést bevezették-e a házassági/élettársi 
vagyonjogi szerződések nyilvántartásába:  

 Igen     Nem 

Iskolai végzettség: 

 8 általános alatt 

 Általános iskola 

 Szakmunkásképző, 
szakiskola  

 Szakközépiskolai érettségi 

 Gimnázium 

 Főiskola 

 Egyetem 

Iskolai végzettség: 

 8 általános alatt 

 Általános iskola 

 Szakmunkásképző, 
szakiskola 

 Szakközépiskolai érettségi 

 Gimnázium 

 Főiskola 

 Egyetem 

Eltartottak száma: 
└─┘└─┘

 Fő Eltartottak száma: 
└─┘└─┘

 Fő 

IGÉNYLŐ(K) ADATLAP 1    2   – 4/2. OLDAL B 



CIB Bank Zrt. H-1024 Budapest, Petrezselyem utca 2–8. Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004

ADÓSTÁRS II. / NEM TÁMOGATOTT ADÓSTÁRS 
ADATAI 

ADÓSTÁRS III. ADATAI 

MUNKAHELYI /  VÁLLALKOZÁS ADATOK  

Foglalkoztatás jogviszonya: 

 Alkalmazott    Társas vállalkozó   Cégtulajdonos  

 Őstermelő      Egyéni vállalkozó   Nyugdíjas 

 Szellemi szabadfoglalkozású 

 Egyéb:……………….………….… 

Jövedelme bankszámlára érkezik:  Igen  Nem 

Amennyiben IGEN, Bank neve: 
…………………………..…….……..….. 

Foglalkoztatás jogviszonya: 

 Alkalmazott    Társas vállalkozó   Cégtulajdonos 

 Őstermelő      Egyéni vállalkozó  

 Szellemi szabadfoglalkozású 

 GYES-en / GYED-en / CSED-en lévő  Tanuló  

 Nyugdíjas     Jövedelemmel nem rendelkező 

 Egyéb:…………..…..…….……. 

Amennyiben rendelkezik jövedelemmel: 

Jövedelme bankszámlára érkezik:  Igen  Nem 

Amennyiben IGEN, Bank neve: ……………………….… 

HÁZTARTÁS KÖLTSÉGVETÉSÉRE ÉS JÖVEDELMÉRE VONATKOZÓ ADATOK 

Amennyiben jövedelmem CIB Banknál 
vezetett számlára érkezik, kérem a CIB Bank 
Zrt-t, hogy jövedelmem vizsgálata során a 
CIB Bank rendelkezésére álló adatokat vegye 
figyelembe. 

 Igen 

 Nem 

Amennyiben jövedelmem CIB Banknál 

vezetett számlára érkezik, kérem a CIB 

Bank Zrt-t, hogy jövedelmem vizsgálata 

során a CIB Bank rendelkezésére álló 

adatokat vegye figyelembe.

 Igen 

 Nem 

Az igazolt jövedelem után az előírt közterhek 
tudomásom szerint levonásra kerültek 

 Igen 

 Nem 

Az igazolt jövedelem után az előírt 

közterhek tudomásom szerint levonásra 

kerültek

 Igen 

 Nem 

Lakás- és létfenntartás kiadásai: (pl.: közös költség, 
áram, víz, fűtés, gáz, telefon, szemét szállítás, 
lakásbiztositás, élelmiszer) 

Lakás- és létfenntartás kiadásai: ( Amennyiben nem 

azonos háztartásban él az adóssal) 

└─┘.└─┘└─┘└─┘.└─┘└─┘└─┘ HUF └─┘.└─┘└─┘└─┘.└─┘└─┘└─┘ HUF

Abban az esetben töltendő, amennyiben rendelkezik, 
jövedelmet terhelő havi levonással:  (pl.: fizetett 
gyerektartás, munkabérelőleg …) 

└─┘.└─┘└─┘└─┘.└─┘└─┘└─┘ HUF

Abban az esetben töltendő, amennyiben rendelkezik, 

jövedelmet terhelő havi levonással:  (pl.: fizetett 

gyerektartás, munkabérelőleg …) 

└─┘.└─┘└─┘└─┘.└─┘└─┘└─┘ HUF

FENNÁLLÓ HITELTARTOZÁSA(I) (havi szinten) 

Kérjük jelölje, ha rendelkezik az alábbi hitelek bármelyikével: 

Hitelnyújtó neve: 
……………………………………. 

Hitelnyújtó neve: 
……………………………………….. 

Hiteltartozás típusa: 

 Önkormányzati 

kölcsön   

 Munkáltatói kölcsön 

 Visszatérítendő támogatás 

   (hazai vagy uniós 

költségvetési forrású) 

Hiteltartozás típusa: 

 Önkormányzati 

kölcsön  

 Munkáltatói kölcsön 

 Visszatérítendő támogatás 

   (hazai vagy uniós 

költségvetési forrású) 

 Külföldi kölcsön / hitelkártya / folyószámla hitelkeret    Külföldi kölcsön / hitelkártya / folyószámla hitelkeret   

Törlesztő részlet/ hó vagy hitelkeret összege: 

……………..………… 

Törlesztő részlet/ hó vagy hitelkeret összege: 

……………..………… 

IGÉNYLŐ(K) ADATLAP 1    2   – 4/3. OLDAL B 

Jelenleg keresőképtelen állományban/táppénzen/
betegszabadságon vagyok:          Igen       Nem Jelenleg keresőképtelen állományban/táppénzen/

betegszabadságon vagyok:          Igen       Nem



CIB Bank Zrt. H-1024 Budapest, Petrezselyem utca 2–8. Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004

Amennyiben rendelkezik lakás-

előtakarékossági/életbiztosítási szerződéssel kombinált 

termékkel: 

Megtakarítás összeg/ biztosítás díja hó: 

…….………………..…….………. 

Amennyiben rendelkezik lakás-

előtakarékossági/életbiztosítási szerződéssel kombinált 

termékkel: 

Megtakarítás összeg/ biztosítás díja hó: 

…….………………..…….……….

Hitelnyújtó neve: 
……………………………………….. 

Hitelnyújtó neve: 
……………………………………….. 

Hiteltartozás típusa: 

 Önkormányzat 

kölcsön 

 Munkáltatói kölcsön 

 Visszatérítendő támogatás 

   (hazai vagy uniós 

költségvetési forrású) 

Hiteltartozás típusa: 

 Önkormányzat 

kölcsön   

 Munkáltatói kölcsön 

 Visszatérítendő támogatás 

   (hazai vagy uniós 

költségvetési forrású) 

 Külföldi kölcsön / hitelkártya / folyószámla hitelkeret    Külföldi kölcsön / hitelkártya / folyószámla hitelkeret   

Törlesztő részlet/ hó vagy hitelkeret összege: 

………….……………… 

Amennyiben rendelkezik lakás-

előtakarékossági/életbiztosítási szerződéssel kombinált 

termékkel: 

Megtakarítás összeg/ biztosítás díja hó: 

…….………………..…….……….. 

Törlesztő részlet/ hó vagy hitelkeret összege: 

………..……..………… 

Amennyiben rendelkezik lakás-

előtakarékossági/életbiztosítási szerződéssel kombinált 

termékkel: 

Megtakarítás összeg/ biztosítás díja hó: 

…….………………..…….………. 

IGÉNYLŐ(K) ADATLAP 1    2   – 4/4. OLDAL B 



CIB Bank Zrt. H-1024 Budapest, Petrezselyem utca 2–8. Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004

EGYÉB SZEREPLŐ I .  ADATAI  EGYÉB SZEREPLŐ I I .  ADATAI  

SZEMÉLYES ADATOK  

Ügyletben betöltött szerep: 

 Zálogkötelezett 

 Haszonélvező 

 Ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonos 

Ügyletben betöltött szerep: 

 Zálogkötelezett   

 Haszonélvező 

 Ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonos 

Teljes név: ………………………………..….……..……..… Teljes név: ………………………………..….……..……..…… 

Születéskori név: ………….………………….….……...…… Születéskori név: ………….………………….….……...… 

Anyja neve: …………………………………….…….…....… Anyja neve: …………………………………….…….….... 

Születési hely: …….……..…..….…………………………… Születési hely: …….……..…..….…………………………… 

Születési idő: └─┘└─┘└─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘. Születési idő: └─┘└─┘└─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘. 

Állampolgársága: ……….………….………………………… Állampolgársága: ……….………….………………………… 

Személyi azonosító: 

└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ 

Személyi azonosító: 

└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ 

 A személyi azonosító szám a lakcímkártyán található 11 jegyű azonosító 

 Értesítési cím (Amennyiben eltér az állandó lakcímtől)  Értesítési cím (Amennyiben eltér az állandó lakcímtől)         

 Irányítószám:└─┘└─┘└─┘└─┘ 
 Település: …………...…..…..…..….…………… 

 Utca, házszám, lépcsőház / épület, emelet, ajtó: 

………………………………………………..…..…….……….. 

 Mobil / vezetékes telefonszám: 

+(.......) …..…. - ……….…. - …………......… 

E-mail cím:  …………………….……..…………..…………… 

Irányítószám: └─┘└─┘└─┘└─┘
 Település: …………….….………………… 

 Utca, házszám, lépcsőház / épület, emelet, ajtó: 

……………………………………………………….…..…….. 

 Mobil / vezetékes telefonszám: 

 +(…....) …...…. - ……….…. -. …......….… 

E-mail cím:  ……………………………………..………..…… 

Családi állapota: 
 Házas, házasságkötés ideje: 

└─┘└─┘└─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘. 
 Élettárssal él     Egyedülálló    Elvált      Özvegy 

Családi állapota: 
 Házas, házasságkötés ideje: 

└─┘└─┘└─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘. 
 Élettárssal él     Egyedülálló    Elvált     Özvegy 

Rendelkezik-e házassági vagy élettársi vagyonjogi 
szerződéssel: 

 Igen              Nem 

Rendelkezik-e házassági vagy élettársi vagyonjogi 
szerződéssel: 

 Igen     Nem 

Amennyiben rendelkezik vagyonjogi szerződéssel: 

A vagyonjogi szerződést bevezették-e a házassági/élettársi 
vagyonjogi szerződések nyilvántartásába:  

 Igen     Nem 

Amennyiben rendelkezik vagyonjogi szerződéssel: 

A vagyonjogi szerződést bevezették-e a 
házassági/élettársi vagyonjogi szerződések 
nyilvántartásába:  

 Igen     Nem 

EGYÉB SZEREPLŐ ADATLAP 1   2   - 1/1. OLDAL B 



CIB Bank Zrt. H-1024 Budapest, Petrezselyem utca 2–8. Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004

EGYÉB SZEREPLŐ II I .  ADATAI  EGYÉB SZEREPLŐ IV. ADATAI  

SZEMÉLYES ADATOK  

Ügyletben betöltött szerep: 

 Zálogkötelezett 

 Haszonélvező 

 Ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonos 

Ügyletben betöltött szerep: 

 Zálogkötelezett   

 Haszonélvező 

 Ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonos 

Teljes név: ………………………………..….……..……..… Teljes név: ………………………………..….……..……..…… 

Születéskori név: ………….………………….….……...…… Születéskori név: ………….………………….….……...… 

Anyja neve: …………………………………….…….…....… Anyja neve: …………………………………….…….….... 

Születési hely: …….……..…..….…………………………… Születési hely: …….……..…..….…………………………… 

Születési idő: └─┘└─┘└─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘. Születési idő: └─┘└─┘└─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘. 

Állampolgársága: ……….………….………………………… Állampolgársága: ……….………….………………………… 

Személyi azonosító: 

└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ 

Személyi azonosító: 

└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ 

 A személyi azonosító szám a lakcímkártyán található 11 jegyű azonosító 

 Értesítési cím (Amennyiben eltér az állandó lakcímtől)  Értesítési cím (Amennyiben eltér az állandó lakcímtől)         

 Irányítószám:└─┘└─┘└─┘└─┘ 
 Település: …………...…..…..…..….…………… 

 Utca, házszám, lépcsőház / épület, emelet, ajtó: 

………………………………………………..…..…….……….. 

 Mobil / vezetékes telefonszám: 

+(.......) …..…. - ……….…. - …………......… 

E-mail cím:  …………………….……..…………..…………… 

Irányítószám: └─┘└─┘└─┘└─┘
 Település: …………….….………………… 

 Utca, házszám, lépcsőház / épület, emelet, ajtó: 

……………………………………………………….…..…….. 

 Mobil / vezetékes telefonszám: 

 +(…....) …...…. - ……….…. -. …......….… 

E-mail cím:  ……………………………………..………..…… 

Családi állapota: 
 Házas, házasságkötés ideje: 

└─┘└─┘└─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘. 
 Élettárssal él     Egyedülálló    Elvált      Özvegy 

Családi állapota: 
 Házas, házasságkötés ideje: 

└─┘└─┘└─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘. 
 Élettárssal él     Egyedülálló    Elvált     Özvegy 

Rendelkezik-e házassági vagy élettársi vagyonjogi 
szerződéssel: 

 Igen              Nem 

Rendelkezik-e házassági vagy élettársi vagyonjogi 
szerződéssel: 

 Igen     Nem 

Amennyiben rendelkezik vagyonjogi szerződéssel: 

A vagyonjogi szerződést bevezették-e a házassági/élettársi 
vagyonjogi szerződések nyilvántartásába:  

 Igen     Nem 

Amennyiben rendelkezik vagyonjogi szerződéssel: 

A vagyonjogi szerződést bevezették-e a házassági/élettársi 
vagyonjogi szerződések nyilvántartásába:  

 Igen     Nem 
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INGATLAN ADATOK  (Fő)Adós/Igénylő I. tölti ki: 

Megrendelés típusa:  Teljes 
értékbecslés 

 Műszaki szemle  Értékbecslés 
aktualizálás 

 Előzetes 
értékbecslés 

Kapcsolódó hitel, 
vagy támogatás 
száma: 

 Bank tölti ki! 

Banki ügyintéző neve: 

Banki ügyintéző telefonszáma 

Banki ügyintéző e-mailcíme: 

Teljes értékbecslés, 
Előzetes értékbecslés és 
Műszaki szemle rendelés 
esetén: 

Tudomásul veszem, hogy az értékbecslés megrendelés feltétele, hogy az 
ingatlanvagyon-értékelés szolgáltatás díját az értékbecslés elkészítésére 
felhatalmazott ingatlanértékelő részére az ingatlanértékelő által küldött díjbekérőben 
meghatározott számlaszámra teljesítem.  

Értékbecslés megrendeléséhez szükséges adatok: 

Megrendelő üzletfél neve: 

 Aki megrendeli az értékbecslést, pl: Adós, Zálogkötelezett 

Anyja neve: 

Születési ideje: 

Üzletfél állandó lakcíme: 

Üzletfél telefonszáma: 

Üzletfél e-mailcíme: 

Igényelt hitel és/vagy támogatás összege  

(előzetes értékbecsléskor a felvenni kívánt hitelösszeg): 

Az ingatlan címe     Kizárólag Magyarország területén lévő ingatlan/ telek vonható be. 

Irányítószám:  └─┘└─┘└─┘└─┘   Település: ……………………………  Megye: …….….………….…….….……

Utca, házszám, lépcsőház / épület,………………………………..………….. emelet/ ajtó:  ..………….  

Helyrajzi szám: 

 Építési/új lakás vásárlási hitelcél esetén a várható helyrajzi 
számot szükséges megadni 

Az értékelni kért tulajdoni hányad: 

 Osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdoni lap szerinti, 
értékelni kívánt tulajdoni hányad 

Az ingatlan feltételezett forgalmi értéke: 
└─┘└─┘└─┘.└─┘└─┘└─┘.└─┘└─┘└─┘ 

HUF 
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Ingatlan típusa:  Lakóingatlan  Új építésű ingatlan Nem lakóingatlan 

Lakóingatlan típusa:  Társasházi lakás Lakó-üdülő ingatlan 
telekkel 

Építési telek 

A helyszíni szemle időpontjának egyeztetésére felhatalmazott személy(ek): 

Neve: ………………………………………  Telefonszáma: +(.…..) ….… - …….….. - ….…....…..…… 

Neve: ………………………………………  Telefonszáma: +(.…..) ….… - …….….. - ….…....…..…… 

Az értékbecslés/ 
hitel célja: 

Lakás/Lakóház vásárlás

(új ingatlan/használt) 

Építés  Bővítés   Korszerűsités   Egyéb célú hitel 
igénylés 

Az ügylet Családok Otthonteremtési Kedvezményével (CSOK), adó-visszatérítési 
támogatással vagy állami kamattámogatással érintett: 

 Igen   Nem 

 Támogatással érintett ingatlan esetén, amennyiben előzetes értékbecslés készül(t), akkor az igénylés 
befogadását követően műszaki szemle szükséges, mely a lakhatási igényeknek való megfelelést igazolja. A műszaki 
szemle díja az ügyfelet terheli. 

Az Üzletfél tudomásul veszi, hogy új épület létesítése esetén a 2024. június 30-a után használatba vételre kerülő
építménynek meg kell felelnie az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM. 
Rendeletben meghatározott, az új épületek létesítésére vonatkozó energetikai követelményeknek, mely egyéb 
előírások mellett a használatbavétel feltétele. 

INGATLAN-VAGYON ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATOK 

További adatok kitöltése csak fedezetként felajánlott ingatlan, Ingatlan-vagyon értékelés megrendelése esetén 
szükséges! 

Az ingatlanban laknak vagy lakni fognak  :  Igen   Nem 

Az ingatlan a hitel/ támogatás célja?  Igen   Nem 

Az ingatlan energetikai besorolása: ……………………………….. 

Fedezetként felajánlott az ingatlan?   Igen   Nem 

Amennyiben IGEN, rendelkezik-e a fedezetként bevonandó ingatlanra 

vonatkozóan az elmúlt 9 hónapban készült CIB Bankos 

értékbecsléssel?    

 Igen   Nem 

Kizárólag a fedezetként bevont ingatlan esetén töltendő: 

Vagyonbiztosítással rendelkezem      

 Igen   Nem 

INGATLAN-VAGYON ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATOS NYILATKOZATOK 

Az ingatlanvagyon-értékelő (Értékbecslő) cég neve: A CIB Bank Zrt. által kiválasztott szakértő 

Alulírott Igénylő I/ Igénylő II. visszavonhatatlanul felhatalmazom a CIB 
Bankot, hogy részemre az ingatlanvagyon-értékelést (a továbbiakban: 
értékbecslés) rendelje meg. 

 Igen   Nem 
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INGATLAN-VAGYON ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATOS NYILATKOZATOK 

Kijelentem, hogy a Bank. képviselője tájékoztatott arról, hogy közte, és az általa megfelelő szakmai 
felkészültségűként elfogadott (és az ingatlanvagyon-értékelők listáján szereplő) ingatlanvagyon-értékelők (a 
továbbiakban értékbecslő(k) között együttműködési megállapodás áll fenn, amelynek alapján a szerződött 
értékbecslő(k) az ingatlan-értékelés (a továbbiakban: értékbecslés) elkészítéséért a Bankkal kötött együttműködés 
megállapodásban rögzített, fix árat köteles(ek) alkalmazni, az Üzletféllel megkötésre kerülő, az értékbecslésre 
vonatkozó megbízási szerződés során. Kijelentem, hogy az értékbecslés elkészítésének a díjáról – mind szóban, 
mind írásban – előzetesen megfelelő tájékoztatást kaptam. (A díjról, valamint annak mértékéről az igényelni kívánt 
termékre figyelemmel a vonatkozó Kondíciós Lista ad tájékoztatást.). Kijelentem, hogy a Bank által megfelelő 
szakmai felkészültségűként elfogadott értékbecslőket tartalmazó, hatályos (ún. értékbecslői) listát a jelen nyilatkozat 
aláírásával egyidejűleg kézhez vettem.  

Alulírott Üzletfél a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az ingatlanvagyon-értékelés költségeit az 
ingatlanvagyon-értékelés elkészítésekor az ingatlanvagyon-értékelő cég részére az ingatlanértékelő által küldött 
díjbekérőben meghatározott számlaszámra teljesítem, és tudomásul veszem, hogy azt a CIB Bank abban az esetben 
írja jóvá részemre, amennyiben a fenti ingatlan fedezete mellett létrejött kölcsönszerződés folyósításra kerül. Alulírott 
Üzletfél kijelentem, hogy az általam fent megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 

Felhatalmazom a Bankot, hogy az általa megfelelő szakmai felkészültségűként elfogadott értékbecslők listáján 
szereplő értékbecslők közül kiválassza azt az értékbecslőt, aki a Bank rendelkezésére álló információk – így az 
értékbecslők területi illetékessége, leterheltsége - figyelembevételével várhatóan rövid határidő alatt az Ingatlan 
Adatlap elnevezésű adatlapon a fentiekben megjelölt értékelendő ingatlanról értékbecslést készít.  

Felhatalmazom továbbá a Bankot arra, hogy 

• az általa a fenti szempontok figyelembevételével kiválasztott értékbecslő részére a jelen felhatalmazást
továbbítsa az Üzletféllel történő kapcsolatfelvétel érdekében,

• az értékbecslő részére átadja (továbbítsa) az általam a Bank részére átadott, a jelen felhatalmazásban is
meghatározott, és az értékbecslés elkészítéséhez szükséges dokumentumokat.

Kijelentem, hogy a Bank képviselője tájékoztatott arról, hogy az értékbecslés elkészítése érdekében az 
értékbecslővel megbízási szerződés kötése szükséges, amely megbízás az Üzletfél és az értékbecslő között jön 
létre. 

Felhatalmazom az értékbecslőt arra, hogy amennyiben a megbízási szerződés közöttük bármely okból nem jön 
létre, vagy a megbízási szerződést bármelyik fél az értékbecslés elkészültét megelőzően felmondja, ennek tényéről, 
és a felmondás okáról az értékbecslő tájékoztassa a Bankot. Felhatalmazom az értékbecslőt arra, hogy a Bank 
részére az értékbecslésből egy példányt elektronikusan megküldjön, az értékbecslőnek a fent hivatkozott 
együttműködési megállapodás szerinti kötelezettségei teljesítésének ellenőrizhetősége érdekében.  Hozzájárulok 
ahhoz, hogy az ingatlan értékbecslésének elkészítésére vonatkozó megbízás során az általam önként megadott 
adatokat, információkat a Bank a jelen felhatalmazás teljesítése érdekében kezelje, és azokat átadja az értékbecslő 
részére. Az Üzletfél személyes adatait, illetve az Üzletfélre vonatkozó, egyébként banktitoknak, üzleti titoknak, 
biztosítási titoknak minősülő információkat és/vagy adatokat a Bank az Adatvédelmi és adatbiztonsági 
szabályzatában meghatározottak szerint kezeli, amely a www.cib.hu honlapon elérhető. A jelen nyilatkozat 
aláírásával az adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatást elfogadom és tudomásul veszem. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Bank az elkészült értékbecslést vagy annak bármely részét a hitelkérelmem és/vagy 
támogatás elbírálásához korlátozás nélkül felhasználja, arról másolatot készítsen, papír- vagy elektronikus formában 
megőrizzen az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában meghatározottak szerint, abban az esetben is, ha a 
hitelkérelmem esetlegesen elutasításra kerül. 

Kijelentem, hogy a Bank képviselője tájékoztatott, és tudomással bírok arról, hogy az értékbecslés elkészítéséhez 
szükséges dokumentumok beszerzése és rendelkezésre bocsátása –ellentétes megállapodás hiányában - az 
Üzletfél feladata és költsége. Kijelentem, hogy tudomással bírok arról, hogy az értékelendő ingatlanról külső és 
belső fotófelvételek is készülnek. Tudomásul veszem, hogy az értékbecslő a Bank nevében nyilatkozatot – sem az 
ingatlan értékére, sem egyéb, a hiteligényre vonatkozó más körülményre vonatkozóan – nem jogosult tenni. 
Tudomásul veszem, hogy köteles vagyok az értékbecsléshez szükséges dokumentumok átadására az értékbecslő 
részére. Ennek elmulasztásáért, és az abból eredő esetleges károkért a Bankot nem terheli felelősség. 
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ÉRTÉKBECSLÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 

 A felsorolt dokumentumok tájékoztató jellegűek, A CIB Bank Igényléshez szükséges dokumentumok listája 
tartalmazza a benyújtandó dokumentumok teljes listáját: 

Egyéb célú hitel (szabadfelhasználású) vagy 
pótfedezet esetén: 

• Tulajdoni lap

• Térképmásolat (ha nincs albetétesítve az

ingatlan, pl. családi ház)

• Megrendelőlap (C adatlap)

Használt lakás vásárlási cél esetén: 

• Tulajdoni lap
• Adásvételi szerződés

• Térképmásolat (ha nincs albetétesítve az

ingatlan, pl. családi ház)

• Megrendelőlap (C adatlap)

Új lakás vásárlási cél esetén: 

• Tulajdoni lap
• Adásvételi szerződés

• Térképmásolat (ha nincs albetétesítve az

ingatlan, pl. családi ház)

• Megrendelőlap (C adatlap)
• Társasházalapító okirat, ha albetétesítés előtt áll

az ingatlan

• Adásvételi szerződés „műszaki tartalom”

melléklete

• Energetikai tanúsítvány/ Kivitelezési
dokumentáció – előzetes energetikai számítást
tartalmazó része

Építés/bővítési cél esetén: 

• Tulajdoni lap

• Térképmásolat (ha nincs albetétesítve az

ingatlan, pl. családi ház)

• Megrendelőlap (C adatlap)

• Építési/Bővítési engedély (e-napló készenlétbe

helyezés)

• Költségvetés
• Tervdokumentáció (építész műszaki leírás,

alaprajzok, metszetek, homlokzat)

Korszerűsítési cél esetén: 

• Tulajdoni lap
• Térképmásolat (ha nincs albetétesítve az

ingatlan, pl. családi ház)

• Megrendelőlap (C adatlap)
• Költségvetés

Albetétesítés előtt álló ingatlan esetén: 

• Társasházalapító okirat

Osztatlan közös tulajdon esetén: 

• Használati megállapodás

-------------------------------------------------------------------------- 

Műszaki szemle: 

• Megrendelőlap (C adatlap)
• Adásvételi szerződés „műszaki tartalom”

melléklete új lakás vásárlás esetén, amennyiben

előzmény értékbecsléshez nem került

benyújtásra

 Mindig az az értékelő kapja meg a megrendelést, 

aki az előzményt készítette

Előzetes értékbecslés megrendelés: 

• További kötelező csatolmányok, amelyek az

adott hitelcélhoz szükségesek a fentiek alapján

• Vásárlás hitelcél esetén nem szükséges az

adásvételi szerződés

Kelt _________________, 20___________év _________________ hónap _____________.  nap 

(Fő)Adós/ Igénylő I./Megrendelő ügyfél aláírása:
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ÁLTALÁNOS NYILATKOZATOK 

(Fő)Adós Adóstárs I. 

Ugyanezen lakáshitel cél megvalósítására jelen 

ingatlanfedezetes kölcsön igénylésemet megelőző 90 napon 

belül vagy egyidejűleg az alábbi hitelek közül 

kölcsönszerződést kötöttem, vagy igényeltem: 

Ugyanezen lakáshitel cél megvalósítására jelen 

ingatlanfedezetes kölcsön igénylésemet megelőző 90 

napon belül vagy egyidejűleg az alábbi hitelek közül 

kölcsönszerződést kötöttem, vagy igényeltem: 

 Jelzáloghitel 

Hiteltartozás típusa: 

 Jelzáloghitel 

 Személyi kölcsön 

 Hitelkártya   

 Áruhitel   

 Lízing 

 Diákhitel 

 Folyószámla hitelkeret 

 Külföldi kölcsön 

 Önkormányzat kölcsön 

Munkáltatói kölcsön 

Egyéb:…………… 

 Személyi kölcsön 

 Hitelkártya   

 Áruhitel   

 Lízing 

 Diákhitel 

 Folyószámla hitelkeret 

 Külföldi kölcsön 

 Önkormányzat kölcsön 

Munkáltatói kölcsön 

Egyéb:…………… 

 Visszatérítendő támogatás (hazai vagy uniós 

költségvetési forrású) 

Törlesztő részlet/ hó: ………………..………… 

 Visszatérítendő támogatás (hazai vagy uniós 

költségvetési forrású) 

Törlesztő részlet/ hó: ………………..………… 

 Jelzáloghitel  Jelzáloghitel 

 Személyi kölcsön 

 Hitelkártya   

 Áruhitel   

 Lízing 

 Diákhitel 

 Folyószámla hitelkeret 

 Külföldi kölcsön 

 Önkormányzat kölcsön 
Munkáltatói kölcsön 

Egyéb:…………… 

 Személyi kölcsön 

 Hitelkártya   

 Áruhitel   

 Lízing 

 Diákhitel 

 Folyószámla hitelkeret 

 Külföldi kölcsön 

 Önkormányzat kölcsön 

Munkáltatói kölcsön 

Egyéb:…………… 

 Visszatérítendő támogatás (hazai vagy uniós 

költségvetési forrású) 

Törlesztő részlet/ hó: ………………..………… 

 Visszatérítendő támogatás (hazai vagy uniós 

költségvetési forrású) 

Törlesztő részlet/ hó: ………………..………… 
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Hiteltartozás típusa: 

Hiteltartozás típusa: Hiteltartozás típusa: 
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 (Fő)Adós vagy Adóstárs I. tölti ki) 

A HITEL FOLYÓSÍTÁSÁNAK ÉS TÖRLESZTÉSÉNEK HELYE:   

 Igen 

 Nem 

Igen 

Nem 
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  Fő)Adós (       Adóstárs   I.    Adóstárs II.     Adóstárs III.    SZÁMLÁJA  

Amennyiben NEM rendelkezem  CIB Banknál bankszámlával :  

1. Kinek a számlája
lesz?

  ( Fő)Adós  

  Adóstárs   I.  

  Adóstárs II.  

  Adóstárs III.  

2. Az alábbi számlacsomag megnyitását kérem:

  CIB ECO Bankszámla   

  CIB Classic Magánszámla  

  CIB ECO Plusz Bankszámla  

  CIB Alapsz ámla   

  CIB Classic magánszámlához kapcsolódó „JZH NULLÁS” havi számlavezetési 
díjkedvezményes számla  ( Kizárólag hitellel együtt történő igénylés esetén  
választható)   

(Fő)Adós Adóstárs I.

(Fő)Adós Adóstárs I.

Igen
Nem

Igen

Nem

Szereplő(k):

Szereplő(k): (Fő)Adós Adóstárs I.

Igen

Nem

Igen

Nem

((Fő)Adós és Adóstárs I. tölti ki! )

Vállalom, hogy rendszeres havi jövedelmem a törlesztés 
helyéül szolgáló CIB Banknál vezetett bankszámlára érkezik.

Vállalom a következő összeg a törlesztés helyéül szolgáló 
CIB Banknál vezetett bankszámlára való havi érkeztetését.

Igen, az alábbi 
összeget

 Nem  Nem 

Igen, az alábbi 
összeget

...................................... ......................................

Tájékoztatást kérek a CIB Banktól a visszafizetési védelem 
szolgáltatásról

A hitel folyósításához szükséges vagyonbiztosítást a CIB Banknál 
kívánom megkötni
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Adatkezelési tájékoztató 

Ki kezeli az Ön  Az adatkezelő a CIB Bank Zrt. (www.cib.hu, 1024 Budapest, Petrezselyem utca 2-8.). személyes adatait?

Milyen célból, milyen A személyes adatok kezelésének célját, az adatkezelés jogalapját és időtartamát az alábbi 

jogalapon és mennyi táblázat foglalja össze:  

ideig kerülnek kezelésre 

az Ön személyes 

adatai?  

Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama 

a CIB Bank Zrt. Önnel történő 
szerződéskötése tárgyában 
hozandó döntésének 
meghozatalához szükséges 

előzetes kockázatértékelés  

az adatkezelés a CIB Bank Zrt.-

re mint adatkezelőre vonatkozó, 

jogszabályban rögzített 

kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges (Hpt. 99.§ (1) és (3) 

bekezdés; Hpt. 166/A.§ (2) 

bekezdés) 

(i) létrejött szerződés esetén szerződésből 

eredő jogok és kötelezettségek 

érvényesíthetőségének ideje (főszabály szerint 

5 év, Ptk. 6:22. § (1) bekezdés), 

(ii) létre nem jött szerződés esetén a szerződés 

létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatos 

igény érvényesíthetőségének ideje ( főszabály 

szerint 5 év, Ptk. 6:22.§ (1) bekezdés) 

a CIB Bank Zrt.-vel megkötendő 

szerződés teljesítése  az adatkezelés olyan szerződés 

teljesítéséhez  szükséges, 

amelyben Ön mint érintett az 

egyik fél  

az adatkezelés – ha jogszabály eltérő nem 

rendelkezik – azon jogviszonyból eredő jogok 

és kötelezettségek érvényesíthetőségének 

elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán a  

CIB Bank Zrt. a személyes adatokat kezeli  

a CIB Bank Zrt.-t a jogszabályok 

alapján terhelő kötelezettségek, 

így  

a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. 

évi LIII. törvény (Pmt.), illetve az  

Európai  Unió  és  az ENSZ  

Biztonsági Tanácsa által elrendelt 

pénzügyi és vagyoni korlátozó 

intézkedések végrehajtásáról 

szóló 2017. évi LII. törvényekben 

előírt kötelezettségek teljesítése, 

így különösen ügyfélátvilágítás, és 

esetleges bejelentés megtétele – a 

bizonylatok megőrzésének a 

számvitelről szóló 2000. évi C 

törvény és az adózás rendjéről 

szóló 2003. évi XCII. törvény 

alapján  fennálló 

kötelezettségének, teljesítése  

az adatkezelés a CIB Bank Zrt.re 

mint adatkezelőre vonatkozó, 

jogszabályban  rögzített 

kötelezettség  teljesítéséhez 

szükséges  

az adatkezelés azon jogviszonyból eredő jogok 

és kötelezettségek érvényesíthetőségének 

elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán a 

CIB Bank Zrt. a személyes adatokat kezeli. 

kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik, 

így  

a Pmt. esetében az adatkezelés az üzleti 

kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti 

megbízás teljesítésétől számított nyolc évig, a 

Pmt. 58. §-ában foglaltak megvalósulása 

esetén tíz év elteltéig tart. A pénzügyi és 

vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása 

során kezelt adatok esetében a megőrzés 

időtartama a szűréstől számított nyolc év – a 

számvitelről szóló 2000. évi C törvény alapján a 

bizonylatok megőrzési idője 8 év, - az adózás 

rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján 

a bizonylatok megőrzési ideje 5 év.  

D 

CIB Bank Zrt. H-1024 Budapest, Petrezselyem utca 2–8. Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004 



a CIB Bank Zrt.-vel való nem 
postai úton történő 
kapcsolattartás  

az Ön adatkezeléshez történő 
hozzájárulása 

az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig 
tart 

célcsoport meghatározása az adatkezelés a CIB Bank Zrt. 
mint adatkezelő új szerződések 
létrehozatalához fűződő jogos 
érdekének érvényesítéséhez 
szükséges, s a lefolytatott 
érdekmérlegelési teszt 
eredménye szerint ezen 
érdekekkel szemben nem 
élveznek elsőbbséget az Ön 
oldalán az érdekmérlegelés 
során figyelembe veendő 
érdekek, alapvető jogok, 
szabadságok 

az adatkezelés az adatkezeléssel szembeni 
tiltakozásig tart 

a CIB Bank Zrt. által nyújtott 
lakossági jelzáloghitel 
refinanszírozása a fedezetül 
kikötött önálló zálogjog adásvétele 
útján  

az Ön és a CIB Bank Zrt. közötti 
kölcsönszerződés teljesítése 
körében jelentkező kockázatok 
kezelése szükségessé teheti a 
kölcsön refinanszírozását a 
fedezetül kikötött önálló zálogjog 
adásvétele útján. Amennyiben 
ez szükségesnek mutatkozik és 
sor kerül az adatok átadására a 
refinanszírozó pénzintézet 
részére, erről tájékoztatást kap 

a CIB Bank Zrt.-nek a lakossági jelzáloghitel 
refinanszírozásával kapcsolatos adatkezelése 
az Önnel megkötött kölcsönszerződésből eredő 
jogok és kötelezettségek 
érvényesíthetőségének elévüléséig tart 

Milyen jogok 
illetik meg 
Önt? 

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete alapján Ön 
(i) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, tájékoztatást kérve a CIB 
Bank Zrt.-nél kezelt adatokról. A tájékoztatás, illetve a kezelt adatok másolatának megadása ingyenes. 
Az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív költségen alapuló, ésszerű mértékű díj 
számítható fel, 
(ii) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésük 
korlátozását, 
(iii) kérheti, hogy a CIB Bank Zrt. ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok 
helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról, 
(iv) ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, akkor az adatkezeléshez adott hozzájárulását 
bármikor visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, 
a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A CIB Bank Zrt. a hozzájárulás visszavonását 
követően is kezelheti a személyes adatokat jogi kötelezettségeik teljesítése vagy jogos érdekei 
érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog 
korlátozásával arányban áll, 
(v) ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy a szerződés teljesítése, akkor élhet az az 
adathordozhatósághoz való jogával: az Önre vonatkozó, Ön által a CIB Bank Zrt.-re rendelkezésére 
bocsátott és automatizált módon kezelt személyes adatok kapcsán kérheti, hogy ezen adatokat tagolt, 
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetőleg hogy ezeket az adatokat 
egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Azt is kérheti, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - a 
személyes adatait a CIB Bank Zrt. közvetlenül továbbítsa a másik adatkezelőnek, 
(vi) ha az adatkezelés jogalapja az érdekmérlegelés, akkor Ön élhet a tiltakozás jogával, 
(vii) kifejezett nyilatkozatával bármikor jogosult korlátozni vagy megtiltani a bankcsoporton belüli, az 
alábbiakban ismertetett adattovábbítást. 

Kik az Ön 
személyes 
adatainak a 
címzettjei? 

A személyes adatok címzettjei az adatkezelő megbízottai, valamint adatfeldolgozói. A megbízottak és 
az adatfeldolgozók, valamint az általuk ellátott feladatok aktuális listája, és az adatkezelés további 
részletes körülményei a www.cib.hu honlapról, valamint a CIB Bank Zrt. ügyfélszolgálatán elhelyezett 
tájékoztatóból ismerhetők meg.  
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Ha az Ön által megkötött szerződés vonatkozásában szükségessé válik, a CIB Bank Zrt. a
refinanszírozással kapcsolatos adatokat az OTP Jelzálogbank Zrt. (1051 Budapest, Nádor
u. 21.) vagy az UniCredit Jelzálogbank Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) részére
továbbítja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az OTP Jelzálogbank Zrt. adatkezelési tájékoztatója az OTP 
Jelzálogbank Zrt. honlapján érhető el: https://www.otpbank.hu/OTP_JZB/online/Adatved.jsp, az 
Unicredit Jelzálogbank Zrt. adatkezelési tájékoztatója az Unicredit Jelzálogbank Zrt. honlapján 
érhető el: https://www.jelzalogbank.hu/adatkezelesi_tajekoztato/adatkezelesi_tajekoztato.html

Miként 
továbbíthatók 
az Ön 
személyes 
adatai a 
bankcsoporto
n belül? 

A CIB Bank Zrt. és az ellenőrző befolyása alatt működő pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, 
elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, befektetési vállalkozás, biztosító, ABAK és ÁÉKBV-alapkezelő 
az általuk az ügyfélről kezelt személyes adatokat, bank-, értékpapír-, fizetési-, illetve biztosítási titoknak 
minősülő adatokat, valamint az üzleti titoknak minősülő adatokat tevékenységi körük ellátásával 
összefüggésben a szolgáltatásaik nyújtásához szükséges mértékben kölcsönösen megismerhetik, és 
a közös adatkezelésben részt vevő adatkezelők általános szerződési feltételeinek megfelelően, az 
egyedi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása céljából egymásnak továbbíthatják és az így 
átvett adatokat az ügyfélkapcsolat létrehozásának és fennállásának időtartamában kezelhetik, és 
ennek során jogosultak az egymás ügyfeleivel való kapcsolatfelvételre. 
A CIB Bank Zrt. és az ellenőrző befolyása alatt működő egyéb vállalkozások tekintetében a fentiek 
szerinti adatok megismerésére és kezelésére lehetőség van olyan vállalkozások esetében, 
(i) amelyek 
a) készpénzkímélő digitális pénzforgalmi szolgáltatások ügyfelek általi hozzáférésének elősegítésével,
b) fogyasztónak nem minősülő ügyfelek gazdálkodásának digitális megoldásokkal való támogatásával,
c) az ügyfelek pénzügyi tudatosságának és digitális pénzügyi megoldásokról való tájékozottságának
növelésével 
kapcsolatos tevékenységet végeznek, és 
(ii) az adatkezelés e tevékenységekhez kapcsolódó ügyfélkapcsolat kiépítéséhez kötődik. 
A CIB Bank Zrt. ellenőrző befolyásolása alatt álló vállalkozások aktuális listája a www.cib.hu honlapról, 
valamint a CIB Bank Zrt. ügyfélszolgálatán elhelyezett tájékoztatóból ismerhetők meg. 
Az ügyfél kifejezett nyilatkozatával bármikor jogosult korlátozni vagy megtiltani a fentiek szerinti 
adattovábbítást. Nyilatkozatát megteheti a CIB Bank Zrt. Bankfiókjaiban, e-mailben 
(adatvedelem@cib.hu). 

Milyen 
jogorvoslati 
lehetőségek 
állnak az Ön 
rendelkezésé
re? 

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
(1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., postacím:1374 Budapest, Pf. 9., honlap: www.naih.hu, telefon:
+36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását 
kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz fordulhat. Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna, keresse meg adatvédelmi 
tisztviselőnket. 

Ki az 
adatvédelmi 
tisztviselő és 
miként érhető 
el? 

A CIB Bank   Adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: CIB Bank Zrt. Adatvédelem, 1024 
Budapest, Petrezselyem u. 2-8. Telefon: (06-1) 423-1112, adatvedelem@cib.hu

A személyes adatainak érdekmérlegelés alapján történő kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Tiltakozását 

díjmentesen megteheti a CIB Bank Zrt. fiókjaiban, telefonon, e-mail útján. 
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Nyilatkozatok, hozzájárulások 

 ((Fő)Adós., Adóstárs I. és ha részt vesz az ügyletben Egyéb Szereplő I. és Egyéb Szereplő II. tölti ki! ) 

Szereplő(k): (Fő)Adós Adóstárs 
I. 

Egyéb 
Szereplő 

I. 

Egyéb 
Szereplő 

II. 

Kijelentem, hogy az adatkezelés megkezdése előtt a személyes adataim 
kezelésére és az esetleges adattovábbításokra vonatkozóan egyértelmű 
és részletes tájékoztatást kaptam, amelyet megértettem és elfogadtam. 
Kijelentem, hogy az adatkezeléshez történő, alábbi hozzájárulások vagy a 
hozzájárulások elutasítása tárgyában hozott döntéseimet a fenti 
tájékoztatás, az Adatkezelési tájékoztató alapján hoztam meg. 
Hozzájárulásom esetén kijelentem, hogy a személyes adatok kezeléséhez 
adott hozzájárulásom önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és 
egyértelmű nyilatkozat. 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: a 
Bank) az általunk megkötendő szerződéshez kapcsolódóan a nem postai 
úton való (így különösen e-mail vagy mobiltelefon révén történő, illetve 
személyes) kapcsolattartáshoz szükséges adatokat kezelje, így különösen 
ahhoz, hogy a fenti nyilatkozatomnak megfelelően a Bank a 
kölcsönigénylésem bírálatának eredményéről engem elektronikus levél 
útján értesítsen és a kölcsönigénylésem pozitív elbírálása esetén a 
Kölcsönszerződés tervezetét, ill. Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel 
esetén amennyiben a hitelügylet az eredeti ajánlat szerinti feltételekkel nem 
hitelezhető, úgy az új, módosított tartalmú befogadási ajánlatot elektronikus 
levél útján küldje meg a részemre a fent megadott e-mail címre. 
Tudomással bírok arról, hogy az előminősítő szolgáltatás igénybevétele 
esetén az előállított tájékoztató levelet a Bank elektronikus levél útján küldi 
meg a részemre.  
Kijelentem, hogy tájékoztatást kaptam arról, hogy a Bank az elektronikus 
levelek kiküldését minden esetben a felhasználói beavatkozást nem 
igénylő, erős titkosítást alkalmazó TLS technológiával kezdeményezi, 
aminek eredményes végrehajtását a fogadó oldal technológiai 
felkészültsége befolyásolja. Emiatt előfordulhat, hogy a nyílt hálózaton 
küldött elektronikus levél titkosítatlan marad. 
Tájékoztatást kaptam továbbá arról, hogy az elektronikusan zajló 
kommunikáció igénylésével, az elektronikus levélcím megadásával és 
használatával az üzletfél elfogadja és teljes körűen felvállalja az ebből 
származó kockázatokat, a titkosítás elmaradásából származó esetleges 
károkért a Bank semmilyen felelősséget nem vállal. 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

Kijelentem, hogy a CIB Bank Zrt. fogyasztók és egyéni vállalkozók részére 

szóló Általános Lakossági Üzletszabályzatát, a fogyasztók részére szóló, 

az Ingatlanfedezettel Biztosított Hitel- és Kölcsönszerződésekre Vonatkozó 

Különös Üzletszabályzatát, valamint a fogyasztók és egyéni vállalkozók 

részére szóló, Biztosítékokra Vonatkozó Különös Üzletszabályzatát 

átvettem, rendelkezéseit elolvastam, tudomásul vettem és magamra nézve 

kötelezőnek ismerem el. 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

Kijelentem, hogy a Bank a jelen igénylőlap átvétele előtt átadta a részemre 

a Magyar Nemzeti Banknak a Központi Hitelinformációs Rendszerre (KHR) 

irányadó szabályokat tartalmazó, magánszemélyek részére szóló 

mintatájékoztatója egy példányát. Kijelentem, hogy a KHR részére történő 

adatátadásra vonatkozó tájékoztatást elolvastam és tudomásul vettem. 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

Kijelentem, hogy a jelen igénylőlap aláírása előtt az igényelt hitel- és 
kölcsöntermékek tekintetében az alkalmazásra kerülő Kondíciós Listát, 
mely tartalmazza a kamat-, és díjfeltételeket, a THM-et, annak számítási 
módját megismertem, azokról a Banktól megfelelő tájékoztatást kaptam. 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 
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Szereplő(k): (Fő)Adós 
Adóstárs 
I. 

Egyéb 
Szereplő 
I. 

Egyéb 
Szereplő 
II. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az igénylőlapon 
megadott adatok megfelelnek a valóságnak. Kijelentem, és az igénylőlap 
aláírásával elismerem, hogy tudomással bírok arról, hogy amennyiben a 
bank a szerződéskötésig az általam szolgáltatott adatok valótlanságáról 
szerez tudomást, úgy – jóváhagyott igénylés esetében - a szerződéskötést 
jogosult indokolás nélkül megtagadni. Kijelentem, és az igénylőlap 
aláírásával elismerem, hogy tudomással bírok arról, hogy amennyiben a 
bank – jóváhagyott igénylés esetében - a szerződéskötés követően az 
általam szolgáltatott adatok valótlanságáról szerez tudomást, úgy a bank a 
kölcsönszerződésben foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza, e körben 
jogosulttá válhat a szerződést azonnali hatállyal felmondani 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

A fedezetül felajánlott ingatlan tulajdonosaként/leendő tulajdonosaként 
kijelentem, hogy a fedezetül felajánlott ingatlan nem elsősorban a 
szakmám, önálló foglalkozásom vagy üzleti tevékenységem körébe tartozó 
célra használatos/lesz használatos. 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

Nyilatkozom, hogy a CIB Bankcsoportnál fennálló kölcsöntartozás(ok) 
esetén a hitelbírálat során a CIB Bankcsoport nyilvántartásában szereplő 
adatokat kérem figyelembe venni. 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

Amennyiben a rám vonatkozó személyes adatokat korábban a Bank 
rendelkezésére bocsátottam, úgy kérem ezen adatok Bank 
nyilvántartásaiban történő átvezetését, a jelen Igénylőlapon megadott 
adatokra történő módosítását. Tudomással bírok arról, hogy a jelen 
nyilatkozat Bank. általi átvételének napjától a Bank. a fent megadott 
adatokat tekinti érvényesnek és alkalmazandónak amennyiben azok 
megegyeznek a GIRinfO adatbázisban a jelen dokumentum 2. pontja 
szerint ellenőrzött adatokkal, és/vagy a hivatalos okmány fénymásolata 
rendelkezésre áll.  
Tudomással bírok továbbá arról, kérem és kifejezetten elfogadom, hogy 
amennyiben a fent megadott típusú adatokat korábban a Bank 
rendelkezésére bocsátottam, úgy a jelen bejelentés az átadott adatok 
módosításának minősül és a jelen nyilatkozat aláírásával egyben a fent 
megadott adatok tekintetében valamennyi, fent megadott adatot 
tartalmazó, a Bank által kötött szerződés módosul. 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

Kelt:  __________________________ , 20 ____ . év ___________________  hó _____ . nap 

(Fő)Adós aláírása Adóstárs I. aláírása 

Egyéb Szereplő I. aláírása Egyéb Szereplő II. aláírása 
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Kizárólag kiváltás hitelcélok esetén jelölendő! 

Szereplő(k): (Fő)Adós 
Adóstárs 

I. 

Egyéb 
Szereplő 
I. 

Egyéb 
Szereplő 
II. 

Tudomással bírok arról, hogy a hitelbírálati döntés és a kiváltandó 
kölcsön teljes előtörlesztéséhez szükséges kölcsönösszeg 
meghatározása a Központi Hitelinformációs Rendszerben szereplő 
adatok történik.  
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a hitelbírálat során a Bank 
részére átadott tartozásigazolás és a BISZ Központi Hitelinformációs 
Zrt. Központi Hitelinformációs Rendszerében (továbbiakban: KHR) 
szereplő adatok nem egyeznek, úgy a kiváltandó kölcsönből fennálló 
tartozásra vonatkozó információk vizsgálata során a Bank elsődlegesen 
a KHR-ben feltüntetett adatokat veszi figyelembe. 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

Kijelentem, hogy az igényelt kölcsönösszeg a legjobb tudomásom 
szerint elegendő a kiváltandó kölcsönből fennálló tartozás teljes 
előtörlesztéséhez.  

Vállalom, hogy amennyiben a tartozás teljes előtörlesztéséhez a 
kölcsönösszeg nem elegendő, akkor a különbözetet önerőből rendezem 
a kölcsön folyósítása előtt. 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

Kijelentem, hogy a kiváltandó kölcsön(ök) vonatkozásában semmilyen 
fizetéskönnyítésben nem részesülök (Fizetési moratórium nem minősül 
fizetéskönnyítésnek). 

Kijelentem, hogy a kiváltandó kölcsön(ök) vonatkozásában nem áll 
fenn 30 napos vagy azt meghaladó fizetési késedelem és/vagy lejárt 
tartozás. 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

Kérem, hogy – annak érdekében, hogy az igényelt kölcsön összege 
elegendő legyen a kiváltandó kölcsönből fennálló tartozás teljes 
előtörlesztéséhez - a bank a belső szabályai szerinti puffer (többlet 
rászámolás) alkalmazása mellett állapítsa meg a kölcsön összegét.  

Tudomásul veszem, hogy a pufferrel (többlet rászámolással) számított 
kölcsönösszeg eltérhet az igényelt kölcsön összegétől (várhatóan 
maximum 10%-ban), és a Bank a jelen kérelmem elbírálása során a 
pufferrel számolt, eltérő kölcsönösszeg figyelembevételével hozza meg 
a döntését. 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

ÁLTALÁNOS NYILATKOZATOK ADATLAP 1   2   - 
15/8. OLDAL D 

CIB Bank Zrt. H-1024 Budapest, Petrezselyem utca 2–8. Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004 



Kiváltandó kölcsönök: 

Hitelnyújtó neve:……………………………………. Hitelnyújtó neve:……………………………………. 

Hiteltartozás típusa: 
  Lakáscélú jelzáloghitel 
  Szabadfelhasználású, vagy egyéb célú jelzáloghitel 
  Önkormányzati kölcsön   
  Munkáltatói kölcsön      
  Személyi kölcsön 

Hiteltartozás típusa: 
  Lakáscélú jelzáloghitel 
  Szabadfelhasználású, vagy egyéb célú jelzáloghitel 
  Önkormányzati kölcsön   
  Munkáltatói kölcsön      
  Személyi kölcsön 

Eredeti kölcsön vagy hitelkeret összege: 
……………………………………. 

Eredeti kölcsön vagy hitelkeret összege: 
……………………………………. 

Fizetési moratórium hatálya: 
(Puffer (többlet rászámolás) alkalmazása esetén töltendő) 

  Nem áll moratórium alatt    
  Moratórium alatt áll 

Amennyiben a kölcsön összegének meghatározása puffer 
alkalmazásával történik a puffer számításának módja eltérő 
attól függően, hogy a kiváltandó kölcsön moratórium alatt 
áll-e. 

Fizetési moratórium hatálya: 
(Puffer (többlet rászámolás) alkalmazása esetén töltendő) 

  Nem áll moratórium alatt    
  Moratórium alatt áll 

Amennyiben a kölcsön összegének meghatározása puffer 
alkalmazásával történik a puffer számításának módja 
eltérő attól függően, hogy a kiváltandó kölcsön moratórium 
alatt áll-e. 

Hitelnyújtó neve:……………………………………. 

Hiteltartozás típusa: 
  Lakáscélú jelzáloghitel 
  Szabadfelhasználású, vagy egyéb célú jelzáloghitel 
  Önkormányzati kölcsön   
  Munkáltatói kölcsön      
  Személyi kölcsön  

Eredeti kölcsön vagy hitelkeret összege: 
……………………………………. 

Fizetési moratórium hatálya: 
(Puffer (többlet rászámolás) alkalmazása esetén töltendő) 

  Nem áll moratórium alatt    
  Moratórium alatt áll 

Amennyiben a kölcsön összegének meghatározása puffer 
alkalmazásával történik a puffer számításának módja eltérő 
attól függően, hogy a kiváltandó kölcsön moratórium alatt 
áll-e. 

Kelt: __________________________ , 20 ____ . év ___________________  hó _____ . nap 

(Fő)Adós aláírása Adóstárs I. aláírása 

Egyéb Szereplő I. aláírása Egyéb Szereplő II. aláírása 
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Tájékoztató 

a Központi Hitelinformációs Rendszerről 

természetes személy ügyfelek részére 

Alapfogalmak 

A Központi Hitelinformációs 
Rendszer célja 

Az Országgyűlés 2011-ben fogadta el a központi hitelinformációs rendszerről szóló 
2011. évi CXXII. törvényt. Az ezen rendszerben nyilvántartott adatok kezelésének 
célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés 
feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az 
adósok és a referenciaadat-szolgáltatók (lásd Alapfogalmak: referenciaadat- 
szolgáltatók) biztonságának érdekében. A központi hitelinformációs rendszer a hitelt 
felvevők hitelképességének megalapozottabb megítélése mellett a túlzott mértékű 
lakossági eladósodás csökkentését is szolgálja. 

A Központi Hitelinformációs 
Rendszer szereplői 

A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) szereplői elsősorban a következők: 
- a nyilvántartott személy, azaz az ügyfél (magánszemély, vállalkozás), 
- a Központi Hitelinformációs Rendszer, mint adatbázis kezelője, 

üzemeltetője, BISZ Központi Hitelinformációs Zrt. 
- a referenciaadat-szolgáltatók azok, akinek adatszolgáltatási kötelezettségük 

áll fenn és jogosultak a Központi Hitelinformációs Rendszerből történő 
lekérdezésre hitelezési kockázat felmérésekor 

- Családi Csődvédelmi Szolgálat  

A Központi Hitelinformációs 
Rendszert kezelő pénzügyi 
vállalkozás 

A Központi Hitelinformációs Rendszer kezelője a BISZ Központi Hitelinformációs 
Zrt. 

Nyilvántartott személy Nyilvántartott személy az a természetes személy vagy vállalkozás, akinek/aminek a 
referenciaadatait a Központi Hitelinformációs Rendszert kezelő pénzügyi 
vállalkozás kezeli. 

Referenciaadat Referenciaadat bármely olyan adat, ideértve a nyilvántartott személy 
személyazonosító adatait is, amelyet a Központi KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás 
törvény alapján kezelhet. 

Referenciaadat-szolgáltató Referenciaadat-szolgáltató a KHR részére referenciaadatot szolgáltató, törvényben 
meghatározott vállalkozás (pl. pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, a 
befektetési hitelt nyújtó hitelintézet, befektetési vállalkozás, befektetési alap, 
befektetési alapkezelő, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, 
magánnyugdíjpénztár, biztosító, a természetes személyek adósságrendezéséről 
szóló 2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezési eljárásokban eljáró Családi 
Csődvédelmi Szolgálat, a Diákhitel Központ Zrt, valamint a határon átnyúló 
szolgáltatást végző, az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező 
hitelező, ha a KHR-hez csatlakozott). 
A jelen esetben a referenciaadat-szolgáltató a CIB Bank Zrt. (www.cib.hu, 1024 
Budapest, Petrezselyem utca 2-8.).

A referenciaadatok átadás a 
Központi Hitelinformációs 
Rendszert kezelő pénzügyi 
vállalkozás részére 

A referenciaadat-szolgáltató az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés (így 
például a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés) megkötését követően 
írásban átadja a KHR részére a nyilvántartott személynek a központi 
hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben meghatározott 
adatait. 

A Központi Hitelinformációs 
Rendszerben kezelt adatok 
felhasználhatósága 

A KHR által kezelt adatokat csak a törvényben meghatározott célra lehet 
felhasználni. 
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Kiegészítő tájékoztató 

Az adatkezelés célja, 
jogalapja, 
időtartama 

A személyes adatok CIB Bank Zrt. általi, a Központi Hitelinformációs Rendszerhez 
kapcsolódó kezelésének célját, az adatkezelés jogalapját és időtartamát - az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
2016/679/EU rendeletében foglaltakra figyelemmel - az alábbi táblázat foglalja 
össze: 

Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama 

a hitelképesség megalapozottabb 
megítélése, valamint a felelős 
hitelezés feltételei teljesítésének és 
a hitelezési kockázat 
csökkentésének az adósok és a 
referenciaadat-szolgáltatók 
biztonságának előmozdítása a 
Központi Hitelinformációs rendszer 
révén 

az adatkezelés a CIB Bank Zrt.-re 
mint referenciaadat-szolgáltatóra a 
központi hitelinformációs rendszerről 
szóló 2011. évi CXXII. törvényben 
rögzített kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges 

lásd a Magyar Nemzeti Bank 
tájékoztatójának 3.1. és 3.2. pontját 

A személyes adatok 
eltérő célra történő 
kezelése 

Ha a CIB Bank Zrt. az Ön személyes adatain a gyűjtésük fentiekben meghatározott 
céljától eltérő – nem jogszabályi előírásból fakadó - célból további adatkezelést kíván 
végezni, akkor a CIB Bank Zrt. megvizsgálja, hogy az eltérő célú adatkezelés 
összeegyeztethető-e azzal a céllal, amelyből a személyes adatok eredetileg gyűjtésre 
kerültek. A CIB Bank Zrt. a személyes adatokat a gyűjtésük eredeti céljától eltérő célból 
kívánja kezelni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt erről az eltérő célról 
és minden egyéb szükséges tudnivalóról. 

A nyilvántartott személy 
jogai 

Ön mint a KHR-ben nyilvántartott személy 
(i) a CIB Bank Zrt.-nél, illetve bármely referenciaadat-szolgáltatónál tájékoztatást kérhet 
arról, hogy milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely referenciaadat-
szolgáltató adta át. A KHR-ben nyilvántartott saját adatait, valamint az arról szóló 
információt, hogy ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezen adatokhoz, korlátozás 
nélkül megismerheti, ezért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel, 
(ii) kérheti, hogy adatait a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony 
megszűnését követően is – legfeljebb öt évig - kezelje (lásd a magyar Nemzeti Bank 
tájékoztatójának 3.1. pontját), 
(iii) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy a CIB Bank Zrt. a szerződés megkötését 
megelőzően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozástól átvegye a központi hitelinformációs 
rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben meghatározott adatokat, s e 
hozzájárulását bármikor visszavonhatja, 
(iv) kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére 
történt átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése 
ellen, és kérheti a referenciaadat-helyesbítését, illetve törlését, 
(v) a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen keresetet 
indíthat referenciaadatainak jogellenes átadása és kezelése miatt, illetőleg azok 
helyesbítése vagy törlése céljából, 
(vi) élhet az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával 
(lásd a Magyar Nemzeti Bank tájékoztatójának 6. pontját). 

Az adatvédelmi 
tisztviselő 

A CIB Bank Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége: CIB Bank Zrt. 
Adatvédelem, 1024-Budapest, Petrezselyem u. 2-8. Telefon: (06-1) 423-1112, 
adatvedelem@cib.hu 
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KHR NYILATKOZAT  

Az alábbi nyilatkozati részt a (Fő)Adós szereplőnek kell kitöltenie és aláírnia! 

A Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) nyilvántartott személy referenciaadatainak az adatokat 

feltöltőn kívüli referenciaadat-szolgáltató általi átvételének lehetősége, valamint adatkezelés határideje 

tárgyában 

Alulírott 

Teljes név: Születéskori név: 

Anyja neve: 
Születési hely; születési idő:  

……………………..,   └─┘└─┘└─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘. 

Kijelentem, hogy az adatok átvételéhez történő hozzájárulás vagy a hozzájárulás elutasítása tárgyában hozott 
döntésemet a részemre nyújtott egyértelmű és részletes tájékoztatás alapján hoztam meg. 

Hozzájárulásom esetén kijelentem, hogy az adatok átvételéhez adott hozzájárulásom önkéntes, konkrét, 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű nyilatkozat. 

Tudomással bírok arról, hogy 
- nyilatkozatom vonatkozik valamennyi adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésre, 
- ha az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződések vonatkozásában nyilatkozatom tartalmán a későbbiekben 

változtatok, és hozzájárulásomat visszavonom vagy megadom, úgy minden esetben a legkésőbb keletkezett 
írásbeli nyilatkozatom lesz irányadó minden adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésre. 

Kijelentem az alábbi hatályba lépési feltétellel, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a CIB Bank Zrt. felé benyújtott jelen 
kölcsönigénylésem kapcsán referencia adatokat a KHR-be feltöltő referenciaadat-szolgáltatón kívüli más 
referenciaadat-szolgáltatók a KHR-ből átvegyék. Ezen nyilatkozat hatályba lépési feltétele a jelen kölcsönigénylésem 
alapján létrejött kölcsönszerződés aláírásának a dátuma. 

IGEN NEM 

Kijelentem az alábbi hatályba lépési feltétellel, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a CIB Bank Zrt. felé benyújtott jelen 
kölcsönigénylésem alapján létrejött kölcsönszerződésem kapcsán a KHR-be továbbítandó „pozitív listás” 
referenciaadataimat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony megszűnését követő öt évig 
kezelje. Ezen nyilatkozat hatályba lépési feltétele a jelen kölcsönigénylésem alapján létrejött kölcsönszerződés 
aláírásának a dátuma.  

IGEN NEM 

Kijelentem, hogy a Központi Hitelinformációs Rendszerrel (KHR) kapcsolatban egyértelmű és részletes tájékoztatást 
kaptam, amelyet megértettem és tudomásul vettem. A tájékoztatás kiterjedt a KHR-re irányadó szabályokra, a 
nyilvántartás céljára, az engem mint nyilvántartott személyt megillető jogokra, továbbá arra, hogy a KHR által kezelt 
adatokat csak a törvényben meghatározott célra lehet felhasználni, illetve hogy adataim a központi hitelinformációs 
rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben meghatározottak szerint átadásra kerülnek a KHR-t kezelő pénzügyi 
vállalkozás részére.  

Tudomással bírok arról, hogy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a CIB Bank Zrt-től mint referenciaadat-
szolgáltatótól a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben meghatározottak szerint kapott 
referenciaadatokat a szerződéses jogviszony megszűnését követően egy munkanapon belül véglegesen és vissza 
nem állítható módon törli. Tájékoztatást kaptam arról is, hogy adataimat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás 
kérésemre a szerződéses jogviszony megszűnését követően is kezelheti. A szerződés megkötésekor vagy a 
szerződés fennállása során - a CIB Bank Zrt. mint referenciaadat-szolgáltató útján - írásban kérhetem a KHR-t kezelő 
pénzügyi vállalkozástól, hogy adataimat a szerződéses jogviszony megszűnését követő legfeljebb öt évig kezelje. 
Ismert előttem, hogy a jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez való hozzájárulásom a szerződéses 
jogviszony megszűnéséig a CIB Bank Zrt. mint referenciaadat-szolgáltató útján, azt követően a KHR-t kezelő pénzügyi 
vállalkozásnál közvetlenül, írásban bármikor visszavonható. 

 Kelt:  __________________________ , 20 ____ . év ___________________  hó _____ . nap 

Aláírás: 
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KHR NYILATKOZAT  

Az alábbi nyilatkozati részt a Adóstárs I. szereplőnek kell kitöltenie és aláírnia! 

A Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) nyilvántartott személy referenciaadatainak az adatokat 

feltöltőn kívüli referenciaadat-szolgáltató általi átvételének lehetősége, valamint adatkezelés határideje 

tárgyában 

Alulírott 

Teljes név: Születéskori név: 

Anyja neve: 
Születési hely; születési idő: 

……………………..,   └─┘└─┘└─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘. 

Kijelentem, hogy az adatok átvételéhez történő hozzájárulás vagy a hozzájárulás elutasítása tárgyában hozott 
döntésemet a részemre nyújtott egyértelmű és részletes tájékoztatás alapján hoztam meg. 

Hozzájárulásom esetén kijelentem, hogy az adatok átvételéhez adott hozzájárulásom önkéntes, konkrét, 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű nyilatkozat. 

Tudomással bírok arról, hogy 
- nyilatkozatom vonatkozik valamennyi adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésre, 
- ha az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződések vonatkozásában nyilatkozatom tartalmán a későbbiekben 

változtatok, és hozzájárulásomat visszavonom vagy megadom, úgy minden esetben a legkésőbb keletkezett 
írásbeli nyilatkozatom lesz irányadó minden adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésre. 

Kijelentem az alábbi hatályba lépési feltétellel, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a CIB Bank Zrt. felé benyújtott jelen 
kölcsönigénylésem kapcsán referencia adatokat a KHR-be feltöltő referenciaadat-szolgáltatón kívüli más 
referenciaadat-szolgáltatók a KHR-ből átvegyék. Ezen nyilatkozat hatályba lépési feltétele a jelen kölcsönigénylésem 
alapján létrejött kölcsönszerződés aláírásának a dátuma. 

IGEN NEM 

Kijelentem az alábbi hatályba lépési feltétellel, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a CIB Bank Zrt. felé benyújtott jelen 
kölcsönigénylésem alapján létrejött kölcsönszerződésem kapcsán a KHR-be továbbítandó „pozitív listás” 
referenciaadataimat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony megszűnését követő öt évig 
kezelje. Ezen nyilatkozat hatályba lépési feltétele a jelen kölcsönigénylésem alapján létrejött kölcsönszerződés 
aláírásának a dátuma.  

IGEN NEM 

Kijelentem, hogy a Központi Hitelinformációs Rendszerrel (KHR) kapcsolatban egyértelmű és részletes tájékoztatást 
kaptam, amelyet megértettem és tudomásul vettem. A tájékoztatás kiterjedt a KHR-re irányadó szabályokra, a 
nyilvántartás céljára, az engem mint nyilvántartott személyt megillető jogokra, továbbá arra, hogy a KHR által kezelt 
adatokat csak a törvényben meghatározott célra lehet felhasználni, illetve hogy adataim a központi hitelinformációs 
rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben meghatározottak szerint átadásra kerülnek a KHR-t kezelő pénzügyi 
vállalkozás részére.  

Tudomással bírok arról, hogy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a CIB Bank Zrt-től mint referenciaadat-
szolgáltatótól a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben meghatározottak szerint kapott 
referenciaadatokat a szerződéses jogviszony megszűnését követően egy munkanapon belül véglegesen és vissza 
nem állítható módon törli. Tájékoztatást kaptam arról is, hogy adataimat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás 
kérésemre a szerződéses jogviszony megszűnését követően is kezelheti. A szerződés megkötésekor vagy a 
szerződés fennállása során - a CIB Bank Zrt. mint referenciaadat-szolgáltató útján - írásban kérhetem a KHR-t kezelő 
pénzügyi vállalkozástól, hogy adataimat a szerződéses jogviszony megszűnését követő legfeljebb öt évig kezelje. 
Ismert előttem, hogy a jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez való hozzájárulásom a szerződéses 
jogviszony megszűnéséig a CIB Bank Zrt. mint referenciaadat-szolgáltató útján, azt követően a KHR-t kezelő pénzügyi 
vállalkozásnál közvetlenül, írásban bármikor visszavonható. 

 Kelt:  __________________________ , 20 ____ . év ___________________  hó _____ . nap 

Aláírás: 
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Tájékoztató magánszemélyek részére a 
Központi Hitelinformációs Rendszerről 

Kiadja a Magyar Nemzeti Bank 

www.mnb.hu 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 

Jelen tájékoztatást azért kapja, mivel Ön hitelszerződés 
megkötése előtt áll, és a szerződéskötést követően a 
törvényben1 meghatározott adatai a Központi 
Hitelinformációs Rendszerbe (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:  

• 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.
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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-át-
adás 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 pénz-ügyi 
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 kártya-
visszaélések 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 bír-óság
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.  

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 In-
formációszabadság Hatóság (székhely: 1055
Budapest, Falk Miksa u. 9-11., honlap:
www.naih.hu, telefon: (+36 1) 391-1400)

1 a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi 
CXXII. törvény 
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ÁLTALÁNOS NYILATKOZATOK 

Adóstárs II. Adóstárs III.

Ugyanezen lakáshitel cél megvalósítására jelen 

ingatlanfedezetes kölcsön igénylésemet megelőző 90 napon 

belül vagy egyidejűleg az alábbi hitelek közül 

kölcsönszerződést kötöttem, vagy igényeltem: 

Ugyanezen lakáshitel cél megvalósítására jelen 

ingatlanfedezetes kölcsön igénylésemet megelőző 90 

napon belül vagy egyidejűleg az alábbi hitelek közül 

kölcsönszerződést kötöttem, vagy igényeltem: 

Hiteltartozás típusa: 

 Jelzáloghitel

Hiteltartozás típusa: 

 Jelzáloghitel

 Személyi kölcsön 

 Hitelkártya   

 Áruhitel   

 Lízing 

 Diákhitel 

 Folyószámla hitelkeret 

 Külföldi kölcsön 

 Önkormányzat kölcsön 

Munkáltatói kölcsön 

Egyéb:…………… 

 Személyi kölcsön 

 Hitelkártya   

 Áruhitel   

 Lízing 

 Diákhitel 

 Folyószámla hitelkeret 

 Külföldi kölcsön 

 Önkormányzat kölcsön 

Munkáltatói kölcsön 

Egyéb:…………… 

 Visszatérítendő támogatás (hazai vagy uniós 
költségvetési forrású) 

Törlesztő részlet/ hó: ………………..………… 

 Visszatérítendő támogatás (hazai vagy uniós 
költségvetési forrású) 

Törlesztő részlet/ hó: ………………..…………

Hiteltartozás típusa: 

 Jelzáloghitel

Hiteltartozás típusa: 

 Jelzáloghitel

 Személyi kölcsön 

 Hitelkártya   

 Áruhitel   

 Lízing 

 Diákhitel 

 Folyószámla hitelkeret 

 Külföldi kölcsön 

 Önkormányzat kölcsön 

Munkáltatói kölcsön 

Egyéb:…………… 

 Személyi kölcsön 

 Hitelkártya   

 Áruhitel   

 Lízing 

 Diákhitel 

 Folyószámla hitelkeret 

 Külföldi kölcsön 

 Önkormányzat kölcsön 

Munkáltatói kölcsön 

Egyéb:…………… 

 Visszatérítendő támogatás (hazai vagy uniós 
költségvetési forrású) 

Törlesztő részlet/ hó: ………………..………… 

 Visszatérítendő támogatás (hazai vagy uniós 
költségvetési forrású) 

Törlesztő részlet/ hó: ………………..………… 
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Ki kezeli az Ön 
személyes adatait? 

Adatkezelési tájékoztató 

Az adatkezelő a CIB Bank Zrt. (www.cib.hu, 1024 Budapest, Petrezselyem utca 2-8.).

Milyen célból, milyen 
jogalapon és mennyi 
ideig kerülnek 
kezelésre az Ön 
személyes adatai? 

A személyes adatok kezelésének célját, az adatkezelés jogalapját és időtartamát az 
alábbi táblázat foglalja össze: 

Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama 

a CIB Bank Zrt. Önnel történő 

szerződéskötése tárgyában 

hozandó döntésének 

meghozatalához szükséges 

előzetes kockázatértékelés 

az adatkezelés a CIB Bank Zrt. mint 

adatkezelő a megkötendő szerződés, 

s különösen a szerződés nem vagy 

nem szerződésszerű teljesítése 

jelentette kockázatok felméréséhez 

fűződő jogos érdekének 

érvényesítéséhez szükséges, s a 

lefolytatott érdekmérlegelési teszt 

eredménye szerint ezen érdekekkel 

szemben nem élveznek elsőbbséget 

az Ön oldalán az érdekmérlegelés 

során figyelembe veendő érdekek, 

alapvető jogok, szabadságok 

(i) ha az előzetes kockázatértékelés 

alapján a CIB Bank Zrt. akként dönt, 

hogy nem köti meg a szerződést, 

akkor a személyes adatok kezelése 

döntés meghozataláig tart a  

(ii) ha a szerződés megkötésre 

kerül, a személyes adatok kezelése 

– ha jogszabály eltérő nem

rendelkezik – azon jogviszonyból 

eredő jogok és kötelezettségek 

érvényesíthetőségének elévüléséig 

tart, amely jogviszony kapcsán a 

személyes adatok kezelésre 

kerülnek

a CIB Bank Zrt.-t a 

jogszabályok alapján terhelő 

kötelezettségek, így 

a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről 

és megakadályozásáról szóló 

2017. évi LIII. törvény (Pmt.), 

az adatkezelés a CIB Bank Zrt.-re 

mint adatkezelőre vonatkozó, 

jogszabályban rögzített kötelezettség 

teljesítéséhez szükséges 

az adatkezelés azon jogviszonyból 

eredő jogok és kötelezettségek 

érvényesíthetőségének elévüléséig 

tart, amely jogviszony kapcsán a 

CIB Bank Zrt. a személyes adatokat 

kezeli. kivéve, ha jogszabály ettől 

eltérően rendelkezik, így a Pmt. 

esetében az adatkezelés az üzleti 
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illetve az Európai Unió és az 

ENSZ Biztonsági Tanácsa által 

elrendelt pénzügyi és vagyoni 

korlátozó intézkedések 

végrehajtásáról szóló 2017. évi 

LII. törvényekben előírt 

kötelezettségek teljesítése, így 

különösen ügyfélátvilágítás, és 

esetleges bejelentés megtétele 

– a bizonylatok megőrzésének

a számvitelről szóló 2000. évi C 

törvény és az adózás rendjéről 

szóló 2003. évi XCII. törvény 

alapján fennálló 

kötelezettségének, teljesítése 

kapcsolat megszűnésétől, illetve az 

ügyleti megbízás teljesítésétől 

számított nyolc évig, a Pmt. 58. §-

ában foglaltak megvalósulása 

esetén tíz év elteltéig tart. A 

pénzügyi és vagyoni korlátozó 

intézkedések végrehajtása során 

kezelt adatok esetében a megőrzés 

időtartama a szűréstől számított 

nyolc év 

– a számvitelről szóló 2000. évi C

törvény alapján a bizonylatok 

megőrzési idője 8 év, 

- az adózás rendjéről szóló 2003. 

évi XCII. törvény alapján a 

bizonylatok megőrzési ideje 5 év. 

a CIB Bank Zrt.-vel való nem 

postai úton történő 

kapcsolattartás  

az Ön adatkezeléshez történő 

hozzájárulása 

az adatkezelés a hozzájárulás 

visszavonásáig tart 

célcsoport meghatározása

az adatkezelés a CIB Bank Zrt. mint 

adatkezelő új szerződések 

létrehozatalához fűződő jogos 

érdekének érvényesítéséhez 

szükséges, s a lefolytatott 

érdekmérlegelési teszt eredménye 

szerint ezen érdekekkel szemben 

nem élveznek elsőbbséget az Ön 

oldalán az érdekmérlegelés során 

figyelembe veendő érdekek, alapvető 

jogok, szabadságok

az adatkezelés az adatkezeléssel 

szembeni tiltakozásig tart

a CIB Bank Zrt. által nyújtott 

lakossági jelzáloghitel 

refinanszírozása a fedezetül 

kikötött önálló zálogjog 

adásvétele útján  

az Ön és a CIB Bank Zrt. közötti 

kölcsönszerződés teljesítése 

körében jelentkező kockázatok 

kezelése szükségessé teheti a 

kölcsön refinanszírozását a fedezetül 

kikötött önálló zálogjog adásvétele 

útján. Amennyiben ez szükségesnek 

mutatkozik és sor kerül az adatok 

átadására a refinanszírozó 

pénzintézet részére, erről 

tájékoztatást kap

a CIB Bank Zrt.-nek a lakossági 

jelzáloghitel refinanszírozásával 

kapcsolatos adatkezelése az Önnel 

megkötött kölcsönszerződésből 

eredő jogok és kötelezettségek 

érvényesíthetőségének elévüléséig 

tart 

CIB Bank Zrt. H-1024 Budapest, Petrezselyem utca 2–8. Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004

D ÁLTALÁNOS NYILATKOZATOK ADATLAP   1   2 
- 13/3. OLDAL



Milyen jogok 

illetik meg 

Önt? 

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 

95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete alapján Ön 

(i) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, tájékoztatást 

kérve a CIB Bank Zrt.-nél kezelt adatokról. A tájékoztatás, illetve a kezelt adatok másolatának 

megadása ingyenes. Az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív költségen 

alapuló, ésszerű mértékű díj számítható fel, 

(ii) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésük 

korlátozását, 

(iii) kérheti, hogy a CIB Bank Zrt. ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok 

helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról, 

(iv) ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, akkor az adatkezeléshez adott 

hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a 

hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A CIB Bank Zrt. a 

hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat jogi kötelezettségeik 

teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes 

adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, 

(v) ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy a szerződés teljesítése, akkor élhet 

az az adathordozhatósághoz való jogával: az Önre vonatkozó, Ön által a CIB Bank Zrt.-re 

rendelkezésére bocsátott és automatizált módon kezelt személyes adatok kapcsán kérheti, 

hogy ezen adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 

illetőleg hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Azt is kérheti, hogy - 

ha ez technikailag megvalósítható - a személyes adatait a CIB Bank Zrt. közvetlenül 

továbbítsa a másik adatkezelőnek, 

(vi) ha az adatkezelés jogalapja az érdekmérlegelés, akkor Ön élhet a tiltakozás jogával, 

(vii) kifejezett nyilatkozatával bármikor jogosult korlátozni vagy megtiltani a bankcsoporton 
belüli, az alábbiakban ismertetett adattovábbítást. 

Kik az Ön 

személyes 

adatainak a 

címzettjei? 

A személyes adatok címzettjei az adatkezelő megbízottai, valamint adatfeldolgozói. A 

megbízottak és az adatfeldolgozók, valamint az általuk ellátott feladatok aktuális listája, és az 

adatkezelés további részletes körülményei a www.cib.hu honlapról, valamint a CIB Bank Zrt. 

ügyfélszolgálatán elhelyezett tájékoztatóból ismerhetők meg.  
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Ha az Ön által megkötött szerződés vonatkozásában szükségessé válik, a CIB Bank Zrt. a 

refinanszírozással kapcsolatos adatokat az OTP Jelzálogbank Zrt. (1051 Budapest, Nádor 

u. 21.) vagy az UniCredit Jelzálogbank Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) részére
továbbítja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az OTP Jelzálogbank Zrt. adatkezelési tájékoztatója az 
OTP Jelzálogbank Zrt. honlapján érhető el:
https://www.otpbank.hu/OTP_JZB/online/Adatved.jsp, az Unicredit Jelzálogbank Zrt. 
adatkezelési tájékoztatója az Unicredit Jelzálogbank Zrt. honlapján érhető el: 
https://www.jelzalogbank.hu/adatkezelesi_tajekoztato/adatkezelesi_tajekoztato.html

Miként 

továbbítható

k az Ön 

személyes 

adatai a 

bankcsoport

on belül? 

A CIB Bank Zrt. és az ellenőrző befolyása alatt működő pénzügyi intézmény, pénzforgalmi 
intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, befektetési vállalkozás, biztosító, ABAK 
és ÁÉKBV-alapkezelő az általuk az ügyfélről kezelt személyes adatokat, bank-, értékpapír-, 
fizetési-, illetve biztosítási titoknak minősülő adatokat, valamint az üzleti titoknak minősülő 
adatokat tevékenységi körük ellátásával összefüggésben a szolgáltatásaik nyújtásához 
szükséges mértékben kölcsönösen megismerhetik, és a közös adatkezelésben részt vevő 
adatkezelők általános szerződési feltételeinek megfelelően, az egyedi szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés biztosítása céljából egymásnak továbbíthatják és az így átvett adatokat az 
ügyfélkapcsolat létrehozásának és fennállásának időtartamában kezelhetik, és ennek során 
jogosultak az egymás ügyfeleivel való kapcsolatfelvételre. 
A CIB Bank Zrt. és az ellenőrző befolyása alatt működő egyéb vállalkozások tekintetében a 
fentiek szerinti adatok megismerésére és kezelésére lehetőség van olyan vállalkozások 
esetében, 
(i) amelyek 
a) készpénzkímélő digitális pénzforgalmi szolgáltatások ügyfelek általi hozzáférésének
elősegítésével, 
b) fogyasztónak nem minősülő ügyfelek gazdálkodásának digitális megoldásokkal való
támogatásával, 
c) az ügyfelek pénzügyi tudatosságának és digitális pénzügyi megoldásokról való
tájékozottságának növelésével 
kapcsolatos tevékenységet végeznek, és 
(ii) az adatkezelés e tevékenységekhez kapcsolódó ügyfélkapcsolat kiépítéséhez kötődik. 
A CIB Bank Zrt. ellenőrző befolyásolása alatt álló vállalkozások aktuális listája a www.cib.hu 
honlapról, valamint a CIB Bank Zrt. ügyfélszolgálatán elhelyezett tájékoztatóból ismerhetők 
meg. 
Az ügyfél kifejezett nyilatkozatával bármikor jogosult korlátozni vagy megtiltani a fentiek 
szerinti adattovábbítást. Nyilatkozatát megteheti a CIB Bank Zrt. Bankfiókjaiban, e-mailben 
(adatvedelem@cib.hu). 

Milyen 

jogorvoslati 

lehetőségek 

állnak az Ön 

rendelkezés

ére? 

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., honlap: 

www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: 

ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz fordulhat. 

Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy 

a bírósághoz fordulna, keresse meg adatvédelmi tisztviselőnket. 

Ki az 

adatvédelmi 

tisztviselő 

és miként 

érhető el? 

A CIB Bank Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: CIB Bank Zrt. 

Adatvédelem, 1024-Budapest, Petrezselyem u. 2-8. Telefon: (06-1) 423-1112,

adatvedelem@cib.hu

A személyes adatainak érdekmérlegelés alapján történő kezelése ellen bármikor 

tiltakozhat. Tiltakozását díjmentesen megteheti a CIB Bank Zrt. fiókjaiban, telefonon, 

e-mail útján. 

CIB Bank Zrt. H-1024 Budapest, Petrezselyem utca 2–8. Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004

D ÁLTALÁNOS NYILATKOZATOK ADATLAP   1   2 
- 13/5. OLDAL

https://www.otpbank.hu/OTP_JZB/online/Adatved.jsp
https://www.otpbank.hu/OTP_JZB/file/GDPR_JZB_AdatkezelesiTajekoztato_Refinanszirozas_20180801.pdf
https://www.otpbank.hu/OTP_JZB/file/GDPR_JZB_AdatkezelesiTajekoztato_Refinanszirozas_20180801.pdf
http://www.cib.hu/
mailto:adatvedelem@cib.hu


Nyilatkozatok, hozzájárulások 

 (Adóstárs II., Adóstárs III. és ha részt vesz az ügyletben Egyéb Szereplő III. és Egyéb Szereplő IV. tölti ki! ) 

Szereplő(k): 
Adóstárs 

II. 
Adóstárs 

III. 

Egyéb 
Szereplő 

III. 

Egyéb 
Szereplő 

IV. 

Kijelentem, hogy az adatkezelés megkezdése előtt a személyes adataim 
kezelésére, az esetleges adattovábbításokra vonatkozóan egyértelmű és 
részletes tájékoztatást kaptam, amelyet megértettem és elfogadtam. 
Kijelentem, hogy az adatkezeléshez történő, alábbi hozzájárulások vagy a 
hozzájárulások elutasítása tárgyában hozott döntéseimet a fenti 
tájékoztatás, az Adatkezelési tájékoztató alapján hoztam meg. 
Hozzájárulásom esetén kijelentem, hogy a személyes adatok kezeléséhez 
adott hozzájárulásom önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és 
egyértelmű nyilatkozat. 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: a 
Bank) az általunk megkötendő szerződéshez kapcsolódóan a nem postai 
úton való (így különösen e-mail vagy mobiltelefon révén történő, illetve 
személyes) kapcsolattartáshoz szükséges adatokat kezelje, így különösen 
ahhoz, hogy a fenti nyilatkozatomnak megfelelően a Bank a 
kölcsönigénylésem bírálatának eredményéről engem elektronikus levél 
útján értesítsen és a kölcsönigénylésem pozitív elbírálása esetén a 
Kölcsönszerződés tervezetét, ill. Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel 
esetén amennyiben a hitelügylet az eredeti ajánlat szerinti feltételekkel nem 
hitelezhető, úgy az új, módosított tartalmú befogadási ajánlatot elektronikus 
levél útján küldje meg a részemre a fent megadott e-mail címre. 
Tudomással bírok arról, hogy az előminősítő szolgáltatás igénybevétele 
esetén az előállított tájékoztató levelet a Bank elektronikus levél útján küldi 
meg a részemre.  
Kijelentem, hogy tájékoztatást kaptam arról, hogy a Bank az elektronikus 
levelek kiküldését minden esetben a felhasználói beavatkozást nem 
igénylő, erős titkosítást alkalmazó TLS technológiával kezdeményezi, 
aminek eredményes végrehajtását a fogadó oldal technológiai 
felkészültsége befolyásolja. Emiatt előfordulhat, hogy a nyílt hálózaton 
küldött elektronikus levél titkosítatlan marad. 
Tájékoztatást kaptam továbbá arról, hogy az elektronikusan zajló 
kommunikáció igénylésével, az elektronikus levélcím megadásával és 
használatával az üzletfél elfogadja és teljes körűen felvállalja az ebből 
származó kockázatokat, a titkosítás elmaradásából származó esetleges 
károkért a Bank semmilyen felelősséget nem vállal. 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

Kijelentem, hogy a CIB Bank Zrt. fogyasztók és egyéni vállalkozók részére 

szóló Általános Lakossági Üzletszabályzatát, a fogyasztók részére szóló, 

az Ingatlanfedezettel Biztosított Hitel- és Kölcsönszerződésekre Vonatkozó 

Különös Üzletszabályzatát, valamint a fogyasztók és egyéni vállalkozók 

részére szóló, Biztosítékokra Vonatkozó Különös Üzletszabályzatát 

átvettem, rendelkezéseit elolvastam, tudomásul vettem és magamra nézve 

kötelezőnek ismerem el. 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

Kijelentem, hogy a Bank a jelen igénylőlap átvétele előtt átadta a részemre 

a Magyar Nemzeti Banknak a Központi Hitelinformációs Rendszerre (KHR) 

irányadó szabályokat tartalmazó, magánszemélyek részére szóló 

mintatájékoztatója egy példányát. Kijelentem, hogy a KHR részére történő 

adatátadásra vonatkozó tájékoztatást elolvastam és tudomásul vettem. 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

Kijelentem, hogy a jelen igénylőlap aláírása előtt az igényelt hitel- és 
kölcsöntermékek tekintetében az alkalmazásra kerülő Kondíciós Listát, 
mely tartalmazza a kamat-, és díjfeltételeket, a THM-et, annak számítási 
módját megismertem, azokról a Banktól megfelelő tájékoztatást kaptam. 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 
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Szereplő(k): 
Adóstárs 

II. 
Adóstárs 

III. 

Egyéb 
Szereplő 

III. 

Egyéb 
Szereplő 

IV. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az igénylőlapon 
megadott adatok megfelelnek a valóságnak. Kijelentem, és az igénylőlap 
aláírásával elismerem, hogy tudomással bírok arról, hogy amennyiben a 
bank a szerződéskötésig az általam szolgáltatott adatok valótlanságáról 
szerez tudomást, úgy – jóváhagyott igénylés esetében - a szerződéskötést 
jogosult indokolás nélkül megtagadni. Kijelentem, és az igénylőlap 
aláírásával elismerem, hogy tudomással bírok arról, hogy amennyiben a 
bank – jóváhagyott igénylés esetében - a szerződéskötés követően az 
általam szolgáltatott adatok valótlanságáról szerez tudomást, úgy a bank a 
kölcsönszerződésben foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza, e körben 
jogosulttá válhat a szerződést azonnali hatállyal felmondani 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

A fedezetül felajánlott ingatlan tulajdonosaként/leendő tulajdonosaként 
kijelentem, hogy a fedezetül felajánlott ingatlan nem elsősorban a 
szakmám, önálló foglalkozásom vagy üzleti tevékenységem körébe tartozó 
célra használatos/lesz használatos. 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

Nyilatkozom, hogy a CIB Bankcsoportnál fennálló kölcsöntartozás(ok) 
esetén a hitelbírálat során a CIB Bankcsoport nyilvántartásában szereplő 
adatokat kérem figyelembe venni. 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

Amennyiben a rám vonatkozó személyes adatokat korábban a Bank 
rendelkezésére bocsátottam, úgy kérem ezen adatok Bank 
nyilvántartásaiban történő átvezetését, a jelen Igénylőlapon megadott 
adatokra történő módosítását. Tudomással bírok arról, hogy a jelen 
nyilatkozat Bank. általi átvételének napjától a Bank. a fent megadott 
adatokat tekinti érvényesnek és alkalmazandónak amennyiben azok 
megegyeznek a GIRinfO adatbázisban a jelen dokumentum 2. pontja 
szerint ellenőrzött adatokkal, és/vagy a hivatalos okmány fénymásolata 
rendelkezésre áll.  
Tudomással bírok továbbá arról, kérem és kifejezetten elfogadom, hogy 
amennyiben a fent megadott típusú adatokat korábban a Bank 
rendelkezésére bocsátottam, úgy a jelen bejelentés az átadott adatok 
módosításának minősül és a jelen nyilatkozat aláírásával egyben a fent 
megadott adatok tekintetében valamennyi, fent megadott adatot 
tartalmazó, a Bank által kötött szerződés módosul. 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

Kelt:  __________________________ , 20 ____ . év ___________________  hó _____ . nap 

Adóstárs II. aláírása Adóstárs III. aláírása

Egyéb Szereplő II. aláírása Egyéb Szereplő III. aláírása
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Kizárólag kiváltás hitelcélok esetén jelölendő! 

Szereplő(k):
Adóstárs 
II. 

Adóstárs 
III. 

Egyéb 
Szereplő 
III. 

Egyéb 
Szereplő 
IV.

Tudomással bírok arról, hogy a hitelbírálati döntés és a kiváltandó 
kölcsön teljes előtörlesztéséhez szükséges kölcsönösszeg 
meghatározása a Központi Hitelinformációs Rendszerben szereplő 
adatok történik.  
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a hitelbírálat során a Bank 
részére átadott tartozásigazolás és a BISZ Központi Hitelinformációs 
Zrt. Központi Hitelinformációs Rendszerében (továbbiakban: KHR) 
szereplő adatok nem egyeznek, úgy a kiváltandó kölcsönből fennálló 
tartozásra vonatkozó információk vizsgálata során a Bank elsődlegesen 
a KHR-ben feltüntetett adatokat veszi figyelembe. 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

Kijelentem, hogy az igényelt kölcsönösszeg a legjobb tudomásom 
szerint elegendő a kiváltandó kölcsönből fennálló tartozás teljes 
előtörlesztéséhez.  

Vállalom, hogy amennyiben a tartozás teljes előtörlesztéséhez a 
kölcsönösszeg nem elegendő, akkor a különbözetet önerőből rendezem 
a kölcsön folyósítása előtt. 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

Kijelentem, hogy a kiváltandó kölcsön(ök) vonatkozásában semmilyen 
fizetéskönnyítésben nem részesülök (Fizetési moratórium nem minősül 
fizetéskönnyítésnek). 

Kijelentem, hogy a kiváltandó kölcsön(ök) vonatkozásában nem áll 
fenn 30 napos vagy azt meghaladó fizetési késedelem és/vagy lejárt 
tartozás. 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

Kérem, hogy – annak érdekében, hogy az igényelt kölcsön összege 
elegendő legyen a kiváltandó kölcsönből fennálló tartozás teljes 
előtörlesztéséhez - a bank a belső szabályai szerinti puffer (többlet 
rászámolás) alkalmazása mellett állapítsa meg a kölcsön összegét.  

Tudomásul veszem, hogy a pufferrel (többlet rászámolással) számított 
kölcsönösszeg eltérhet az igényelt kölcsön összegétől (várhatóan 
maximum 10%-ban), és a Bank a jelen kérelmem elbírálása során a 
pufferrel számolt, eltérő kölcsönösszeg figyelembevételével hozza meg 
a döntését. 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 
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Kiváltandó kölcsönök: 

Hitelnyújtó neve:……………………………………. Hitelnyújtó neve:…………………………………….
Hiteltartozás típusa: 

  Lakáscélú jelzáloghitel 
  Szabadfelhasználású, vagy egyéb célú jelzáloghitel 
  Önkormányzati kölcsön   
  Munkáltatói kölcsön        
  Személyi kölcsön 

Hiteltartozás típusa: 
  Lakáscélú jelzáloghitel 
  Szabadfelhasználású, vagy egyéb célú jelzáloghitel 
  Önkormányzati kölcsön   
  Munkáltatói kölcsön          
 Személyi kölcsön 

Eredeti kölcsön vagy hitelkeret összege: 
……………………………………. 

Eredeti kölcsön vagy hitelkeret összege: 
……………………………………. 

Fizetési moratórium hatálya: 
(Puffer (többlet rászámolás) alkalmazása esetén töltendő) 

  Nem áll moratórium alatt      
  Moratórium alatt áll 

Amennyiben a kölcsön összegének meghatározása puffer 
alkalmazásával történik a puffer számításának módja eltérő 
attól függően, hogy a kiváltandó kölcsön moratórium alatt 
áll-e. 

Fizetési moratórium hatálya: 
(Puffer (többlet rászámolás) alkalmazása esetén töltendő) 

  Nem áll moratórium alatt  
  Moratórium alatt áll 

Amennyiben a kölcsön összegének meghatározása puffer 
alkalmazásával történik a puffer számításának módja 
eltérő attól függően, hogy a kiváltandó kölcsön moratórium 
alatt áll-e.

Hitelnyújtó neve:…………………………………….
Hiteltartozás típusa: 

  Lakáscélú jelzáloghitel 
  Szabadfelhasználású, vagy egyéb célú jelzáloghitel 
  Önkormányzati kölcsön   
  Munkáltatói kölcsön        
  Személyi kölcsön  

Eredeti kölcsön vagy hitelkeret összege: 
……………………………………. 
Fizetési moratórium hatálya: 
(Puffer (többlet rászámolás) alkalmazása esetén töltendő) 

  Nem áll moratórium alatt      
  Moratórium alatt áll 

Amennyiben a kölcsön összegének meghatározása puffer 
alkalmazásával történik a puffer számításának módja eltérő 
attól függően, hogy a kiváltandó kölcsön moratórium alatt 
áll-e. 

Kelt:  __________________________ ,  20 ____ . év ___________________  hó _____ . nap  
 

Adóstárs II. aláírása Adóstárs III. aláírása

Egyéb Szereplő III. aláírása Egyéb Szereplő IV. aláírása 
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Tájékoztató 

a Központi Hitelinformációs Rendszerről 

természetes személy ügyfelek részére 

Alapfogalmak 

A Központi Hitelinformációs 
Rendszer célja 

Az Országgyűlés 2011-ben fogadta el a központi hitelinformációs rendszerről szóló 
2011. évi CXXII. törvényt. Az ezen rendszerben nyilvántartott adatok kezelésének 
célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés 
feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az 
adósok és a referenciaadat-szolgáltatók (lásd Alapfogalmak: referenciaadat- 
szolgáltatók) biztonságának érdekében. A központi hitelinformációs rendszer a hitelt 
felvevők hitelképességének megalapozottabb megítélése mellett a túlzott mértékű 
lakossági eladósodás csökkentését is szolgálja. 

A Központi Hitelinformációs 
Rendszer szereplői 

A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) szereplői elsősorban a következők: 
- a nyilvántartott személy, azaz az ügyfél (magánszemély, vállalkozás), 
- a Központi Hitelinformációs Rendszer, mint adatbázis kezelője, 

üzemeltetője, BISZ Központi Hitelinformációs Zrt. 
- a referenciaadat-szolgáltatók azok, akinek adatszolgáltatási kötelezettségük 

áll fenn és jogosultak a Központi Hitelinformációs Rendszerből történő 
lekérdezésre hitelezési kockázat felmérésekor 

- Családi Csődvédelmi Szolgálat  

A Központi Hitelinformációs 
Rendszert kezelő pénzügyi 
vállalkozás 

A Központi Hitelinformációs Rendszer kezelője a BISZ Központi Hitelinformációs 
Zrt. 

Nyilvántartott személy Nyilvántartott személy az a természetes személy vagy vállalkozás, akinek/aminek a 
referenciaadatait a Központi Hitelinformációs Rendszert kezelő pénzügyi 
vállalkozás kezeli. 

Referenciaadat Referenciaadat bármely olyan adat, ideértve a nyilvántartott személy 
személyazonosító adatait is, amelyet a Központi KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás 
törvény alapján kezelhet. 

Referenciaadat-szolgáltató Referenciaadat-szolgáltató a KHR részére referenciaadatot szolgáltató, törvényben 
meghatározott vállalkozás (pl. pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, a 
befektetési hitelt nyújtó hitelintézet, befektetési vállalkozás, befektetési alap, 
befektetési alapkezelő, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, 
magánnyugdíjpénztár, biztosító, a természetes személyek adósságrendezéséről 
szóló 2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezési eljárásokban eljáró Családi 
Csődvédelmi Szolgálat, a Diákhitel Központ Zrt, valamint a határon átnyúló 
szolgáltatást végző, az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező 
hitelező, ha a KHR-hez csatlakozott). 
A jelen esetben a referenciaadat-szolgáltató a CIB Bank Zrt. (www.cib.hu, 1024 
Budapest, Petrezselyem utca 2-8.).

A referenciaadatok átadás a 
Központi Hitelinformációs 
Rendszert kezelő pénzügyi 
vállalkozás részére 

A referenciaadat-szolgáltató az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés (így 
például a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés) megkötését követően 
írásban átadja a KHR részére a nyilvántartott személynek a központi 
hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben meghatározott 
adatait. 

A Központi Hitelinformációs 
Rendszerben kezelt adatok 
felhasználhatósága 

A KHR által kezelt adatokat csak a törvényben meghatározott célra lehet 
felhasználni. 
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Kiegészítő tájékoztató 

Az adatkezelés célja, 
jogalapja, 
időtartama 

A személyes adatok CIB Bank Zrt. általi, a Központi Hitelinformációs Rendszerhez 
kapcsolódó kezelésének célját, az adatkezelés jogalapját és időtartamát - az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
2016/679/EU rendeletében foglaltakra figyelemmel - az alábbi táblázat foglalja 
össze: 

Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama 

a hitelképesség megalapozottabb 
megítélése, valamint a felelős 
hitelezés feltételei teljesítésének és 
a hitelezési kockázat 
csökkentésének az adósok és a 
referenciaadat-szolgáltatók 
biztonságának előmozdítása a 
Központi Hitelinformációs rendszer 
révén 

az adatkezelés a CIB Bank Zrt.-re 
mint referenciaadat-szolgáltatóra a 
központi hitelinformációs rendszerről 
szóló 2011. évi CXXII. törvényben 
rögzített kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges 

lásd a Magyar Nemzeti Bank 
tájékoztatójának 3.1. és 3.2. pontját 

A személyes adatok 
eltérő célra történő 
kezelése 

Ha a CIB Bank Zrt. az Ön személyes adatain a gyűjtésük fentiekben meghatározott 
céljától eltérő – nem jogszabályi előírásból fakadó - célból további adatkezelést kíván 
végezni, akkor a CIB Bank Zrt. megvizsgálja, hogy az eltérő célú adatkezelés 
összeegyeztethető-e azzal a céllal, amelyből a személyes adatok eredetileg gyűjtésre 
kerültek. A CIB Bank Zrt. a személyes adatokat a gyűjtésük eredeti céljától eltérő célból 
kívánja kezelni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt erről az eltérő célról 
és minden egyéb szükséges tudnivalóról. 

A nyilvántartott személy 
jogai 

Ön mint a KHR-ben nyilvántartott személy 
(i) a CIB Bank Zrt.-nél, illetve bármely referenciaadat-szolgáltatónál tájékoztatást kérhet 
arról, hogy milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely referenciaadat-
szolgáltató adta át. A KHR-ben nyilvántartott saját adatait, valamint az arról szóló 
információt, hogy ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezen adatokhoz, korlátozás 
nélkül megismerheti, ezért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel, 
(ii) kérheti, hogy adatait a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony 
megszűnését követően is – legfeljebb öt évig - kezelje (lásd a magyar Nemzeti Bank 
tájékoztatójának 3.1. pontját), 
(iii) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy a CIB Bank Zrt. a szerződés megkötését 
megelőzően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozástól átvegye a központi hitelinformációs 
rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben meghatározott adatokat, s e 
hozzájárulását bármikor visszavonhatja, 
(iv) kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére 
történt átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése 
ellen, és kérheti a referenciaadat-helyesbítését, illetve törlését, 
(v) a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen keresetet 
indíthat referenciaadatainak jogellenes átadása és kezelése miatt, illetőleg azok 
helyesbítése vagy törlése céljából, 
(vi) élhet az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával 
(lásd a Magyar Nemzeti Bank tájékoztatójának 6. pontját). 

Az adatvédelmi 
tisztviselő 

A CIB Bank Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége: CIB Bank Zrt. 
Adatvédelem, 1024-Budapest, Petrezselyem u. 2-8. Telefon: (06-1) 423-1112, 
adatvedelem@cib.hu 
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KHR NYILATKOZAT  

Az alábbi nyilatkozati részt a Adóstárs II. szereplőnek kell kitöltenie és aláírnia! 

A Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) nyilvántartott személy referenciaadatainak az adatokat 

feltöltőn kívüli referenciaadat-szolgáltató általi átvételének lehetősége, valamint adatkezelés határideje 

tárgyában 

Alulírott 

Teljes név: Születéskori név: 

Anyja neve: 
Születési hely; születési idő: 

……………………..,   └─┘└─┘└─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘. 

Kijelentem, hogy az adatok átvételéhez történő hozzájárulás vagy a hozzájárulás elutasítása tárgyában hozott 
döntésemet a részemre nyújtott egyértelmű és részletes tájékoztatás alapján hoztam meg. 

Hozzájárulásom esetén kijelentem, hogy az adatok átvételéhez adott hozzájárulásom önkéntes, konkrét, 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű nyilatkozat. 

Tudomással bírok arról, hogy 
- nyilatkozatom vonatkozik valamennyi adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésre, 
- ha az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződések vonatkozásában nyilatkozatom tartalmán a későbbiekben 

változtatok, és hozzájárulásomat visszavonom vagy megadom, úgy minden esetben a legkésőbb keletkezett 
írásbeli nyilatkozatom lesz irányadó minden adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésre. 

Kijelentem az alábbi hatályba lépési feltétellel, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a CIB Bank Zrt. felé benyújtott jelen 
kölcsönigénylésem kapcsán referencia adatokat a KHR-be feltöltő referenciaadat-szolgáltatón kívüli más 
referenciaadat-szolgáltatók a KHR-ből átvegyék. Ezen nyilatkozat hatályba lépési feltétele a jelen kölcsönigénylésem 
alapján létrejött kölcsönszerződés aláírásának a dátuma. 

IGEN NEM 

Kijelentem az alábbi hatályba lépési feltétellel, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a CIB Bank Zrt. felé benyújtott jelen 
kölcsönigénylésem alapján létrejött kölcsönszerződésem kapcsán a KHR-be továbbítandó „pozitív listás” 
referenciaadataimat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony megszűnését követő öt évig 
kezelje. Ezen nyilatkozat hatályba lépési feltétele a jelen kölcsönigénylésem alapján létrejött kölcsönszerződés 
aláírásának a dátuma.  

IGEN NEM 

Kijelentem, hogy a Központi Hitelinformációs Rendszerrel (KHR) kapcsolatban egyértelmű és részletes tájékoztatást 
kaptam, amelyet megértettem és tudomásul vettem. A tájékoztatás kiterjedt a KHR-re irányadó szabályokra, a 
nyilvántartás céljára, az engem mint nyilvántartott személyt megillető jogokra, továbbá arra, hogy a KHR által kezelt 
adatokat csak a törvényben meghatározott célra lehet felhasználni, illetve hogy adataim a központi hitelinformációs 
rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben meghatározottak szerint átadásra kerülnek a KHR-t kezelő pénzügyi 
vállalkozás részére.  

Tudomással bírok arról, hogy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a CIB Bank Zrt-től mint referenciaadat-
szolgáltatótól a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben meghatározottak szerint kapott 
referenciaadatokat a szerződéses jogviszony megszűnését követően egy munkanapon belül véglegesen és vissza 
nem állítható módon törli. Tájékoztatást kaptam arról is, hogy adataimat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás 
kérésemre a szerződéses jogviszony megszűnését követően is kezelheti. A szerződés megkötésekor vagy a 
szerződés fennállása során - a CIB Bank Zrt. mint referenciaadat-szolgáltató útján - írásban kérhetem a KHR-t kezelő 
pénzügyi vállalkozástól, hogy adataimat a szerződéses jogviszony megszűnését követő legfeljebb öt évig kezelje. 
Ismert előttem, hogy a jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez való hozzájárulásom a szerződéses 
jogviszony megszűnéséig a CIB Bank Zrt. mint referenciaadat-szolgáltató útján, azt követően a KHR-t kezelő pénzügyi 
vállalkozásnál közvetlenül, írásban bármikor visszavonható. 

 Kelt:  __________________________ , 20 ____ . év ___________________  hó _____ . nap 

Aláírás: 
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KHR NYILATKOZAT  

Az alábbi nyilatkozati részt a Adóstárs III. szereplőnek kell kitöltenie és aláírnia! 

A Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) nyilvántartott személy referenciaadatainak az adatokat 

feltöltőn kívüli referenciaadat-szolgáltató általi átvételének lehetősége, valamint adatkezelés határideje 

tárgyában 

Alulírott 

Teljes név: Születéskori név: 

Anyja neve: 
Születési hely; születési idő: 

……………………..,   └─┘└─┘└─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘. 

Kijelentem, hogy az adatok átvételéhez történő hozzájárulás vagy a hozzájárulás elutasítása tárgyában hozott 
döntésemet a részemre nyújtott egyértelmű és részletes tájékoztatás alapján hoztam meg. 

Hozzájárulásom esetén kijelentem, hogy az adatok átvételéhez adott hozzájárulásom önkéntes, konkrét, 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű nyilatkozat. 

Tudomással bírok arról, hogy 
- nyilatkozatom vonatkozik valamennyi adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésre, 
- ha az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződések vonatkozásában nyilatkozatom tartalmán a későbbiekben 

változtatok, és hozzájárulásomat visszavonom vagy megadom, úgy minden esetben a legkésőbb keletkezett 
írásbeli nyilatkozatom lesz irányadó minden adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésre. 

Kijelentem az alábbi hatályba lépési feltétellel, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a CIB Bank Zrt. felé benyújtott jelen 
kölcsönigénylésem kapcsán referencia adatokat a KHR-be feltöltő referenciaadat-szolgáltatón kívüli más 
referenciaadat-szolgáltatók a KHR-ből átvegyék. Ezen nyilatkozat hatályba lépési feltétele a jelen kölcsönigénylésem 
alapján létrejött kölcsönszerződés aláírásának a dátuma. 

IGEN NEM 

Kijelentem az alábbi hatályba lépési feltétellel, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a CIB Bank Zrt. felé benyújtott jelen 
kölcsönigénylésem alapján létrejött kölcsönszerződésem kapcsán a KHR-be továbbítandó „pozitív listás” 
referenciaadataimat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony megszűnését követő öt évig 
kezelje. Ezen nyilatkozat hatályba lépési feltétele a jelen kölcsönigénylésem alapján létrejött kölcsönszerződés 
aláírásának a dátuma.  

IGEN NEM 

Kijelentem, hogy a Központi Hitelinformációs Rendszerrel (KHR) kapcsolatban egyértelmű és részletes tájékoztatást 
kaptam, amelyet megértettem és tudomásul vettem. A tájékoztatás kiterjedt a KHR-re irányadó szabályokra, a 
nyilvántartás céljára, az engem mint nyilvántartott személyt megillető jogokra, továbbá arra, hogy a KHR által kezelt 
adatokat csak a törvényben meghatározott célra lehet felhasználni, illetve hogy adataim a központi hitelinformációs 
rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben meghatározottak szerint átadásra kerülnek a KHR-t kezelő pénzügyi 
vállalkozás részére.  

Tudomással bírok arról, hogy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a CIB Bank Zrt-től mint referenciaadat-
szolgáltatótól a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben meghatározottak szerint kapott 
referenciaadatokat a szerződéses jogviszony megszűnését követően egy munkanapon belül véglegesen és vissza 
nem állítható módon törli. Tájékoztatást kaptam arról is, hogy adataimat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás 
kérésemre a szerződéses jogviszony megszűnését követően is kezelheti. A szerződés megkötésekor vagy a 
szerződés fennállása során - a CIB Bank Zrt. mint referenciaadat-szolgáltató útján - írásban kérhetem a KHR-t kezelő 
pénzügyi vállalkozástól, hogy adataimat a szerződéses jogviszony megszűnését követő legfeljebb öt évig kezelje. 
Ismert előttem, hogy a jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez való hozzájárulásom a szerződéses 
jogviszony megszűnéséig a CIB Bank Zrt. mint referenciaadat-szolgáltató útján, azt követően a KHR-t kezelő pénzügyi 
vállalkozásnál közvetlenül, írásban bármikor visszavonható. 

 Kelt:  __________________________ , 20 ____ . év ___________________  hó _____ . nap 

Aláírás: 
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CIB Bank Zrt. H-1024 Budapest, Petrezselyem utca 2–8. Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004

Az alábbi meghatalmazás kizárólag Pénzügyi Közvetítő közbenjárása esetén, az (Fő)Adósnak kell kitöltenie és 

aláírnia! 

PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ M EGHATALM AZÁSA  

Alulírott 

Teljes név: Születéskori név: 

Anyja neve: 
Születési hely / születési idő: 

………………………..,   └─┘└─┘└─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘. 

meghatalmazom a 

Pénzügyi közvetítőt (neve): 
Székhelye: 

képviseletében eljáró 

Közvetítést végző (neve): 

azzal, hogy a Bank és a Közvetítő között létrejött együttműködési megállapodás alapján részt vegyen a pénzügyi 

szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének és folyósításának elősegítésében. 

Alulírott jelen meghatalmazás megadásával önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a lent megadott 

személyes adataimat a CIB Bank Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban levő Közvetítő, és a Közvetítővel szerződéses 

kapcsolatban álló Közvetítői Alvállalkozó a CIB Bank Zrt. (1024 Budapest Petrezselyem utca 2-8.) részére továbbítsa 

az általam igényelni kívánt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének és folyósításának elősegítése 

érdekében.  

A jelen meghatalmazás alapján a Közvetítő, illetve a Közvetítő képviseletében eljáró Közvetítői Alvállalkozó a 

nevemben, helyettem és érdekemben eljárhat a pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítése 

során, a folyósítás megtörténtéig, személyes, és banktitoknak minősülő adataimat az igénylésem teljesítése, illetve a 

pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése és a kölcsönösszeg folyósítása érdekében kezelheti, illetve a 

CIB Bank Zrt. részére továbbíthatja (a folyósításra vonatkozó adatokat, információkat és dokumentumokat a Közvetítő, 

illetve a Közvetítő képviseletében eljáró Közvetítői Alvállalkozó az erre vonatkozó kérésem esetén továbbítja a CIB Bank 

Zrt. részére). 

Tudomással bírok arról, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló (2013. évi CCXXXVII. törvény 

(Hpt.) vonatkozó rendelkezése alapján a CIB Bank Zrt. a jelen meghatalmazás aláírásával az általam igényelni kívánt  

vonatkozó termékigénylésem státuszáról (elfogadott, hiánypótlásra vár, elutasított), valamint a pénzügyi szolgáltatásra 

vonatkozó szerződés megkötéséhez és a kölcsönösszeg folyósításához szükséges adatokról, információkról, 

dokumentumokról a Közvetítőt, mint vele szerződéses kapcsolatban levő közvetítőt, és a Közvetítővel szerződéses 

kapcsolatban álló Közvetítői Alvállalkozót tájékoztatja, továbbá a Közvetítő és a Közvetítői Alvállalkozó a 

termékigénylésem státuszáról részemre a CIB Bank Zrt.-től kapott információk alapján kérésemre tájékoztatást ad.  

Jelen meghatalmazás visszavonásig érvényes. 

Kelt:  __________________________ , 20 ____ . év ___________________  hó _____ . nap 

Aláírás: 

ÁLTALÁNOS NYILATKOZATOK ADATLAP  1/1. OLDAL D 



CIB Bank Zrt. H-1024 Budapest, Petrezselyem utca 2–8. Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004

Az alábbi nyilatkozatot kizárólag Pénzügyi Közvetítő közbenjárása esetén (Fő)Adósnak és Adóstárs(ak)nak 

külön kell kitöltenie és alá írnia! 

NYILATKOZAT 

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓ RENDSZERBŐL ÁTVETT ADATOK MEGISMERTETÉSÉRŐL  

Alulírott 

Teljes név: Születéskori név: 

Anyja neve: Születési hely / születési idő:  

………………………..,   └─┘└─┘└─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘. 

Állandó lakcíme: 

Irányítószám: Település: utca, házszám, épület, emelet, ajtószám: 

jelen felhatalmazás aláírásával a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII törvény 

161.§ (1) bekezdése a) pontja alapján felhatalmazom a CIB Bank Zrt.-t (1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8.; 

nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszáma: 01-10–041004; adószám: 10136915-4-44) (a 

továbbiakban: Bank), hogy a Bankkal kötendő ingatlanfedezetes kölcsönszerződésem megkötésének elősegítése 

érdekében tájékoztatást adjon a központi hitelinformációs rendszerből átvett adatokról, valamint átadja ezen 

adatokat a  

Pénzügyi közvetítő (neve): Székhelye: 

Közvetítést végző (neve): 

(a továbbiakban: a Közvetítő) részére. 

Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes. 

Kelt:   __________________________ ,  20 ____ . év ___________________  hó _____ . nap 

Aláírás: 
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CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY (CSOK) / ADÓ – VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS 
Tájékoztatjuk, hogy a Családi otthonteremtési kedvezmény/ Adó – visszatérítési támogatás Magyarország 

Kormánya által nyújtott támogatás! 

A Támogatás Adatlap, az Igénylő(k) Adatlappal, illetve az Ingatlan Adatlappal együtt töltendő.  

 (Igénylő I. tölti ki): 
LAKÁSCÉLOK 17/2016. (II. 10.) Korm. Rendelet LAKÁSCÉLOK  16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 

 Használt lakás vásárlás 
 Bővítés – egyösszegű    
 Bővítés – szakaszos,   � 2   � 3   � 4  részletben  

 Új lakás vásárlása 
 Új lakás építése – egyösszegű  
  Új lakás építése – szakaszos, �  2     3     4 részletben 

IGÉNYELT CSOK KEDVEZMÉNY ÖSSZEGE: HUF 

Adó-visszatérítési támogatást  igénylek:   IGEN   NEM 

Adó-visszatérítési támogatás igénylése esetén töltendő: 
Az Adó-visszatérítési támogatást 

 kizárólag 5 % ÁFA tartalmú 
 kizárólag 27 % ÁFA tartalmú  

 építkezés helyéül szolgáló építési telek vételáról szóló 
 építési bekerülési költség megfizetéséról szóló számla alapján veszem igénybe 

IGÉNYELT ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS  ÖSSZEGE:  HUF 

Amennyiben rendelkezem CIB Bankszámlával: 
A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSÁNAK HELYE:       Igénylő I. számlája  Igénylő II. számlája 

Amennyiben NEM rendelkezem CIB Banknál bankszámlával: 

1. Kinek a számlája
lesz?

 Igénylő I. 
 Igénylő II. 

2. Az alábbi számlacsomag megnyitását kérem:

 CIB ECO Bankszámla 
 CIB Classic Magánszámla 
 CIB ECO Plusz Bankszámla 
 CIB Alapszámla 
CIB Classic magánszámlához kapcsolódó „JZH NULLÁS” havi számlavezetési 
díjkedvezményes számla (Kizárólag hitellel együtt történő igénylés esetén 
választható) 

Kapcsolódó támogatások, hitelek: 

Önkormányzati hitel / támogatás CIB Bank Zrt. által nyújtott lakáskölcsön

CIB Otthonteremtési Kamattámogatott hitel Munkáltatói hitel / támogatás 

Egyéb (megnevezése kötelező!): 
………….…….….……….. 

 Amennyiben kizárólag Adó-visszatérítési támogatást igényel nem kell tölteni az alábbi Gyermek(ek) 
adatokat!  
Vállalt gyermek(ek)re vonatkozó 
kedvezményt igénylek:    Igen  Nem 

Igénybevétel esetén hány gyermekre vonatkozóan: 
……..…. 
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12. hetet betöltött magzat(ok)ra vonatkozó
kedvezményt igénylek:  Igen  Nem 

Magzat(ok) száma: ……….. 
A várandósság 12. hete betöltésének napja: 

………………. 

Szülés várható időpontja: ………………………… 

Meglévő gyerekre vonatkozóan 
kedvezményt igénylek: 

 Igen  Nem Meglévő gyerekek száma:         fő 
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Igénylő I. és Igénylő II. tölti ki: (Minden esetben töltendő!)

Adóazonosító jele (Igénylő I.)

Adóazonosító jele (Igénylő II
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GYERMEK(EK) ADATAI 

Gyerek I. Gyerek II. Gyerek III. Gyerek IV. 
Teljes név: 
Születési név: 
Anyja születési 
neve: 
Születési helye: 
Születési ideje: 
Személyi 
azonosító száma:
Adóazonosító jele: 
Értesítési cím: 
(Amennyiben eltér 
az állandó 
lakcímtől)

A gyermek … 

 igénylők közös 
gyermeke 

 az Igénylő I. 
gyermeke 

 az Igénylő II. 
gyermeke 

 igénylők közös 
gyermeke 

 az Igénylő I. 
gyermeke 

 az Igénylő II. 
gyermeke 

 igénylők közös 
gyermeke 

 az Igénylő I. 
gyermeke 

 az Igénylő II. 
gyermeke 

 igénylők közös 
gyermeke 

 az Igénylő I. 
gyermeke 

 az Igénylő II. 
gyermeke 

Gyermek 
jogállása: 

 Vér szerinti 
 Örökbe fogadott 
 Gyámság alatt lévő 

 Vér szerinti 
 Örökbe fogadott 
 Gyámság alatt lévő 

 Vér szerinti 
 Örökbe fogadott 
 Gyámság alatt lévő 

 Vér szerinti 
 Örökbe fogadott 
 Gyámság alatt lévő 

Örökbefogadott/ 
gyámság alatt álló
gyermek esetén 
töltendő sor: 

Döntés időpontja: Döntés időpontja: Döntés időpontja: 

Hatóság 
megnevezése: 

Hatóság 
megnevezése: 

Hatóság 
megnevezése: 

Hatóság 
megnevezése: 

Kiskorú gyermek 
elhelyezése 
esetén töltendő 
sor: 

Döntés időpontja: Döntés időpontja: Döntés időpontja: 

Hatóság 
megnevezése: 

Hatóság 
megnevezése: 

Hatóság 
megnevezése: 

Hatóság 
megnevezése: 

A gyermek az 
Igénylő(k) által 
eltartott személy, 
akivel közös 
háztartásban él? 

 Igen   Nem  Igen   Nem  Igen   Nem  Igen   Nem 

A kérelem 
benyújtását 
megelőzően már 
vett igénybe vissza 
nem térítendő 
támogatást/ 
kedvezményt? 
(korábbi szocpol, 
félszocpol, 
megelőlegező 
kölcsön, CSOK)  

 Igen   Nem  Igen   Nem  Igen   Nem  Igen   Nem 
Összege: Összege: Összege: Összege: 

……………………… HUF ……………………… HUF ……………………… HUF ……………………… HUF 

Szerződés kelte: Szerződés kelte: Szerződés kelte: 

└─┘└─┘└─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘. 

Szerződés kelte: 

└─┘└─┘└─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘. └─┘└─┘└─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘. └─┘└─┘└─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘. 
Támogatást nyújtó 
hitelintézet: 

Támogatást nyújtó 
hitelintézet:

Támogatást nyújtó 
hitelintézet:
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Döntés időpontja: 

Döntés időpontja: 

Támogatást nyújtó 
hitelintézet: 

Érintett ingatlan 
(település, hrsz): 

Érintett ingatlan 
(település, hrsz): 

Érintett ingatlan 
(település, hrsz): 

Érintett ingatlan 
(település, hrsz): 

Visszafizetésre került? Visszafizetésre került? Visszafizetésre került? Visszafizetésre került? 
 Igen   Nem  Igen   Nem  Igen   Nem  Igen   Nem 
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A fenti gyermek(ek) mindegyike 25 évét még be nem töltött, vagy a 25. életévét már betöltött, 
megváltozott munkaképességű személy.

 Igénylő I. tölti ki: (Amennyiben kizárólag Adó-visszatérítési támogatást igényel nem kell tölteni az alábbi adatokat!) 

A fenti gyermek(ek) esetén utólagosan igényelt 

támogatás/kedvezmény esetén a kamattámogatott kölcsön után az 

adós terhére elszámolt kamatoknak a kedvezményre jutó, az utólagos 

támogatással folyósításával egyidejűleg jóváírt összege: 

 Gyerek I.     …….…………..   HUF 

 Gyerek II.    ……….………..   HUF 

 Gyerek III.   …….…………..   HUF 

 Gyerek IV.   …….…………..   HUF 

 Igénylő I. és Igénylő II. tölti ki: (Minden esetben töltendő!)

Szereplő(k): Igénylő I. Igénylő II. 

Családi állapotra vonatkozó nyilatkozatok: 

Amennyiben Igénylő I. és Igénylő II. házasok: 

Támogatást/ Kedvezményt Igénylő I és Igénylő II., büntetőjogi felelősségünk tudatában 
kijelentjük, hogy egymással házasságban élünk és közös háztartásban élünk. 

Házasságkötésünk helye:  .……………………..……………………… 

Amennyiben Igénylő I. és Igénylő II. élettársak: 

Támogatást/ Kedvezményt Igénylő I. és Igénylő II. büntetőjogi felelősség vállalásával 
nyilatkozunk, hogy közös háztartásban élünk, az együttélés időtartama az igénylés 
benyújtásakor:…..…..…. év ……hó 

Amennyiben Igénylő I. egyedülálló: (egyedülálló az személy, aki az Adatlapon családi 
állapotnál a következők közül bármelyiket jelölte: egyedülálló, elvált, özvegy) 

 Igénylő I, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a támogatást / 
kedvezményt egyedül igénylem. 

 Jelölje azt az egyet, amelyik Önre vonatkozik: (Minden esetben 
töltendő!) 

Jogosultságra vonatkozó feltételek: Szereplő(k): Igénylő I. Igénylő II. 

Nagykorú magyar állampolgár vagyok 

Olyan nagykorú személy vagyok, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján 
magyar állampolgárnak kell tekinteni 

Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó nagykorú személy vagyok, aki a szabad 
mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén 
gyakorolja 

Harmadik országbeli nagykorú állampolgár vagyok és a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy 
letelepedett jogállással rendelkezem 

Nagykorú hontalan vagyok és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak elismertek 

Olyan nagykorú, nem magyar állampolgár vagyok, akinél fennáll három hónapot meghaladó 
tartózkodási jogosultság és Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezem 

A fentiek közül egyik feltétel sem vonatkozik rám 

Igénybevétel esetén büntetőjogi felelősség vállalásával NYILATKOZOM, hogy a fenti velem 
együtt költöző gyermek(ek) / a fenti vállalt gyermek(ek) után kívánom a kedvezményt igénybe 
venni: 

Igénylő I. 

Igénylő II. 
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 Igénylő I. és Igénylő II. tölti ki: (Minden esetben töltendő!) 

5. Minden esetben – lakáscél igazolása: Szereplő(k): Igénylő I. Igénylő II. 

Büntetőjogi felelősség vállalásával NYILATKOZOM, hogy az Ingatlan vásárlásához vagy 

építéséhez korábban igényeltem az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. 

cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 

1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű (de minimis) illetve ezen jogcímtől 

eltérő jogcímen az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 

eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. 

pontja szerinti állami támogatást 

Igen Igen 

Nem Nem 

Büntetőjogi felelősség vállalásával NYILATKOZOM, hogy a Magyar Állam javára bejegyzett 

elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt a kedvezményből vásárolt vagy épített Ingatlant 

a) a legalább többségi tulajdonomban álló gazdasági társaság - ide nem értve a

részvénytársaságot -, illetve

b) az általam folytatott egyéni vállalkozói tevékenységet

székhelyeként a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába be kívánom 

jelenteni. Tudomásom van arról, hogy erre csak akkor vagyok jogosult, ha az előző bekezdés 

szerinti, de minimis támogatást nem vettem igénybe.  

Igen Igen 

Nem Nem 

Büntetőjogi felelősség vállalásával NYILATKOZOM, hogy a Magyar Állam javára bejegyzett 

elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt a kedvezményből vásárolt vagy épített lakáshoz 

tartozó földrészletet, illetve az azon álló melléképítményt saját gazdasági tevékenységem céljára 

kívánom hasznosítani (ide nem értve annak bérbe vagy haszonbérbe adását)  

Igen Igen 

Nem Nem 

Kelt: _____________________,   20_____. év  ______________hó__________ nap 

 Alulírottak kijelentjük, hogy a nyilatkozattevő a fenti nyilatkozatot előttünk, mint tanúk előtt írta alá. 

Név 
Lakóhely, ennek hiányában 

tartózkodási hely/ Munkáltató 
címe* 

Azonosító okmány száma és 
típusa** 

Aláírás 

1. Személyi igazolvány/ Vezetői 
engedély/ Útlevél **:  

2. Személyi igazolvány/ Vezetői 
engedély/ Útlevél **:  

* A megfelelő aláhúzandó! Amennyiben a tanú a pénzügyi intézmény munkavállalója, abban az esetben a lakóhely
vagy tartózkodási hely helyett a munkáltató címe is feltüntetésre kerülhet. 

**Amennyiben a tanú a pénzügyi intézmény munkavállalója és a munkáltató címe került feltüntetésre csak abban az 
esetben töltendő, a típus aláhúzandó! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a támogatás megállapítása során a) a meglévő gyermeket, b) a 12. hetet betöltött magzatot, valamint 

c) a vállalt gyermekeket együttesen kell figyelembe venni.

Tájékoztatjuk, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény legmagasabb összege 17/2016. (II. 10.) Korm. Rendelet 

alapján:  

a) egy gyermek esetén 600 000 Ft, 

b) két gyermek esetén 1 430 000 Ft, 

c) három gyermek esetén 2 200 000 Ft, 

d) négy vagy annál több gyermek esetén     2 750 000 Ft. 

Tájékoztatjuk, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény legmagasabb összege 16/2016. (II. 10.) Korm. Rendelet 

alapján 

a) egy gyermek esetén 600 000 Ft, 

b) két gyermek esetén 2 600 000 Ft, 

c) három vagy több gyermek esetén 10 000 000 Ft. 

Igénylő I. aláírása   Igénylő II. aláírása 
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CIB OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT HITEL 
Tájékoztatjuk, hogy a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által

nyújtott támogatás! 

Az OTK Hitel Adatlap az Igénylő(k) Adatlappal, Támogatás Adatlappal, illetve az Ingatlan Adatlappal együtt
fogadható el. 

 (Igénylő I. tölti ki): 

LAKÁSCÉLOK 17/2016. (II. 10.) Korm. Rendelet LAKÁSCÉLOK  16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 

 Használt lakás vásárlás 

 Bővítés egyösszegű 

 Bővítés szakaszos    2    3    4 részletben 

Új lakás vásárlása 

Új lakás építése – egyösszegű 

 2 3 4 részletben 

IGÉNYELT KÖLCSÖN ÖSSZEGE:  

(maximum: két gyermek esetén 10.000.000,- Ft, három vagy több gyermek 
esetén a 15.000.000,- Ft.) 

FUTAMIDŐ: 

(minimum 60 hónap, maximum

300 hónap) 

└─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘
  HUF  

└─┘└─┘└─┘  HÓNAP 

Minden esetben a törlesztési nap egységesen és kizárólag minden hónap 5. napja lehet

Igénylő I. visszafizetési védelem szolgáltatást 
igényel?  

 Igen,     Teljes csomagot      Alap csomagot 

 Nem 

Az Igénylő I. részére igényelt visszafizetési védelem szolgáltatást az Igénylő II-re is kiterjeszti?   Igen   Nem 

Kizárólag abban az esetben töltendő, ha a kapcsolódó hitelként nem igényelt párhuzamos CIB Bank Zrt által

nyújtott lakáskölcsönt.  

A HITEL FOLYÓSÍTÁSÁNAK ÉS TÖRLESZTÉSÉNEK HELYE: 

 Igénylő I.   Igénylő II.   Nem támogatott Adóstárs  SZÁMLÁJA 

OTK HITEL ADATLAP 11/1. OLDALF 

Új lakás építése – szakaszos 
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Igénylő I. Igénylő II. 

Ugyanezen lakáshitel cél megvalósítására jelen 

ingatlanfedezetes kölcsön igénylésemet megelőző 90 

napon belül vagy egyidejűleg az alábbi hitelek közül 

kölcsönszerződést kötöttem, vagy igényeltem: 

Ugyanezen lakáshitel cél megvalósítására jelen 

ingatlanfedezetes kölcsön igénylésemet megelőző 90 

napon belül vagy egyidejűleg az alábbi hitelek közül 

kölcsönszerződést kötöttem, vagy igényeltem: 

Hiteltartozás típusa: 

 Jelzáloghitel 

Hiteltartozás típusa: 

 Jelzáloghitel 

 Személyi kölcsön 

 Hitelkártya   

 Áruhitel   

 Lízing 

 Diákhitel 

 Folyószámla hitelkeret 

 Külföldi kölcsön 

 Önkormányzat kölcsön 

Munkáltatói kölcsön 

Egyéb:…………… 

 Személyi kölcsön 

 Hitelkártya   

 Áruhitel   

 Lízing 

 Diákhitel 

 Folyószámla hitelkeret 

 Külföldi kölcsön 

 Önkormányzat kölcsön 

Munkáltatói kölcsön 

Egyéb:…………… 

 Visszatérítendő támogatás (hazai vagy uniós 

költségvetési forrású) 

Törlesztő részlet/ hó: ………………..…………

 Visszatérítendő támogatás (hazai vagy uniós 
költségvetési forrású) 

Törlesztő részlet/ hó: ………………..………… 

Hiteltartozás típusa: 

 Jelzáloghitel 

Hiteltartozás típusa: 

 Jelzáloghitel 

 Személyi kölcsön 

 Hitelkártya   

 Áruhitel   

 Lízing 

 Diákhitel 

 Folyószámla hitelkeret 

 Külföldi kölcsön 

 Önkormányzat kölcsön 

Munkáltatói kölcsön 

Egyéb:…………… 

 Személyi kölcsön 

 Hitelkártya   

 Áruhitel   

 Lízing 

 Diákhitel 

 Folyószámla hitelkeret 

 Külföldi kölcsön 

 Önkormányzat kölcsön 

Munkáltatói kölcsön 

Egyéb:…………… 

OTK HITEL ADATLAP 11/2. OLDALF

 Visszatérítendő támogatás (hazai vagy uniós 
költségvetési forrású) 

Törlesztő részlet/ hó: ………………..…………

 Visszatérítendő támogatás (hazai vagy uniós 
költségvetési forrású) 

Törlesztő részlet/ hó: ………………..…………

Kelt:  __________________________ , 20 ____ . év ___________________  hó _____ . nap 

Igénylő I. aláírása Igénylő II. aláírása 

Alulírottak kijelentjük, hogy a nyilatkozattevő a fenti nyilatkozatot előttünk, mint tanúk előtt írta alá. 

Név 
Lakóhely, ennek 

hiányában tartózkodási 
hely/ Munkáltató címe* 

Azonosító okmány 
száma és típusa** 

Aláírás 

1. 
Személyi igazolvány/ 
Vezetői engedély/ 

 Útlevél **: 

2. 
Személyi igazolvány/ 
Vezetői engedély/ 

 Útlevél **: 

* A megfelelő aláhúzandó! Amennyiben a tanú a pénzügyi intézmény munkavállalója, abban az esetben a
lakóhely, vagy tartózkodási hely helyett a munkáltató címe is feltüntetésre kerülhet.

**Amennyiben a tanú a pénzügyi intézmény munkavállalója, és a munkáltató címe került feltüntetésre csak abban az 

esetben töltendő, a típus aláhúzandó 
CIB Bank Zrt. H-1024 Budapest, Petrezselyem utca 2–8. Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004



 Nem támogatott Adóstárs. tölti ki: (Minden esetben töltendő!) 

Adóazonosító jele 

Kizárólag abban az esetben töltendő, ha a kapcsolódó hitelként nem igényelt párhuzamos CIB Bank Zrt által

nyújtott lakáskölcsönt.

 (Nem támogatott Adóstárs tölti ki! )

Ugyanezen lakáshitel cél megvalósítására jelen ingatlanfedezetes kölcsön igénylésemet megelőző 90 napon belül vagy 
egyidejűleg az alábbi hitelek közül kölcsönszerződést kötöttem, vagy igényeltem

Hiteltartozás típusa: 

 Jelzáloghitel

 Személyi kölcsön 

 Hitelkártya   

 Áruhitel   

 Lízing 

 Diákhitel 

 Folyószámla hitelkeret 

 Külföldi kölcsön 

 Önkormányzat kölcsön 

Munkáltatói kölcsön 

Egyéb:…………… 

 Visszatérítendő támogatás (hazai vagy uniós költségvetési forrású) 

Törlesztő részlet/ hó: ………………..………… 

Kelt: __________________________ , 20 ____ . év ___________________  hó _____ . nap 

Nem támogatott Adóstárs aláírása 

Alulírottak kijelentjük, hogy a nyilatkozattevő a fenti nyilatkozatot előttünk, mint tanúk előtt írta alá. 

Név 
Lakóhely, ennek 

hiányában tartózkodási 
hely/ Munkáltató címe* 

Azonosító okmány száma 
és típusa** 

Aláírás 

1. Személyi igazolvány/ Vezetői 
engedély/ Útlevél **:  

2. Személyi igazolvány/ Vezetői 
engedély/ Útlevél **:  

* A megfelelő aláhúzandó! Amennyiben a tanú a pénzügyi intézmény munkavállalója, abban az esetben a
lakóhely vagy tartózkodási hely helyett a munkáltató címe is feltüntetésre kerülhet. ** Amennyiben a tanú a 
pénzügyi intézmény munkavállalója és a munkáltató címe került feltüntetésre csak abban az esetben töltendő, a 
típus aláhúzandó
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Tájékoztató 

a Központi Hitelinformációs Rendszerről 

természetes személy ügyfelek részére 

Alapfogalmak 

A Központi Hitelinformációs 
Rendszer célja 

Az Országgyűlés 2011-ben fogadta el a központi hitelinformációs rendszerről szóló 
2011. évi CXXII. törvényt. Az ezen rendszerben nyilvántartott adatok kezelésének 
célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés 
feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az 
adósok és a referenciaadat-szolgáltatók (lásd Alapfogalmak: referenciaadat- 
szolgáltatók) biztonságának érdekében. A központi hitelinformációs rendszer a hitelt 
felvevők hitelképességének megalapozottabb megítélése mellett a túlzott mértékű 
lakossági eladósodás csökkentését is szolgálja. 

A Központi Hitelinformációs 
Rendszer szereplői 

A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) szereplői elsősorban a következők: 
- a nyilvántartott személy, azaz az ügyfél (magánszemély, vállalkozás), 
- a Központi Hitelinformációs Rendszer, mint adatbázis kezelője, 

üzemeltetője, BISZ Központi Hitelinformációs Zrt. 
- a referenciaadat-szolgáltatók azok, akinek adatszolgáltatási kötelezettségük 

áll fenn és jogosultak a Központi Hitelinformációs Rendszerből történő 
lekérdezésre hitelezési kockázat felmérésekor 

- Családi Csődvédelmi Szolgálat  

A Központi Hitelinformációs 
Rendszert kezelő pénzügyi 
vállalkozás 

A Központi Hitelinformációs Rendszer kezelője a BISZ Központi Hitelinformációs 
Zrt. 

Nyilvántartott személy Nyilvántartott személy az a természetes személy vagy vállalkozás, akinek/aminek a 
referenciaadatait a Központi Hitelinformációs Rendszert kezelő pénzügyi 
vállalkozás kezeli. 

Referenciaadat Referenciaadat bármely olyan adat, ideértve a nyilvántartott személy 
személyazonosító adatait is, amelyet a Központi KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás 
törvény alapján kezelhet. 

Referenciaadat-szolgáltató Referenciaadat-szolgáltató a KHR részére referenciaadatot szolgáltató, törvényben 
meghatározott vállalkozás (pl. pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, a 
befektetési hitelt nyújtó hitelintézet, befektetési vállalkozás, befektetési alap, 
befektetési alapkezelő, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, 
magánnyugdíjpénztár, biztosító, a természetes személyek adósságrendezéséről 
szóló 2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezési eljárásokban eljáró Családi 
Csődvédelmi Szolgálat, a Diákhitel Központ Zrt, valamint a határon átnyúló 
szolgáltatást végző, az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező 
hitelező, ha a KHR-hez csatlakozott). 
A jelen esetben a referenciaadat-szolgáltató a CIB Bank Zrt. (www.cib.hu, 1024 
Budapest, Petrezselyem utca 2-8.).  

A referenciaadatok átadás a 
Központi Hitelinformációs 
Rendszert kezelő pénzügyi 
vállalkozás részére 

A referenciaadat-szolgáltató az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés (így 
például a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés) megkötését követően 
írásban átadja a KHR részére a nyilvántartott személynek a központi 
hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben meghatározott 
adatait. 

A Központi Hitelinformációs 
Rendszerben kezelt adatok 
felhasználhatósága 

A KHR által kezelt adatokat csak a törvényben meghatározott célra lehet 
felhasználni. 
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Kiegészítő tájékoztató 

Az adatkezelés célja, 
jogalapja, 
időtartama 

A személyes adatok CIB Bank Zrt. általi, a Központi Hitelinformációs Rendszerhez 
kapcsolódó kezelésének célját, az adatkezelés jogalapját és időtartamát - az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
2016/679/EU rendeletében foglaltakra figyelemmel - az alábbi táblázat foglalja 
össze: 

Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama 

a hitelképesség megalapozottabb 
megítélése, valamint a felelős 
hitelezés feltételei teljesítésének és 
a hitelezési kockázat 
csökkentésének az adósok és a 
referenciaadat-szolgáltatók 
biztonságának előmozdítása a 
Központi Hitelinformációs rendszer 
révén 

az adatkezelés a CIB Bank Zrt.-re 
mint referenciaadat-szolgáltatóra a 
központi hitelinformációs rendszerről 
szóló 2011. évi CXXII. törvényben 
rögzített kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges 

lásd a Magyar Nemzeti Bank 
tájékoztatójának 3.1. és 3.2. pontját 

A személyes adatok 
eltérő célra történő 
kezelése 

Ha a CIB Bank Zrt. az Ön személyes adatain a gyűjtésük fentiekben meghatározott 
céljától eltérő – nem jogszabályi előírásból fakadó - célból további adatkezelést kíván 
végezni, akkor a CIB Bank Zrt. megvizsgálja, hogy az eltérő célú adatkezelés 
összeegyeztethető-e azzal a céllal, amelyből a személyes adatok eredetileg gyűjtésre 
kerültek. A CIB Bank Zrt. a személyes adatokat a gyűjtésük eredeti céljától eltérő célból 
kívánja kezelni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt erről az eltérő célról 
és minden egyéb szükséges tudnivalóról. 

A nyilvántartott személy 
jogai 

Ön mint a KHR-ben nyilvántartott személy 
(i) a CIB Bank Zrt.-nél, illetve bármely referenciaadat-szolgáltatónál tájékoztatást kérhet 
arról, hogy milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely referenciaadat-
szolgáltató adta át. A KHR-ben nyilvántartott saját adatait, valamint az arról szóló 
információt, hogy ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezen adatokhoz, korlátozás 
nélkül megismerheti, ezért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel, 
(ii) kérheti, hogy adatait a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony 
megszűnését követően is – legfeljebb öt évig - kezelje (lásd a magyar Nemzeti Bank 
tájékoztatójának 3.1. pontját), 
(iii) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy a CIB Bank Zrt. a szerződés megkötését 
megelőzően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozástól átvegye a központi hitelinformációs 
rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben meghatározott adatokat, s e 
hozzájárulását bármikor visszavonhatja, 
(iv) kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére 
történt átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése 
ellen, és kérheti a referenciaadat-helyesbítését, illetve törlését, 
(v) a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen keresetet 
indíthat referenciaadatainak jogellenes átadása és kezelése miatt, illetőleg azok 
helyesbítése vagy törlése céljából, 
(vi) élhet az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával 
(lásd a Magyar Nemzeti Bank tájékoztatójának 6. pontját). 

Az adatvédelmi 
tisztviselő 

A CIB Bank Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége: CIB Bank Zrt. 
Adatvédelem, 1024-Budapest, Petrezselyem u. 2-8. Telefon: (06-1) 423-1112, 
adatvedelem@cib.hu 
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KHR NYILATKOZAT  

Az alábbi nyilatkozati részt az Igénylő I. szereplőnek kell kitöltenie és aláírnia! 

a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) nyilvántartott személy referenciaadatainak az adatokat 

feltöltőn kívüli referenciaadat-szolgáltató általi átvételének lehetősége, valamint adatkezelés határideje 

tárgyában 

Alulírott 

Teljes név: Születéskori név: 

Anyja neve: 
Születési hely; születési idő: 

……………………..,   └─┘└─┘└─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘. 

Kijelentem, hogy az adatok átvételéhez történő hozzájárulás vagy a hozzájárulás elutasítása tárgyában hozott 
döntésemet a részemre nyújtott egyértelmű és részletes tájékoztatás alapján hoztam meg. 

Hozzájárulásom esetén kijelentem, hogy az adatok átvételéhez adott hozzájárulásom önkéntes, konkrét, 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű nyilatkozat. 

Tudomással bírok arról, hogy 
- nyilatkozatom vonatkozik valamennyi adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésre,
- ha az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződések vonatkozásában nyilatkozatom tartalmán a későbbiekben

változtatok, és hozzájárulásomat visszavonom vagy megadom, úgy minden esetben a legkésőbb keletkezett
írásbeli nyilatkozatom lesz irányadó minden adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésre.

Kijelentem az alábbi hatályba lépési feltétellel, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a CIB Bank Zrt. felé benyújtott jelen 
kölcsönigénylésem kapcsán referencia adatokat a KHR-be feltöltő referenciaadat-szolgáltatón kívüli más 
referenciaadat-szolgáltatók a KHR-ből átvegyék. Ezen nyilatkozat hatályba lépési feltétele a jelen kölcsönigénylésem 
alapján létrejött kölcsönszerződés aláírásának a dátuma. 

IGEN NEM 

Kijelentem az alábbi hatályba lépési feltétellel, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a CIB Bank Zrt. felé benyújtott jelen 
kölcsönigénylésem alapján létrejött kölcsönszerződésem kapcsán a KHR-be továbbítandó „pozitív listás” 
referenciaadataimat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony megszűnését követő öt évig 
kezelje. Ezen nyilatkozat hatályba lépési feltétele a jelen kölcsönigénylésem alapján létrejött kölcsönszerződés 
aláírásának a dátuma.  

IGEN NEM 

Kijelentem, hogy a Központi Hitelinformációs Rendszerrel (KHR) kapcsolatban egyértelmű és részletes tájékoztatást 
kaptam, amelyet megértettem és tudomásul vettem. A tájékoztatás kiterjedt a KHR-re irányadó szabályokra, a 
nyilvántartás céljára, az engem mint nyilvántartott személyt megillető jogokra, továbbá arra, hogy a KHR által kezelt 
adatokat csak a törvényben meghatározott célra lehet felhasználni, illetve hogy adataim a központi hitelinformációs 
rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben meghatározottak szerint átadásra kerülnek a KHR-t kezelő pénzügyi 
vállalkozás részére.  

Tudomással bírok arról, hogy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a CIB Bank Zrt-től mint referenciaadat-
szolgáltatótól a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben meghatározottak szerint kapott 
referenciaadatokat a szerződéses jogviszony megszűnését követően egy munkanapon belül véglegesen és vissza 
nem állítható módon törli. Tájékoztatást kaptam arról is, hogy adataimat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás 
kérésemre a szerződéses jogviszony megszűnését követően is kezelheti. A szerződés megkötésekor vagy a 
szerződés fennállása során - a CIB Bank Zrt. mint referenciaadat-szolgáltató útján - írásban kérhetem a KHR-t kezelő 
pénzügyi vállalkozástól, hogy adataimat a szerződéses jogviszony megszűnését követő legfeljebb öt évig kezelje. 
Ismert előttem, hogy a jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez való hozzájárulásom a szerződéses 
jogviszony megszűnéséig a CIB Bank Zrt. mint referenciaadat-szolgáltató útján, azt követően a KHR-t kezelő pénzügyi 
vállalkozásnál közvetlenül, írásban bármikor visszavonható. 

 Kelt:  __________________________ , 20 ____ . év ___________________  hó _____ . nap 

Aláírás: 
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KHR NYILATKOZAT  

Az alábbi nyilatkozati részt az Igénylő II. szereplőnek kell kitöltenie és aláírnia! 

A Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) nyilvántartott személy referenciaadatainak az adatokat 

feltöltőn kívüli referenciaadat-szolgáltató általi átvételének lehetősége, valamint adatkezelés határideje 

tárgyában 

Alulírott 

Teljes név: Születéskori név: 

Anyja neve: 
Születési hely; születési idő: 

……………………..,   └─┘└─┘└─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘. 

Kijelentem, hogy az adatok átvételéhez történő hozzájárulás vagy a hozzájárulás elutasítása tárgyában hozott 
döntésemet a részemre nyújtott egyértelmű és részletes tájékoztatás alapján hoztam meg. 

Hozzájárulásom esetén kijelentem, hogy az adatok átvételéhez adott hozzájárulásom önkéntes, konkrét, 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű nyilatkozat. 

Tudomással bírok arról, hogy 
- nyilatkozatom vonatkozik valamennyi adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésre, 
- ha az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződések vonatkozásában nyilatkozatom tartalmán a későbbiekben 

változtatok, és hozzájárulásomat visszavonom vagy megadom, úgy minden esetben a legkésőbb keletkezett 
írásbeli nyilatkozatom lesz irányadó minden adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésre. 

Kijelentem az alábbi hatályba lépési feltétellel, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a CIB Bank Zrt. felé benyújtott jelen 
kölcsönigénylésem kapcsán referencia adatokat a KHR-be feltöltő referenciaadat-szolgáltatón kívüli más 
referenciaadat-szolgáltatók a KHR-ből átvegyék. Ezen nyilatkozat hatályba lépési feltétele a jelen kölcsönigénylésem 
alapján létrejött kölcsönszerződés aláírásának a dátuma. 

IGEN NEM 

Kijelentem az alábbi hatályba lépési feltétellel, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a CIB Bank Zrt. felé benyújtott jelen 
kölcsönigénylésem alapján létrejött kölcsönszerződésem kapcsán a KHR-be továbbítandó „pozitív listás” 
referenciaadataimat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony megszűnését követő öt évig 
kezelje. Ezen nyilatkozat hatályba lépési feltétele a jelen kölcsönigénylésem alapján létrejött kölcsönszerződés 
aláírásának a dátuma.  

IGEN NEM 

Kijelentem, hogy a Központi Hitelinformációs Rendszerrel (KHR) kapcsolatban egyértelmű és részletes tájékoztatást 
kaptam, amelyet megértettem és tudomásul vettem. A tájékoztatás kiterjedt a KHR-re irányadó szabályokra, a 
nyilvántartás céljára, az engem mint nyilvántartott személyt megillető jogokra, továbbá arra, hogy a KHR által kezelt 
adatokat csak a törvényben meghatározott célra lehet felhasználni, illetve hogy adataim a központi hitelinformációs 
rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben meghatározottak szerint átadásra kerülnek a KHR-t kezelő pénzügyi 
vállalkozás részére.  

Tudomással bírok arról, hogy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a CIB Bank Zrt-től mint referenciaadat-
szolgáltatótól a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben meghatározottak szerint kapott 
referenciaadatokat a szerződéses jogviszony megszűnését követően egy munkanapon belül véglegesen és vissza 
nem állítható módon törli. Tájékoztatást kaptam arról is, hogy adataimat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás 
kérésemre a szerződéses jogviszony megszűnését követően is kezelheti. A szerződés megkötésekor vagy a 
szerződés fennállása során - a CIB Bank Zrt. mint referenciaadat-szolgáltató útján - írásban kérhetem a KHR-t kezelő 
pénzügyi vállalkozástól, hogy adataimat a szerződéses jogviszony megszűnését követő legfeljebb öt évig kezelje. 
Ismert előttem, hogy a jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez való hozzájárulásom a szerződéses 
jogviszony megszűnéséig a CIB Bank Zrt. mint referenciaadat-szolgáltató útján, azt követően a KHR-t kezelő pénzügyi 
vállalkozásnál közvetlenül, írásban bármikor visszavonható. 

 Kelt:  __________________________ , 20 ____ . év ___________________  hó _____ . nap 

Aláírás: 

OTK HITEL ADATLAP 11/7. OLDALF 

CIB Bank Zrt. H-1024 Budapest, Petrezselyem utca 2–8. Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004



KHR NYILATKOZAT  

Az alábbi nyilatkozati részt az Nem támogatott személy Adóstárs szereplőnek kell kitöltenie és aláírnia! 

A Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) nyilvántartott személy referenciaadatainak az adatokat 

feltöltőn kívüli referenciaadat-szolgáltató általi átvételének lehetősége, valamint adatkezelés határideje 

tárgyában 

Alulírott 

Teljes név: Születéskori név: 

Anyja neve: 
Születési hely; születési idő: 

……………………..,   └─┘└─┘└─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘. 

Kijelentem, hogy az adatok átvételéhez történő hozzájárulás vagy a hozzájárulás elutasítása tárgyában hozott 
döntésemet a részemre nyújtott egyértelmű és részletes tájékoztatás alapján hoztam meg. 

Hozzájárulásom esetén kijelentem, hogy az adatok átvételéhez adott hozzájárulásom önkéntes, konkrét, 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű nyilatkozat. 

Tudomással bírok arról, hogy 
- nyilatkozatom vonatkozik valamennyi adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésre,
- ha az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződések vonatkozásában nyilatkozatom tartalmán a későbbiekben

változtatok, és hozzájárulásomat visszavonom vagy megadom, úgy minden esetben a legkésőbb keletkezett
írásbeli nyilatkozatom lesz irányadó minden adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésre.

Kijelentem az alábbi hatályba lépési feltétellel, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a CIB Bank Zrt. felé benyújtott jelen 
kölcsönigénylésem kapcsán referencia adatokat a KHR-be feltöltő referenciaadat-szolgáltatón kívüli más 
referenciaadat-szolgáltatók a KHR-ből átvegyék. Ezen nyilatkozat hatályba lépési feltétele a jelen kölcsönigénylésem 
alapján létrejött kölcsönszerződés aláírásának a dátuma. 

IGEN NEM 

Kijelentem az alábbi hatályba lépési feltétellel, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a CIB Bank Zrt. felé benyújtott jelen 
kölcsönigénylésem alapján létrejött kölcsönszerződésem kapcsán a KHR-be továbbítandó „pozitív listás” 
referenciaadataimat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony megszűnését követő öt évig 
kezelje. Ezen nyilatkozat hatályba lépési feltétele a jelen kölcsönigénylésem alapján létrejött kölcsönszerződés 
aláírásának a dátuma.  

IGEN NEM 

Kijelentem, hogy a Központi Hitelinformációs Rendszerrel (KHR) kapcsolatban egyértelmű és részletes tájékoztatást 
kaptam, amelyet megértettem és tudomásul vettem. A tájékoztatás kiterjedt a KHR-re irányadó szabályokra, a 
nyilvántartás céljára, az engem mint nyilvántartott személyt megillető jogokra, továbbá arra, hogy a KHR által kezelt 
adatokat csak a törvényben meghatározott célra lehet felhasználni, illetve hogy adataim a központi hitelinformációs 
rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben meghatározottak szerint átadásra kerülnek a KHR-t kezelő pénzügyi 
vállalkozás részére.  

Tudomással bírok arról, hogy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a CIB Bank Zrt-től mint referenciaadat-
szolgáltatótól a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben meghatározottak szerint kapott 
referenciaadatokat a szerződéses jogviszony megszűnését követően egy munkanapon belül véglegesen és vissza 
nem állítható módon törli. Tájékoztatást kaptam arról is, hogy adataimat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás 
kérésemre a szerződéses jogviszony megszűnését követően is kezelheti. A szerződés megkötésekor vagy a 
szerződés fennállása során - a CIB Bank Zrt. mint referenciaadat-szolgáltató útján - írásban kérhetem a KHR-t kezelő 
pénzügyi vállalkozástól, hogy adataimat a szerződéses jogviszony megszűnését követő legfeljebb öt évig kezelje. 
Ismert előttem, hogy a jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez való hozzájárulásom a szerződéses 
jogviszony megszűnéséig a CIB Bank Zrt. mint referenciaadat-szolgáltató útján, azt követően a KHR-t kezelő pénzügyi 
vállalkozásnál közvetlenül, írásban bármikor visszavonható. 

 Kelt:  __________________________ , 20 ____ . év ___________________  hó _____ . nap 

Aláírás: 
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Az alábbi meghatalmazás kizárólag Pénzügyi Közvetítő közbenjárása esetén, az Igénylő I. szereplőnek kell 

kitöltenie és aláírnia! 

PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ M EGHATALM AZÁSA  

Alulírott 

Teljes név: Születéskori név: 

Anyja neve: 
Születési hely / születési idő: 

………………………..,   └─┘└─┘└─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘. 

meghatalmazom a 

Pénzügyi közvetítőt (neve): 
Székhelye: 

képviseletében eljáró 

Közvetítést végző (neve): 

azzal, hogy a Bank és a Közvetítő között létrejött együttműködési megállapodás alapján részt vegyen a pénzügyi 

szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének és folyósításának elősegítésében. 

Alulírott jelen meghatalmazás megadásával önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a lent megadott 

személyes adataimat a CIB Bank Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban levő Közvetítő, és a Közvetítővel szerződéses 

kapcsolatban álló Közvetítői Alvállalkozó a CIB Bank Zrt. (1024 Budapest Petrezselyem utca 2-8.) részére továbbítsa 

az általam igényelni kívánt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének és folyósításának elősegítése 

érdekében.  

A jelen meghatalmazás alapján a Közvetítő, illetve a Közvetítő képviseletében eljáró Közvetítői Alvállalkozó a 

nevemben, helyettem és érdekemben eljárhat a pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítése 

során, a folyósítás megtörténtéig, személyes, és banktitoknak minősülő adataimat az igénylésem teljesítése, illetve a 

pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése és a kölcsönösszeg folyósítása érdekében kezelheti, illetve a 

CIB Bank Zrt. részére továbbíthatja (a folyósításra vonatkozó adatokat, információkat és dokumentumokat a Közvetítő, 

illetve a Közvetítő képviseletében eljáró Közvetítői Alvállalkozó az erre vonatkozó kérésem esetén továbbítja a CIB Bank 

Zrt. részére). 

Tudomással bírok arról, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló (2013. évi CCXXXVII. törvény 

(Hpt.) vonatkozó rendelkezése alapján a CIB Bank Zrt. a jelen meghatalmazás aláírásával az általam igényelni kívánt  

vonatkozó termékigénylésem státuszáról (elfogadott, hiánypótlásra vár, elutasított), valamint a pénzügyi szolgáltatásra 

vonatkozó szerződés megkötéséhez és a kölcsönösszeg folyósításához szükséges adatokról, információkról, 

dokumentumokról a Közvetítőt, mint vele szerződéses kapcsolatban levő közvetítőt, és a Közvetítővel szerződéses 

kapcsolatban álló Közvetítői Alvállalkozót tájékoztatja, továbbá a Közvetítő és a Közvetítői Alvállalkozó a 

termékigénylésem státuszáról részemre a CIB Bank Zrt.-től kapott információk alapján kérésemre tájékoztatást ad.  

Jelen meghatalmazás visszavonásig érvényes. 

Kelt:  __________________________ , 20 ____ . év ___________________  hó _____ . nap 

Aláírás: 
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Tájékoztató magánszemélyek részére a 
Központi Hitelinformációs Rendszerről 

Kiadja a Magyar Nemzeti Bank 

www.mnb.hu 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 

Jelen tájékoztatást azért kapja, mivel Ön hitelszerződés 
megkötése előtt áll, és a szerződéskötést követően a 
törvényben1 meghatározott adatai a Központi Hitelinformációs 
Rendszerbe (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:  

• 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.
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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-át-
adás 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 pénz-ügyi 
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 kártya-
visszaélések 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 bír-óság
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.  

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 In-
formációszabadság Hatóság (székhely: 1055
Budapest, Falk Miksa u. 9-11., honlap:
www.naih.hu, telefon: (+36 1) 391-1400)

1 a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi 
CXXII. törvény 
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NYILATKOZATOK 
Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. 

rendelet (továbbiakban R1) hatálya alá tartozó 
CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY (CSOK), ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS ÉS CIB 

OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT HITEL 

A használt lakás, vásárlásához, bővítéséhez kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. 
rendelet (továbbiakban R2) hatálya alá tartozó 

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY (CSOK) ÉS CIB OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT 
HITEL IGÉNYBEVÉTELÉHEZ (többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása) 

1. BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉG vállalásával az alábbi NYILATKOZATOKAT teszem:

Szereplő(k): Igénylő I. Igénylő II. 

1.1. NYILATKOZOM, hogy büntetlen előéletű vagyok és 

HOZZÁJÁRULOK ahhoz, hogy a nyilatkozatban foglalt 

személyes adatokat a hitelintézet, az állami adóhatóság és a 

kormányhivatal a családi otthonteremtési kedvezményre való 

jogosultság megállapításának és az igénybevétel 

jogszerűségének ellenőrzésének céljából és időtartamára 

kezelje. 

 Büntetlen előéletű 
vagyok 

 Nem vagyok 
büntetlen előéletű 

 Büntetlen előéletű 
vagyok 

 Nem vagyok 
büntetlen előéletű 

 Hozzájárulok 

 NEM járulok hozzá 

 Hozzájárulok 

 NEM járulok hozzá 

Szereplő(k): Igénylő I. Igénylő II. 

1.2. Amennyiben nem szerepelek az adózás rendjéről szóló 
törvény szerinti köztartozásmentes adatbázisban 
NYILATKOZOM, hogy az állami adóhatóságnál nyilvántartott 
465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja 
szerinti összeget  (jelenleg 5.000,- Ft) meghaladó köztartozással:

 Rendelkezem 

 Nem rendelkezem 

 Rendelkezem 

 Nem rendelkezem 

1.3. 

Igénylő I. 

NYILATKOZOM, hogy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben 
nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytattam: 

 Igen     Nem        Igen esetén tovább töltendő! 

Képzés jellege: …………..…….……      Oktatási intézmény neve: …………………………    

Tanulmányok megkezdésének időpontja: 
………….……….. 

Tanulmányok befejezésének időpontja: …………….……….. 

Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás 
keretében tanulmányokat folytatok:  

 Igen           Nem      Igen esetén tovább töltendő! 

Képzés jellege: …………..…….……       Oktatási intézmény neve: …………………………    

Tanulmányok megkezdésének időpontja: 
…………………….   

Tanulmányok várható befejezésének időpontja: 
…………….…………….. 

Igénylő II. 

NYILATKOZOM, hogy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben 
nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytattam: 

 Igen     Nem        Igen esetén tovább töltendő! 
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Képzés jellege: …………..…….……        Oktatási intézmény neve: …………………………    

Tanulmányok megkezdésének időpontja: 
………….……….. 

Tanulmányok befejezésének időpontja: …………….……….. 

Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás 
keretében tanulmányokat folytatok:  

 Igen           Nem      Igen esetén tovább töltendő! 

Képzés jellege: …………..…….……      Oktatási intézmény neve: ………………………  

Tanulmányok megkezdésének időpontja: 
…………….……….       

Tanulmányok várható befejezésének időpontja: 
…………….…………….. 

Szereplő(k): Igénylő I. Igénylő II. 

1.4. NYILATKOZOM, hogy amennyiben a kérelem benyújtásakor nem 
minősülök -házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az 
egyik fél nem minősül- a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, 
valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a 
továbbiakban: Tbj.) 6. §-a szerint biztosítottnak és a kérelem benyújtásának 
időpontjában kereső tevékenységem alapján valamely másik állam vagy 
nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet 
társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt állok, akkor vállalom, hogy a 
támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 6 §-a 
szerinti biztosítottá vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő 
tevékenységet folytató személlyé  válok.

 Vállalom  Vállalom 

 Adó-visszatérítési támogatás igénylése esetén – CSOK igénybevétele nélkül – az alábbi nyilatkozatot nem 

kell kitöltenie. 

Szereplő(k): Igénylő I. Igénylő II. 

1.5. NYILATKOZOM, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény iránti 
kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az R1 és R2 rendelet vagy az 
egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe 
vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező 
kölcsön visszafizetésre az illetékes járási hivatal, a kormányhivatal, a Magyar 
Államkincstár vagy az állami adóhatóság végleges határozattal, vagy bíróság 
jogerősen. 

 NEM 
kötelezett 

 kötelezett. 

 NEM 
kötelezett 

 kötelezett. 

Szereplő(k): Igénylő I. Igénylő II. 

1.6. NYILATKOZOM, hogy csak olyan személy után igényelek családi 
otthonteremtési kedvezményt, aki után az R1 és R2 vagy egyéb lakáscélú 
állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő 
lakáscélú állami támogatás igénybevétele még nem történt 

 Igen  
 Nem 

 Igen  
 Nem 

 Kizárólag megváltozott munkaképességű esetén töltendő: 

1.8.      NYILATKOZOM, hogy a gyermek, aki után a családi otthonteremtési kedvezményt igénylem, megváltozott 
munkaképességű. 

Megváltozott munkaképességű személy neve: 

Születési hely, idő: 

A döntést hozó hatóság megnevezése: Döntés időpontja: 

……………………………………………………………… ……………………………………………………………… 

Szereplő(k): Igénylő I. Igénylő II. 

1.7. HOZZÁJÁRULOK, hogy az állami adóhatóság, illetve a 

kormányhivatal a kérelembeli nyilatkozatokban foglaltak ellenőrzése céljából 

az illetékes hatóságtól a jogosultság feltételeit igazoló adatokat és okiratokat 

beszerezze, az azokban foglalt személyes adataimat kezelje. 

 Hozzájárulok 
 NEM járulok 
hozzá 

 Hozzájárulok 
 NEM járulok 
hozzá 

NYILATKOZATOK 16 és 17/2016 (II.10.) KORM.R. – 

13/2. OLDAL 
G 

CIB Bank Zrt. H-1024 Budapest, Petrezselyem utca 2–8. Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004



 KIZÁRÓLAG VÁSÁRLÁS ESETÉN TÖLTENDŐ: 

Szereplő(k): Igénylő I. Igénylő II. 

1.9. VÁLLALOM, hogy saját magam és azon gyermek, akire tekintettel a 
családi otthonteremtési kedvezmény folyósításra került, a támogatás folyósítását 
követő 10 évig életvitelszerűen az új lakásban lakunk 

 Vállalom 

 NEM 
vállalom 

 Vállalom 

 NEM 
vállalom 

Szereplő(k): Igénylő I.: 

1.10. VÁLLALOM, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítását 
követő 90 napon belül bemutatom a hitelintézet számára a lakcímet igazoló 
hatósági igazolványt, hontalan támogatott személy esetében a harmadik 
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti 
ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, mely igazolja, hogy a családi 
otthonteremtési kedvezménnyel vásárolt  új lakás mindazon személyek 
lakóhelye, hontalan esetében szálláshelye, akiknek együtt költözésére tekintettel 
a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítása történt. 
. 

 Vállalom 

 NEM Vállalom 

Igénylő II.: 

 Vállalom 

 NEM Vállalom 

Nagykorú gyermek: 

 Vállalom 

 NEM Vállalom 

1.11. 

Igénylő I. 

NYILATKOZOM, hogy lakás vásárlása esetén az 
eladó(k):  

 magánszemély(ek) 

 gazdálkodó szervezet 

Amennyiben az eladó magánszemély:    
Az eladó:      

 közeli hozzátartozóm, vagy élettársam 

 NEM közeli hozzátartozóm és NEM 

élettársam 

Amennyiben az eladó gazdálkodó szervezet:   

Az eladó gazdálkodó szervezetben:     

 rendelkezem tulajdonnal 

 NEM rendelkezem tulajdonnal   

Igénylő II. 

NYILATKOZOM, hogy lakás vásárlása esetén az eladó(k 
az eladó(k): 

 magánszemély(ek) 

 gazdálkodó szervezet 

Amennyiben az eladó magánszemély:    
Az eladó:     

 közeli hozzátartozóm, vagy élettársam 

 NEM közeli hozzátartozóm és NEM 

élettársam 

Amennyiben az eladó gazdálkodó szervezet:   

Az eladó gazdálkodó szervezetben:     

 rendelkezem tulajdonnal 

 NEM rendelkezem tulajdonnal    

Szereplő(k): Igénylő I. Igénylő II. 

1.12. VÁLLALOM, hogy használt lakás vásárlása esetén a vételárat, új lakás 
vásárlása esetén a telekárat is tartalmazó vételárat, lakáscsere esetén a vételár-
különbözetet az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 
törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által 
vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesítem. Ha az eladóval 
előleg vagy foglaló megfizetéséről állapodom meg, az a használt lakás vásárlása 
esetén a vételár, az új lakás vásárlása esetén a telekárat is tartalmazó vételár, 
lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10%-áig készpénzben is 
teljesíthetem. 

 Vállalom 

 NEM 
vállalom 

 Vállalom 

 NEM 
vállalom 
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 Kizárólag új lakás vásárlása esetén töltendő: 

Szereplő(k): Igénylő I. Igénylő II. 

1.13. VÁLLALOM, hogy új lakás vásárlása esetén legkésőbb a családi 
otthonteremtési kedvezmény folyósításáig az adásvételi szerződésben szereplő 
telekárat is tartalmazó vételárról a saját nevemre szóló, az általános forgalmi adóról 
szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított 
számlákat, egyszerűsített számlákat a hitelintézet részére bemutatom. 

 Vállalom 

 NEM 
vállalom 

 Vállalom 

 NEM 
vállalom 

 KIZÁRÓLAG ÉPÍTÉS és BŐVÍTÉS ESETÉN TÖLTENDŐ: 

Szereplő(k): Igénylő I. Igénylő II. 

1.14. VÁLLALOM, hogy saját magam és - családi otthonteremtési kedvezmény 
igénylése esetén - azon gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési 
kedvezmény, illetve az adó-visszatérítési támogatás folyósításra került, a családi 
otthonteremtési kedvezmény, illetve az adó-visszatérítési támogatás utolsó 
részfolyósítását követően 10 évig életvitelszerűen az új lakásban lakunk. 

 Vállalom 

 NEM 
vállalom 

 Vállalom 

 NEM 
vállalom 

(Adó-visszatérítési támogatás igénylése esetén - családi otthonteremtési kedvezmény igénybevétele 

nélkül – a lenti nyilatkozatot a nagykorú gyermeknek nem kell kitöltenie.) 

Szereplő(k): Igénylő I.: 

1.15. VÁLLALOM, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény, illetve az adó-
visszatérítési támogatás utolsó részfolyósítását követő 90 napon belül bemutatom a 
hitelintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, hontalan támogatott 
személy esetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvény szerinti ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, 
mely igazolja, hogy a családi otthonteremtési kedvezménnyel épített új lakás, vagy 
bővített használt lakás , illetve az adó-visszatérítési támogatással épített új lakás 
mindazon személyek lakóhelye, hontalan esetében szálláshelye, akiknek 
együttköltözésére tekintettel a családi otthonteremtési kedvezmény, illetve az adó-
visszatérítési támogatás folyósítása történt. 

 Vállalom  

 NEM vállalom 

Igénylő II.: 

 Vállalom  

 NEM vállalom 

Nagykorú gyermek: 

 Vállalom  

 NEM vállalom 

1.16. NYILATKOZOM, hogy: 

Igénylő I. 

az építési tevékenységet végző gazdálkodó 
szervezetben: 

rendelkezem tulajdonnal  
NEM rendelkezem tulajdonnal 

az építési tevékenységet végző egyéni vállalkozó, 
gazdálkodó szervezet tulajdonosa: 

 közeli hozzátartozóm, vagy élettársam 

NEM közeli hozzátartozóm és NEM 
élettársam 

Igénylő II. 

az építési tevékenységet végző gazdálkodó 
szervezetben: 

rendelkezem tulajdonnal  
NEM rendelkezem tulajdonnal 

a gazdálkodó szervezetben, aki a tetőtérbeépítéssel/
emeletráépítéssel érintett ingatlan tulajdonosa:

NYILATKOZATOK 16 és 17/2016 (II.10.) KORM.R. 
– 13/4. OLDAL

G 

tulajdonosi jogviszonyban állok 
NEM állok tulajdonosi jogviszonyban

alapítója vagyok 
NEM vagyok alapítója

az építési tevékenységet végző egyéni vállalkozó,
gazdálkodó szervezet tulajdonosa: 

az alapítványban vagy egyesületben, aki a 
tetőtérbeépítéssel/emeletráépítéssel érintett 

ingatlan tulajdonosa

a gazdálkodó szervezetben, aki a tetőtérbeépítéssel/
emeletráépítéssel érintett ingatlan tulajdonosa:

az alapítványban vagy egyesületben, aki a 
tetőtérbeépítéssel/emeletráépítéssel érintett ingatlan 

tulajdonosa
alapítója vagyok 
NEM vagyok alapítója

tulajdonosi jogviszonyban állok 
NEM állok tulajdonosi jogviszonyban

 közeli hozzátartozóm, vagy élettársam 

NEM közeli hozzátartozóm és NEM 
élettársam 
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Szereplő(k): Igénylő I. Igénylő II. 

1.17. VÁLLALOM, hogy Új lakás építése, vagy használt lakás bővítése esetén a 
készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatom az adott készültségi 
foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési 
költség legalább 70%-áról a saját nevemre kiállított számlákat. Illetve a 
használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló 
hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület 
felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező 
lakás tulajdonjogának a használatbavételi engedély megszerzése vagy a 
használatbavétel tudomásulvétele, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület 
felépítésének megtörténte előtt történő megvásárlása esetén a készültségi fokkal 
arányos folyósítást megelőzően bemutatom az adásvételi szerződéssel vagy 
számlával igazolt vagy ennek hiányában a hitelintézet által megállapított telekárral 
csökkentett vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére vagy – amennyiben az 
előző építtető gazdálkodó szervezet – a gazdálkodó szervezet által a teljes 
vételárról kiállított számlákat 

 Vállalom 

 NEM 
vállalom 

 Vállalom 

 NEM 
vállalom 

Szereplő(k): Igénylő I. Igénylő II. 

1.18. TUDOMÁSUL VESZEM, hogy a hitelintézet kizárólag olyan számlát fogad 
el, amelynek kiállítására 

• családi otthonteremtési támogatás igénybevétele esetén: új lakás építése
esetén az építési engedély vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési
tevékenység bejelentéséről előállított visszaigazolást, bővítés esetén a
bővítési munkák megkezdését legfeljebb 6 hónappal megelőzően került sor
illetve

• adó-visszatérítési támogatás igénybevétele esetén a 2018. január 1-jén vagy
azt követően került sor,

valamint amelynek kibocsátója az állami adóhatóság nyilvántartásában működő 
adóalanyként szerepel, vagy ennek hiányában az állami adóhatóság a működő 
adóalanyiságot a számlakibocsátó tekintetében igazolja. 

 Vállalom 

 NEM 
vállalom 

 Vállalom 

 NEM 
vállalom 

Szereplő(k): Igénylő I. Igénylő II. 

1.19. VÁLLALOM, hogy építés, illetve építési engedély-köteles vagy egyszerű 
bejelentéshez kötött bővítése esetén legkésőbb a családi otthonteremtési 
kedvezmény, illetve az adó-visszatérítési támogatás utolsó részfolyósításáig 
bemutatom a használatbavételi engedélyt, a használatbavétel tudomásulvételét 
igazoló hatósági bizonyítványt vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület 
felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítványt. Amennyiben fiatal 
házaspárként az új lakás építéséhez a családok megelőlegezett otthonteremtési 
kedvezményét igénylek, a használatbavételi engedélyt, a használatbavétel 
tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt vagy a bejelentéshez kötött épület 
felépítésének bejelentésekor kiállított bejelentéshez kötött épület felépítésének 
megtörténtéről szóló hatósági bizonyítványt a kiadását követő 30 napon belül, de 
legkésőbb a használatbavétel tudomásulvételét követő 45 napon belül a hitelintézet 
részére bemutatom/bemutatjuk.  

 Vállalom 

 NEM 
vállalom 

 Vállalom 

 NEM 
vállalom 

 KIZÁRÓLAG VÁLLALT (MEGELŐLEGEZETT) GYERMEK, ILLETVE MAGZAT ESETÉN TÖLTENDŐ: 

Szereplő(k): Igénylő I. Igénylő II. 

1.20. VÁLLALOM, hogy az R1 vagy R2. rendelet alapján megállapított 
határidőig a fentiekben vállalt számú gyermekünk megszületik, vagy az 
erre vonatkozó kötelezettségünket az R1 vagy R2. rendelet által 
elfogadott egyéb módon teljesítem/teljesítjük 

 Vállalom 

 NEM vállalom 

 Vállalom 

 NEM vállalom 
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Szereplő(k): Igénylő I. Igénylő II. 

1.21. Vállalt (megelőlegezett) gyermek, illetve magzat esetén 
HOZZÁJÁRULOK ahhoz, hogy a gyermek születését a Kincstár – a 
családtámogatási adatbázist magában foglaló egységes szociális 
nyilvántartásban már rendelkezésre álló, és a hitelintézet által 
szolgáltatott adatokat összevetve – megállapítsa. 

 Hozzájárulok 

 NEM járulok 
hozzá 

 Hozzájárulok 

 NEM járulok 
hozzá 

Szereplő(k): Igénylő I. Igénylő II. 

1.22. Vállalt (megelőlegezett) gyermek, illetve magzat esetén 
VÁLLALOM, hogy ha a gyermek születését követően NEM igénylek 
családtámogatási ellátást, vagy ha azt a családok támogatásáról szóló 
1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII.30) 
Korm.rendelet 4/B. § (4) bekezdése szerinti családtámogatási 
kifizetőhelyen igénylem, a gyermek születési adatait, adóazonosító jelét 
büntetőjogi felelősség vállalásával tett, teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt nyilatkozatban bejelentem, továbbá a gyermek 
lakcímét igazoló hatósági igazolványát, vagy a gyermek halva születése 
esetén annak tényét igazoló dokumentumot a gyermek születését követő 
legfeljebb 60 napon belül a hitelintézet részére bemutatom 

 Vállalom 

 NEM vállalom 

 Vállalom 

 NEM vállalom 

 KIZÁRÓLAG VÁLLALT (MEGELŐLEGEZETT) GYERMEK ESETÉN TÖLTENDŐ: 

Szereplő(k): Igénylő I. Igénylő II. 

1.23. NYILATKOZOM, hogy korábban NEM VETTEM IGÉNYBE 
megelőlegezett formában nyújtott lakáscélú állami támogatást (ideértve 
a megelőlegező kölcsönt, vállalt gyermek után igényelt CSOK-ot). 

 Nem vettem 

igénybe 

 Igénybe vettem 

 Nem vettem 

igénybe 

 Igénybe vettem 

 Amennyiben korábban már vett igénybe megelőlegezett formában nyújtott lakáscélú állami 

támogatást: 

Igénylő I. 

a. A korábbi gyermekvállalás:
 teljesült 

 NEM teljesült 

Megelőlegezett formában nyújtott korábbi lakáscélú 
állami támogatással érintett ingatlan adatai: 

Folyósító pénzintézet neve: 
………………..…………….. 

HRSZ: ….……………… Település: ……….………… 

Igénylő II. 

A korábbi gyermekvállalás: 
 teljesült 

 NEM teljesült 

Megelőlegezett formában nyújtott korábbi lakáscélú 
állami támogatással érintett ingatlan adatai: 

Folyósító pénzintézet neve: 
………………..…………….. 

HRSZ: ….……………… Település: ……….………… 

Szereplő(k): Igénylő I. Igénylő II. 

b. A gyermekvállalásra tekintettel vissza
nem térítendő támogatásra vagy azt
megelőlegező kölcsönre kötött
szerződés a támogatás folyósítását
megelőzően

 megszüntetésre került 
(elállás, közös megegyezés, 
felmondás során) 

 NEM került megszüntetésre 

 megszüntetésre került 
(elállás, közös megegyezés, 
felmondás során) 

 NEM került megszüntetésre 
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 KIZÁRÓLAG NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK ESETÉN TÖLTENDŐ: 

Szereplő(k): Igénylő I. Igénylő II. 

1.24. VÁLLALOM, hogy tartózkodási jogosultságom fennállását 
évente, legkésőbb január 31-éig a hitelintézet részére igazolom, valamint 
a tartózkodási jogosultságomban bekövetkezett változást 8 napon belül a 
hitelintézetnek bejelentenem. 

 Vállalom 

 NEM vállalom 

 Vállalom 

 NEM vállalom 

 KIZÁRÓLAG TÖBBGYERMEKES CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KAMAT TÁMOGATÁSA 

IGÉNYBEVÉTELE ESETÉN TÖLTENDŐ, AMENNYIBEN VAN NEM TÁMOGATOTT ADÓS: 

1.25.      KIJELENTEM, hogy az nem támogatott személy hiteladósként a többgyermekes családok otthonteremtési 
kamattámogatásával érintett kölcsönszerződés olyan adóstársa vagyok, aki a támogatott személyek legalább 
egyikének a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója és az alábbi feltételeket teljesítem: 

Nem támogatott személy adóstárs 

 Kizárólag új lakás vásárlása, építése esetén töltendő: 

Nyilatkozom, hogy az R1 rendelet szerinti kölcsönszerződést: 

 Kötöttem 

 NEM kötöttem 

 Kizárólag használt lakás vásárlása, bővítése esetén töltendő: 

Nyilatkozom, hogy az R2 rendelet szerinti kölcsönszerződést: 

 Kötöttem 

 NEM kötöttem 

 Kizárólag új lakás vásárlása, építése esetén töltendő: 

Vállalom, hogy a későbbiekben sem kötök az R1 rendelet szerinti kölcsönszerződést, nem 
támogatott személy hiteladósként további R1 rendelet szerinti kölcsönszerződésben nem 
szerepelek és nem létesítek lakóhelyet az R1 rendelet szerinti zálogjoggal biztosított lakásban: 

 Vállalom 

 NEM vállalom 

 Kizárólag használt lakás vásárlása, bővítése esetén töltendő: 

Vállalom, hogy a későbbiekben sem kötök az R2 rendelet szerinti kölcsönszerződést, nem 
támogatott személy hiteladósként további R2 rendelet szerinti kölcsönszerződésben nem 
szerepelek és nem létesítek lakóhelyet az R2 rendelet szerinti zálogjoggal biztosított lakásban: 

 Vállalom 

 NEM vállalom 

Hozzájárulok ahhoz, hogy természetes személyazonosító adataimat, az állampolgárságra 
vagy hontalanságra vonatkozó adatot, lakcímet és postacímet, személyazonosító igazolvány 
vagy úti okmány számát, adóazonosító jelét, valamint a kamattámogatásra vonatkozó 
információkat a kamattámogatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a 
hitelintézet átadja a kormányhivatal és a Kincstár részére: 

 Hozzájárulok 

 Nem járulok 
hozzá 

 MINDEN ESETBEN TÖLTENDŐ 

2. Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató és nyilatkozatok:

2.1 Adatkezelési tájékoztató 

Ki kezeli az Ön személyes adatait? 
Az adatkezelő a CIB Bank Zrt. (www.cib.hu, 1024 Petrezselyem utca 
2-8.). 
Milyen célból, milyen jogalapon és mennyi ideig kerülnek kezelésre az Ön személyes adatai? 
A személyes adatok kezelésének célját, az adatkezelés jogalapját és időtartamát az alábbi táblázat foglalja össze: 
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Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama 

a CIB Bank Zrt. szerződéskötése 
tárgyában hozandó döntésének 
meghozatalához szükséges 
előzetes kockázatértékelés 

az adatkezelés a CIB Bank Zrt. mint 
adatkezelő a megkötendő 
szerződés, s különösen a 
szerződés nem vagy nem 
szerződésszerű teljesítése 
jelentette kockázatok felméréséhez 
fűződő jogos érdekének 
érvényesítéséhez szükséges, s a 
lefolytatott érdekmérlegelési teszt 
eredménye szerint ezen érdekekkel 
szemben nem élveznek 
elsőbbséget az érintett oldalán az 
érdekmérlegelés során figyelembe 
veendő érdekek, alapvető jogok, 
szabadságok 

(i) ha az előzetes kockázatértékelés 
alapján a CIB Bank Zrt. akként dönt, 
hogy nem köti meg a szerződést, akkor 
a személyes adatok kezelése a döntés 
meghozataláig tart 
(ii) ha a szerződés megkötésre kerül, a 
személyes adatok kezelése – ha 
jogszabály eltérő nem rendelkezik – 
azon jogviszonyból eredő jogok és 
kötelezettségek 
érvényesíthetőségének elévüléséig 
tart, amely jogviszony kapcsán a 
személyes adatok kezelésre kerülnek 

a CIB Bank Zrt.-vel megkötendő 
szerződés teljesítése 

az adatkezelés a CIB Bank Zrt.-vel 
megkötött szerződés teljesítéséhez 
szükséges 

az adatkezelés – ha jogszabály eltérő 
nem rendelkezik – azon jogviszonyból 
eredő jogok és kötelezettségek 
érvényesíthetőségének elévüléséig 
tart, amely jogviszony kapcsán a CIB 
Bank Zrt. a személyes adatokat kezeli 

a CIB Bank Zrt.-t a jogszabályok 
alapján terhelő kötelezettségek, így 
a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi 
LIII. törvény (Pmt.), illetve az Európai 
Unió és az ENSZ Biztonsági 
Tanácsa által elrendelt pénzügyi és 
vagyoni korlátozó intézkedések 
végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. 
törvényekben előírt kötelezettségek 
teljesítése, így különösen 
ügyfélátvilágítás, és esetleges 
bejelentés megtétele 
– a bizonylatok megőrzésének a
számvitelről szóló 2000. évi C 
törvény és az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény 
alapján fennálló kötelezettségének, 
teljesítése 

az adatkezelés a CIB Bank Zrt.-re 
mint adatkezelőre vonatkozó, 
jogszabályban rögzített 
kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges 

az adatkezelés azon jogviszonyból 
eredő jogok és kötelezettségek 
érvényesíthetőségének elévüléséig 
tart, amely jogviszony kapcsán a CIB 
Bank Zrt. a személyes adatokat kezeli. 
kivéve, ha jogszabály ettől eltérően 
rendelkezik, így 
a Pmt. esetében az adatkezelés az 
üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve 
az ügyleti megbízás teljesítésétől 
számított nyolc évig, a Pmt. 58. §-ában 
foglaltak megvalósulása esetén tíz év 
elteltéig tart. A pénzügyi és vagyoni 
korlátozó intézkedések végrehajtása 
során kezelt adatok esetében a 
megőrzés időtartama a szűréstől 
számított nyolc év 
– a számvitelről szóló 2000. évi C
törvény alapján a bizonylatok 
megőrzési idője 8 év, 
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény alapján a bizonylatok 
megőrzési ideje 5 év. 

a családi otthonteremtési 
kedvezményre való jogosultság 
megállapítása és az igénybevétel 
jogszerűségének ellenőrzése a 
büntetlen előéletről tett 
nyilatkozatában foglalt személyes 
adatok vonatkozásában 

az érintett adatkezeléshez történő 
hozzájárulása 

az adatkezelés a családi 
otthonteremtési kedvezményre való 
jogosultság megállapításának és az 
igénybevétel jogszerűsége 
ellenőrzésének időtartamáig vagy az 
adatkezeléshez adott hozzájárulás 
visszavonásáig tart. 

a CIB Bank Zrt.-vel való nem postai 
úton történő kapcsolattartás 

az érintett adatkezeléshez történő 
hozzájárulása 

az adatkezelés a hozzájárulás 
visszavonásáig tart 

célcsoport meghatározása az adatkezelés a CIB Bank Zrt. mint 
adatkezelő új szerződések 
létrehozatalához fűződő jogos 
érdekének érvényesítéséhez 
szükséges, s a lefolytatott 
érdekmérlegelési teszt eredménye 
szerint ezen érdekekkel szemben 

az adatkezelés az adatkezeléssel 
szembeni tiltakozásig tart 
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nem élveznek elsőbbséget az Ön 
oldalán az érdekmérlegelés során 
figyelembe veendő érdekek, 
alapvető jogok, szabadságok 

a CIB Bank Zrt.-vel megkötendő 
szerződéshez kapcsolódó 
ügyintézés során az Ön általa közölt 
személyes adatok, az Ön általa 
bemutatott személyazonosító 
okmányok adattartalmának, továbbá 
az Ön arcképe és aláírása 
valódiságának és helytállóságának 
ellenőrzése a Közigazgatási és 
Elektronikus Közszolgáltatások 
Központi Hivatala nyilvántartásában 
a GIRO Zrt. által üzemeltetett 
GIRinfO elnevezésű rendszer útján 

az Ön adatkezeléshez adott 
hozzájárulása 

az adatkezelés a hozzájárulás 
visszavonásáig tart 

Milyen jogok illetik meg Önt? 
Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló 2016/679/EU rendelete alapján Ön 
(i) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, tájékoztatást kérve a CIB Bank Zrt.-nél 
kezelt adatokról. A tájékoztatás, illetve a kezelt adatok másolatának megadása ingyenes. Az Ön által kért további 
másolatokért az adminisztratív költségen alapuló, ésszerű mértékű díj számítható fel, 
(ii) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, 
(iii) kérheti, hogy a CIB Bank Zrt. ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok helyesbítéséről, törlésérő l 
vagy az adatkezelés korlátozásáról, 
(iv) ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, akkor az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor 
visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti 
adatkezelés jogszerűségét. A CIB Bank Zrt. a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat 
jogi kötelezettségeik teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes 
adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, 
(v) ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy a szerződés teljesítése, akkor élhet az az 
adathordozhatósághoz való jogával: az Önre vonatkozó, Ön által a CIB Bank Zrt.-re rendelkezésére bocsátott és 
automatizált módon kezelt személyes adatok kapcsán kérheti, hogy ezen adatokat tagolt, széles körben használt, 
géppel olvasható formátumban megkapja, illetőleg, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 
Azt is kérheti, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - a személyes adatait a CIB Bank Zrt. közvetlenül továbbítsa 
a másik adatkezelőnek, 
(vi) ha az adatkezelés jogalapja az érdekmérlegelés, akkor Ön élhet a tiltakozás jogával, 
(vii) kifejezett nyilatkozatával bármikor jogosult korlátozni vagy megtiltani a bankcsoporton belüli, az alábbiakban 
ismertetett adattovábbítást. 

Kik az Ön személyes adatainak a címzettjei? 
A személyes adatok címzettjei az adatkezelő megbízottai, valamint adatfeldolgozói. A megbízottak és az 
adatfeldolgozók, valamint az általuk ellátott feladatok aktuális listája, és az adatkezelés további részletes körülményei 
a www.cib.hu honlapról, valamint a CIB Bank Zrt. ügyfélszolgálatán elhelyezett tájékoztatóból ismerhetők meg.  

Miként továbbíthatók az Ön személyes adatai a bankcsoporton belül? 
A CIB Bank Zrt. és az ellenőrző befolyása alatt működő pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, 
elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, befektetési vállalkozás, biztosító, ABAK és ÁÉKBV-alapkezelő az általuk az 
ügyfélről kezelt személyes adatokat, bank-, értékpapír-, fizetési-, illetve biztosítási titoknak minősülő adatokat, 
valamint az üzleti titoknak minősülő adatokat tevékenységi körük ellátásával összefüggésben a szolgáltatásaik 
nyújtásához szükséges mértékben kölcsönösen megismerhetik, és a közös adatkezelésben részt vevő adatkezelők 
általános szerződési feltételeinek megfelelően, az egyedi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása céljából 
egymásnak továbbíthatják és az így átvett adatokat az ügyfélkapcsolat létrehozásának és fennállásának 
időtartamában kezelhetik, és ennek során jogosultak az egymás ügyfeleivel való kapcsolatfelvételre. 
A CIB Bank Zrt. és az ellenőrző befolyása alatt működő egyéb vállalkozások tekintetében a fentiek szerinti adatok 
megismerésére és kezelésére lehetőség van olyan vállalkozások esetében, 
(i) amelyek 

a) készpénzkímélő digitális pénzforgalmi szolgáltatások ügyfelek általi hozzáférésének elősegítésével,
b) fogyasztónak nem minősülő ügyfelek gazdálkodásának digitális megoldásokkal való támogatásával,
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c) az ügyfelek pénzügyi tudatosságának és digitális pénzügyi megoldásokról való tájékozottságának növelésével
kapcsolatos tevékenységet végeznek, és 

(ii) az adatkezelés e tevékenységekhez kapcsolódó ügyfélkapcsolat kiépítéséhez kötődik. 
A CIB Bank Zrt. ellenőrző befolyásolása alatt álló vállalkozások aktuális listája a www.cib.hu honlapról, valamint a 
CIB Bank Zrt. ügyfélszolgálatán elhelyezett tájékoztatóból ismerhetők meg. 
Az ügyfél kifejezett nyilatkozatával bármikor jogosult korlátozni vagy megtiltani a fentiek szerinti adattovábbítást. 
Nyilatkozatát megteheti a CIB Bank Zrt. Bankfiókjaiban, e-mailben (adatvedelem@cib.hu). 

Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére? 
Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, 
Falk Miksa u. 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 
391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz 
fordulhat. Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz 
fordulna, keresse meg adatvédelmi tisztviselőnket. 

Ki az adatvédelmi tisztviselő és miként érhető el? 
A CIB Bank Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: CIB Bank Zrt. Adatvédelem, 1024-
Budapest, Petrezselyem u. 2-8. Telefon: (06-1) 423-1112, adatvedelem@cib.hu

A személyes adatainak érdekmérlegelés alapján történő kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Tiltakozását 
díjmentesen megteheti a CIB Bank Zrt. fiókjaiban, telefonon, e-mail útján. 

2.2 Nyilatkozatok 
2.2.1. Nyilatkozat adatkezelési tájékoztatás megtörténtéről 

Kijelentem, hogy az adatkezelés megkezdése előtt a személyes adataim kezelésére vonatkozóan egyértelmű és 

részletes tájékoztatást kaptam, amelyet megértettem és elfogadtam. 

2.2.2. A hozzájárulásokkal kapcsolatos döntések meghozatalának körülményei 

Kijelentem, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulások vagy a hozzájárulások elutasítása tárgyában hozott 

döntéseimet a személyes adataim kezelésére vonatkozóan egyértelmű és részletes tájékoztatás, az Adatkezelési 

tájékoztató alapján hoztam meg. 

Hozzájárulásom esetén kijelentem, hogy a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulásom önkéntes, konkrét, 

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű nyilatkozat. 

Tudomással bírok arról, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, azonban a 

hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A 

CIB Bank Zrt. a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adataimat jogi kötelezettségeinek 

teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez 

fűződő jog korlátozásával arányban áll. 

Adó-visszatérítési támogatás igénylése esetén - családi otthonteremtési kedvezmény igénybevétele nélkül 

– a lenti nyilatkozatot a nagykorú gyermeknek nem kell kitöltenie.

2.2.3. Hozzájárulás a családi otthonteremtési kedvezmény szabályszerű igénybevételének ellenőrzéséhez 

szükséges személyes adatok kezeléséhez 

Szereplő(k): Igénylő I.: 

HOZZÁJÁRULOK ahhoz, hogy az alábbi adatokat a családi 
otthonteremtési kedvezmény szabályszerű igénybevételének ellenőrzése 
céljából a CIB Bank Zrt. felhasználja és továbbítsa a kormányhivatal, 

 Hozzájárulok  

 NEM járulok hozzá 
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Budapest Főváros Kormányhivatala, a Kincstár, valamint az állami 
adóhatóság részére: 

a) a saját és velem közös háztartásban élő, velem együtt költöző
kiskorú gyermekei alábbi adatait:

aa) név, 
ab) születési név, 
ac) anyja neve, 
ad) születési hely és idő, 
ae) állampolgárság vagy hontalan jogállás, 
af) lakcím, 
ag) értesítési cím, 
ah) személyi azonosító és 
ai) adóazonosító jel; valamint 

b) a családi otthonteremtési kedvezményre vonatkozó
információkat. 

c) a csekély összegű (de minimis) támogatásokra irányadó
feltételek teljesítésére vonatkozó nyilatkozatában foglalt
adatokat.

Igénylő II.: 

 Hozzájárulok   

 NEM járulok hozzá 

Nagykorú gyermek: 

 Hozzájárulok   

 NEM járulok hozzá 

 Adó-visszatérítési támogatás igénylése esetén - családi otthonteremtési kedvezmény igénybevétele nélkül 

– a lenti nyilatkozatot a nagykorú gyermeknek nem kell kitöltenie.

2.2.4. Hozzájárulás a családi otthonteremtési kedvezmény szabályszerű igénybevételének ellenőrzéséhez 

szükséges személyes adatok kezeléséhez 

Szereplő(k): Igénylő I.: 

HOZZÁJÁRULOK ahhoz, hogy a CIB Bank Zrt., a kormányhivatal, 
Budapest Főváros Kormányhivatala és az állami adóhatóság a 
dokumentumok, bizonylatok valódiságát, a bennük foglalt gazdasági 
esemény megtörténtét és ezekkel összefüggésben a családi 
otthonteremtési kedvezmény igénybevételének jogszerűségét, 
felhasználásának szabályszerűségét a helyszínen - a lakásban is - 
ellenőrizze, és annak eredményéről a hitelintézetet tájékoztassa, illetve, 
ha olyan jogszabálysértést is észlel, amellyel kapcsolatos eljárás a 
kormányhivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala hatáskörébe tartozik, 
a kormányhivatalt hivatalból értesítse. 

 Hozzájárulok  

 NEM járulok hozzá 

Igénylő II.: 

 Hozzájárulok   

 NEM járulok hozzá 

Nagykorú gyermek: 

 Hozzájárulok   

 NEM járulok hozzá 

 Adó-visszatérítési támogatás igénylése esetén - családi otthonteremtési kedvezmény igénybevétele nélkül 

– a lenti nyilatkozatot a nagykorú gyermeknek nem kell kitöltenie.

2.2.5. Hozzájárulás az adó-visszatérítési támogatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzéséhez szükséges 

személyes adatok kezeléséhez 

Szereplő(k): Igénylő I. Igénylő II. 

HOZZÁJÁRULOK ahhoz, hogy a CIB Bank Zrt. a fenti 2.2.3. pont a) 
alpontjában ismertetett adataimat, valamint az adó-visszatérítési 
támogatásra vonatkozó információkat az adó-visszatérítési támogatás 
szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából felhasználja és 
továbbítsa a kormányhivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala, a 
Kincstár vagy az állami adóhatóság részére. 

 Hozzájárulok 

 NEM járulok 
hozzá 

 Hozzájárulok 

 NEM járulok 
hozzá 

 Adó-visszatérítési támogatás igénylése esetén - családi otthonteremtési kedvezmény igénybevétele nélkül 

– a lenti nyilatkozatot a nagykorú gyermeknek nem kell kitöltenie.

2.2.6. Hozzájárulás a büntetlen előélettel kapcsolatos nyilatkozatban szereplő adatok kezeléséhez 
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Szereplő(k): Igénylő I. Igénylő II. 

HOZZÁJÁRULOK ahhoz, hogy a büntetlen előéletről tett nyilatkozatban 
foglalt személyes adataimat a CIB Bank Zrt., az állami adóhatóság és a 
kormányhivatal a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság 
megállapításának és az igénybevétel jogszerűsége ellenőrzésének 
céljából és időtartamára kezelje 

 Hozzájárulok 

 NEM járulok 
hozzá 

 Hozzájárulok 

 NEM járulok 
hozzá 

 Adó-visszatérítési támogatás igénylése esetén - családi otthonteremtési kedvezmény igénybevétele nélkül 

– a lenti nyilatkozatot a nagykorú gyermeknek nem kell kitöltenie.

2.2.7. Hozzájárulás a büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványban szereplő adatok kezeléséhez 

Szereplő(k): Igénylő I. Igénylő II. 

HOZZÁJÁRULOK ahhoz, hogy amennyiben büntetőjogi felelősség 
vállalásával tett nyilatkozat helyett a büntetlen előéletet hatósági 
bizonyítvánnyal igazolom, abban az esetben a büntetlen előéletet igazoló 
hatósági bizonyítványban foglalt személyes adataimat a CIB Bank Zrt. és 
a kormányhivatal a családi otthonteremtési kedvezményre való 
jogosultság megállapításának céljából és időtartamára kezelje. 

 Hozzájárulok 

 NEM járulok 
hozzá 

 Hozzájárulok 

 NEM járulok 
hozzá 

2.2.8. Hozzájárulás nem postai úton történő kapcsolattartáshoz 

Szereplő(k): Igénylő I. Igénylő II. 

HOZZÁJÁRULOK ahhoz, hogy a CIB Bank Zrt. a megkötendő 
szerződéshez kapcsolódóan a nem postai úton való (így különösen e-mail 
vagy mobiltelefon révén történő, illetve személyes) kapcsolattartáshoz 
szükséges adatokat kezelje. 

 Hozzájárulok 

 NEM járulok 
hozzá 

 Hozzájárulok 

 NEM járulok 
hozzá 

Szereplő(k): Igénylő I.: Igénylő II. 

Alulírott KIJELENTEM, hogy HOZZÁJÁRULOK ahhoz, hogy a CIB Bank 
Zrt. a jelen igénylésem bírálatának eredményéről engem elektronikus levél 
útján értesítsen. Alulírott kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a CIB 
Bank Zrt. a jelen igénylésem pozitív elbírálása esetén a szerződés 
tervezetét elektronikus levél útján küldje meg a részemre. Kijelentem, hogy 
tájékoztatást kaptam arról, hogy a CIB Bank az elektronikus levelek 
kiküldését minden esetben a felhasználói beavatkozást nem igénylő, erős 
titkosítást alkalmazó TLS technológiával kezdeményezi, aminek 
eredményes végrehajtását a fogadó oldal technológiai felkészültsége 
befolyásolja. Emiatt előfordulhat, hogy a nyílt hálózaton küldött 
elektronikus levél titkosítatlan marad. Tájékoztatást kaptam továbbá arról, 
hogy az elektronikusan zajló kommunikáció igénylésével, az elektronikus 
levélcím megadásával és használatával az üzletfél elfogadja és 
teljeskörűen felvállalja az ebből származó kockázatokat, a titkosítás 
elmaradásából származó esetleges károkért a CIB Bank semmilyen 
felelősséget nem vállal 

 elfogadom és 
azokhoz 
hozzájárulok 

 nem fogadom el 
és azokhoz nem 
járulok hozzá. 

 elfogadom és 
azokhoz 
hozzájárulok 

 nem fogadom el 
és azokhoz nem 
járulok hozzá. 

Hozzájárulás esetén megadandó e-mail cím: …………………………………………… 

3. KIJELENTEM, hogy a CIB Bank Zrt. fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági
Üzletszabályzatát, a fogyasztók részére szóló, az Ingatlanfedezettel Biztosított Hitel- és Kölcsönszerződésekre
Vonatkozó Különös Üzletszabályzatát, valamint a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló, Biztosítékokra
Vonatkozó Különös Üzletszabályzatát átvettem, rendelkezéseit elolvastam, tudomásul vettem és magamra nézve
kötelezőnek ismerem el.
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4. KIJELENTEM, hogy a fentiekben megjelölt azonosítószámú Családi Otthonteremtési kedvezményre, Adó-
visszatérítési támogatásra, illetve CIB Otthonteremtési Kamattámogatott Hitelre vonatkozó igénylőlap aláírása
előtt az igényelt támogatás, hitel- és kölcsöntermékek tekintetében az alkalmazásra kerülő Kondíciós Listát, mely
tartalmazza a kamat-, és díjfeltételeket, a THM-et, annak számítási módját megismertem, azokról a Banktól
megfelelő tájékoztatást kaptam.

 CIB OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT HITEL ESETÉBEN 

5. Büntetőjogi felelősségem tudatában KIJELENTEM, hogy a fentiekben megjelölt azonosítószámú Családi
Otthonteremtési kedvezményre, Adó-visszatérítési támogatásra, illetve CIB Otthonteremtési Kamattámogatott
Hitelre vonatkozó igénylőlapon megadott adatok megfelelnek a valóságnak. Kijelentem, és a jelen dokumentum
aláírásával elismerem, hogy tudomással bírok arról, hogy amennyiben a bank a szerződéskötésig az általam
szolgáltatott adatok valótlanságáról szerez tudomást, úgy – jóváhagyott igénylés esetében - a szerződéskötést
jogosult indokolás nélkül megtagadni

Kijelentem, és a jelen dokumentum aláírásával elismerem, hogy tudomással bírok arról, hogy amennyiben a 

bank – jóváhagyott igénylés esetében - a szerződéskötés követően az általam szolgáltatott adatok 

valótlanságáról szerez tudomást, úgy a bank a kölcsönszerződésben foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza, e 

körben jogosulttá válhat a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

6. NYILATKOZOM, hogy a CIB Bankcsoportnál fennálló kölcsöntartozás(ok) esetén a hitelbírálat során a CIB
Bankcsoport nyilvántartásában szereplő adatokat kérem figyelembe venni.

 MINDEN ESETBEN 

7. Alulírott TUDOMÁSUL VESZEM és ELFOGADOM, hogy amennyiben a jelen 1 – 4. pontjában foglaltak
tekintetében a hozzájárulásomat nem adom meg, abban az esetben a Banknak nem áll módjában
szerződést kötni velem.

Kelt:  __________________________ , 20 ____ . év ___________________  hó _____ . nap 

Igénylő I. aláírása Igénylő II. aláírása 

Nem támogatott személy adóstárs aláírása 

Alulírottak kijelentjük, hogy a nyilatkozattevő a fenti nyilatkozatot előttünk, mint tanúk előtt írta alá. 

Név 
Lakóhely, ennek 

hiányában tartózkodási 
hely/ Munkáltató címe* 

Azonosító okmány száma 
és típusa** 

Aláírás 

1. Személyi igazolvány/ Vezetői 
engedély/ Útlevél **:  

2. Személyi igazolvány/ Vezetői 
engedély/ Útlevél **:  

* A megfelelő aláhúzandó! Amennyiben a tanú a pénzügyi intézmény munkavállalója, abban az esetben a
lakóhely, vagy tartózkodási hely helyett a munkáltató címe is feltüntetésre kerülhet. 

**Amennyiben a tanú a pénzügyi intézmény munkavállalója, és a munkáltató címe került feltüntetésre csak abban az 

esetben töltendő, a típus aláhúzandó 
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NYILATKOZATOK, HOZZÁJÁRULÁSOK 

Adatkezelési tájékoztató, nyilatkozatok, hozzájárulások 

Ki kezeli az Ön 
személyes adatait? 

Az adatkezelő a CIB Bank Zrt. (1024 Budapest, Petrezselyem utca  2-8., H-1995
Budapest, Telefon: (06 1) 423 1000, Fax: (06 1) 489 6500) 

Milyen célból, milyen 
jogalapon és mennyi 
ideig kerülnek 
kezelésre az Ön 
személyes adatai? 

A személyes adatok kezelésének célját, az adatkezelés jogalapját és időtartamát az alábbi 
táblázat foglalja össze. 

Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama 

a CIB Bank Zrt.-nek adott 
megbízás teljesítése, ha a 
telefonbeszélgetés tárgya 
valamilyen konkrét megbízás 

az adatkezelés az ügyfél és a CIB 
Bank Zrt. közötti szerződés 
teljesítéséhez szükséges 

a CIB. Bank Zrt. a hangfelvételt a 
jogviszonyból eredő követelések 
elévüléséig kezeli 

panasz kivizsgálása, ha a 
telefonbeszélgetés tárgya panasz 
megtétele 

az adatkezelés az adatkezelőre 
vonatkozó, jogszabály által előírt 
kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges 

a hitelintézetekről és a pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény 288. §-ának (2) 
bekezdésének megfelelően a 
hangfelvétel öt évig kerül megőrzésre 

a CIB Bank Zrt., mint befektetési 
vállalkozás és ügyfele közötti azon 
beszélgetések rögzítése, melyek 
valamilyen tranzakciót 
eredményeznek, vagy 
eredményezhetnek 

az adatkezelés az adatkezelőre 
vonatkozó, jogszabály által előírt 
kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges 

a befektetési vállalkozásokról és az 
árutőzsdei szolgáltatókról, valamint 
az általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007. évi 
CXXXVIII. 
törvény 55. § (10) bekezdésének 
megfelelően 5 évig, illetve 
amennyiben a Felügyelet előírja 
legfeljebb 7 évig 

a követelésbehajtás, illetve az 
ügyfélnek nyújtott egyéb szóbeli 
tájékoztatás kapcsán az ügyféllel 
lefolytatott telefonbeszélgetések 
nyomon követhetősége és a CIB 
Bank Zrt. minőségbiztosítási 
céljainak megvalósítása 

az Ön adatkezeléshez történő 
hozzájárulása 

a személyes adatok kezelése a 
hozzájárulás visszavonásáig, de 
legfeljebb 1 évig tart 

a CIB Bank Zrt.-vel való nem 
postai úton történő kapcsolattartás 
(a követelésbehajtási célú nem 
postai úton történő 
kapcsolattartást ide nem értve) 

az Ön adatkezeléshez történő 
hozzájárulása  

az adatkezelés a hozzájárulás 
visszavonásáig tart  

a CIB Bank Zrt.-vel megkötendő 
szerződéssel kapcsolatos 
követelésbehajtás és a 
követelésbehajtási célú nem 
postai úton történő kapcsolattartás 

az Ön adatkezeléshez történő 
hozzájárulása  

az adatkezelés a hozzájárulás 
visszavonásáig tart 
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közvetlen üzletszerzési célú 
megkeresések, így különösen 
közvetlen üzletszerzési célú e-
mail megküldése 

az Ön adatkezeléshez történő 
hozzájárulása 

az adatkezelés a hozzájárulás 
visszavonásáig tart 

célcsoport meghatározása 

az adatkezelés a CIB Bank Zrt., mint 
adatkezelő új szerződések 
létrehozatalához fűződő jogos 
érdekének érvényesítéséhez 
szükséges, s a lefolytatott 
érdekmérlegelési teszt eredménye 
szerint ezen érdekekkel szemben 
nem élveznek elsőbbséget az Ön 
oldalán az érdekmérlegelés során 
figyelembe veendő érdekek, alapvető 
jogok, szabadságok 

az adatkezelés az adatkezeléssel 
szembeni tiltakozásig tart 

Milyen jogok illetik 
meg Önt? 

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete 
alapján Ön 
(i) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, tájékoztatást 
kérve a CIB Bank Zrt.-nél kezelt adatokról. A tájékoztatás, illetve a kezelt adatok 
másolatának megadása ingyenes. Az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív 
költségen alapuló, ésszerű mértékű díj számítható fel, 
(ii) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését 
vagy kezelésük korlátozását, 
(iii) kérheti, hogy a CIB Bank Zrt. ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok 
helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról, 
(iv) ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, akkor az adatkezeléshez adott 
hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti 
a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A CIB Bank Zrt. 
a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat jogi 
kötelezettségei teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek 
érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, 
(v) ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy a szerződés teljesítése, akkor 
élhet az az adathordozhatósághoz való jogával: az Önre vonatkozó, Ön által a CIB Bank 
Zrt. rendelkezésére bocsátott és automatizált módon kezelt személyes adatok kapcsán 
kérheti, hogy ezen adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 
formátumban megkapja, illetőleg, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek 
továbbítsa. Azt is kérheti, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - a személyes adatait 
a CIB Bank Zrt. közvetlenül továbbítsa a másik adatkezelőnek, 
(vi) kérheti a hangfelvétellel rögzített telefonbeszélgetések visszahallgatását és másolat 
kiadását, illetve, ha a telefonbeszélgetés tárgya panasz, akkor a hangfelvételről készített 
hitelesített jegyzőkönyv kiadását is.  
(vii) kifejezett nyilatkozatával bármikor jogosult korlátozni vagy megtiltani a 
bankcsoporton belüli, az alábbiakban ismertetett adattovábbítást. 

A személyes adatainak érdekmérlegelés alapján történő kezelése ellen bármikor 
tiltakozhat. Tiltakozását díjmentesen megteheti a CIB Bank Zrt. bankfiókjaiban. 

Kik az Ön személyes 
adatainak a 
címzettjei? 

A személyes adatok címzettje az adatkezelő megbízottjai, valamint adatfeldolgozói. A 
megbízottak és az adatfeldolgozók, valamint az általuk ellátott feladatok aktuális listája, és 
az adatkezelés további részletes körülményei a www.cib.hu honlapról, valamint a CIB Bank 
Zrt. bankfiókjaiban elhelyezett tájékoztatóból ismerhetők meg.  

Miként továbbíthatók 
az Ön személyes 
adatai a 
bankcsoporton belül? 

A CIB Bank Zrt. és az ellenőrző befolyása alatt működő pénzügyi intézmény, pénzforgalmi 
intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, befektetési vállalkozás, biztosító, ABAK 
és ÁÉKBV-alapkezelő az általuk az ügyfélről kezelt személyes adatokat, bank-, értékpapír-
, fizetési-, illetve biztosítási titoknak minősülő adatokat, valamint az üzleti titoknak minősülő 
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különleges személyes adat kezelése 
(keresőképtelenség/betegszabadság)

az Ön adatkezeléshez történő 
hozzájárulása

az adatkezelés a hozzájárulás 
visszavonásáig tart
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adatokat tevékenységi körük ellátásával összefüggésben a szolgáltatásaik nyújtásához 
szükséges mértékben kölcsönösen megismerhetik, és a közös adatkezelésben részt vevő 
adatkezelők általános szerződési feltételeinek megfelelően, az egyedi szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés biztosítása céljából egymásnak továbbíthatják és az így átvett adatokat az 
ügyfélkapcsolat létrehozásának és fennállásának időtartamában kezelhetik, és ennek során 
jogosultak az egymás ügyfeleivel való kapcsolatfelvételre. 
A CIB Bank Zrt. és az ellenőrző befolyása alatt működő egyéb vállalkozások tekintetében a 
fentiek szerinti adatok megismerésére és kezelésére lehetőség van olyan vállalkozások 
esetében, 
(i) amelyek 

a) készpénzkímélő digitális pénzforgalmi szolgáltatások ügyfelek általi hozzáférésének
elősegítésével, 

b) fogyasztónak nem minősülő ügyfelek gazdálkodásának digitális megoldásokkal való
támogatásával, 

c) az ügyfelek pénzügyi tudatosságának és digitális pénzügyi megoldásokról való
tájékozottságának növelésével 

kapcsolatos tevékenységet végeznek, és 
(ii) az adatkezelés e tevékenységekhez kapcsolódó ügyfélkapcsolat kiépítéséhez kötődik. 
A CIB Bank Zrt. ellenőrző befolyásolása alatt álló vállalkozások aktuális listája a www.cib.hu 
honlapról, valamint a CIB Bank Zrt. bankfiókjaiban elhelyezett tájékoztatóból ismerhetők 
meg. 
Az ügyfél kifejezett nyilatkozatával bármikor jogosult korlátozni vagy megtiltani a fentiek 
szerinti adattovábbítást. Nyilatkozatát megteheti CIB Bank Zrt. bankfiókjaiban, CIB24 
telefonos ügyfélszolgálatán a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon. 

Milyen jogorvoslati 
lehetőségek állnak 
az Ön 
rendelkezésére? 

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., honlap: 
www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: 
ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz fordulhat. 
Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy 
a bírósághoz fordulna, keresse meg adatvédelmi tisztviselőnket. 

Szereplő(k): (Fő)Adós Adóstárs 
I. 

Egyéb 
Szereplő 

I. 

Egyéb 
Szereplő 

II. 

Kijelentem, hogy az adatkezelés megkezdése előtt a személyes adataim 
kezelésére vonatkozóan egyértelmű és részletes tájékoztatást kaptam, 
amelyet megértettem és elfogadtam.    

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

Kijelentem, tudomással bírok arról, hogy 

- az általam, illetve  
- a CIB Bank Zrt. adatfeldolgozói vagy más megbízottjai által 

kezdeményezett, 
a köztem és az ügyintéző között elhangzó telefonbeszélgetések rögzítésre 
kerülnek, s a hangfelvétel 5 munkanapon belül törlésre kerül az 
adatkezeléshez szükséges hozzájárulás hiányában 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a CIB Bank Zrt. részemre közvetlen 

üzletszerzési, reklámcélú megkereséseket, így különösen e-mail-eket 

küldjön. 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

H NYILATKOZATOK, HOZZÁJÁRULÁSOK ADATLAP 

1  2 -16/3. OLDAL

Tudomással bírok arról, hogy a hozzájáruló nyilatkozatot bármikor 
díjmentesen visszavonhatom

 Igen  Igen  Igen  Igen 

 Nem  Nem  Nem  Nem 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a CIB Bank Zrt. a különleges személyes 
adatomat kezelje.

 Igen 

 Nem  Nem  Nem  Nem 

 Igen  Igen  Igen 
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Kelt: _________________________, 20______. év ______________________hó _______ . nap 

(Fő)Adós aláírása Adóstárs I. aláírása 

Egyéb Szereplő I. aláírása Egyéb Szereplő II. aláírása 

Adatkezelési tájékoztató FATCA, CRS nyilatkozatokkal kapcsolatban 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a CIB Bank Zrt. 

- az általunk megkötendő szerződéshez kapcsolódó követelésbehajtás, 
illetve 
- a köztem és az ügyintéző között nem valamilyen konkrét megbízás vagy 
panasz 
- tárgyában folytatott telefonbeszélgetéseket azok nyomon követhetősége 
és a CIB Bank Zrt. minőségbiztosítási céljainak megvalósítása érdekében 
rögzítse. 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a CIB Bank Zrt. az általunk megkötendő 
szerződéshez kapcsolódó követelésbehajtáshoz és a követelésbehajtási 
célú nem postai úton történő kapcsolattartáshoz szükséges személyes 
adataimat kezelje. 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a CIB Bank Zrt. az általunk megkötendő 
szerződéshez kapcsolódóan a nem postai úton való (így különösen e-mail 
vagy mobiltelefon révén történő, illetve személyes) kapcsolattartáshoz 
szükséges adatokat kezelje. A hozzájárulás nem vonatkozik a 
követelésbehajtási célú nem postai úton történő kapcsolattartásra. 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

Ki kezeli az Ön 
személyes adatait? 
Milyen célból és 
milyen jogalapon 
kerülnek kezelésre az 
Ön személyes adatai? 

Mennyi ideig kerülnek 
kezelésre az Ön 
személyes adatai? 

Az adatkezelő a CIB Bank Zrt. (1028 Budapest, Petrezselyem utca 2-8., H-1995 
Budapest, Telefon: (06 1) 423 1000, Fax: (06 1) 489 6500) 
Az adatkezelés jogalapja a FATCA nyilatkozat tekintetében a FATCA törvény, a CRS 
nyilatkozat esetében a CRS törvény, amelyek mint a 2016/679/EU rendelet (GDPR) 6. 
cikk (1) bekezdése szerinti, adatkezelést megalapozó jogi kötelezettségek tartalmazzák 
az adatkezelés célját (FATCA: adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése az Egyesült 
Államok Kormánya részére, CRS: adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a magyar 
adóhatóság részére). A kezelt adatokat a FATCA törvényben, illetőleg a CRS törvényben, 
továbbá mindkét adatkezelés tekintetében a 2013. évi CCXXXVII. törvényben (Hpt.) és a 
2007. évi CXXXVIII. törvényben (Bszt.) foglaltak szerint ismerhetik meg harmadik 
személyek, jellemzően a magyar és az USA-beli adóhatóságok. 
A személyes adatokat mindkét adatkezelés tekintetében a CIB Bank Zrt. az adózás 
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény szerinti bizonylat megőrzési idő végéig (jelenleg 5 
év) őrzi meg. 
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Bank által küldött levelek és kivonatok értesítések módja
elektronikusan kéri

nem kér értesítést

postán kéri

Amennyiben az értesítési cím nem egyezik meg a lakcímkártyán szereplő értesítési/tartózkodási címmel, abban 
az esetben az értesítési címet a B adatlapon szükséges kitölteni, ellenkező esetben a lakcímkártyán szereplő 

értesítési cím szerepel majd a bank rendszerében értesítési címként.
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Miként kezeljük az Ön 
személyes adatait 
(adatbiztonság)? 

Az adatkezelő(k) és a CIB Bankcsoport adatokat átvevő tagjai gondoskodnak az adatok 
biztonságáról, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás és 
nyilvánosságra hozás, törlés vagy megsemmisítés, továbbá a véletlen sérülés, 
megsemmisülés, az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné 
válás elkerülésének biztosításáról. 

Milyen jogok illetik 
meg Önt? 

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete
alapján Ön 

(i) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 
tájékoztatást kérve a CIB Bank Zrt.-nél kezelt adatokról. A tájékoztatás, illetve a 
kezelt adatok másolatának megadása ingyenes. Az Ön által kért további 
másolatokért az adminisztratív költségen alapuló, ésszerű mértékű díj számítható 
fel, 
(ii) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését 
vagy kezelésük korlátozását, 
(iii) kérheti, hogy a CIB Bank Zrt. ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az 
adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról. 

Miként továbbíthatók 
az Ön személyes 
adatai a 
bankcsoporton belül? 

A CIB Bank Zrt. és az ellenőrző befolyása alatt működő pénzügyi intézmény, pénzforgalmi 
intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, befektetési vállalkozás, biztosító, 
ABAK és ÁÉKBV-alapkezelő az általuk az ügyfélről kezelt személyes adatokat, bank-, 
értékpapír-, fizetési-, illetve biztosítási titoknak minősülő adatokat, valamint az üzleti 
titoknak minősülő adatokat tevékenységi körük ellátásával összefüggésben a 
szolgáltatásaik nyújtásához szükséges mértékben kölcsönösen megismerhetik, és a 
közös adatkezelésben részt vevő adatkezelők általános szerződési feltételeinek 
megfelelően, az egyedi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása céljából 
egymásnak továbbíthatják és az így átvett adatokat az ügyfélkapcsolat létrehozásának és 
fennállásának időtartamában kezelhetik, és ennek során jogosultak az egymás ügyfeleivel 
való kapcsolatfelvételre. 
A CIB Bank Zrt. és az ellenőrző befolyása alatt működő egyéb vállalkozások tekintetében 
a fentiek szerinti adatok megismerésére és kezelésére lehetőség van olyan vállalkozások 
esetében, 
(i) amelyek 

a) készpénzkímélő digitális pénzforgalmi szolgáltatások ügyfelek általi hozzáférésének
elősegítésével, 

b) fogyasztónak nem minősülő ügyfelek gazdálkodásának digitális megoldásokkal való
támogatásával, 

c) az ügyfelek pénzügyi tudatosságának és digitális pénzügyi megoldásokról való
tájékozottságának növelésével 

kapcsolatos tevékenységet végeznek, és 
(ii) az adatkezelés e tevékenységekhez kapcsolódó ügyfélkapcsolat kiépítéséhez kötődik. 
A CIB Bank Zrt. ellenőrző befolyásolása alatt álló vállalkozások aktuális listája a 
www.cib.hu, valamint a CIB Bank Zrt. bankfiókjaiban elhelyezett tájékoztatóból ismerhetők 
meg. 
Az ügyfél kifejezett nyilatkozatával bármikor jogosult korlátozni vagy megtiltani a fentiek 
szerinti adattovábbítást. Nyilatkozatát megteheti CIB Bank Zrt. bankfiókjaiban, CIB24 
telefonos ügyfélszolgálatán a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon. 

Milyen jogorvoslati 
lehetőségek állnak az 
Ön rendelkezésére? 

Ki az adatvédelmi 
tisztviselő és miként 
érhető el? 

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., honlap: 
www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: 
ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz fordulhat. 
Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 
vagy a bírósághoz fordulna, keresse meg adatvédelmi tisztviselőnket. 
A CIB Bank Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: CIB Bank Zrt./Adatvédelem, 
1024 Budapest,  Petrezselyem u. 2-8., telefon: +36 (1) 423-1112, központi e-mail cím: 
adatvedelem@cib.hu 
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A személyes adatok címzettje az adatkezelő megbízottai, valamint adatfeldolgozói. A 
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FATCA NYILATKOZAT MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 

Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok (továbbiakban: USA) 2014. február 4-én megállapodást kötött a 
nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról. Ez a megállapodás a 2014. 
évi XIX. törvénnyel (a FATCA törvény) került kihirdetésre. A FATCA törvény alapján a magyar pénzügyi intézményeknek 
meg kell állapítaniuk, hogy ügyfeleik Meghatározott Egyesült Államokbeli Személyeknek minősülnek-e 
(illetőségvizsgálat). Ennek során a magyar pénzügyi intézményeknek meg kell állapítaniuk, hogy az ügyfelei 
számlatulajdonosai-e bármely Egyesült Államoknak Jelentendő Számlának. A FATCA törvény a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal felé (és ezen keresztül az USA Adóhatósága, az IRS felé) teljesítendő jelentéstételi kötelezettséget vezet be 
a magyar pénzügyi intézmények számára azokra a FATCA törvény szerinti Személyekre vonatkozóan, amelyek 
Meghatározott Egyesült Államokbeli Személyeknek minősülnek és az Egyesült Államoknak Jelentendő Számla 
Számlatulajdonosai. 

A FATCA nyilatkozat megtétele és a kiegészítő információk megadása a FATCA törvény alapján kötelező. 
Amennyiben az ügyfél a FATCA nyilatkozatot nem teszi meg vagy a kiegészítő információkat nem adja meg, az jelentési 
kötelezettséget von maga után a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és ezen keresztül az IRS felé, valamint a számlanyitás 
elutasításával vagy a számla megszüntetésével járhat. A megtett nyilatkozat módosítása bármikor kezdeményezhető. 

A FATCA szabályozás kapcsán felmerülő fogalmakra vonatkozóan részletes tájékoztatást talál a www.cib.hu/fatca 
oldalunkon, illetve bármely bankfiókunkban. 

Szereplő(k): (Fő)Adós Adóstárs 
I. 

Egyéb 
Szereplő 

I. 

Egyéb 
Szereplő 

II. 

Kijelentem, hogy az adatkezelés megkezdése előtt a személyes adataim 
kezelésére vonatkozóan egyértelmű és részletes tájékoztatást kaptam, 
amelyet megértettem és elfogadtam 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

Szereplő(k): (Fő)Adós Adóstárs 
I. 

Egyéb 
Szereplő 

I. 

Egyéb 
Szereplő 

II. 

Nyilatkozom, hogy megtagadom a nyilatkozattételt. 
 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

Nyilatkozom, hogy megtagadom a FATCA törvény által előírt 
dokumentumok benyújtását.  

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

Nyilatkozom, hogy Egyesült Államokbeli adóilletőségű vagyok 
 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

Nyilatkozom, hogy az Egyesült Államokban brókerként működöm (nem 
vagyok "Meghatározott Egyesült Államokbeli Személy") 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

Nyilatkozom, hogy ha Egyesült Államokbeli adóilletőséggel rendelkezem, 
akkor, az adószámom:  

………... ………... ………... ………... 
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Kelt: _________________________, 20______. év ______________________hó _______ . nap 

CRS NYILATKOZAT MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 

Magyarország - adóharmonizációs kötelezettségének eleget téve - az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi 
közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (Aktv.) módosításával, valamint a 
pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú 
Megállapodás(a továbbiakban az említett szabályok együttesen: CRS szabályozás) kihirdetésével lehetővé tette, hogy a 
résztvevő országok banktitoknak, értékpapírtitoknak minősülő információkat osszanak meg egymással. A CRS 
szabályozás fő célja a résztvevő országok adóhatóságai közötti automatikus információcsere a határokon átnyúló 
adócsalás és adókijátszás elleni küzdelem hatékonyságának növelése érdekében. A CRS szabályozás alapján a magyar 
pénzügyi intézményeknek a CRS szabályozásban foglalt adatszolgáltatási és átvilágítási szabályokat kell alkalmazniuk és 
meg kell állapítaniuk ügyfeleik adóügyi illetőségét (illetőségvizsgálat). A jelen nyilatkozat ezt a célt szolgálja. Az 
adatszolgáltatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé történik, amely továbbítja az adatokat a CRS szabályozás által érintett 
(adó)hatóság(ok)nak. 

Az adatszolgáltatással és átvilágítással azon személyek érintettek, akik a CRS szabályozás szerint Jelentendő 
Személyeknek minősülnek és a CRS szabályozás hatálya alá tartozó számla tulajdonosai. 

A CRS nyilatkozat megtétele és a kért okiratok benyújtása a CRS szabályozás alapján kötelező. Amennyiben az 
ügyfél a CRS nyilatkozatot nem teszi meg, vagy a kért okiratokat nem nyújtja be, az jelentési kötelezettséget vonhat maga 
után a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és ezen keresztül az illetékes (adó)hatóságok felé. A megtett nyilatkozat bármikor 
módosítható. 

A CRS szabályozás kapcsán felmerülő fogalmakra vonatkozóan részletes tájékoztatást talál a www.cib.hu/crs oldalunkon, 
illetve bármely bankfiókunkban. Amennyiben válaszadás során a „Megtagadom a nyilatkozattételt” megjegyzés kerül 
kiválasztásra, akkor az ügyfél adóilletősége a rendelkezésre álló adatok alapján kerül megállapításra. 

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a CIB Bank Zrt. felé haladéktalanul 
bejelentek minden, az adóilletőségemben vagy a jelen nyilatkozatban 
szereplő kérdésekre adott válaszokban bekövetkezett változást, valamint a 
változásból adódóan szükséges kiegészítő információkat megadok. 
Tudomásul veszem, hogy a CIB Bank Zrt. kizárja a felelősségét a nálam 
abból eredően felmerülő valamennyi hátrányos jogkövetkezményért, 
melyet az USA Adóhatósága a jelen nyilatkozattal és a kiegészítő 
információkkal, vagy azok hiányával, illetve hiányosságával 
összefüggésben alkalmaz. 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

(Fő)Adós aláírása Adóstárs I. aláírása 

Egyéb Szereplő I. aláírása Egyéb Szereplő II. aláírása 

Szereplő(k): (Fő)Adós Adóstárs I. Egyéb Szereplő I. Egyéb Szereplő II. 

Nyilatkozom, hogy megtagadom a 
nyilatkozattételt:  

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 
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Nyilatkozom, hogy a 
Adórezidencia országa: 

……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

Nyilatkozom, hogy Adórezidenciát 
igazoló okmány típusa, száma, 
lejárata 

……………….. 

 Megtagadom a 
nyilatkozattételt 

……………….. 
 Megtagadom a 

nyilatkozattételt 

……………….. 

 Megtagadom a 
nyilatkozattételt 

……………….. 

 Megtagadom a 
nyilatkozattételt 

Adószám* : 
……………….. 

 Megtagadom a 
nyilatkozattételt 

……………….. 
 Megtagadom a 

nyilatkozattételt 

……………….. 

 Megtagadom a 
nyilatkozattételt 

……………….. 

 Megtagadom a 
nyilatkozattételt 

További adórezidencia országa: ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

További adórezidenciát igazoló 
okmány típusa, száma, lejárata 

……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

További adószám* ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

*csak abban az esetben kitöltendő ha az Adóilletőség országa nem Magyarország

Kelt: _________________________, 20______. év ______________________hó _______ . nap 

(Fő)Adós aláírása Adóstárs I. aláírása 

Egyéb Szereplő I. aláírása Egyéb Szereplő II. aláírása 

Szereplő(k): (Fő)Adós Adóstárs 
I. 

Egyéb 
Szereplő 

I. 

Egyéb 
Szereplő 

II. 

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a CIB Bank Zrt. felé haladéktalanul 
bejelentek minden, az adóilletőségemben vagy a jelen nyilatkozatban 
megadott adataimban bekövetkezett változást, valamint az ilyen 
változásból adódóan szükséges kiegészítő információkat megadom. 
Tudomásul veszem, hogy a CIB Bank Zrt. kizárja a felelősségét az abból 
eredően felmerülő valamennyi hátrányos jogkövetkezményért, melyet a 
CRS szabályok szerint illetékes ország adóhatósága a jelen nyilatkozattal 
és a kiegészítő információkkal, vagy azok hiányával, illetve hiányosságával 
összefüggésben alkalmaz. 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 
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Adatkezelési tájékoztató a KYC ügyfélismereti kérdőívhez 

Ki kezeli az Ön személyes 

adatait? 

Az adatkezelő a CIB Bank Zrt. (1024 Budapest, Petrezselyem utca 2–8., H-1995 

Budapest, Telefon: (06 1) 423 1000, Fax: (06 1) 489 6500) 

Milyen célból kerülnek 

kezelésre az Ön 

személyes adatai? 

A személyes adatok kezelésének célja a kockázatelemzést támogató ügyfélismeret, 

illetve anonimizált adatok felhasználásával ügyfélszegmensek legyenek képezhetőek. 

Milyen jogalapon kerülnek 

kezelésre az Ön 

személyes adatai? 

A személyes adatok kezelésének jogalapja az Ön adatkezeléshez adott 

hozzájárulása. 

Mennyi ideig kerülnek 

kezelésre az Ön 

személyes adatai? 

A személyes adatok kezelésére az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kerül sor. 

Milyen jogok illetik meg 

Önt? 

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 
2016/679/EU rendelete alapján Ön 
(i) az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a 
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti 
adatkezelés jogszerűségét. A CIB Bank Zrt. a hozzájárulás visszavonását követően is 
kezelheti a személyes adatokat jogi kötelezettségei teljesítése vagy jogos érdekei 
érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez 
fűződő jog korlátozásával arányban áll, 
(ii) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 
tájékoztatást kérve a CIB Bank Zrt.-nél kezelt adatokról. A tájékoztatás, illetve a kezelt 
adatok másolatának megadása ingyenes. Az Ön által kért további másolatokért az 
adminisztratív költségen alapuló, ésszerű mértékű díj számítható fel, 
(iii) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy 
kezelésük korlátozását, 
(iv) kérheti, hogy a CIB Bank Zrt. ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az 
adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról, 
(v) ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy a szerződés teljesítése, 
akkor élhet az az adathordozhatósághoz való jogával: az Önre vonatkozó, Ön által a 
CIB Bank Zrt. rendelkezésére bocsátott és automatizált módon kezelt személyes 
adatok kapcsán kérheti, hogy ezen adatokat tagolt, széles körben használt, géppel 
olvasható formátumban megkapja, illetőleg, hogy ezeket az adatokat egy másik 
adatkezelőnek továbbítsa. Azt is kérheti, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - a 
személyes adatait a CIB Bank Zrt. közvetlenül továbbítsa a másik adatkezelőnek, 
(vi) kifejezett nyilatkozatával bármikor jogosult korlátozni vagy megtiltani a 
bankcsoporton belüli, az alábbiakban ismertetett adattovábbítást. 

Kik az Ön személyes 

adatainak a címzettjei? 

A személyes adatok címzettje az adatkezelő megbízottai, valamint adatfeldolgozói. A 

megbízottak és az adatfeldolgozók, valamint az általuk ellátott feladatok aktuális listája, 

és az adatkezelés további részletes körülményei a www.cib.hu honlapról, valamint a CIB 

Bank Zrt. bankfiókjaiban elhelyezett tájékoztatóból ismerhetők meg. 

 Miként továbbíthatók az 

Ön személyes adatai a 

bankcsoporton belül? 

A CIB Bank Zrt. és az ellenőrző befolyása alatt működő pénzügyi intézmény, 
pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, befektetési vállalkozás, 
biztosító, ABAK és ÁÉKBV-alapkezelő az általuk az ügyfélről kezelt személyes adatokat, 
bank-, értékpapír-, fizetési-, illetve biztosítási titoknak minősülő adatokat, valamint az 
üzleti titoknak minősülő adatokat tevékenységi körük ellátásával összefüggésben a 
szolgáltatásaik nyújtásához szükséges mértékben kölcsönösen megismerhetik, és a 
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közös adatkezelésben részt vevő adatkezelők általános szerződési feltételeinek 
megfelelően, az egyedi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása céljából 
egymásnak továbbíthatják és az így átvett adatokat az ügyfélkapcsolat létrehozásának 
és fennállásának időtartamában kezelhetik, és ennek során jogosultak az egymás 
ügyfeleivel való kapcsolatfelvételre. 
A CIB Bank Zrt. és az ellenőrző befolyása alatt működő egyéb vállalkozások tekintetében 
a fentiek szerinti adatok megismerésére és kezelésére lehetőség van olyan vállalkozások 
esetében, 
(i) amelyek 

a) készpénzkímélő digitális pénzforgalmi szolgáltatások ügyfelek általi hozzáférésének
elősegítésével, 

b) fogyasztónak nem minősülő ügyfelek gazdálkodásának digitális megoldásokkal való
támogatásával, 

c) az ügyfelek pénzügyi tudatosságának és digitális pénzügyi megoldásokról való
tájékozottságának növelésével 

kapcsolatos tevékenységet végeznek, és 
(ii) az adatkezelés e tevékenységekhez kapcsolódó ügyfélkapcsolat kiépítéséhez 
kötődik. 
A CIB Bank Zrt. ellenőrző befolyásolása alatt álló vállalkozások aktuális listája a 
www.cib.hu honlapról, valamint a CIB Bank Zrt. bankfiókjaiban elhelyezett tájékoztatóból 
ismerhetők meg. 
Az ügyfél kifejezett nyilatkozatával bármikor jogosult korlátozni vagy megtiltani a fentiek 
szerinti adattovábbítást. Nyilatkozatát megteheti CIB Bank Zrt. bankfiókjaiban, CIB24 
telefonos ügyfélszolgálatán a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon. 

Milyen jogorvoslati 

lehetőségek állnak az Ön 

rendelkezésére? 

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., honlap: 

www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: 

ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz fordulhat. 

Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

vagy a bírósághoz fordulna, keresse meg adatvédelmi tisztviselőnket. 

Miként érhető el az 

adatvédelmi tisztviselő? 

A CIB Bank Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: CIB Bank Zrt./Adatvédelem, 

1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8., telefon: +36 (1) 423-1112, központi e-mail cím: 

adatvedelem@cib.hu 

Szereplő(k): (Fő)Adós Adóstárs 
I. 

Egyéb 
Szereplő 

I. 

Egyéb 
Szereplő 

II. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a CIB Bank Zrt. annak érdekében kezelje 

személyes adataimat, hogy a fokozottabb ügyfélismeret, illetve anonimizált 

adatok felhasználásával ügyfélszegmenseket képezzen. 

Hozzájárulásom esetén kijelentem, hogy a személyes adatok kezeléséhez 
általam adott hozzájárulás önkéntes, konkrét, jelen Adatkezelési 
tájékoztatóban foglalt tájékoztatáson alapuló és egyértelmű nyilatkozat. 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

Kijelentem, hogy az adatkezelés megkezdése előtt a személyes adataim 

kezelésére vonatkozóan egyértelmű és részletes tájékoztatást kaptam, 

amelyet megértettem és elfogadtam. 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 
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Szereplő(k): (Fő)Adós Adóstárs I.  Egyéb Szereplő I.  Egyéb Szereplő II. 

Munkahelyi adatok (az adatok 

megadása önkéntes 

hozzájáruláson alapul): 

Munkaviszony jellege: 

 Alkalmazott   
 Cégtulajdonos  
 Diák 
 Egyéni 

vállalkozó 
 Kiskorú 

eltartott 
 Nagykorú 

eltartott 
 Munkanélküli   
 Nyugdíjas 
 Őstermelő    
 Szabadúszó   
 Egyéb 
Önfoglalkoztató 

 Háztartásbeli 

Munkaviszony 
jellegének 
megnevezése 
(egyéb kategória 
esetében): 
…………………… 

 Alkalmazott   
 Cégtulajdonos  
 Diák 
 Egyéni 

vállalkozó 
 Kiskorú 

eltartott 
 Nagykorú 

eltartott 
 Munkanélküli   
 Nyugdíjas 
 Őstermelő    
 Szabadúszó   
 Egyéb 
Önfoglalkoztató 
 Háztartásbeli 

Munkaviszony 
jellegének 
megnevezése 
(egyéb kategória 
esetében): 
…………………… 

 Alkalmazott   
 Cégtulajdonos  
 Diák 
 Egyéni 

vállalkozó 
 Kiskorú 

eltartott 
 Nagykorú 

eltartott 
 Munkanélküli   
 Nyugdíjas 
 Őstermelő    
 Szabadúszó   
 Egyéb 
Önfoglalkoztató 
 Háztartásbeli 

Munkaviszony 
jellegének 
megnevezése 
(egyéb kategória 
esetében): 
…………………… 

 Alkalmazott   
 Cégtulajdonos  
 Diák 
 Egyéni 

vállalkozó 
 Kiskorú 

eltartott 
 Nagykorú 

eltartott 
 Munkanélküli   
 Nyugdíjas 
 Őstermelő    
 Szabadúszó   
 Egyéb 
Önfoglalkoztató 

 Háztartásbeli 

Munkaviszony 
jellegének 
megnevezése 
(egyéb kategória 
esetében): 
…………………… 

Munkahelyi adatok (az adatok 

megadása önkéntes hozzájáruláson 

alapul): 

Jövedelem forrása: 

 Munkabér 

 Vállalkozási 

jövedelem 

 Befektetések  

 Ellátás 

(nyugdíj) 

 Egyéb 

 Nem 

válaszolok 

Jövedelem 
forrásának 
megnevezése 
(egyéb kategória 
esetében): 

………………… 

 Munkabér 

 Vállalkozási 

jövedelem 

 Befektetések  

 Ellátás 

(nyugdíj) 

 Egyéb 

 Nem 

válaszolok 

Jövedelem 
forrásának 
megnevezése 
(egyéb kategória 
esetében): 

………………… 

 Munkabér 

 Vállalkozási 

jövedelem 

 Befektetések  

 Ellátás 

(nyugdíj) 

 Egyéb 

 Nem 

válaszolok 

Jövedelem 
forrásának 
megnevezése 
(egyéb kategória 
esetében): 

………………… 

 Munkabér 

 Vállalkozási 

jövedelem 

 Befektetések  

 Ellátás 

(nyugdíj) 

 Egyéb 

 Nem 

válaszolok 

Jövedelem 
forrásának 
megnevezése 
(egyéb kategória 
esetében): 

………………… 

Munkahelyi adatok (az adatok 

megadása önkéntes hozzájáruláson 

alapul): 

Vezető tisztségviselő az alábbi 

intézménynél: 

 Közigazgatási 

szerv 

 Állami 

forrásból 

finanszírozott 

intézmény 

 Cég, 

gazdasági 

társaság, egyéb 

szervezet 

 Egyik sem 

 Nem 

válaszolok 

 Közigazgatási 

szerv 

 Állami 

forrásból 

finanszírozott 

intézmény 

 Cég, 

gazdasági 

társaság, egyéb 

szervezet 

 Egyik sem 

 Nem 

válaszolok 

 Közigazgatási 

szerv 

 Állami 

forrásból 

finanszírozott 

intézmény 

 Cég, 

gazdasági 

társaság, egyéb 

szervezet 

 Egyik sem 

 Nem 

válaszolok 

 Közigazgatási 

szerv 

 Állami 

forrásból 

finanszírozott 

intézmény 

 Cég, 

gazdasági 

társaság, egyéb 

szervezet 

 Egyik sem 

 Nem 

válaszolok 

H NYILATKOZATOK, HOZZÁJÁRULÁSOK ADATLAP 

1  2 -16/11. OLDAL

 Nem 
válaszolok 

 Nem 
válaszolok 

 Nem 
válaszolok 

 Nem 
válaszolok 
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Munkahelyi adatok (az adatok 

megadása önkéntes hozzájáruláson 

alapul): 

Munkavégzés, életvitel országa: 

 Ország: 

…………………. 
Nem 

válaszolok 

 Ország: 

…………………. 
Nem 

válaszolok 

 Ország: 

…………………. 
Nem 

válaszolok 

 Ország: 

…………………. 
Nem 

válaszolok 

Munkahelyi adatok (az adatok 

megadása önkéntes hozzájáruláson 

alapul): 

Munkahely fő tevékenységi köre: 
(csak 

alkalmazott/cégtulajdonos/egyéni 

vállalkozó/őstermelő/szabadúszó/ö

nfoglalkoztató esetén kell kitölteni) 

TEÁOR 

kód:……….…… 

 Nem 

válaszolok/ Nem 

tudom 

TEÁOR 

kód:……….…… 

 Nem 

válaszolok/ Nem 

tudom 

TEÁOR 

kód:……….…… 

 Nem 

válaszolok/ Nem 

tudom 

TEÁOR 

kód:……….…… 

 Nem 

válaszolok/ Nem 

tudom 

Egyéb adatok (az adatok 
megadása önkéntes 
hozzájáruláson alapul): 

Kapcsolat jellege a tényleges 
tulajdonossal: 

 Rokon 

Egyéb 

 Nem 

válaszolok 

 Rokon 

Egyéb 

 Nem 

válaszolok 

 Rokon 

Egyéb 

 Nem 

válaszolok 

 Rokon 

Egyéb 

 Nem 

válaszolok 

Kelt: _________________________, 20______. év ______________________hó _______ . nap 

(Fő)Adós aláírása Adóstárs I. aláírása 

Egyéb Szereplő I. aláírása Egyéb Szereplő II. aláírása 

Adatkezelési tájékoztató a Természetes személy kiemelt közszereplői 

Ki kezeli az Ön 
személyes adatait? 

Az adatkezelő a CIB Bank Zrt. (1024 Budapest, Petrezselyem utca 2-8., 1995 Budapest, 
Telefon: (06 1) 423 1000, Fax: (06 1) 489 6500) 

Milyen célból, milyen 
jogalapon és mennyi 
ideig kerülnek kezelésre 
az Ön személyes 
adatai? 

A személyes adatok kezelésének célját, az adatkezelés jogalapját és időtartamát az alábbi 
táblázat foglalja össze. 

Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama 

a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 
törvényben (Pmt.), illetve az Európai Unió 

az adatkezelés az adatkezelőre 
vonatkozó, jogszabály által előírt 
jogi kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges 

Az adatkezelés az üzleti kapcsolat 
megszűnésétől, illetve az ügyleti 
megbízás teljesítésétől számított 
nyolc évig, a Pmt. 58. §-ában 
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Jelenleg keresőképtelen 
állományban/táppénzen/
betegszabadságon vagyok:

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 
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Miként kezeljük az Ön 
személyes adatait 
(adatbiztonság)? 

Az adatkezelő(k) és a CIB Bankcsoport adatokat átvevő tagjai gondoskodnak az adatok 
biztonságáról, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás és 
nyilvánosságra hozás, törlés vagy megsemmisítés, továbbá a véletlen sérülés, 
megsemmisülés, az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás 
elkerülésének biztosításáról. 

Milyen jogok illetik meg 
Önt?  

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok 
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete alapján Ön
(i) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, tájékoztatást kérve 
a CIB Bank Zrt.-nél kezelt adatokról. A tájékoztatás, illetve a kezelt adatok másolatának 
megadása ingyenes. Az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív költségen alapuló, 
észszerű mértékű díj számítható fel, 
(ii) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésük 
korlátozását, 
(iii) kérheti, hogy a CIB Bank Zrt. ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok 
helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról, 
(iv) kifejezett nyilatkozatával bármikor jogosult korlátozni a bankcsoporton belüli, az 
alábbiakban ismertetett adattovábbítást 

Miként továbbíthatók az 
Ön személyes adatai a 
bankcsoporton belül? 

A CIB Bank Zrt. és az ellenőrző befolyása alatt működő pénzügyi intézmény, pénzforgalmi 
intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, befektetési vállalkozás, biztosító, ABAK és 
ÁÉKBV-alapkezelő az általuk az ügyfélről kezelt személyes adatokat, bank-, értékpapír-, 
fizetési-, illetve biztosítási titoknak minősülő adatokat, valamint az üzleti titoknak minősülő 
adatokat tevékenységi körük ellátásával összefüggésben a szolgáltatásaik nyújtásához 
szükséges mértékben kölcsönösen megismerhetik, és a közös adatkezelésben részt vevő 
adatkezelők általános szerződési feltételeinek megfelelően, az egyedi szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés biztosítása céljából egymásnak továbbíthatják és az így átvett adatokat az 
ügyfélkapcsolat létrehozásának és fennállásának időtartamában kezelhetik, és ennek során 
jogosultak az egymás ügyfeleivel való kapcsolatfelvételre. 
A CIB Bank Zrt. és az ellenőrző befolyása alatt működő egyéb vállalkozások tekintetében a 
fentiek szerinti adatok megismerésére és kezelésére lehetőség van olyan vállalkozások 
esetében, 
(i) amelyek 

a) készpénzkímélő digitális pénzforgalmi szolgáltatások ügyfelek általi hozzáférésének
elősegítésével, 

b) fogyasztónak nem minősülő ügyfelek gazdálkodásának digitális megoldásokkal való
támogatásával, 

c) az ügyfelek pénzügyi tudatosságának és digitális pénzügyi megoldásokról való
tájékozottságának növelésével 

kapcsolatos tevékenységet végeznek, és 
(ii) az adatkezelés e tevékenységekhez kapcsolódó ügyfélkapcsolat kiépítéséhez kötődik. 

és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által 
elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó 
intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. 
évi LII. törvényben előírt kötelezettségek 
teljesítése, így különösen ügyfélátvilágítás, 
és esetleges bejelentés megtétele 

foglaltak megvalósulása esetén tíz 
év elteltéig tart. A pénzügyi és 
vagyoni korlátozó intézkedések 
végrehajtása során kezelt adatok 
esetében a megőrzés időtartama a 
szűréstől számított nyolc év. 

Kik az Ön személyes 
adatainak a címzettjei? 

A személyes adatok címzettje az adatkezelő megbízottai, valamint adatfeldolgozói. A 
megbízottak és az adatfeldolgozók, valamint az általuk ellátott feladatok aktuális listája, és az 
adatkezelés további részletes körülményei a www.cib.hu honlapról, valamint a CIB Bank Zrt. 
bankfiókjaiban elhelyezett tájékoztatóból ismerhetők meg. Az adatkezelő a jogszabályban 
meghatározott szerveknek, hatóságoknak köteles továbbítani az adatokat. 
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A CIB Bank Zrt. ellenőrző befolyásolása alatt álló vállalkozások aktuális listája a www.cib.hu 
honlapról, valamint a CIB Bank Zrt. bankfiókjaiban elhelyezett tájékoztatóból ismerhetők meg. 
Az ügyfél kifejezett nyilatkozatával bármikor jogosult korlátozni vagy megtiltani a fentiek szerinti 
adattovábbítást. Nyilatkozatát megteheti CIB Bank Zrt. bankfiókjaiban, CIB24 telefonos 
ügyfélszolgálatán a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon. 

Milyen jogorvoslati 
lehetőségek állnak az 
Ön rendelkezésére? 

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., postacím: 1063 Budapest, Pf.: 9, honlap: 
www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: 
ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz fordulhat. 
Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy 
a bírósághoz fordulna, keresse meg adatvédelmi tisztviselőnket. 

Miként érhető el az 
adatvédelmi tisztviselő? A CIB Bank Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: CIB Bank Zrt./Adatvédelem, 

1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8., telefon: +36 (1) 423-1112, központi e-mail cím: 
adatvedelem@cib.hu 

Szereplő(k): (Fő)Adós Adóstárs 
I. 

Egyéb 
Szereplő 

I. 

Egyéb 
Szereplő 

II. 

Kijelentem, hogy az adatkezelés megkezdése előtt a személyes adataim 
kezelésére vonatkozóan egyértelmű és részletes tájékoztatást kaptam, 
amelyet megértettem és elfogadtam. 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

TERMÉSZETES SZEMÉLY KIEMELT KÖZSZEREPLŐI NYILATKOZATA 
A Pmt. 9/A.§ (1)-(2)-bekezdésében előírt kötelezettség végrehajtásához 

A Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017 évi LIII. törvény 4 § 
alapján: Kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási 
intézkedések elvégzését megelőzően legalább egy éven belül fontos közfeladatot látott el, továbbá az ilyen személy közeli 
hozzátartozója, vagy akivel közismerten közeli kapcsolatban áll. 

Szereplő(k): (Fő)Adós Adóstárs I.     Egyéb Szereplő 
I. 

 Egyéb Szereplő 
II. 

Kijelentem, hogy nem vagyok 
kiemelt közszereplő. 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

Kijelentem, hogy kiemelt 

közszereplő vagyok 
 államfő, 

kormányfő, 
miniszter, 
miniszterhelyettes
, államtitkár 

 országgyűlési 
képviselő vagy 
hasonló jogalkotó 
szerv tagja 

 politikai párt 
irányító szervének 
tagja 

 legfelsőbb 
bíróság, 
alkotmánybíróság

 államfő, 
kormányfő, 
miniszter, 
miniszterhelyettes
, államtitkár 

 országgyűlési 
képviselő vagy 
hasonló jogalkotó 
szerv tagja 

 politikai párt 
irányító szervének 
tagja 

 legfelsőbb 
bíróság, 
alkotmánybíróság

 államfő, 
kormányfő, 
miniszter, 
miniszterhelyettes
, államtitkár 

 országgyűlési 
képviselő vagy 
hasonló jogalkotó 
szerv tagja 

 politikai párt 
irányító szervének 
tagja 

 legfelsőbb 
bíróság, 
alkotmánybíróság

 államfő, 
kormányfő, 
miniszter, 
miniszterhelyettes
, államtitkár 

 országgyűlési 
képviselő vagy 
hasonló jogalkotó 
szerv tagja 

 politikai párt 
irányító szervének 
tagja 

 legfelsőbb 
bíróság, 
alkotmánybíróság
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, olyan magas 
rangú bírói 
testület tagja, 
amelynek a 
döntései ellen 
fellebbezésnek 
helye nincs 

 a 
számvevőszék és 
a központi bank 
igazgatósági tagja 

 nagykövet, 
ügyvivő, 
fegyveres erők 
magas rangú 
tisztviselője 

 többségi állami 
tulajdonú 
vállalatok 
igazgatási, 
irányító vagy 
felügyelő 
testületének tagja  

 nemzetközi 
szervezet 
vezetője, vezető 
helyettese, vezető 
testületének tagja 
vagy ezzel 
egyenértékű 
feladatot ellátó 
személy 

, olyan magas 
rangú bírói 
testület tagja, 
amelynek a 
döntései ellen 
fellebbezésnek 
helye nincs 

 a 
számvevőszék és 
a központi bank 
igazgatósági tagja 

 nagykövet, 
ügyvivő, 
fegyveres erők 
magas rangú 
tisztviselője 

 többségi állami 
tulajdonú 
vállalatok 
igazgatási, 
irányító vagy 
felügyelő 
testületének tagja  

 nemzetközi 
szervezet 
vezetője, vezető 
helyettese, vezető 
testületének tagja 
vagy ezzel 
egyenértékű 
feladatot ellátó 
személy 

, olyan magas 
rangú bírói 
testület tagja, 
amelynek a 
döntései ellen 
fellebbezésnek 
helye nincs 

 a 
számvevőszék és 
a központi bank 
igazgatósági tagja 

 nagykövet, 
ügyvivő, 
fegyveres erők 
magas rangú 
tisztviselője 

 többségi állami 
tulajdonú 
vállalatok 
igazgatási, 
irányító vagy 
felügyelő 
testületének tagja  

 nemzetközi 
szervezet 
vezetője, vezető 
helyettese, vezető 
testületének tagja 
vagy ezzel 
egyenértékű 
feladatot ellátó 
személy 

, olyan magas 
rangú bírói 
testület tagja, 
amelynek a 
döntései ellen 
fellebbezésnek 
helye nincs 

 a 
számvevőszék és 
a központi bank 
igazgatósági tagja 

 nagykövet, 
ügyvivő, 
fegyveres erők 
magas rangú 
tisztviselője 

 többségi állami 
tulajdonú 
vállalatok 
igazgatási, 
irányító vagy 
felügyelő 
testületének tagja  

 nemzetközi 
szervezet 
vezetője, vezető 
helyettese, vezető 
testületének tagja 
vagy ezzel 
egyenértékű 
feladatot ellátó 
személy 

Kijelentem, hogy kiemelt 
közszereplő közeli hozzátartozója 
vagyok 

házastárs 
 élettárs 
 vér szerinti, 

örökbefogadott, 
mostoha- és 
nevelt gyermek  

 a fentiek 
házastársa vagy 
élettársa 

 vér szerinti, 
örökbefogadó, 
mostoha- és 
nevelőszülő 

házastárs 
 élettárs 
 vér szerinti, 

örökbefogadott, 
mostoha- és 
nevelt gyermek  

 a fentiek 
házastársa vagy 
élettársa 

 vér szerinti, 
örökbefogadó, 
mostoha- és 
nevelőszülő 

házastárs 
 élettárs 
 vér szerinti, 

örökbefogadott, 
mostoha- és 
nevelt gyermek  

 a fentiek 
házastársa vagy 
élettársa 

 vér szerinti, 
örökbefogadó, 
mostoha- és 
nevelőszülő 

házastárs 
 élettárs 
 vér szerinti, 

örökbefogadott, 
mostoha- és 
nevelt gyermek  

 a fentiek 
házastársa vagy 
élettársa 

 vér szerinti, 
örökbefogadó, 
mostoha- és 
nevelőszülő 
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A) Kijelentem, hogy kiemelt

közszereplőhöz közel álló

személy vagyok

 kiemelt 
közszereplővel 
közösen 
ugyanazon jogi 
személy vagy jogi 
személyiséggel 
nem rendelkező 
szervezet 
tényleges 
tulajdonosa vagy 
vele szoros üzleti 
kapcsolatban álló 

 egyszemélyes 
tulajdonosa olyan 
jogi személynek 
vagy jogi 
személyiséggel 
nem rendelkező 
szervezetnek, 
amelyet kiemelt 
közszereplő 
javára hoztak 
létre. 

 kiemelt 
közszereplővel 
közösen 
ugyanazon jogi 
személy vagy jogi 
személyiséggel 
nem rendelkező 
szervezet 
tényleges 
tulajdonosa vagy 
vele szoros üzleti 
kapcsolatban álló 

 egyszemélyes 
tulajdonosa olyan 
jogi személynek 
vagy jogi 
személyiséggel 
nem rendelkező 
szervezetnek, 
amelyet kiemelt 
közszereplő 
javára hoztak 
létre. 

 kiemelt 
közszereplővel 
közösen 
ugyanazon jogi 
személy vagy jogi 
személyiséggel 
nem rendelkező 
szervezet 
tényleges 
tulajdonosa vagy 
vele szoros üzleti 
kapcsolatban álló 

 egyszemélyes 
tulajdonosa olyan 
jogi személynek 
vagy jogi 
személyiséggel 
nem rendelkező 
szervezetnek, 
amelyet kiemelt 
közszereplő 
javára hoztak 
létre. 

 kiemelt 
közszereplővel 
közösen 
ugyanazon jogi 
személy vagy jogi 
személyiséggel 
nem rendelkező 
szervezet 
tényleges 
tulajdonosa vagy 
vele szoros üzleti 
kapcsolatban álló 

 egyszemélyes 
tulajdonosa olyan 
jogi személynek 
vagy jogi 
személyiséggel 
nem rendelkező 
szervezetnek, 
amelyet kiemelt 
közszereplő 
javára hoztak 
létre. 

Kelt: _________________________, 20______. év ______________________hó _______ . nap 

(Fő)Adós aláírása Adóstárs I. aláírása 

Egyéb Szereplő I. aláírása Egyéb Szereplő II. aláírása 

Szereplő(k): (Fő)Adós Adóstárs 
I. 

Egyéb 
Szereplő 

I. 

Egyéb 
Szereplő 

II. 

Várható évi 100 millió forintot elérő vagy meghaladó készpénzforgalom? 
 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 
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NYILATKOZATOK, HOZZÁJÁRULÁSOK 

Adatkezelési tájékoztató, nyilatkozatok, hozzájárulások 

Ki kezeli az Ön 
személyes adatait? 

Az adatkezelő a CIB Bank Zrt. (1024 Budapest, Petrezselyem utca  2-8., H-1995
Budapest, Telefon: (06 1) 423 1000, Fax: (06 1) 489 6500) 

Milyen célból, milyen 
jogalapon és mennyi 
ideig kerülnek 
kezelésre az Ön 
személyes adatai? 

A személyes adatok kezelésének célját, az adatkezelés jogalapját és időtartamát az alábbi 
táblázat foglalja össze. 

Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama 

a CIB Bank Zrt.-nek adott 
megbízás teljesítése, ha a 
telefonbeszélgetés tárgya 
valamilyen konkrét megbízás 

az adatkezelés az ügyfél és a CIB 
Bank Zrt. közötti szerződés 
teljesítéséhez szükséges 

a CIB. Bank Zrt. a hangfelvételt a 
jogviszonyból eredő követelések 
elévüléséig kezeli 

panasz kivizsgálása, ha a 
telefonbeszélgetés tárgya panasz 
megtétele 

az adatkezelés az adatkezelőre 
vonatkozó, jogszabály által előírt 
kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges 

a hitelintézetekről és a pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény 288. §-ának (2) 
bekezdésének megfelelően a 
hangfelvétel öt évig kerül megőrzésre 

a CIB Bank Zrt., mint befektetési 
vállalkozás és ügyfele közötti azon 
beszélgetések rögzítése, melyek 
valamilyen tranzakciót 
eredményeznek, vagy 
eredményezhetnek 

az adatkezelés az adatkezelőre 
vonatkozó, jogszabály által előírt 
kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges 

a befektetési vállalkozásokról és az 
árutőzsdei szolgáltatókról, valamint 
az általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007. évi 
CXXXVIII. 
törvény 55. § (10) bekezdésének 
megfelelően 5 évig, illetve 
amennyiben a Felügyelet előírja 
legfeljebb 7 évig 

a követelésbehajtás, illetve az 
ügyfélnek nyújtott egyéb szóbeli 
tájékoztatás kapcsán az ügyféllel 
lefolytatott telefonbeszélgetések 
nyomon követhetősége és a CIB 
Bank Zrt. minőségbiztosítási 
céljainak megvalósítása 

az Ön adatkezeléshez történő 
hozzájárulása 

a személyes adatok kezelése a 
hozzájárulás visszavonásáig, de 
legfeljebb 1 évig tart 

a CIB Bank Zrt.-vel való nem 
postai úton történő kapcsolattartás 
(a követelésbehajtási célú nem 
postai úton történő 
kapcsolattartást ide nem értve) 

az Ön adatkezeléshez történő 
hozzájárulása  

az adatkezelés a hozzájárulás 
visszavonásáig tart  

a CIB Bank Zrt.-vel megkötendő 
szerződéssel kapcsolatos 
követelésbehajtás és a 
követelésbehajtási célú nem 
postai úton történő kapcsolattartás 

az Ön adatkezeléshez történő 
hozzájárulása  

az adatkezelés a hozzájárulás 
visszavonásáig tart 

H 
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közvetlen üzletszerzési célú 
megkeresések, így különösen 
közvetlen üzletszerzési célú e-
mail megküldése 

az Ön adatkezeléshez történő 
hozzájárulása 

az adatkezelés a hozzájárulás 
visszavonásáig tart 

célcsoport meghatározása 

az adatkezelés a CIB Bank Zrt., mint 
adatkezelő új szerződések 
létrehozatalához fűződő jogos 
érdekének érvényesítéséhez 
szükséges, s a lefolytatott 
érdekmérlegelési teszt eredménye 
szerint ezen érdekekkel szemben 
nem élveznek elsőbbséget az Ön 
oldalán az érdekmérlegelés során 
figyelembe veendő érdekek, alapvető 
jogok, szabadságok 

az adatkezelés az adatkezeléssel 
szembeni tiltakozásig tart 

Milyen jogok illetik 
meg Önt? 

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete 
alapján Ön 
(i) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, tájékoztatást 
kérve a CIB Bank Zrt.-nél kezelt adatokról. A tájékoztatás, illetve a kezelt adatok 
másolatának megadása ingyenes. Az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív 
költségen alapuló, ésszerű mértékű díj számítható fel, 
(ii) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését 
vagy kezelésük korlátozását, 
(iii) kérheti, hogy a CIB Bank Zrt. ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok 
helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról, 
(iv) ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, akkor az adatkezeléshez adott 
hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti 
a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A CIB Bank Zrt. 
a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat jogi 
kötelezettségei teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek 
érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, 
(v) ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy a szerződés teljesítése, akkor 
élhet az az adathordozhatósághoz való jogával: az Önre vonatkozó, Ön által a CIB Bank 
Zrt. rendelkezésére bocsátott és automatizált módon kezelt személyes adatok kapcsán 
kérheti, hogy ezen adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 
formátumban megkapja, illetőleg, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek 
továbbítsa. Azt is kérheti, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - a személyes adatait 
a CIB Bank Zrt. közvetlenül továbbítsa a másik adatkezelőnek, 
(vi) kérheti a hangfelvétellel rögzített telefonbeszélgetések visszahallgatását és másolat 
kiadását, illetve, ha a telefonbeszélgetés tárgya panasz, akkor a hangfelvételről készített 
hitelesített jegyzőkönyv kiadását is.  
(vii) kifejezett nyilatkozatával bármikor jogosult korlátozni vagy megtiltani a 
bankcsoporton belüli, az alábbiakban ismertetett adattovábbítást. 

A személyes adatainak érdekmérlegelés alapján történő kezelése ellen bármikor 
tiltakozhat. Tiltakozását díjmentesen megteheti a CIB Bank Zrt. bankfiókjaiban. 

Kik az Ön személyes 
adatainak a 
címzettjei? 

A személyes adatok címzettje az adatkezelő megbízottjai, valamint adatfeldolgozói. A 
megbízottak és az adatfeldolgozók, valamint az általuk ellátott feladatok aktuális listája, és 
az adatkezelés további részletes körülményei a www.cib.hu honlapról, valamint a CIB Bank 
Zrt. bankfiókjaiban elhelyezett tájékoztatóból ismerhetők meg.  

Miként továbbíthatók 
az Ön személyes 
adatai a 
bankcsoporton belül? 

A CIB Bank Zrt. és az ellenőrző befolyása alatt működő pénzügyi intézmény, pénzforgalmi 
intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, befektetési vállalkozás, biztosító, ABAK 
és ÁÉKBV-alapkezelő az általuk az ügyfélről kezelt személyes adatokat, bank-, értékpapír-
, fizetési-, illetve biztosítási titoknak minősülő adatokat, valamint az üzleti titoknak minősülő 
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adatokat tevékenységi körük ellátásával összefüggésben a szolgáltatásaik nyújtásához 
szükséges mértékben kölcsönösen megismerhetik, és a közös adatkezelésben részt vevő 
adatkezelők általános szerződési feltételeinek megfelelően, az egyedi szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés biztosítása céljából egymásnak továbbíthatják és az így átvett adatokat az 
ügyfélkapcsolat létrehozásának és fennállásának időtartamában kezelhetik, és ennek során 
jogosultak az egymás ügyfeleivel való kapcsolatfelvételre. 
A CIB Bank Zrt. és az ellenőrző befolyása alatt működő egyéb vállalkozások tekintetében a 
fentiek szerinti adatok megismerésére és kezelésére lehetőség van olyan vállalkozások 
esetében, 
(i) amelyek 

a) készpénzkímélő digitális pénzforgalmi szolgáltatások ügyfelek általi hozzáférésének
elősegítésével, 

b) fogyasztónak nem minősülő ügyfelek gazdálkodásának digitális megoldásokkal való
támogatásával, 

c) az ügyfelek pénzügyi tudatosságának és digitális pénzügyi megoldásokról való
tájékozottságának növelésével 

kapcsolatos tevékenységet végeznek, és 
(ii) az adatkezelés e tevékenységekhez kapcsolódó ügyfélkapcsolat kiépítéséhez kötődik. 
A CIB Bank Zrt. ellenőrző befolyásolása alatt álló vállalkozások aktuális listája a www.cib.hu 
honlapról, valamint a CIB Bank Zrt. bankfiókjaiban elhelyezett tájékoztatóból ismerhetők 
meg. 
Az ügyfél kifejezett nyilatkozatával bármikor jogosult korlátozni vagy megtiltani a fentiek 
szerinti adattovábbítást. Nyilatkozatát megteheti CIB Bank Zrt. bankfiókjaiban, CIB24 
telefonos ügyfélszolgálatán a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon. 

Milyen jogorvoslati 
lehetőségek állnak 
az Ön 
rendelkezésére? 

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., honlap: 
www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: 
ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz fordulhat. 
Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy 
a bírósághoz fordulna, keresse meg adatvédelmi tisztviselőnket. 

Szereplő(k): Adóstárs
II.

Adóstárs 
III.

Egyéb 
Szereplő 

III.

Egyéb 
Szereplő 

IV.

Kijelentem, hogy az adatkezelés megkezdése előtt a személyes adataim 
kezelésére vonatkozóan egyértelmű és részletes tájékoztatást kaptam, 
amelyet megértettem és elfogadtam.    

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

Kijelentem, tudomással bírok arról, hogy 

- az általam, illetve  
- a CIB Bank Zrt. adatfeldolgozói vagy más megbízottjai által 

kezdeményezett, 
a köztem és az ügyintéző között elhangzó telefonbeszélgetések rögzítésre 
kerülnek, s a hangfelvétel 5 munkanapon belül törlésre kerül az 
adatkezeléshez szükséges hozzájárulás hiányában 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a CIB Bank Zrt. részemre közvetlen 

üzletszerzési, reklámcélú megkereséseket, így különösen e-mail-eket 

küldjön. 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 
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Tudomással bírok arról, hogy a hozzájáruló nyilatkozatot bármikor 
díjmentesen visszavonhatom

 Igen  Igen  Igen  Igen 

 Nem  Nem  Nem  Nem 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a CIB Bank Zrt. a különleges személyes 
adatomat kezelje.

 Igen 

 Nem  Nem  Nem  Nem 

 Igen  Igen  Igen 

CIB Bank Zrt. H-1024 Budapest, Petrezselyem utca 2–8. Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004

http://www.cib.hu/


Kelt: _________________________, 20______. év ______________________hó _______ . nap 

Adóstárs II. aláírása Adóstárs III. aláírása

Egyéb Szereplő III. aláírása Egyéb Szereplő IV. aláírása

Adatkezelési tájékoztató FATCA, CRS nyilatkozatokkal kapcsolatban 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a CIB Bank Zrt. 

- az általunk megkötendő szerződéshez kapcsolódó követelésbehajtás, 
illetve 
- a köztem és az ügyintéző között nem valamilyen konkrét megbízás vagy 
panasz 
- tárgyában folytatott telefonbeszélgetéseket azok nyomon követhetősége 
és a CIB Bank Zrt. minőségbiztosítási céljainak megvalósítása érdekében 
rögzítse. 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a CIB Bank Zrt. az általunk megkötendő 
szerződéshez kapcsolódó követelésbehajtáshoz és a követelésbehajtási 
célú nem postai úton történő kapcsolattartáshoz szükséges személyes 
adataimat kezelje. 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a CIB Bank Zrt. az általunk megkötendő 
szerződéshez kapcsolódóan a nem postai úton való (így különösen e-mail 
vagy mobiltelefon révén történő, illetve személyes) kapcsolattartáshoz 
szükséges adatokat kezelje. A hozzájárulás nem vonatkozik a 
követelésbehajtási célú nem postai úton történő kapcsolattartásra. 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

Ki kezeli az Ön 
személyes adatait? 
Milyen célból és 
milyen jogalapon 
kerülnek kezelésre az 
Ön személyes adatai? 

Mennyi ideig kerülnek 
kezelésre az Ön 
személyes adatai? 

Az adatkezelő a CIB Bank Zrt. (1024 Budapest, Petrezselyem utca 2-8., H-1995 
Budapest, Telefon: (06 1) 423 1000, Fax: (06 1) 489 6500) 
Az adatkezelés jogalapja a FATCA nyilatkozat tekintetében a FATCA törvény, a CRS 
nyilatkozat esetében a CRS törvény, amelyek mint a 2016/679/EU rendelet (GDPR) 6. 
cikk (1) bekezdése szerinti, adatkezelést megalapozó jogi kötelezettségek tartalmazzák 
az adatkezelés célját (FATCA: adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése az Egyesült 
Államok Kormánya részére, CRS: adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a magyar 
adóhatóság részére). A kezelt adatokat a FATCA törvényben, illetőleg a CRS törvényben, 
továbbá mindkét adatkezelés tekintetében a 2013. évi CCXXXVII. törvényben (Hpt.) és a 
2007. évi CXXXVIII. törvényben (Bszt.) foglaltak szerint ismerhetik meg harmadik 
személyek, jellemzően a magyar és az USA-beli adóhatóságok. 
A személyes adatokat mindkét adatkezelés tekintetében a CIB Bank Zrt. az adózás 
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény szerinti bizonylat megőrzési idő végéig (jelenleg 5 
év) őrzi meg. 
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Bank által küldött levelek és kivonatok értesítések módja
elektronikusan kéri

nem kér értesítést

postán kéri

Amennyiben az értesítési cím nem egyezik meg a lakcímkártyán szereplő értesítési/tartózkodási címmel, abban 
az esetben az értesítési címet a B adatlapon szükséges kitölteni, ellenkező esetben a lakcímkártyán szereplő 

értesítési cím szerepel majd a bank rendszerében értesítési címként.

CIB Bank Zrt. H-1024 Budapest, Petrezselyem utca 2–8. Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004



Miként kezeljük az Ön 
személyes adatait 
(adatbiztonság)? 

Az adatkezelő(k) és a CIB Bankcsoport adatokat átvevő tagjai gondoskodnak az adatok 
biztonságáról, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás és 
nyilvánosságra hozás, törlés vagy megsemmisítés, továbbá a véletlen sérülés, 
megsemmisülés, az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné 
válás elkerülésének biztosításáról. 

Milyen jogok illetik 
meg Önt? 

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete
alapján Ön 

(i) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 
tájékoztatást kérve a CIB Bank Zrt.-nél kezelt adatokról. A tájékoztatás, illetve a 
kezelt adatok másolatának megadása ingyenes. Az Ön által kért további 
másolatokért az adminisztratív költségen alapuló, ésszerű mértékű díj számítható 
fel, 
(ii) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését 
vagy kezelésük korlátozását, 
(iii) kérheti, hogy a CIB Bank Zrt. ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az 
adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról. 

Miként továbbíthatók 
az Ön személyes 
adatai a 
bankcsoporton belül? 

A CIB Bank Zrt. és az ellenőrző befolyása alatt működő pénzügyi intézmény, pénzforgalmi 
intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, befektetési vállalkozás, biztosító, 
ABAK és ÁÉKBV-alapkezelő az általuk az ügyfélről kezelt személyes adatokat, bank-, 
értékpapír-, fizetési-, illetve biztosítási titoknak minősülő adatokat, valamint az üzleti 
titoknak minősülő adatokat tevékenységi körük ellátásával összefüggésben a 
szolgáltatásaik nyújtásához szükséges mértékben kölcsönösen megismerhetik, és a 
közös adatkezelésben részt vevő adatkezelők általános szerződési feltételeinek 
megfelelően, az egyedi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása céljából 
egymásnak továbbíthatják és az így átvett adatokat az ügyfélkapcsolat létrehozásának és 
fennállásának időtartamában kezelhetik, és ennek során jogosultak az egymás ügyfeleivel 
való kapcsolatfelvételre. 
A CIB Bank Zrt. és az ellenőrző befolyása alatt működő egyéb vállalkozások tekintetében 
a fentiek szerinti adatok megismerésére és kezelésére lehetőség van olyan vállalkozások 
esetében, 
(i) amelyek 

a) készpénzkímélő digitális pénzforgalmi szolgáltatások ügyfelek általi hozzáférésének
elősegítésével, 

b) fogyasztónak nem minősülő ügyfelek gazdálkodásának digitális megoldásokkal való
támogatásával, 

c) az ügyfelek pénzügyi tudatosságának és digitális pénzügyi megoldásokról való
tájékozottságának növelésével 

kapcsolatos tevékenységet végeznek, és 
(ii) az adatkezelés e tevékenységekhez kapcsolódó ügyfélkapcsolat kiépítéséhez kötődik. 
A CIB Bank Zrt. ellenőrző befolyásolása alatt álló vállalkozások aktuális listája a 
www.cib.hu, valamint a CIB Bank Zrt. bankfiókjaiban elhelyezett tájékoztatóból ismerhetők 
meg. 
Az ügyfél kifejezett nyilatkozatával bármikor jogosult korlátozni vagy megtiltani a fentiek 
szerinti adattovábbítást. Nyilatkozatát megteheti CIB Bank Zrt. bankfiókjaiban, CIB24 
telefonos ügyfélszolgálatán a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon. 

Milyen jogorvoslati 
lehetőségek állnak az 
Ön rendelkezésére? 

Ki az adatvédelmi 
tisztviselő és miként 
érhető el? 

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., honlap: 
www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: 
ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz fordulhat. 
Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 
vagy a bírósághoz fordulna, keresse meg adatvédelmi tisztviselőnket. 
A CIB Bank Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: CIB Bank Zrt./Adatvédelem, 
1024 Budapest,  Petrezselyem u.  2-8., telefon: +36 (1) 423-1112, központi e-mail cím: 
adatvedelem@cib.hu 
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A személyes adatok címzettje az adatkezelő megbízottai, valamint adatfeldolgozói. A 
megbízottak és az adatfeldolgozók, valamint az általuk ellátott feladatok aktuális listája, 
és az adatkezelés további részletes körülményei a www.cib.hu, valamint a CIB Bank Zrt. 
bankfiókjaiban elhelyezett tájékoztatóból ismerhetők meg. Az adatkezelő a jogszabályban 
meghatározott szerveknek, hatóságoknak köteles továbbítani az adatokat. 

Kik az Ön személyes 
adatainak a címzettjei? 
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FATCA NYILATKOZAT MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 

Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok (továbbiakban: USA) 2014. február 4-én megállapodást kötött a 
nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról. Ez a megállapodás a 2014. 
évi XIX. törvénnyel (a FATCA törvény) került kihirdetésre. A FATCA törvény alapján a magyar pénzügyi intézményeknek 
meg kell állapítaniuk, hogy ügyfeleik Meghatározott Egyesült Államokbeli Személyeknek minősülnek-e 
(illetőségvizsgálat). Ennek során a magyar pénzügyi intézményeknek meg kell állapítaniuk, hogy az ügyfelei 
számlatulajdonosai-e bármely Egyesült Államoknak Jelentendő Számlának. A FATCA törvény a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal felé (és ezen keresztül az USA Adóhatósága, az IRS felé) teljesítendő jelentéstételi kötelezettséget vezet be 
a magyar pénzügyi intézmények számára azokra a FATCA törvény szerinti Személyekre vonatkozóan, amelyek 
Meghatározott Egyesült Államokbeli Személyeknek minősülnek és az Egyesült Államoknak Jelentendő Számla 
Számlatulajdonosai. 

A FATCA nyilatkozat megtétele és a kiegészítő információk megadása a FATCA törvény alapján kötelező. 
Amennyiben az ügyfél a FATCA nyilatkozatot nem teszi meg vagy a kiegészítő információkat nem adja meg, az jelentési 
kötelezettséget von maga után a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és ezen keresztül az IRS felé, valamint a számlanyitás 
elutasításával vagy a számla megszüntetésével járhat. A megtett nyilatkozat módosítása bármikor kezdeményezhető. 

A FATCA szabályozás kapcsán felmerülő fogalmakra vonatkozóan részletes tájékoztatást talál a www.cib.hu/fatca 
oldalunkon, illetve bármely bankfiókunkban. 

Szereplő(k): Adóstárs
II.

Adóstárs 
III.

Egyéb 
Szereplő 

III.

Egyéb 
Szereplő 

IV.

Kijelentem, hogy az adatkezelés megkezdése előtt a személyes adataim 
kezelésére vonatkozóan egyértelmű és részletes tájékoztatást kaptam, 
amelyet megértettem és elfogadtam 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

Szereplő(k): Adóstárs
II.

Adóstárs 
III.

Egyéb 

Szereplő 
III.

Egyéb 
Szereplő 

IV.

Nyilatkozom, hogy megtagadom a nyilatkozattételt. 
 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

Nyilatkozom, hogy megtagadom a FATCA törvény által előírt 
dokumentumok benyújtását.  

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

Nyilatkozom, hogy Egyesült Államokbeli adóilletőségű vagyok 
 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

Nyilatkozom, hogy az Egyesült Államokban brókerként működöm (nem 
vagyok "Meghatározott Egyesült Államokbeli Személy") 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

Nyilatkozom, hogy ha Egyesült Államokbeli adóilletőséggel rendelkezem, 
akkor, az adószámom:  

………... ………... ………... ………... 
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CRS NYILATKOZAT MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 

Magyarország - adóharmonizációs kötelezettségének eleget téve - az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi 
közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (Aktv.) módosításával, valamint a 
pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú 
Megállapodás(a továbbiakban az említett szabályok együttesen: CRS szabályozás) kihirdetésével lehetővé tette, hogy a 
résztvevő országok banktitoknak, értékpapírtitoknak minősülő információkat osszanak meg egymással. A CRS 
szabályozás fő célja a résztvevő országok adóhatóságai közötti automatikus információcsere a határokon átnyúló 
adócsalás és adókijátszás elleni küzdelem hatékonyságának növelése érdekében. A CRS szabályozás alapján a magyar 
pénzügyi intézményeknek a CRS szabályozásban foglalt adatszolgáltatási és átvilágítási szabályokat kell alkalmazniuk és 
meg kell állapítaniuk ügyfeleik adóügyi illetőségét (illetőségvizsgálat). A jelen nyilatkozat ezt a célt szolgálja. Az 
adatszolgáltatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé történik, amely továbbítja az adatokat a CRS szabályozás által érintett 
(adó)hatóság(ok)nak. 

Az adatszolgáltatással és átvilágítással azon személyek érintettek, akik a CRS szabályozás szerint Jelentendő 
Személyeknek minősülnek és a CRS szabályozás hatálya alá tartozó számla tulajdonosai. 

A CRS nyilatkozat megtétele és a kért okiratok benyújtása a CRS szabályozás alapján kötelező. Amennyiben az 
ügyfél a CRS nyilatkozatot nem teszi meg, vagy a kért okiratokat nem nyújtja be, az jelentési kötelezettséget vonhat maga 
után a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és ezen keresztül az illetékes (adó)hatóságok felé. A megtett nyilatkozat bármikor 
módosítható. 

A CRS szabályozás kapcsán felmerülő fogalmakra vonatkozóan részletes tájékoztatást talál a www.cib.hu/crs oldalunkon, 
illetve bármely bankfiókunkban. Amennyiben válaszadás során a „Megtagadom a nyilatkozattételt” megjegyzés kerül 
kiválasztásra, akkor az ügyfél adóilletősége a rendelkezésre álló adatok alapján kerül megállapításra. 

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a CIB Bank Zrt. felé haladéktalanul 
bejelentek minden, az adóilletőségemben vagy a jelen nyilatkozatban 
szereplő kérdésekre adott válaszokban bekövetkezett változást, valamint a 
változásból adódóan szükséges kiegészítő információkat megadok. 
Tudomásul veszem, hogy a CIB Bank Zrt. kizárja a felelősségét a nálam 
abból eredően felmerülő valamennyi hátrányos jogkövetkezményért, 
melyet az USA Adóhatósága a jelen nyilatkozattal és a kiegészítő 
információkkal, vagy azok hiányával, illetve hiányosságával 
összefüggésben alkalmaz. 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

Adóstárs II. aláírása Adóstárs III. aláírása

Egyéb Szereplő III. aláírása Egyéb Szereplő IV. aláírása

Szereplő(k): Adóstárs
II.

Adóstárs III. Egyéb Szereplő III. Egyéb Szereplő IV.

Nyilatkozom, hogy megtagadom a 
nyilatkozattételt:  

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 
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Nyilatkozom, hogy a 
Adórezidencia országa: 

……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

Nyilatkozom, hogy Adórezidenciát 
igazoló okmány típusa, száma, 
lejárata 

……………….. 

 Megtagadom a 
nyilatkozattételt 

……………….. 
 Megtagadom a 

nyilatkozattételt 

……………….. 

 Megtagadom a 
nyilatkozattételt 

……………….. 

 Megtagadom a 
nyilatkozattételt 

Adószám* : 
……………….. 

 Megtagadom a 
nyilatkozattételt 

……………….. 
 Megtagadom a 

nyilatkozattételt 

……………….. 

 Megtagadom a 
nyilatkozattételt 

……………….. 

 Megtagadom a 
nyilatkozattételt 

További adórezidencia országa: ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

További adórezidenciát igazoló 
okmány típusa, száma, lejárata 

……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

További adószám* ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

*csak abban az esetben kitöltendő ha az Adóilletőség országa nem Magyarország

Kelt: _________________________, 20______. év ______________________hó _______ . nap 

Adóstárs II. aláírása Adóstárs III. aláírása

Egyéb Szereplő III. aláírása Egyéb Szereplő IV. aláírása

Szereplő(k): Adóstárs
II.

Adóstárs 
III.

Egyéb 
Szereplő 

III.

Egyéb 
Szereplő 

IV.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a CIB Bank Zrt. felé haladéktalanul 
bejelentek minden, az adóilletőségemben vagy a jelen nyilatkozatban 
megadott adataimban bekövetkezett változást, valamint az ilyen 
változásból adódóan szükséges kiegészítő információkat megadom. 
Tudomásul veszem, hogy a CIB Bank Zrt. kizárja a felelősségét az abból 
eredően felmerülő valamennyi hátrányos jogkövetkezményért, melyet a 
CRS szabályok szerint illetékes ország adóhatósága a jelen nyilatkozattal 
és a kiegészítő információkkal, vagy azok hiányával, illetve hiányosságával 
összefüggésben alkalmaz. 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 
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Adatkezelési tájékoztató a KYC ügyfélismereti kérdőívhez 

Ki kezeli az Ön személyes 

adatait? 

Az adatkezelő a CIB Bank Zrt. (1024 Budapest, Petrezselyem utca 2-8., H-1995

Budapest, Telefon: (06 1) 423 1000, Fax: (06 1) 489 6500) 

Milyen célból kerülnek 

kezelésre az Ön 

személyes adatai? 

A személyes adatok kezelésének célja a kockázatelemzést támogató ügyfélismeret, 

illetve anonimizált adatok felhasználásával ügyfélszegmensek legyenek képezhetőek. 

Milyen jogalapon kerülnek 

kezelésre az Ön 

személyes adatai? 

A személyes adatok kezelésének jogalapja az Ön adatkezeléshez adott 

hozzájárulása. 

Mennyi ideig kerülnek 

kezelésre az Ön 

személyes adatai? 

A személyes adatok kezelésére az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kerül sor. 

Milyen jogok illetik meg 

Önt? 

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 
2016/679/EU rendelete alapján Ön 
(i) az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a 
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti 
adatkezelés jogszerűségét. A CIB Bank Zrt. a hozzájárulás visszavonását követően is 
kezelheti a személyes adatokat jogi kötelezettségei teljesítése vagy jogos érdekei 
érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez 
fűződő jog korlátozásával arányban áll, 
(ii) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 
tájékoztatást kérve a CIB Bank Zrt.-nél kezelt adatokról. A tájékoztatás, illetve a kezelt 
adatok másolatának megadása ingyenes. Az Ön által kért további másolatokért az 
adminisztratív költségen alapuló, ésszerű mértékű díj számítható fel, 
(iii) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy 
kezelésük korlátozását, 
(iv) kérheti, hogy a CIB Bank Zrt. ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az 
adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról, 
(v) ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy a szerződés teljesítése, 
akkor élhet az az adathordozhatósághoz való jogával: az Önre vonatkozó, Ön által a 
CIB Bank Zrt. rendelkezésére bocsátott és automatizált módon kezelt személyes 
adatok kapcsán kérheti, hogy ezen adatokat tagolt, széles körben használt, géppel 
olvasható formátumban megkapja, illetőleg, hogy ezeket az adatokat egy másik 
adatkezelőnek továbbítsa. Azt is kérheti, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - a 
személyes adatait a CIB Bank Zrt. közvetlenül továbbítsa a másik adatkezelőnek, 
(vi) kifejezett nyilatkozatával bármikor jogosult korlátozni vagy megtiltani a 
bankcsoporton belüli, az alábbiakban ismertetett adattovábbítást. 

Kik az Ön személyes 

adatainak a címzettjei? 

A személyes adatok címzettje az adatkezelő megbízottai, valamint adatfeldolgozói. A 

megbízottak és az adatfeldolgozók, valamint az általuk ellátott feladatok aktuális listája, 

és az adatkezelés további részletes körülményei a www.cib.hu honlapról, valamint a CIB 

Bank Zrt. bankfiókjaiban elhelyezett tájékoztatóból ismerhetők meg. 

 Miként továbbíthatók az 

Ön személyes adatai a 

bankcsoporton belül? 

A CIB Bank Zrt. és az ellenőrző befolyása alatt működő pénzügyi intézmény, 
pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, befektetési vállalkozás, 
biztosító, ABAK és ÁÉKBV-alapkezelő az általuk az ügyfélről kezelt személyes adatokat, 
bank-, értékpapír-, fizetési-, illetve biztosítási titoknak minősülő adatokat, valamint az 
üzleti titoknak minősülő adatokat tevékenységi körük ellátásával összefüggésben a 
szolgáltatásaik nyújtásához szükséges mértékben kölcsönösen megismerhetik, és a 
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közös adatkezelésben részt vevő adatkezelők általános szerződési feltételeinek 
megfelelően, az egyedi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása céljából 
egymásnak továbbíthatják és az így átvett adatokat az ügyfélkapcsolat létrehozásának 
és fennállásának időtartamában kezelhetik, és ennek során jogosultak az egymás 
ügyfeleivel való kapcsolatfelvételre. 
A CIB Bank Zrt. és az ellenőrző befolyása alatt működő egyéb vállalkozások tekintetében 
a fentiek szerinti adatok megismerésére és kezelésére lehetőség van olyan vállalkozások 
esetében, 
(i) amelyek 

a) készpénzkímélő digitális pénzforgalmi szolgáltatások ügyfelek általi hozzáférésének
elősegítésével, 

b) fogyasztónak nem minősülő ügyfelek gazdálkodásának digitális megoldásokkal való
támogatásával, 

c) az ügyfelek pénzügyi tudatosságának és digitális pénzügyi megoldásokról való
tájékozottságának növelésével 

kapcsolatos tevékenységet végeznek, és 
(ii) az adatkezelés e tevékenységekhez kapcsolódó ügyfélkapcsolat kiépítéséhez 
kötődik. 
A CIB Bank Zrt. ellenőrző befolyásolása alatt álló vállalkozások aktuális listája a 
www.cib.hu honlapról, valamint a CIB Bank Zrt. bankfiókjaiban elhelyezett tájékoztatóból 
ismerhetők meg. 
Az ügyfél kifejezett nyilatkozatával bármikor jogosult korlátozni vagy megtiltani a fentiek 
szerinti adattovábbítást. Nyilatkozatát megteheti CIB Bank Zrt. bankfiókjaiban, CIB24 
telefonos ügyfélszolgálatán a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon. 

Milyen jogorvoslati 

lehetőségek állnak az Ön 

rendelkezésére? 

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., honlap: 

www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: 

ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz fordulhat. 

Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

vagy a bírósághoz fordulna, keresse meg adatvédelmi tisztviselőnket. 

Miként érhető el az 

adatvédelmi tisztviselő? 

A CIB Bank Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: CIB Bank Zrt./Adatvédelem, 

1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8., telefon: +36 (1) 423-1112, központi e-mail cím:

adatvedelem@cib.hu 

Szereplő(k): Adóstárs
II.

Adóstárs 
III.

Egyéb 
Szereplő 

III.

Egyéb 
Szereplő 

IV.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a CIB Bank Zrt. annak érdekében kezelje 

személyes adataimat, hogy a fokozottabb ügyfélismeret, illetve anonimizált 

adatok felhasználásával ügyfélszegmenseket képezzen. 

Hozzájárulásom esetén kijelentem, hogy a személyes adatok kezeléséhez 
általam adott hozzájárulás önkéntes, konkrét, jelen Adatkezelési 
tájékoztatóban foglalt tájékoztatáson alapuló és egyértelmű nyilatkozat. 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

Kijelentem, hogy az adatkezelés megkezdése előtt a személyes adataim 

kezelésére vonatkozóan egyértelmű és részletes tájékoztatást kaptam, 

amelyet megértettem és elfogadtam. 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 
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Szereplő(k): Adóstárs II. Adóstárs III. Egyéb Szereplő III.

Munkahelyi adatok (az adatok 

megadása önkéntes 

hozzájáruláson alapul): 

Munkaviszony jellege: 

 Alkalmazott   
 Cégtulajdonos  
 Diák 
 Egyéni 

vállalkozó 
 Kiskorú 

eltartott 
 Nagykorú 

eltartott 
 Munkanélküli   
 Nyugdíjas 
 Őstermelő    
 Szabadúszó   
 Egyéb 
Önfoglalkoztató 

 Háztartásbeli 

Munkaviszony 
jellegének 
megnevezése 
(egyéb kategória 
esetében): 
…………………… 

 Alkalmazott   
 Cégtulajdonos  
 Diák 
 Egyéni 

vállalkozó 
 Kiskorú 

eltartott 
 Nagykorú 

eltartott 
 Munkanélküli   
 Nyugdíjas 
 Őstermelő    
 Szabadúszó   
 Egyéb 
Önfoglalkoztató 
 Háztartásbeli 

Munkaviszony 
jellegének 
megnevezése 
(egyéb kategória 
esetében): 
…………………… 

 Alkalmazott   
 Cégtulajdonos  
 Diák 
 Egyéni 

vállalkozó 
 Kiskorú 

eltartott 
 Nagykorú 

eltartott 
 Munkanélküli   
 Nyugdíjas 
 Őstermelő    
 Szabadúszó   
 Egyéb 
Önfoglalkoztató 
 Háztartásbeli 

Munkaviszony 
jellegének 
megnevezése 
(egyéb kategória 
esetében): 
…………………… 

 Alkalmazott   
 Cégtulajdonos  
 Diák 
 Egyéni 

vállalkozó 
 Kiskorú 

eltartott 
 Nagykorú 

eltartott 
 Munkanélküli   
 Nyugdíjas 
 Őstermelő    
 Szabadúszó   
 Egyéb 
Önfoglalkoztató 

 Háztartásbeli 

Munkaviszony 
jellegének 
megnevezése 
(egyéb kategória 
esetében): 
…………………… 

Munkahelyi adatok (az adatok 

megadása önkéntes hozzájáruláson 

alapul): 

Jövedelem forrása: 

 Munkabér 

 Vállalkozási 

jövedelem 

 Befektetések  

 Ellátás 

(nyugdíj) 

 Egyéb 

 Nem 

válaszolok 

Jövedelem 
forrásának 
megnevezése 
(egyéb kategória 
esetében): 

………………… 

 Munkabér 

 Vállalkozási 

jövedelem 

 Befektetések  

 Ellátás 

(nyugdíj) 

 Egyéb 

 Nem 

válaszolok 

Jövedelem 
forrásának 
megnevezése 
(egyéb kategória 
esetében): 

………………… 

 Munkabér 

 Vállalkozási 

jövedelem 

 Befektetések  

 Ellátás 

(nyugdíj) 

 Egyéb 

 Nem 

válaszolok 

Jövedelem 
forrásának 
megnevezése 
(egyéb kategória 
esetében): 

………………… 

 Munkabér 

 Vállalkozási 

jövedelem 

 Befektetések  

 Ellátás 

(nyugdíj) 

 Egyéb 

 Nem 

válaszolok 

Jövedelem 
forrásának 
megnevezése 
(egyéb kategória 
esetében): 

………………… 

Munkahelyi adatok (az adatok 

megadása önkéntes hozzájáruláson 

alapul): 

Vezető tisztségviselő az alábbi 

intézménynél: 

 Közigazgatási 

szerv 

 Állami 

forrásból 

finanszírozott 

intézmény 

 Cég, 

gazdasági 

társaság, egyéb 

szervezet 

 Egyik sem 

 Nem 

válaszolok 

 Közigazgatási 

szerv 

 Állami 

forrásból 

finanszírozott 

intézmény 

 Cég, 

gazdasági 

társaság, egyéb 

szervezet 

 Egyik sem 

 Nem 

válaszolok 

 Közigazgatási 

szerv 

 Állami 

forrásból 

finanszírozott 

intézmény 

 Cég, 

gazdasági 

társaság, egyéb 

szervezet 

 Egyik sem 

 Nem 

válaszolok 

 Közigazgatási 

szerv 

 Állami 

forrásból 

finanszírozott 

intézmény 

 Cég, 

gazdasági 

társaság, egyéb 

szervezet 

 Egyik sem 

 Nem 

válaszolok 
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 Nem 
válaszolok 

 Nem 
válaszolok 

 Nem 
válaszolok 

 Nem 
válaszolok 

Egyéb Szereplő IV.
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Munkahelyi adatok (az adatok 

megadása önkéntes hozzájáruláson 

alapul): 

Munkavégzés, életvitel országa: 

 Ország: 

…………………. 
Nem 

válaszolok 

 Ország: 

…………………. 
Nem 

válaszolok 

 Ország: 

…………………. 
Nem 

válaszolok 

 Ország: 

…………………. 
Nem 

válaszolok 

Munkahelyi adatok (az adatok 

megadása önkéntes hozzájáruláson 

alapul): 

Munkahely fő tevékenységi köre: 
(csak 

alkalmazott/cégtulajdonos/egyéni 

vállalkozó/őstermelő/szabadúszó/ö

nfoglalkoztató esetén kell kitölteni) 

TEÁOR 

kód:……….…… 

 Nem 

válaszolok/ Nem 

tudom 

TEÁOR 

kód:……….…… 

 Nem 

válaszolok/ Nem 

tudom 

TEÁOR 

kód:……….…… 

 Nem 

válaszolok/ Nem 

tudom 

TEÁOR 

kód:……….…… 

 Nem 

válaszolok/ Nem 

tudom 

Egyéb adatok (az adatok 
megadása önkéntes 
hozzájáruláson alapul): 

Kapcsolat jellege a tényleges 
tulajdonossal: 

 Rokon 

Egyéb 

 Nem 

válaszolok 

 Rokon 

Egyéb 

 Nem 

válaszolok 

 Rokon 

Egyéb 

 Nem 

válaszolok 

 Rokon 

Egyéb 

 Nem 

válaszolok 

Kelt: _________________________, 20______. év ______________________hó _______ . nap 

Adóstárs II. aláírása Adóstárs III. aláírása

Egyéb Szereplő III. aláírása Egyéb Szereplő IV. aláírása

Adatkezelési tájékoztató a Természetes személy kiemelt közszereplői 

Ki kezeli az Ön 
személyes adatait? 

Az adatkezelő a CIB Bank Zrt. (1024 Budapest, Petrezselyem utca 2-8., 1995 Budapest,
Telefon: (06 1) 423 1000, Fax: (06 1) 489 6500) 

Milyen célból, milyen 
jogalapon és mennyi 
ideig kerülnek kezelésre 
az Ön személyes 
adatai? 

A személyes adatok kezelésének célját, az adatkezelés jogalapját és időtartamát az alábbi 
táblázat foglalja össze. 

Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama 

a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 
törvényben (Pmt.), illetve az Európai Unió 

az adatkezelés az adatkezelőre 
vonatkozó, jogszabály által előírt 
jogi kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges 

Az adatkezelés az üzleti kapcsolat 
megszűnésétől, illetve az ügyleti 
megbízás teljesítésétől számított 
nyolc évig, a Pmt. 58. §-ában 
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Jelenleg keresőképtelen 
állományban/táppénzen/
betegszabadságon vagyok:

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 
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Miként kezeljük az Ön 
személyes adatait 
(adatbiztonság)? 

Az adatkezelő(k) és a CIB Bankcsoport adatokat átvevő tagjai gondoskodnak az adatok 
biztonságáról, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás és 
nyilvánosságra hozás, törlés vagy megsemmisítés, továbbá a véletlen sérülés, 
megsemmisülés, az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás 
elkerülésének biztosításáról. 

Milyen jogok illetik meg 
Önt?  

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok 
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete alapján Ön
(i) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, tájékoztatást kérve 
a CIB Bank Zrt.-nél kezelt adatokról. A tájékoztatás, illetve a kezelt adatok másolatának 
megadása ingyenes. Az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív költségen alapuló, 
észszerű mértékű díj számítható fel, 
(ii) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésük 
korlátozását, 
(iii) kérheti, hogy a CIB Bank Zrt. ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok 
helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról, 
(iv) kifejezett nyilatkozatával bármikor jogosult korlátozni a bankcsoporton belüli, az 
alábbiakban ismertetett adattovábbítást 

Miként továbbíthatók az 
Ön személyes adatai a 
bankcsoporton belül? 

A CIB Bank Zrt. és az ellenőrző befolyása alatt működő pénzügyi intézmény, pénzforgalmi 
intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, befektetési vállalkozás, biztosító, ABAK és 
ÁÉKBV-alapkezelő az általuk az ügyfélről kezelt személyes adatokat, bank-, értékpapír-, 
fizetési-, illetve biztosítási titoknak minősülő adatokat, valamint az üzleti titoknak minősülő 
adatokat tevékenységi körük ellátásával összefüggésben a szolgáltatásaik nyújtásához 
szükséges mértékben kölcsönösen megismerhetik, és a közös adatkezelésben részt vevő 
adatkezelők általános szerződési feltételeinek megfelelően, az egyedi szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés biztosítása céljából egymásnak továbbíthatják és az így átvett adatokat az 
ügyfélkapcsolat létrehozásának és fennállásának időtartamában kezelhetik, és ennek során 
jogosultak az egymás ügyfeleivel való kapcsolatfelvételre. 
A CIB Bank Zrt. és az ellenőrző befolyása alatt működő egyéb vállalkozások tekintetében a 
fentiek szerinti adatok megismerésére és kezelésére lehetőség van olyan vállalkozások 
esetében, 
(i) amelyek 

a) készpénzkímélő digitális pénzforgalmi szolgáltatások ügyfelek általi hozzáférésének
elősegítésével, 

b) fogyasztónak nem minősülő ügyfelek gazdálkodásának digitális megoldásokkal való
támogatásával, 

c) az ügyfelek pénzügyi tudatosságának és digitális pénzügyi megoldásokról való
tájékozottságának növelésével 

kapcsolatos tevékenységet végeznek, és 
(ii) az adatkezelés e tevékenységekhez kapcsolódó ügyfélkapcsolat kiépítéséhez kötődik. 

és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által 
elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó 
intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. 
évi LII. törvényben előírt kötelezettségek 
teljesítése, így különösen ügyfélátvilágítás, 
és esetleges bejelentés megtétele 

foglaltak megvalósulása esetén tíz 
év elteltéig tart. A pénzügyi és 
vagyoni korlátozó intézkedések 
végrehajtása során kezelt adatok 
esetében a megőrzés időtartama a 
szűréstől számított nyolc év. 

Kik az Ön személyes 
adatainak a címzettjei? 

A személyes adatok címzettje az adatkezelő megbízottai, valamint adatfeldolgozói. A 
megbízottak és az adatfeldolgozók, valamint az általuk ellátott feladatok aktuális listája, és az 
adatkezelés további részletes körülményei a www.cib.hu honlapról, valamint a CIB Bank Zrt. 
bankfiókjaiban elhelyezett tájékoztatóból ismerhetők meg. Az adatkezelő a jogszabályban 
meghatározott szerveknek, hatóságoknak köteles továbbítani az adatokat. 
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A CIB Bank Zrt. ellenőrző befolyásolása alatt álló vállalkozások aktuális listája a www.cib.hu 
honlapról, valamint a CIB Bank Zrt. bankfiókjaiban elhelyezett tájékoztatóból ismerhetők meg. 
Az ügyfél kifejezett nyilatkozatával bármikor jogosult korlátozni vagy megtiltani a fentiek szerinti 
adattovábbítást. Nyilatkozatát megteheti CIB Bank Zrt. bankfiókjaiban, CIB24 telefonos 
ügyfélszolgálatán a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon. 

Milyen jogorvoslati 
lehetőségek állnak az 
Ön rendelkezésére? 

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., postacím: 1063 Budapest, Pf.: 9, honlap: 
www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: 
ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz fordulhat. 
Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy 
a bírósághoz fordulna, keresse meg adatvédelmi tisztviselőnket. 

Miként érhető el az 
adatvédelmi tisztviselő? A CIB Bank Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: CIB Bank Zrt./Adatvédelem, 

1024 Budapest, Petrzselyem u. 2-8., telefon: +36 (1) 423-1112, központi e-mail cím:
adatvedelem@cib.hu 

Szereplő(k): Adóstárs
II.

Adóstárs 
III.

Egyéb 
Szereplő 

III.

Egyéb 
Szereplő 

IV.

Kijelentem, hogy az adatkezelés megkezdése előtt a személyes adataim 
kezelésére vonatkozóan egyértelmű és részletes tájékoztatást kaptam, 
amelyet megértettem és elfogadtam. 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

TERMÉSZETES SZEMÉLY KIEMELT KÖZSZEREPLŐI NYILATKOZATA 
A Pmt. 9/A.§ (1)-(2)-bekezdésében előírt kötelezettség végrehajtásához 

A Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017 évi LIII. törvény 4 § 
alapján: Kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási 
intézkedések elvégzését megelőzően legalább egy éven belül fontos közfeladatot látott el, továbbá az ilyen személy közeli 
hozzátartozója, vagy akivel közismerten közeli kapcsolatban áll. 

Szereplő(k): Adóstárs II. Adóstárs III.     Egyéb Szereplő 

III.
 Egyéb Szereplő 

IV.

Kijelentem, hogy nem vagyok 
kiemelt közszereplő. 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

Kijelentem, hogy kiemelt 

közszereplő vagyok 
 államfő, 

kormányfő, 
miniszter, 
miniszterhelyettes
, államtitkár 

 országgyűlési 
képviselő vagy 
hasonló jogalkotó 
szerv tagja 

 politikai párt 
irányító szervének 
tagja 

 legfelsőbb 
bíróság, 
alkotmánybíróság

 államfő, 
kormányfő, 
miniszter, 
miniszterhelyettes
, államtitkár 

 országgyűlési 
képviselő vagy 
hasonló jogalkotó 
szerv tagja 

 politikai párt 
irányító szervének 
tagja 

 legfelsőbb 
bíróság, 
alkotmánybíróság

 államfő, 
kormányfő, 
miniszter, 
miniszterhelyettes
, államtitkár 

 országgyűlési 
képviselő vagy 
hasonló jogalkotó 
szerv tagja 

 politikai párt 
irányító szervének 
tagja 

 legfelsőbb 
bíróság, 
alkotmánybíróság

 államfő, 
kormányfő, 
miniszter, 
miniszterhelyettes
, államtitkár 

 országgyűlési 
képviselő vagy 
hasonló jogalkotó 
szerv tagja 

 politikai párt 
irányító szervének 
tagja 

 legfelsőbb 
bíróság, 
alkotmánybíróság
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, olyan magas 
rangú bírói 
testület tagja, 
amelynek a 
döntései ellen 
fellebbezésnek 
helye nincs 

 a 
számvevőszék és 
a központi bank 
igazgatósági tagja 

 nagykövet, 
ügyvivő, 
fegyveres erők 
magas rangú 
tisztviselője 

 többségi állami 
tulajdonú 
vállalatok 
igazgatási, 
irányító vagy 
felügyelő 
testületének tagja  

 nemzetközi 
szervezet 
vezetője, vezető 
helyettese, vezető 
testületének tagja 
vagy ezzel 
egyenértékű 
feladatot ellátó 
személy 

, olyan magas 
rangú bírói 
testület tagja, 
amelynek a 
döntései ellen 
fellebbezésnek 
helye nincs 

 a 
számvevőszék és 
a központi bank 
igazgatósági tagja 

 nagykövet, 
ügyvivő, 
fegyveres erők 
magas rangú 
tisztviselője 

 többségi állami 
tulajdonú 
vállalatok 
igazgatási, 
irányító vagy 
felügyelő 
testületének tagja  

 nemzetközi 
szervezet 
vezetője, vezető 
helyettese, vezető 
testületének tagja 
vagy ezzel 
egyenértékű 
feladatot ellátó 
személy 

, olyan magas 
rangú bírói 
testület tagja, 
amelynek a 
döntései ellen 
fellebbezésnek 
helye nincs 

 a 
számvevőszék és 
a központi bank 
igazgatósági tagja 

 nagykövet, 
ügyvivő, 
fegyveres erők 
magas rangú 
tisztviselője 

 többségi állami 
tulajdonú 
vállalatok 
igazgatási, 
irányító vagy 
felügyelő 
testületének tagja  

 nemzetközi 
szervezet 
vezetője, vezető 
helyettese, vezető 
testületének tagja 
vagy ezzel 
egyenértékű 
feladatot ellátó 
személy 

, olyan magas 
rangú bírói 
testület tagja, 
amelynek a 
döntései ellen 
fellebbezésnek 
helye nincs 

 a 
számvevőszék és 
a központi bank 
igazgatósági tagja 

 nagykövet, 
ügyvivő, 
fegyveres erők 
magas rangú 
tisztviselője 

 többségi állami 
tulajdonú 
vállalatok 
igazgatási, 
irányító vagy 
felügyelő 
testületének tagja  

 nemzetközi 
szervezet 
vezetője, vezető 
helyettese, vezető 
testületének tagja 
vagy ezzel 
egyenértékű 
feladatot ellátó 
személy 

Kijelentem, hogy kiemelt 
közszereplő közeli hozzátartozója 
vagyok 

házastárs 
 élettárs 
 vér szerinti, 

örökbefogadott, 
mostoha- és 
nevelt gyermek  

 a fentiek 
házastársa vagy 
élettársa 

 vér szerinti, 
örökbefogadó, 
mostoha- és 
nevelőszülő 

házastárs 
 élettárs 
 vér szerinti, 

örökbefogadott, 
mostoha- és 
nevelt gyermek  

 a fentiek 
házastársa vagy 
élettársa 

 vér szerinti, 
örökbefogadó, 
mostoha- és 
nevelőszülő 

házastárs 
 élettárs 
 vér szerinti, 

örökbefogadott, 
mostoha- és 
nevelt gyermek  

 a fentiek 
házastársa vagy 
élettársa 

 vér szerinti, 
örökbefogadó, 
mostoha- és 
nevelőszülő 

házastárs 
 élettárs 
 vér szerinti, 

örökbefogadott, 
mostoha- és 
nevelt gyermek  

 a fentiek 
házastársa vagy 
élettársa 

 vér szerinti, 
örökbefogadó, 
mostoha- és 
nevelőszülő 
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A) Kijelentem, hogy kiemelt

közszereplőhöz közel álló

személy vagyok

 kiemelt 
közszereplővel 
közösen 
ugyanazon jogi 
személy vagy jogi 
személyiséggel 
nem rendelkező 
szervezet 
tényleges 
tulajdonosa vagy 
vele szoros üzleti 
kapcsolatban álló 

 egyszemélyes 
tulajdonosa olyan 
jogi személynek 
vagy jogi 
személyiséggel 
nem rendelkező 
szervezetnek, 
amelyet kiemelt 
közszereplő 
javára hoztak 
létre. 

 kiemelt 
közszereplővel 
közösen 
ugyanazon jogi 
személy vagy jogi 
személyiséggel 
nem rendelkező 
szervezet 
tényleges 
tulajdonosa vagy 
vele szoros üzleti 
kapcsolatban álló 

 egyszemélyes 
tulajdonosa olyan 
jogi személynek 
vagy jogi 
személyiséggel 
nem rendelkező 
szervezetnek, 
amelyet kiemelt 
közszereplő 
javára hoztak 
létre. 

 kiemelt 
közszereplővel 
közösen 
ugyanazon jogi 
személy vagy jogi 
személyiséggel 
nem rendelkező 
szervezet 
tényleges 
tulajdonosa vagy 
vele szoros üzleti 
kapcsolatban álló 

 egyszemélyes 
tulajdonosa olyan 
jogi személynek 
vagy jogi 
személyiséggel 
nem rendelkező 
szervezetnek, 
amelyet kiemelt 
közszereplő 
javára hoztak 
létre. 

 kiemelt 
közszereplővel 
közösen 
ugyanazon jogi 
személy vagy jogi 
személyiséggel 
nem rendelkező 
szervezet 
tényleges 
tulajdonosa vagy 
vele szoros üzleti 
kapcsolatban álló 

 egyszemélyes 
tulajdonosa olyan 
jogi személynek 
vagy jogi 
személyiséggel 
nem rendelkező 
szervezetnek, 
amelyet kiemelt 
közszereplő 
javára hoztak 
létre. 

Kelt: _________________________, 20______. év ______________________hó _______ . nap 

Adóstárs II. aláírása Adóstárs III. aláírása

Egyéb Szereplő III. aláírása Egyéb Szereplő IV. aláírása

Szereplő(k): Adóstárs 
II.

Adóstárs 
III.

Egyéb 
Szereplő 

III.

Egyéb 
Szereplő 

IV.

Várható évi 100 millió forintot elérő vagy meghaladó készpénzforgalom? 
 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 

 Igen 

 Nem 
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