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IGÉNYLŐLAP
CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

Kérjük, hogy az igénylőlapot NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL töltse ki!
Pénzügyi közvetítő és a Bank tölti ki!!
ADATOK
Kölcsönigénylő neve:

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

Ügylet azonosítója:

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

6 jegyű ügyfél-azonosító:

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

Szerződő fiók:

………………………………………………………………..……….

Pénzügyi Közvetítő tölti ki!
PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ (országos ügynök, főügynök)
Pénzügyi közvetítő neve:

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

Pénzügyi közvetítő kódja:

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

Bank tölti ki!
IGÉNYLŐLAP BANKI ÁTVÉTELE ESETÉN
Átvevő neve:

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

Érkeztető bélyegző

1
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HITEL ALAPADATOK

HITELCÉLOK ÉS KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK
Kérjük, jelölje meg az Ön által választott hitelcélt, valamint a hitelcélhoz kapcsolódó megfelelő terméket!
LAKÁSCÉL – ÉPÍTÉS, BŐVÍTÉS
Építés

egyösszegű
szakaszos

VÁLASZTHATÓ TERMÉK
CIB UNO Lakáscélú kölcsön
Futamidő: ………. hó
CIB Végig FIX Lakáscélú kölcsön

Bővítés

egyösszegű

Futamidő: 15 ÉV (180 hó)

szakaszos
Korszerűsítés
LAKÁSCÉL – VÁSÁRLÁS, KIVÁLTÁS
Vásárlás – új ingatlan
Vásárlás – használt ingatlan
Kiváltás – lakáscél
(vásárlás vagy építés)

Kiváltás – egyéb lakáscél
(bővítés, korszerűsítés, felújítás)

VÁLASZTHATÓ TERMÉK
CIB UNO Lakáscélú kölcsön
Futamidő: ………. hó
CIB Végig FIX Lakáscélú kölcsön
Futamidő: 15 ÉV (180 hó)
CIB 5 Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel
Futamidő:

5 ÉV (60 hó)

10 ÉV (120 hó)

15 ÉV (180 hó)

20 ÉV (240 hó)

25 ÉV (300 hó)

30 ÉV (360 hó)

CIB 10 Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel
Futamidő:
Kapcsolódó/kiegészítő szolgáltatások 1

10 ÉV (120 hó)

20 ÉV (240 hó)

30 ÉV (360 hó)

Előminősítő szolgáltatás
Adásvételi szerződés nélküli előzetes hitelbírálat

EGYÉB CÉL
Szabadfelhasználás
Kiváltás – egyéb cél
(kiváltás – lakáscél, kiváltás –egyéb lakáscél, kiváltás –
egyéb cél, szabad-felhasználás)

VÁLASZTHATÓ TERMÉK
CIB UNO Szabad felhasználású ingatlanfedezetes kölcsön
Futamidő: ………. hó
CIB Végig FIX Szabad felhasználású ingatlanfedezetes kölcsön
Futamidő: 15 ÉV (180 hó)
CIB 5 éves Kamatperiódusú Szabad felhasználású ingatlanfedezetes
kölcsön
Futamidő:

5 ÉV (60 hó)

10 ÉV (120 hó)

20 ÉV (240 hó)

25 ÉV (300 hó)

15 ÉV (180 hó)

CIB 10 éves Kamatperiódusú Szabad felhasználású ingatlanfedezetes
kölcsön
Futamidő:

1

10 ÉV (120 hó)

Kizárólag vásárlás (új ingatlan, használt ingatlan) hitelcél esetén
2

20 ÉV (240 hó)
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AZ IGÉNYELT KÖLCSÖN ADATAI
IGÉNYELT KÖLCSÖN
ÖSSZEGE

……………………………………………………………… HUF

A TÖRLESZTÉS
IGÉNYELT NAPJA2

minden hónap (5-15.): ……………. án / én
1

A CIB 5, 10 MINŐSÍTETT FOGYASZTÓBARÁT LAKÁSHITEL és CIB 5, illetve 10 éves
kamatperiódusú Szabad felhasználású ingatlanfedezetes kölcsön esetén a törlesztési nap egységesen
és kizárólag minden hónap 5. napja lehet.

KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK, EGYÉB HITELEK
Munkáltatói hitel/Támogatás
Önkormányzati hitel/Támogatás
Kedvezményt nyújtó pénzintézet neve:…………………………………..…….
pénzintézet neve: …………………………………..…….
Egyéb

Családi Otthonteremtési Kedvezmény, (CSOK)
Adó-visszatérítési támogatás, Kedvezményt nyújtó

IGÉNYELT KEDVEZMÉNYEK3
1. DÍJ- ÉS KÖLTSÉGKEDVEZMÉNY

Induló költségkedvezmény 2-t igényelem

Igen

Nem

2. KAMAT- ILLETVE KAMATFELÁR KEDVEZMÉNYEK
IGÉNYELHETŐ KAMATFELÁR KEDVEZMÉNYEK
NEM igényelem a kedvezményt
Kamatfelár kedvezménycsomag 2-t4, Kamat kedvezménycsomagot igényelem5
Kamatfelár kedvezménycsomag PLUSZ-t3, Kamat kedvezménycsomag PLUSZ-t igényelem4,
Magnifica kedvezménycsomag 2-t3, Magnifica kedvezménycsomagot igényelem4
A HITEL FOLYÓSÍTÁSÁNAK HELYE
Amennyiben a kölcsönügyletben részt vevő Adós nem rendelkezik CIB Banknál bankszámlával vagy számlacsomagot
szeretne váltani, az alábbi számlacsomag megnyitását kérem:
Új számla nyitása .............................................................................................
Meglévő számlacsomag váltása
CIB ECO Bankszámla

CIB ECO Plusz Bankszámla

CIB Classic Magánszámla

CIB Alapszámla

a jelzáloghitel törlesztéséhez szükséges pénzeszközök elhelyezésére szolgáló CIB Classic Magánszámlához kapcsolódó
„JZH nullás” havi számlavezetési díjkedvezményes számla
Számlanyitó fiók

………………………………………………………………..……….

Amennyiben a kölcsönügyletben részt vevő Adós rendelkezik CIB Banknál vezetett bankszámlával, akkor a hitel
folyósításának és törlesztésének helye a Bank által vezetett alábbi bankszámlán keresztül történjen:
Bankszámla tulajdonos teljes neve:

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

Bankszámla száma (GIRO – 3*8 számjegy):

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

2

A CIB 5, 10 MINŐSÍTETT FOGYASZTÓBARÁT LAKÁSHITEL és CIB 5, illetve 10 éves kamatperiódusú Szabad felhasználású
ingatlanfedezetes kölcsön esetén a törlesztési nap egységesen és kizárólag minden hónap 5. napja lehet. Amennyiben valamely naptári
hónap 5. napja nem munkanap, akkor az azt követő első munkanapon. Egyéb esetben választható a hónap 5-15. napja között.
3
Az igényelt kedvezmények részleteit a CIB UNO Ingatlanfedezetes kölcsönök, a CIB Végig FIX Ingatlanfedezetes kölcsönök és a CIB 5,10
Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel és CIB 5,10 éves kamatperiódusú Szabad felhasználású Ingatlanfedezetes kölcsönök elnevezésű
kondíciós listák tartalmazzák
4
Kizárólag CIB UNO Ingatlanfedezetes kölcsön esetén
5
Kizárólag CIB Végig FIX ingatlanfedezetes kölcsön, CIB 5,10 minősített fogyasztóbarát lakáshitel és CIB 5,10 éves kamatperiódusú
szabad felhasználású ingatlanfedezetes kölcsön igénylése esetén
3
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6 jegyű ügyfél-azonosító: 
A KÖLCSÖNÜGYLETBEN RÉSZT VEVŐ ADÓS ADATAI
SZEMÉLYES ADATOK I.

Személyes okmányok másolatának benyújtása esetén kizárólag a *-gal megjelölt sor töltendő!
Teljes név*:

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

Születéskori név:

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

Anyja neve:

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

Neme:

Férfi

Nő

Állampolgársága:

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

Születési helye:

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

Személyi szám:

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

Személyazonosító dokumentum típusa:

Adóazonosító jel:

Személyi igazolvány

ideje: .................... év................... hó .............. nap
......................................................

Lakcímkártya

Útlevél

Útlevél + tartózkodási engedély

Jogosítvány
Személyi azonosító dokumentum száma: ………………………………………………… Érvényessége: ..…...…….. év ………….. hó …………. nap
Lakcímkártya száma:
Állandó

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

Mióta lakik jelenlegi lakhelyén: ...................................... év ............... hó .............. nap

lakcím6:

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

cím7:

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

Értesítési

SZEMÉLYES ADATOK II.
Telefon száma8:

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

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

Lakásának / házának Ön:

Tulajdonosa

Bérlője

Családtagként lakója

Egyéb: .................................................................

Családi állapota:

Házas

Élettárssal él

Egyedülálló

Elvált

Rendelkezik-e házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződéssel:

Igen

Özvegy

Nem

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

Igen

Nem

Amennyiben családi állapota házas, a házasságkötés napja: ............. év ............ hó ................ nap
Iskolai végzettsége:

8 általános alatt
Gimnázium

Eltartottak száma:

…………….. fő

Általános iskola
Főiskola

Szakmunkásképző, szakiskola

Szakközépiskolai érettségi

Egyetem

Ebből gyermekek száma: ……………… fő

MUNKAHELY/VÁLLALKOZÁSI ADATOK
Munkaviszony jellege:

Alkalmazott

Vállalkozó/cégtulajdonos

Őstermelő

Egyéni vállalkozó

Szellemi szabadfoglalkozású

Egyéb:…………………………………….……
Amennyiben vállalkozó, tulajdonrésze vállalkozásban:

Van, mértéke ………………… %

Nincs

Jövedelme bankszámlára érkezik:
Igen, Bank neve: ……………………………..…, bankszámla száma (amennyiben nem CIB-es):....................................................................
Nem

6

irányítószám, helység, utca, házszám, emelet, ajtó
ha különbözik a fenti címtől
8
Mobil vagy vezetékes szám
7

4
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6 jegyű ügyfél-azonosító: 
A KÖLCSÖNÜGYLETBEN RÉSZT VEVŐ ADÓSTÁRS ADATAI
SZEMÉLYES ADATOK I.

Személyes okmányok másolatának benyújtása esetén kizárólag a *-gal megjelölt sor töltendő!
Főadóshoz való viszonya*:

Élettársa

Házastársa

Szülő

Gyermek

Egyéb ..........................................................................

Teljes név*:

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

Születéskori név:

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

Anyja neve:

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

Neme:

Férfi

Nő

Állampolgársága:

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

Születési helye:

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

Személyi szám:

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

Személyazonosító dokumentum típusa:

Adóazonosító jel:

Személyi igazolvány

ideje: .................... év................... hó .............. nap
......................................................

Lakcímkártya

Útlevél

Útlevél + tartózkodási engedély

Jogosítvány
Személyi azonosító dokumentum száma: ………………………………………………… Érvényessége: ..…...…….. év ………….. hó …………. nap
Lakcímkártya száma:

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

Mióta lakik jelenlegi lakhelyén: ...................................... év ............... hó .............. nap

lakcím9:

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

Értesítési cím10:

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

Állandó

SZEMÉLYES ADATOK II.
Telefon száma11:

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

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

Lakásának / házának Ön:

Tulajdonosa

Bérlője

Családtagként lakója

Egyéb: .................................................................

Családi állapota:

Házas

Élettárssal él

Egyedülálló

Elvált

Rendelkezik-e házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződéssel:

Igen

Özvegy

Nem

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

Igen

Nem

Amennyiben családi állapota házas, a házasságkötés napja: ............. év ............ hó ................ nap
Iskolai végzettsége:

8 általános alatt
Gimnázium

Eltartottak száma:

…………….. fő

Általános iskola
Főiskola

Szakmunkásképző, szakiskola

Szakközépiskolai érettségi

Egyetem

Ebből gyermekek száma: ……………… fő
MUNKAHELY/VÁLLALKOZÁSI ADATOK

Munkaviszony jellege:

Alkalmazott

Vállalkozó/cégtulajdonos

Őstermelő

Egyéni vállalkozó

Szellemi szabadfoglalkozású

Egyéb:…………………………………….……
Amennyiben nem dolgozik:

Tanuló

Háztartásbeli

Amennyiben vállalkozó, tulajdonrésze vállalkozásban:

Munkanélküli

Gyesen / Gyeden lévő

Van, mértéke ………………… %

Nyugdíjas
Nincs

Jövedelme bankszámlára érkezik:
Igen, Bank neve: ……………………………..…, bankszámla száma (amennyiben nem CIB-es):....................................................................
Nem

9

irányítószám, helység, utca, házszám, emelet, ajtó
ha különbözik a fenti címtől
11
Mobil vagy vezetékes szám
10

5
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A KÖLCSÖNÜGYLETBEN RÉSZT VEVŐ(K) ADATAI
1. Szereplő

6 jegyű ügyfél-azonosító: 
SZEMÉLYES ADATOK I. Személyes okmányok másolatának benyújtása esetén kizárólag a *-gal megjelölt sor töltendő !
Zálogkötelezett*

Főadóshoz való viszonya*:

Haszonélvező*

Élettársa

Házastársa

Szülő

Ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonos*

Gyermek

Egyéb ...........................................................................................................

Teljes név*:

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

Születéskori név:

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

Neme:

Férfi

Nő

Állampolgársága:

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

Születési helye:

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

Személyi szám:

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

Személyazonosító dokumentum típusa:

Személyi igazolvány

Adóazonosító jel:

Lakcímkártya

ideje: .......................... év ....................... hó .................. nap
.................................................................

Útlevél

Útlevél + tartózkodási engedély

Jogosítvány
Személyi azonosító dokumentum száma: ………………………………………………… Érvényessége: ..…...…….. év ………….. hó …………. nap
Lakcímkártya száma:

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

Mióta lakik jelenlegi lakhelyén: ..................................................... év ................... hó .................. nap

Állandó lakcím12:

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

Értesítési cím13:

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

SZEMÉLYES ADATOK II.
Telefon száma14:

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

Családi állapota

Házas

E-mail cím:

Élettárssal él

Rendelkezik-e házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződéssel:

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

Egyedülálló

Elvált

Igen

Nem

A vagyonjogi szerződést bevezették-e a házassági/élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartásába:
Amennyiben családi állapota házas, a házasságkötés napja:

év

Özvegy

Igen
hó

2. Szereplő

Nem
nap

6 jegyű ügyfél-azonosító: 
SZEMÉLYES ADATOK I. Személyes okmányok másolatának benyújtása esetén kizárólag a *-gal megjelölt sor töltendő!
Zálogkötelezett*

Főadóshoz való viszonya*:

Haszonélvező*

Élettársa

Házastársa

Szülő

Gyermek

Ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonos*
Egyéb ...........................................................................................................

Teljes név*:

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

Születéskori név:

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

Neme:

Férfi

Nő

Állampolgársága:

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

Születési helye:

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

Személyi szám:

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

Személyazonosító dokumentum típusa:

Személyi igazolvány

Adóazonosító jel:

Lakcímkártya

ideje: .......................... év ....................... hó .................. nap
.................................................................

Útlevél

Útlevél + tartózkodási engedély

Jogosítvány
Személyi azonosító dokumentum száma: ………………………………………………… Érvényessége: ..…...…….. év ………….. hó …………. nap
Lakcímkártya száma:

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

Mióta lakik jelenlegi lakhelyén: ..................................................... év ................... hó .................. nap

Állandó lakcím11:

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

Értesítési cím 12:

.................................................................................................................................................................................................................................
SZEMÉLYES ADATOK II.

13

Telefon száma :
Családi állapota

..........................................................................
Házas

E-mail cím:

Élettárssal él

Rendelkezik-e házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződéssel:

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

Egyedülálló

Elvált

Igen

Nem

A vagyonjogi szerződést bevezették-e a házassági/élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartásába:
Amennyiben családi állapota házas, a házasságkötés napja:

Igen
év

12

irányítószám, helység, utca, házszám, emelet, ajtó
ha különbözik a fenti címtől
14
Mobil vagy vezetékes szám
13

6

Özvegy

Nem
hó

nap
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TÁJÉKOZTATÓ A HÁZTARTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK FELTÖLTÉSÉHEZ
Az adatlapokon minden mező kitöltése kötelező, amennyiben nincs adat az adott mezőre vonatkozóan, kérjük egyértelműen jelölni
szíveskedjen kihúzással, 0 érték feltüntetésével.
Ingatlan vásárlás, építés esetén a háztartás kiadása az újonnan vásárolt, épített ingatlannal kapcsolatos háztartás kiadására vonatkozik.
Háztartás fogalma: Az együtt lakó és a megélhetési költségeket megosztó, együtt fogyasztó (étkező, tartós javakat közösen használó)
emberek csoportja, akik általában, de nem szükségképpen rokonok.

HÁZTARTÁS KÖLTSÉGVETÉSE ÉS A KÖLCSÖNÜGYLETBEN RÉSZTVEVŐ(K) JÖVEDELMI ADATAI

Háztartás szereplői
Szereplő(k)

Adós

Adóstárs 1

Adóstárs 2

Adóstárs 3

Igen

Igen

Igen

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Név

Háztartás bevétele(i) (havi szinten)
Az igazolt jövedelem után az előírt közterhek
tudomásom szerint levonásra kerültek
2. Egyéb igazolt nettó jövedelem (Véglegesített)
özvegyi nyugdíj, özvegyi járadék, családi pótlék
3. Jövedelmet terhelő havi levonás(ok) (pl.: fizetett
gyerektartás, munkabérelőleg...)

Háztartás kiadásai (havi szinten)
2. Amennyiben nem azonos háztartásban él adós
és adóstárs, akkor a külön háztartás lakás és
létfenntartási kiadásai: (pl.: közös költség, áram, víz,

1. Lakás- és létfenntartás kiadásai (pl.: közös
költség, áram, víz, fűtés, csatorna, gáz, telefon,
szemétszállítás, lakásbiztosítás, élelmiszer)

fűtés, csatorna, gáz, telefon, szemétszállítás,
lakásbiztosítás, élelmiszer)

Háztartás nem a CIB Bankcsoportnál fennálló hiteltartozása(i) (havi szinten)
Az adós / adóstárs(ak) CIB Bankcsoportnál fennálló kölcsöntartozása(i) az igénylőlapon megadott nyilatkozat alapján a CIB Bankcsoport
nyilvántartása szerint kerül(nek) figyelembevételre.
Szereplő(k)
1.

Adós

Adóstárs 1

Adóstárs 2

Adóstárs 3

Hitelnyújtó neve

Hiteltartozás típusa:

Személyi kölcsön
Folyószámla hitelkeret
Áruhitel
Hitelkártya
Jelzáloghitel
Lízing
Munkáltatói kölcsön
Önkormányzat
kölcsöne
Visszatérítendő, hazai
vagy uniós költségvetési
forrású támogatás
Egyéb:

Személyi kölcsön
Folyószámla hitelkeret
Áruhitel
Hitelkártya
Jelzáloghitel
Lízing
Munkáltatói kölcsön
Önkormányzat
kölcsöne
Visszatérítendő, hazai
vagy uniós költségvetési
forrású támogatás
Egyéb:

Személyi kölcsön
Folyószámla hitelkeret
Áruhitel
Hitelkártya
Jelzáloghitel
Lízing
Munkáltatói kölcsön
Önkormányzat
kölcsöne
Visszatérítendő, hazai
vagy uniós költségvetési
forrású támogatás
Egyéb:

Személyi kölcsön
Folyószámla
hitelkeret
Áruhitel
Hitelkártya
Jelzáloghitel
Lízing
Munkáltatói kölcsön
Önkormányzat
kölcsöne
Visszatérítendő,
hazai vagy uniós
költségvetési forrású
támogatás
Egyéb:

Amennyiben a hitel lakáselőtakarékossági/életbiztosítási
szerződéssel kombinált, akkor
ez a sor töltendő Hiteltartozás
típusa:

a megtakarítás(ok)
összege / biztosítás díja:

a megtakarítás(ok)
összege / biztosítás díja:

a megtakarítás(ok)
összege / biztosítás díja:

…………………………....

……………………………...

……………………………...

Szereplő(k)

Adós

a megtakarítás(ok)
összege / biztosítás
díja:
……………………………
...

Adóstárs 1

Adóstárs 2

Adóstárs 3

2. Hitelnyújtó neve
Hiteltartozás típusa:

Személyi kölcsön
Folyószámla hitelkeret
Áruhitel
Hitelkártya
Jelzáloghitel

Személyi kölcsön
Folyószámla hitelkeret
Áruhitel
Hitelkártya
Jelzáloghitel
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Személyi kölcsön
Folyószámla hitelkeret
Áruhitel
Hitelkártya
Jelzáloghitel

Személyi kölcsön
Folyószámla hitelkeret
Áruhitel
Hitelkártya
Jelzáloghitel
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Lízing
Munkáltatói kölcsön
Önkormányzat
kölcsöne
Visszatérítendő, hazai
vagy uniós költségvetési
forrású támogatás
Egyéb:

Lízing
Munkáltatói kölcsön
Önkormányzat
kölcsöne
Visszatérítendő, hazai
vagy uniós költségvetési
forrású támogatás
Egyéb:

Lízing
Munkáltatói kölcsön
Önkormányzat
kölcsöne
Visszatérítendő, hazai
vagy uniós költségvetési
forrású támogatás
Egyéb:

Lízing
Munkáltatói kölcsön
Önkormányzat
kölcsöne
Visszatérítendő, hazai
vagy uniós költségvetési
forrású támogatás
Egyéb:

Amennyiben a hitel lakáselőtakarékossági/ életbiztosítási
szerződéssel kombinált, akkor
ez a sor töltendő

a megtakarítás(ok)
összege / biztosítás díja:

a megtakarítás(ok)
összege / biztosítás díja:

a megtakarítás(ok)
összege / biztosítás díja:

a megtakarítás(ok)
összege / biztosítás díja:

…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

Szereplő(k)

Adós

Adóstárs 1

Adóstárs 2

Adóstárs 3

Személyi kölcsön
Folyószámla hitelkeret
Áruhitel
Hitelkártya
Jelzáloghitel
Lízing
Munkáltatói kölcsön
Önkormányzat
kölcsöne
Visszatérítendő, hazai
vagy uniós költségvetési
forrású támogatás
Egyéb:

Személyi kölcsön
Folyószámla hitelkeret
Áruhitel
Hitelkártya
Jelzáloghitel
Lízing
Munkáltatói kölcsön
Önkormányzat
kölcsöne
Visszatérítendő, hazai
vagy uniós költségvetési
forrású támogatás
Egyéb:

Személyi kölcsön
Folyószámla hitelkeret
Áruhitel
Hitelkártya
Jelzáloghitel
Lízing
Munkáltatói kölcsön
Önkormányzat
kölcsöne
Visszatérítendő, hazai
vagy uniós költségvetési
forrású támogatás
Egyéb:

Személyi kölcsön
Folyószámla hitelkeret
Áruhitel
Hitelkártya
Jelzáloghitel
Lízing
Munkáltatói kölcsön
Önkormányzat
kölcsöne
Visszatérítendő, hazai
vagy uniós költségvetési
forrású támogatás
Egyéb:

a megtakarítás(ok)
összege / biztosítás díja:

a megtakarítás(ok)
összege / biztosítás díja:

a megtakarítás(ok)
összege / biztosítás díja:

a megtakarítás(ok)
összege / biztosítás díja:

…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

3. Hitelnyújtó neve
Hiteltartozás típusa:

Amennyiben a hitel lakáselőtakarékossági /
életbiztosítási szerződéssel
kombinált, akkor ez a sor
töltendő
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A KÖLCSÖN ÜGYLETTEL ÉRINTETT, ILLETVE
AHHOZ BIZTOSÍTÉKKÉNT FELAJÁNLOTT INGATLAN(OK) ADATAI
Előminősítő szolgáltatással történő igénylés esetén az ingatlan(ok) adatait nem szükséges megadni Kérjük az ügyletben érintett összes ingatlan feltüntetését

INGATLAN ADATOK
1. INGATLAN
Fedezetként felajánlott ingatlan?

Igen

Nem

Ingatlan jellege:

Lakó

Nem lakó

Amennyiben igen, rendelkezik-e a fedezetként bevonandó ingatlanra vonatkozóan az elmúlt 9 hónapban készült CIB Bankos értékbecsléssel?
Igen

Nem

Az ingatlan címe

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

Az ingatlan helyrajzi száma:

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

Az ingatlan forgalmi értéke:
..................................................................................................................................................................
1. INGATLAN TULAJDONOSAI/LEENDŐ TULAJDONOSAI:
1. Név: ....................................................................................... 2. Név:
Bérbe adja (bérbe fogja adni)?

Igen

Nem

Bérbe adja (bérbe fogja adni)?

Igen

Nem

Igen

Nem

3. Név: ....................................................................................... 4. Név:
Bérbe adja (bérbe fogja adni)?

Igen

Nem

Bérbe adja (bérbe fogja adni)?

1. VAGYONBIZTOSÍTÁS (Rendelkezik a fedezetként bevont ingatlanra kötött vagyonbiztosítással jelenleg?)

Igen

Nem

INGATLAN ADATOK
2. INGATLAN
Fedezetként felajánlott ingatlan?

Igen

Nem

Ingatlan jellege:

Lakó

Nem lakó

Amennyiben igen, rendelkezik-e a fedezetként bevonandó ingatlanra vonatkozóan az elmúlt 9 hónapban készült CIB Bankos értékbecsléssel?
Igen

Nem

Az ingatlan címe

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

Az ingatlan helyrajzi száma:

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

Az ingatlan forgalmi értéke:
..................................................................................................................................................................
1. INGATLAN TULAJDONOSAI/LEENDŐ TULAJDONOSAI:
1. Név: ....................................................................................... 2. Név:
Bérbe adja (bérbe fogja adni)?

Igen

Nem

Bérbe adja (bérbe fogja adni)?

Igen

Nem

Igen

Nem

3. Név: ....................................................................................... 4. Név:
Bérbe adja (bérbe fogja adni)?

Igen

Nem

Bérbe adja (bérbe fogja adni)?

1. VAGYONBIZTOSÍTÁS (Rendelkezik a fedezetként bevont ingatlanra kötött vagyonbiztosítással jelenleg?)

Igen

Nem

INGATLAN ADATOK
3. INGATLAN
Fedezetként felajánlott ingatlan?

Igen

Nem

Ingatlan jellege:

Lakó

Nem lakó

Amennyiben igen, rendelkezik-e a fedezetként bevonandó ingatlanra vonatkozóan az elmúlt 9 hónapban készült CIB Bankos értékbecsléssel?
Igen

Nem

Az ingatlan címe

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

Az ingatlan helyrajzi száma:

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

Az ingatlan forgalmi értéke:

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

1. INGATLAN TULAJDONOSAI/LEENDŐ TULAJDONOSAI:
1. Név: ....................................................................................... 2. Név:
Bérbe adja (bérbe fogja adni)?

Igen

Nem

Bérbe adja (bérbe fogja adni)?

Igen

Nem

Igen

Nem

3. Név: ....................................................................................... 4. Név:
Bérbe adja (bérbe fogja adni)?

Igen

Nem

Bérbe adja (bérbe fogja adni)?

1. VAGYONBIZTOSÍTÁS (Rendelkezik a fedezetként bevont ingatlanra kötött vagyonbiztosítással jelenleg?)
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Ügylet szereplőnként külön-külön nyilatkozat kitöltése szükséges!

NYILATKOZATOK
Teljes név:

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

Születéskori név:

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

Születési ideje:

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

Adós

Adóstárs

csak Haszonélvező

csak Zálogkötelezett

Ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonos

1) Adatkezelési tájékoztató
Ki kezeli az Ön személyes
adatait?

Az adatkezelő a CIB Bank Zrt. (www.cib.hu, 1024 Medve utca 4-14.).

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.-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.

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

az adatkezelés az adatkezeléssel szembeni
tiltakozásig tart
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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
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
hozzájárulása

adott

az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig
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.
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.) részére továbbítja.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az OTP Jelzálogbank Zrt. adatkezelési tájékoztatója elérhető az OTP
Jelzálogbank Zrt. honlapján (https://www.otpbank.hu/OTP_JZB/online/Adatved.jsp, illetve
https://www.otpbank.hu/OTP_JZB/file/GDPR_JZB_AdatkezelesiTajekoztato_Refinanszirozas_20180801.pdf).

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,
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(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 rendelkezésére?

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1534 Budapest, Pf.: 843, 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, 1027-Budapest, Medve u. 414. 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.) Adatkezelési nyilatkozatok, hozzájárulások
Adatkezelési
tájékoztatás megtörténte

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

Hozzájárulásokról szóló
döntések
meghozatalának
körülményeivel
kapcsolatos nyilatkozat

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.

Hozzájárulás a GIRinfO
elnevezésű rendszer
révén megvalósuló
ellenőrzéshez

Alulírott
hozzájárulok

nem járulok hozzá

ahhoz, hogy a CIB Bank Zrt. az általunk megkötendő szerződéshez kapcsolódó ügyintézés során az általam közölt
személyes adataimat, az általam bemutatott személyazonosító okmányok adattartalmát, továbbá arcképemet és
aláírásomat azok valódisága és helytállósága ellenőrzésének érdekében a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala nyilvántartásában a GIRO Zrt. (1054 Budapest, Vadász u. 31., Cg. 01-10041159) által üzemeltetett GIRinfO elnevezésű rendszer útján ellenőrizze.
Hozzájárulás a CIB
Bank Zrt.-vel való, nem
postai úton történő
kapcsolattartást
lehetővé tevő adatok
kezeléséhez, így
különösen a
kölcsönigénylés bírálata
eredményének, a
kölcsönszerződés
tervezetének és
Minősített
Fogyasztóbarát
Lakáshitel esetén az
ajánlatnak elektronikus
levél útján történő
megküldéséhez

Alulírott
hozzájárulok

nem járulok hozzá

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, így különösen ahhoz, hogy a fenti nyilatkozatomnak megfelelően a CIB Bank Zrt. 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 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 teljes körűen felvállalja az ebből származó
kockázatokat, a titkosítás elmaradásából származó esetleges károkért a CIB Bank semmilyen felelősséget nem
vállal.

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 CIB Bank Zrt. 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.
5) 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,
illetve a Magyar Nemzeti Bank TÁJÉKOZTATÓJA magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről” elnevezésű
tájékoztató „3.2.2 Csalás miatt elutasított hitelkérelmek nyilvántartása” pontjában foglalt esetben az ott leírtak szerint jár el, figyelemmel
a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény rendelkezéseire.
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.
6) 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.
7) Tudomásul veszem a Bank tájékoztatását arról, hogy a jelen igénylőlapon megjelölt szerződés megkötésében közreműködő, a Bankkal
együttműködési szerződéssel rendelkező pénzpiaci közvetítő, illetve a pénzpiaci közvetítő megbízott közvetítői alvállalkozója részére a
jelen igénylőlapon megjelölt szerződés megkötéséhez, illetve a kölcsön folyósításához szükséges adatokat és információkat a Bank
átadja.
8) Tudomásul veszem a Bank következő tájékoztatását: A Bank a 2009. szeptember 16-án aláírt és 2010. január 1. napján hatályba lépett
Magatartási Kódex helyébe lépő 2015. január 19. napján kiadott és 2015. február 1. napján hatályba lépett a lakosság részére hitelt
nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásról szóló Aktualizált Magatartási Kódex rendelkezéseinek
alávetette magát, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismerte el a Hitel/ Hitelkeret / Kölcsön nyújtási tevékenysége során. Az
Aktualizált Magatartási kódex teljes szövege a Bank internetes honlapján (www.cib.hu) és Bankfiókjaiban elérhető, az Aktualizált
Magatartási kódexről bővebben tájékoztatás és az Aktualizált Magatartási kódexhez csatlakozott pénzügyi szervezetek listája a
https://felugyelet.mnb.hu/ oldalon tekinthető meg.
9) Alulírott, a fedezetül felajánlott ingatlan tulajdonosa/leendő tulajdonosa kijelentem, hogy a fedezetül felajánlott ingatlan nem elsősorban a
szakmám, önálló foglalkozásom vagy üzleti tevékenységem körébe tartozó célra használatos/lesz használatos.
10) Nyilatkozom, hogy a CIB Bankcsoportnál fennálló kölcsöntartozás(ok) esetén a hitelbírálat során a CIB Bankcsoport nyilvántartásában
szereplő adatokat kérem figyelembe venni.
11) Nyilatkozom, hogy a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. CV. törvény alapján bíróságon kívüli vagy bírósági
adósságrendezési vagy adósságtörlesztési eljárásban:
Részt veszek

Nem veszek részt

Adós, Adóstárs, Zálogkötelezett illetve Ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonos esetén kitöltendő nyilatkozat
12) Kijelentem, hogy amennyiben bármely jövőbeli megbízásomat (megbízásunkat) a jelen nyilatkozattól eltérő személy nevében, érdekében,
javára kezdeményezem (kezdeményezzük), arról írásos nyilatkozatban tájékoztatom (tájékoztatjuk) a CIB Bankot a megbízás
benyújtásával egyidejűleg.
13) Kijelentem továbbá, hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak, és tudomással bírok (bírunk) arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján a tudomásszerzést követő öt munkanapon
belül köteles (kötelesek) vagyok (vagyunk) bejelenteni a fenti adatokban bekövetkező változásokat.
14) Amennyiben a rám vonatkozó személyes adatokat korábban a CIB Bank Zrt. rendelkezésére bocsátottam, úgy kérem ezen adatok
CIB Bank Zrt. nyilvántartásaiban történő átvezetését, a jelen Igénylőlapon megadott adatokra történő módosítását. Tudomással bírok
arról, hogy a jelen nyilatkozat CIB Bank Zrt. általi átvételének napjától a CIB Bank. Zrt. a fent megadott adatokat tekinti érvényesnek és
alkalmazandónak amennyiben azok megegyeznek a GIRinfO adatbázisban a jelen dokumentum 2. pontja szerint ellenőrzött adatokkal.
Tudomással bírok továbbá arról, kérem és kifejezetten elfogadom, hogy amennyiben a fent megadott típusú adatokat korábban a
CIB Bank Zrt. 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 CIB Bank Zrt. által kötött
szerződés módosul.

Kelt: ______________________________, 20___ év __________________________hó ______ nap

____________________________
Nyilatkozatokat tevő aláírása
Előttünk mint tanúk előtt:
Név

Lakcím

Aláírás

1.
2.
Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét a „Hasznos tanácsok hitelfelvétel előtt” elnevezésű tájékoztatónkra, amely CIB24-en, a www.cib.hu
honlapunkon és a Bankfiókjainkban érhető el.
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Ez az oldal kizárólag Pénzügyi Közvetítő alkalmazása esetén töltendő ki!

PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ MEGHATALMAZÁSA

Alulírott
név:

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

születési név:

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

születési idő, hely:

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

anyja neve:

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

Meghatalmazom a Közvetítő alvállalkozójaként közreműködő …………………………………….……… (közvetítői Alvállalkozó)
képviseletében eljáró …………………………………………..………….-t (pénzügyi közvetítő 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 fent megadott személyes
adataimat a CIB Bank Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban levő Közvetítő, és a Közvetítővel szerződéses kapcsolatban álló Közvetítői
Alvállalkozó a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest Medve utca 4-14.) 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, ......................................., …………...........
_____________________________
Üzletfél aláírása
Alulírottak kijelentjük, hogy a nyilatkozattevő a fenti nyilatkozatot előttünk mint tanúk előtt írta alá.
1. tanú (aláírás):

2. tanú (aláírás):

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:
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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 Medve utca 414.).

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 szerződés megkötéséhez szükséges
előzetes kockázatértékelés keretében a
központi hitelinformációs rendszerről
szóló 2011. évi CXXII. törvényben
meghatározott adatok átvétele a KHR-t
kezelő pénzügyi vállalkozástól

az Ön (a központi hitelinformációs
rendszerről szóló 2011. évi CXXII.
törvényben előírtak szerint
megadott) hozzájárulása

az adatkezelés az Ön hozzájárulásának
visszavonásáig, de legfeljebb a központi
hitelinformációs rendszerről szóló 2011.
évi CXXII. törvényben meghatározott
ideig tart (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,
1027-Budapest, Medve u. 4-14. Telefon: (06-1) 423-1112, adatvedelem@cib.hu
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KHR NYILATKOZAT
a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) nyilvántartott személy referenciaadatainak az
adatokat feltöltőn kívüli referenciaadat-szolgáltató általi átvételének lehetősége, valamint
adatkezelés határideje tárgyában
Alulírott
név:

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

születési név:

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

születési idő, hely: ................................................................................................................................................
anyja neve:

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

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.
Hozzájárulok adataim Központi Hitelinformációs Rendszerből történő, referenciaadat-szolgáltatók általi, a
központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben meghatározottak szerinti adataim
átadhatóságához, a szerződés megkötéséhez szükséges előzetes kockázatértékelés céljából, mely
nyilatkozatnak hatálybalépése a nyilatkozattétel dátumaTovábbá kijelentem az alábbi hatályba lépési feltétellel, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a CIB Bank Zrt. felé
benyújtott jelen kölcsönigénylésem kapcsán referenciaadatokat 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 referenciaadatszolgáltatótól 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
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referenciaadat-szolgáltató útján, azt követően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnál közvetlenül, írásban
bármikor visszavonható.
Kijelentem, hogy a CIB Bank Zrt. a fentiekben meghatározott azonosítószámú szerződés megkötése előtt átadta
a részemre a Magyar Nemzeti Banknak a KHR-re irányadó szabályokat tartalmazó mintatájékoztatója egy
példányát.

Kelt: ______________________________, 20___ év __________________________hó ______ nap

______________________________________
(aláírás)
Alulírottak kijelentjük, hogy a nyilatkozattevő a fenti nyilatkozatot előttünk mint tanúk előtt írta alá.
1. tanú (aláírás):

2. tanú (aláírás):

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:
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NYILATKOZAT A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBŐL
ÁTVETT ADATOK MEGISMERTETÉSÉRŐL

Alulírott …………………………………………………………………(név) (születési hely:…………………………,
születési

idő:………………………,

anyja

neve:……………………………………………….,

lakcíme:…………………………………………………………………………….) 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 (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék
Cégbírósága; cégjegyzékszáma: 01-10–041004; adószám: 10136915-4-44) (a továbbiakban: Bank), hogy a
Bankkal kötendő lakossági kölcsönszerződésem megkötésének elősegítése érdekében tájékoztatást adjon a
központi

hitelinformációs

rendszerből

átvett

adatokról,

…………………………………………………………….

valamint

(pénzügyi

(székhelye:………………………………………………………………………….,
…………………………………) (a továbbiakban: a Közvetítő) részére.

Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes.
Kelt, ......................................., …………...........
_____________________________
Üzletfél aláírása
Előttünk, mint tanúk előtt:
Név:

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

Lakcím:

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

Aláírás:

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

Név:

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

Lakcím:

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

Aláírás:

.......................................................................
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V22

Közzététel: 2017. október 24.
Hatályos: 2017. november 2. napjától

Tájékoztató magánszemélyek részére a
Központi Hitelinformációs Rendszerről

Kiadja a Magyar Nemzeti Bank
www.mnb.hu
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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).

21

V22

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.
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 KHRben 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.
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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 2527., 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: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: www.naih.hu, telefon: (+36 1) 391-1400)
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a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény
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