Fundamenta–Lakáskassza Zrt. példánya

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBEN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉSRŐL SZÓLÓ
NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ
I. Az Áthidaló és Lakáskölcsön Szerződés Általános Feltételek (továbbiakban: ÁF) tartalmazza a Központi
Hitelinformációs Rendszerről (továbbiakban: KHR) szóló, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. [székhelye: 1052
Budapest, Váci utca 19-21., cg.: 01-10-043304; a jelen nyilatkozat visszaküldési címe: Fundamenta-Lakáskassza
Zrt., 1922 Budapest] mint referenciaadat-szolgáltató által készített tájékoztatást. A tárgybeli tájékoztatás részét
képezi a Magyar Nemzeti Bank által írott mintatájékoztató is, amely az ügyfél részére a kölcsönkérelmi nyomtatványokkal együtt átadásra került. Fundamenta-Lakáskassza Zrt. rögzíti, hogy az irányadó jogszabályi előírás
értelmében az ügyfél jelen írásbeli nyilatkozata vonatkozik valamennyi (ideértve a más pénzügyi intézménnyel
kötött) adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésére, azzal, hogy mindig az időben legkésőbb keletkezett írásbeli nyilatkozat az irányadó.
Fundamenta-Lakáskassza Zrt. mint referenciaadat-szolgáltató a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011.
évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) 5. § (2) bekezdés a) pontja alapján a hitelintézetekről és pénzügyi
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.) 3. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt
pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés (jelen esetben hitel- és pénzkölcsön nyújtására irányuló szerződés,
azaz kölcsönszerződés) megkötését követő 2 munkanapon belül írásban átadja a KHR részére a természetes
személy ügyfelének a KHR tv. mellékletének II. fejezetének 1.1 pontja és 1.2 pontjának a)–d), k) alpontjai szerinti
referenciaadatait.
A KHR tv. által megszabott és átadandó, illetőleg más referenciaadat-szolgáltató által megismerhető adatok
köre a következő(k): A) azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, személyi
igazolvány (útlevél) száma vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím,
elektronikus levelezési cím [az A) pont szerint megjelölt adatok együttesen a melléklet II. fejezetének 1.1. pontja
szerinti adatok], B) a kölcsönszerződésre vonatkozó adatok: szerződés típusa és azonosítója (száma), a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, az ügyféli minőség (adós, adóstárs), a szerződés
összege és devizaneme, a szerződéses összeg törlesztőrészletének összege és devizaneme, a törlesztés módja
és gyakorisága [a B) pont szerint megjelölt adatok a melléklet II. fejezetének 1.2. a)-d) és k) alpontjai adatok].
Hivatkozással a KHR tv. 5. § (3) bekezdésére az ügyfél a következők szerinti nyilatkozatot teszi a FundamentaLakáskassza Zrt. mint referenciaadat-szolgáltató felé.

Mindkét válasz esetében fontos, hogy az esetleges mulasztásra, visszaélésre vonatkozó adatok (KHR tv. 11-13/A.
§-ai) KHR részére történő átadásához, illetőleg a KHR rendszerből való átvételéhez az ügyfél hozzájárulása nem
szükséges.
II. A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. tájékoztatja ügyfelét, hogy lehetőség van arra, hogy a referenciaadat-szolgáltató által átadott referenciaadatokat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás az ügyfél kérésére a szerződéses
jogviszony megszűnését követő legfeljebb öt évig kezelje. Ügyfél a referenciaadat-szolgáltató útján – írásban –
kérheti a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozást, hogy adatait a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a szerződéses
jogviszony megszűnését követő legfeljebb öt évig kezelje. A jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez
való hozzájárulás a szerződéses jogviszony megszűnéséig a referenciaadat-szolgáltató útján, azt követően a
KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnál közvetlenül, írásban bármikor visszavonható, illetőleg megváltoztatható.
Amennyiben az ügyfél a jelen II. okirati pont szerinti nyilatkozatra nemleges választ ad, akkor a KHR tv. 5. § (2)
bekezdés a) pontja szerint átadott referenciaadatait a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony megszűnését követően egy munkanapon belül, véglegesen és vissza nem állítható módon törli.
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A jelen nyilatkozatban megjelölt nemleges válasz esetén a KHR csak az ügyfélnek a KHR tv. mellékletének II. fejezetének 1.1 pontja és 1.2 pont a)-d) alpontjai, valamint az 1.5 pontja (hozzájárulás megtagadására vonatkozó
adatok) szerinti adatokat tartalmazza. Ha az ügyfél nem járul hozzá referenciaadatai KHR-ből történő átvételéhez, úgy a referenciaadat-szolgáltató az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés megkötését megelőzően
csak a KHR tv. melléklet II. fejezetének 1.5 pontja szerinti, továbbá a 11-13/A §-ban foglaltak alapján [melléklet
II. fejezet 1.1, 1.2 pont e)-g) alpont, 1.3-1.4 és 1.6 pontok szerinti adatok] nyilvántartott referenciaadatokat veszi
át a KHR-ből.
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A jelen nyilatkozatban megjelölt igenlő válasz esetén hozzájárul ahhoz, hogy a KHR tv. melléklet II. fejezetének
1.1.-1.4. és 1.6. pontjai szerinti referenciaadatait más referenciaadat-szolgáltató átvegye a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés, befektetési hitel nyújtására vonatkozó szerződés, valamint értékpapír-kölcsönzésre
vonatkozó szerződés, továbbá jogszabályban meghatározott hallgatói hitelszerződés (továbbiakban együttesen: adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés) megkötését megelőzően.
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NYILATKOZAT KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBEN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉSRŐL
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a jelen nyilatkozat kitöltése az Ön által kért kölcsönszerződés megkötésének feltételét képezi. Amennyiben a jelen nyilatkozat nem kerül kitöltésre, akkor a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.
fenntartja magának a jogot, hogy Önnel ne kössön kölcsönszerződést, illetőleg a megkötött kölcsönszerződés
alapján a kölcsön összegének a folyósítását megtagadja. A nyilatkozatot valamennyi Adós, Adóstárs(ak) vonatkozásában, személyenként külön-külön ki kell tölteni. Az Ön által adott igenlő vagy nemleges válasz a jelen kölcsönkérelem elbírálására nincs kihatással. Kérjük válaszát X-szel jelölje.
Szerződésszám
Kérjük, hogy valamennyi, a kölcsönkérelemmel érintett
lakás-előtakarékossági szerződés számát feltüntetni szíveskedjen.

Igen, hozzájárulok adataim más
referencia-adatszolgáltató általi
átvételéhez

Nem járulok hozzá adataim más
referencia-adatszolgáltató általi
átvételéhez

Igen, hozzájárulok
ahhoz, hogy adataimat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a szerződés
megszűnésétől számított legfeljebb 5
évig kezelje

Nem járulok hozzá
ahhoz, hogy adataimat a KHR-t kezelő
pénzügyi vállalkozás a szerződés
megszűnésétől számított legfeljebb 5
évig kezelje
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Kijelentem, hogy a jelen nyomtatvány tájékoztatóját, továbbá a Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló
tájékoztatást (ÁF részét képezi), továbbá a Magyar Nemzeti Bank által kiadott mintatájékoztatót kézhez kaptam, elolvastam, és az abban foglaltakat megértettem. A fentiek szerinti táblázat kitöltése során döntésemet
önállóan, minden befolyástól mentesen hoztam meg.

Kelt
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Adós/Adóstárs/Törvényes képviselő neve
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