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KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERREL KAPCSOLATOS NYILATKOZAT 
 
 

 

Alulírott,  
 

Ügyfél neve:  

születési neve:  

születési helye, ideje:  

lakcíme:  

 
hozzájárulok ahhoz, hogy az UniCredit Leasing Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., 
cégjegyzékszám: 01-10-043137), mint Lízingbeadó a közöttünk létrejött pénzügyi lízingszerződés fennállása 
során szükségessé váló ismételt hitelbírálat megfelelő lefolytatása, a felelős hitelezés feltételeinek teljesítése, 
valamint a hitelezési kockázat csökkentése érdekében a Központi Hitelinformációs Rendszerben (a 
továbbiakban KHR) a személyemről nyilvántartott adatokat ellenőrizze, ennek keretében a központi 
hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: KHR törvény) melléklete II. 
fejezetének 1.5 pontja szerinti, továbbá a 11-13/A. §-ban foglaltak alapján az 1.1, 1.2 pont e)-g) alpont, 1.3-1.4 
pont és 1.6 pont szerinti adatokat a KHR-től átvegye és kezelje. 
 

igen       nem 
 
 
 

Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a KHR-ben nyilvántartott adataimat más referenciaadat-szolgáltató is 
átvegye, amely esetben a melléklet II. fejezetének 1.1 -1.4 és 1.6 pontjai szerinti referenciaadatok más 
referenciaadat szolgáltató számára is láthatóvá válnak. Tudomással bírok arról, hogy jelen nyilatkozatom 
valamennyi a KHR felé történő adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésemre vonatkozik, valamint hogy a 
jelen nyilatkozatban adott hozzájárulásomat a későbbiekben bármikor visszavonhatom, és hogy minden 
esetben az időben legkésőbb keletkezett írásbeli nyilatkozat irányadó minden adatszolgáltatás tárgyát képező 
szerződésemre. Amennyiben a jelen bekezdés szerinti hozzájárulás megadására nem kerül sor, úgy más 
referenciaadat-szolgáltatók szerződéskötést megelőzően a melléklet II. fejezetének 1.5 pontja szerinti, 
továbbá a KHR törvény 11-13/A. §-ban foglaltak alapján a melléklet II. fejezet 1.1, 1.2 pont e)-g) alpont, 1.3-
1.4 pont és 1.6 pont szerinti adatok megismerésére jogosultak. 
 

igen       nem 
 
 
 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a KHR nyilvántartásában negatív információval szerepelek, úgy a 
Lízingbeadó jogosult a pénzügyi lízingszerződéshez kapcsolódóan előterjesztett hitelbírálattal együtt járó 
kérelmemet elutasítani. Tisztában vagyok azzal is, hogy amennyiben a hozzájárulások megadására nem kerül 
sor vagy utóbb azokat visszavonom és ennek folytán a Lízingbeadó a hitelbírálatot nem vagy nem teljes 
körűen tudja lefolytatni, az szintén a kérelem elutasításával járhat. 

 
 
Tájékoztatást kaptam arról, hogy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a pénzügyi lízingszerződés 
megkötésekor részére átadott adatokat a szerződéses jogviszony megszűnését követően egy munkanapon 
belül véglegesen és vissza nem állítható módon törli, kivéve ha a nyilvántartott természetes személy 
hozzájárul a szerződéses jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez. 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. 
Fentiek alapján kérem a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozást, hogy adataimat a szerződéses jogviszony 
megszűnését követő legfeljebb öt évig még kezelje. 
  

igen       nem 
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Hozzájárulok, hogy a Lízingbeadó, valamint a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a KHR-re vonatkozó 
értesítéseit az általam megadott elérhetőségen e-mail formájában elektronikus úton kézbesítse. 
 
 

Igen      Nem 
 

 
 
Hely, Dátum: _____________________ 

 
 

_____________________________ 
aláírás 

 
 
 

 Tanú neve Állandó lakcíme Sajátkezű aláírás 

I.    

II.    

 
 

 
 

1. Természetes személyekkel kapcsolatban nyilvántartható adatok: 
1.1. Azonosító adatok: a) név, b) születési név, c) születési idő, hely, d) anyja születési neve, e) személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság 

igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, f) lakcím, g) 

levelezési cím, h) elektronikus levelezési cím. 
1.2. Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: a) a szerződés típusa és azonosítója (száma), b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének 

időpontja, c) ügyféli minőség (adós, adóstárs), d) *  a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága, e) a 11. § (1) bekezdésében 

meghatározott feltételek bekövetkezésének időpontja, f) a 11. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett 
tartozás összege, g) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja, h) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő 

átruházására, perre utaló megjegyzés, i) előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, pénzneme, j) fennálló tőketartozás 

összege és pénzneme, k) *  a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme. 
1.3. Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: a) az igénylés elutasításának időpontja, indoka, b) okirati bizonyítékok, c) jogerős bírósági határozat 

száma, az eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkező részének tartalma. 

1.4. A készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatával kapcsolatos adatok: a) a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz típusa és azonosítója (száma), b) a letiltás 
időpontja, c) a letiltott készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel végrehajtott műveletek időpontja, száma, összege, d) a jogosulatlan felhasználások száma, e) az 

okozott kár összege, f) a bírósági határozat jogerőre emelkedésének időpontja, g) perre utaló megjegyzés. 

1.5. A hozzájárulás megtagadásával kapcsolatos adatok: a) a nyilatkozat kelte (hely, dátum), b) a referenciaadat-szolgáltató azonosító adatai, c) az ügyfél azonosító 
adatai, d) a hozzájárulás megtagadására utaló megjegyzés. 

1.6. az adósságrendezési eljárást kezdeményező adós, adóstársa, továbbá az adósságrendezési eljárásban az adós mellett résztvevő egyéb kötelezettre vonatkozóan: 

1.6.1. Az adósságrendezési eljárásnak az adósságrendezési nyilvántartás szerinti ügyazonosító száma, 
1.6.2. Az adósságrendezési eljárás adatai 

1.6.3. Az ügyfél érintettsége (adós, adóstárs, az adósságrendezési eljárásban részt vevő egyéb kötelezett). 

 
11. § (1) A referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja annak a természetes személynek a melléklet II. fejezetének 1.1-

1.2 pontja szerinti referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt 

és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget 
meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt. 

12. § A referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja annak a természetes személynek a melléklet II. fejezetének 1.1 és 1.3 

pontja szerinti referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés megkötésének kezdeményezése során 
a) valótlan adatot közöl és ez okirattal bizonyítható, illetve 

b) hamis vagy hamisított okirat használata miatt a bíróság jogerős határozatában a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. 

törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 274-277. §-ában vagy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 342., 343., 
345. és 346. §-ában meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg. 

13. § A referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja annak a természetes személynek a melléklet II. fejezetének 1.1 és 1.4 

pontja szerinti referenciaadatait, akivel szemben a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata miatt a bíróság jogerős határozatában a 2013. június 30-ig 
hatályban volt 1978. évi IV. törvény 313/C. §-ában vagy a Btk. 374. § (5) bekezdésében és 393. §-ában meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg. 

13/A. § (1) A Családi Csődvédelmi Szolgálat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja azoknak a természetes személynek a melléklet II. 

fejezetének 1.1 és 1.6 pontja szerinti referenciaadatait, akik az adósságrendezési eljárásba adósként, adóstársként vagy egyéb kötelezettként bevonásra kerültek. 


