HIRDETMÉNY
Az UniCredit Leasing Hungary Zrt. felhívja a Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy Üzletszabályzata a 2014.
március 15. napját követően, illetve a 2014. március 15. napját megelőzően kötött szerződésekre
2018. március 29. napjától az alábbiak szerint módosul.

I. Üzletszabályzat (2014. március 15. napját követően kötött szerződésekre)
Az Üzletszabályzat 7. pontja az alábbi új 7.8 ponttal egészül ki.
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 164/B. §-a
alapján az UniCredit Leasing és a felette ellenőrző befolyást gyakorló UniCredit Bank Hungary Zrt.
(a továbbiakban UniCredit Bank) a tevékenységi körük ellátásával összefüggésben, a
szolgáltatásaik nyújtásához szükséges mértékben jogosultak megismerni egymás ügyfeleinek
személyes adatait, bank-, értékpapír-, és fizetési titoknak minősülő adatait, valamint jogosultak
azt továbbítani egymásnak az egyedi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása céljából.
Az UniCredit Leasing tájékoztatja Ügyfeleit, hogy a fenti jogszabályon alapuló adatátadásra
megállapodást kötött az UniCredit Bankkal. A megállapodás szerint az UniCredit Leasing jogosult
fogyasztónak minősülő ügyfelei egyes személyes, valamint banktitoknak minősülő adatait
továbbítani az UniCredit Bank részére. Az adattovábbításra előzetes egyedi értesítést követően,
az értesítésben meghatározott határidő elteltével, illetve azon Ügyfelek vonatkozásában, akiket
az UniCredit Leasing az adatátadásról a szerződéskötés folyamatában tájékoztatott, az
ügyfélkapcsolat létrejöttét követő hónap 5. munkanapjáig kerül sor. Az adatátadás az UniCredit
Bank részére nem rendszeres, arra egyetlen alkalommal, az egyedi értesítés szerinti határidő
lejártát, illetve az ügyfélkapcsolat létrejöttét követően kerül sor.
Az átadásra kerülő személyes adatok köre különösen: név, születési idő, születési hely, anyja neve,
telefonszám, e-mail cím, döntés dátuma, havi nettó jövedelem (Ft), fennálló finanszírozás havi
törlesztő részlete (Ft), új igény kötelezettsége, háztartás havi kiadása, végzettség, foglalkozás, egy
háztartásban élők száma, eltartottak száma, munkahely adószáma/cégjegyzékszáma/KSH száma,
cím, cím típusa, fennálló késedelem (nap, összeg), maximális késett napszám a megelőző 6/12
hónapban, maximális lejárt tartozás a megelőző 6/12 hónapban, eladott/leírt követelés ténye a
megelőző 5 évben.
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Az adatátadás célja, hogy az UniCredit Bank az átvett adatok felhasználásával ügyfélkapcsolatot
hozzon létre, valamint elvégezze az Ügyfél előzetes hitelminősítését az Ügyfélre szabott
hitelajánlat kialakítása, és annak az Ügyfél hozzájárulásán alapuló továbbítása érdekében.
Az UniCredit Bank az átadott adatokat az átvételtől számított 30 napig kezeli, ezt követően azokat
nyilvántartásából törli, kivéve, ha az Ügyfél és az UniCredit Bank között a kapcsolatfelvétel
eredményes és sikeres volt.
Ügyfél az azonosításhoz szükséges adatainak (név, születési hely és idő, anyja neve) megadásával
írásban vagy elektronikus úton az adatok átadásáig bármikor jelezheti az UniCredit Leasing felé,
ha a fentiek szerinti adattovábbítást korlátozni vagy tiltani kívánja.
Korlátozó vagy tiltó rendelkezés esetén az UniCredit Leasing az Ügyfélre vonatkozó adatot nem
ad át az UniCredit Bank részére.
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