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a következő nyilatkozatokat teszem:

I. ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
A Cofidis Magyarországi Fióktelepe („Cofidis”) általános szerződési feltételeiben, üzletszabályzatában foglaltak alapján, a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló törvény („Hpt.”), a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény („Pmt.”), a központi hitelinformációs rendszerről szóló törvény („KHR tv.”), a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvény („Fhtv.”) és az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló törvény („Info tv.”), valamint az általános adatvédelmi rendelet („GDPR”) rendelkezéseinek megfelelően:
Tudomásul veszem a Cofidistől kapott tájékoztatást, hogy az alábbi esetekben – az egyes pontokban megjelölt körben – személyes adataim
megadása, illetve Cofidis általi kezelése jogi előíráson alapul, a következők szerint:
1. a Hpt. a Cofidis részére panaszkezelés esetére előírja az ügyfelekkel folytatott telefonos kommunikáció rögzítését és a hangfelvétel öt évig
történő megőrzését.
2. Közvetítő eljárása esetén a Cofidis a Hpt. alapján adatot szolgáltathat pénzügyi közvetítői számára a közvetítő által közvetített pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan, továbbá a kölcsönszerződés alapján fennálló esetleges tartozásom behajtása céljából.
3. a Cofidis a Hpt.-ben meghatározott esetekben, a törvényben rögzített feltételek szerint személyes adataimat, vagyoni helyzetemre, üzleti tevékenységemre, gazdálkodásomra, tulajdonosi, üzleti kapcsolataimra, továbbá az általam kötött szerződésre vonatkozó adataimat harmadik
személyek – elsősorban: különböző hatóságok – részére átadja.
4. az Fhtv. előírja a Cofidis részére, hogy az igénylő fogyasztó hitelképességét a kölcsönszerződés megkötése előtt értékelje. Ez az igénylő,
illetve háztartása jövedelmi helyzetének felmérését jelenti. A Cofidis ennek érdekében köteles a jövedelmemre, illetve kiadásaimra – különös
tekintettel az általam korábban kötött hitelszerződések, visszatérítendő hazai vagy uniós költségvetési forrású támogatás törlesztőrészletére
– vonatkozó adatokat tőlem elkérni, illetve hozzájárulásom esetén a központi hitelinformációs rendszerből lekérdezni.
5. a Cofidis a KHR tv.-ben meghatározott – a vonatkozó külön nyilatkozatban részletezett – esetekben és körben személyes adataimat köteles
felvenni, kezelni, illetve továbbítani.
6. a Pmt.-ben meghatározottak alapján a Cofidis az azonosítás során az alábbi személyes adataimat köteles rögzíteni: családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely, idő, anyja születési neve, lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely, azonosító okmány
típusa és száma, illetve hogy a kiemelt közszereplői státusz fennállása esetén a Pmt. mely rendelkezése alapján minősülök [ideértve a közeli
hozzátartozó(i)mat és a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személyeket is] kiemelt közszereplőnek. A Cofidis a tényleges tulajdonosra vonatkozóan köteles rögzíteni annak családi és utónevét, születési családi és utónevét, állampolgárságát, születési helyét, idejét, lakcímét, ennek hiányában a tartózkodási helyét, illetve hogy a kiemelt közszereplői státusz fennállása esetén a Pmt. mely rendelkezése alapján
minősül kiemelt közszereplőnek [ideértve a tényleges tulajdonos közeli hozzátartozóit és a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló
személyeket is]. A Cofidis a Pmt. szerint, a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében bemutatott okiratról másolatot köteles készíteni.
Az itt felsorolt adatokat, illetve az ezeket tartalmazó okmánymásolatot a Cofidis az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 évig köteles
megőrizni, amely időtartam alatt az ügyfél nem gyakorolhatja a törléshez való jogát.
Tudomásul veszem a Cofidistől kapott tájékoztatást, hogy az alábbi esetekben – az egyes pontokban megjelölt körben – személyes adataim
megadása, valamint Cofidis általi kezelése a jogviszonyomat létrehozó szerződés teljesítéséhez és a szerződés megkötéséhez vezető lépések
megtételéhez szükséges, illetve azok kezelése a Cofidis jogos érdekét képezi:
7. a Cofidisszel folytatott, nem panasz tárgyú telefonbeszélgetéseim rögzítése és azok 5 évig történő megőrzése.
8. a kölcsönkérelemben és a csatolt dokumentumokban rögzített, illetve a telefonbeszélgetések során rögzített – a fenti 1-6. pontban nem nevesített, azaz jogi előíráson alapuló adatkezeléssel nem érintett – személyes adataimnak, illetve a kölcsönszerződésre vonatkozó vagy ahhoz
kapcsolódó adataimnak a kölcsönkérelem elbírálása, a kölcsönszerződésből eredő jogosultságok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése,
kockázatelemzés és statisztika készítése céljából történő nyilvántartása, kezelése, tárolása, feldolgozása és továbbítása, azzal, hogy a jelen
pont szerinti adataim mindaddig kezelhetőek, ameddig ez a kölcsönkérelem elbírálásához, a Cofidis kölcsönszerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez, illetve a Cofidis követeléseinek érvényesítéséhez szükséges.
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9. a Cofidis a személyes adataimat a részére kiszervezett tevékenységet végző, a Cofidis üzletszabályzatában nevesített adatfeldolgozók részére
ezen tevékenység végzése céljából, az ehhez szükséges körben továbbíthatja.
10. a Cofidis a szerződés teljesítése szempontjából releváns személyes jellemzőim értékeléséhez számítástechnikai eszközzel végrehajtott automatizált adatfeldolgozást vehet igénybe azzal, hogy jogosult vagyok emberi beavatkozást kérni, álláspontomat jelezni és a döntéssel szemben
kifogást benyújtani.
11. a Cofidis a mindenkori munkáltatómtól a munkáltató személyére, a munkaviszonyomra, a munkaszerződésem típusára vonatkozó, személyes
adatnak minősülő információt a hitelképesség vizsgálata céljából (illetve az esetleges késedelmes tartozás behajtása érdekében) írásban
vagy szóban elkérhet.
12. a szerződéskötés és szerződésmódosítás körében szükséges ügyfél-átvilágítás (adósminősítés), a kölcsönszerződésből eredő jogosultságok
érvényesítése és kötelezettségek teljesítése, illetve a Cofidis lejárt követelésének érvényesítése körében a Cofidis a Hpt.-ben és a GDPR-ban
foglaltaknak megfelelően a kölcsönkérelemben/kölcsönszerződésen feltüntetett személyes adataimat, illetve az általam megvásárolni kívánt
/ megvásárolt gépjármű tulajdonjogára vonatkozó adatokat az alábbiakban megjelölt adatbázis-kezelőktől lekérdezheti:
– a BISZ Zrt. által üzemeltetett központi hitelinformációs rendszer (a IV. pontban foglaltakra is figyelemmel);
– Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága adatbázisai;
– számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer (TAKARNET);
– publikus adatbázisok (Magyar Országos Közjegyzői Kamara adatbázisa, Bisnode cégadatbázis, Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatbázisai).
13. a személyes adataimat, az általam benyújtott, bemutatott vagy a Cofidis által lekérdezett okmányokon szereplő arcképet, aláírás mintát
a Cofidis azonosítja.
Tudomásul veszem, hogy a fenti 7-13. pontban foglaltak elfogadása nélkül a Cofidis nem tudja a hitelbírálatot elvégezni, illetve a hitel és pénzkölcsön nyújtása pénzügyi szolgáltatást nyújtani.
Amennyiben hitelfedezeti biztosítást igényelek, úgy tudomásul veszem, hogy a Cofidis mint a biztosító biztosításközvetítője személyes és ezen
belül egészségügyi adataimat a biztosítási szolgáltatások lebonyolításában és teljesítésében való közreműködés érdekében kezeli, illetve az
alábbi személyes adataimat a biztosító részére továbbítja, kizárólag a biztosítási szolgáltatások szerződésszerű nyújtása érdekében. Ilyen adatok
a következők: a kölcsönszerződésben foglaltak, ideértve a Pmt. szerinti, a Cofidis mint hitel-, kölcsön-, illetve lízingnyújtó, illetve biztosításközvetítő (többes ügynök) által végzett ügyfél-átvilágítás során rögzített adataimat is; a fennmaradó fizetendő tőke összege, a teljesített törlesztések.
Tudomásul veszem, hogy a Cofidis a biztosító kérésére a szerződés egy másolatát a biztosítónak átadhatja (auditált elektronikus hírközlő eszköz
útján végzett ügyfél-átvilágítás esetén ideértve az erről készített kép- és hangfelvételt is). Tudomásul veszem, hogy ezek elfogadása nélkül a
biztosítási szolgáltatás nyújtása nem lehetséges.
E-mail címem megadása esetén hozzájárulok ahhoz, hogy a Cofidis elektronikus kommunikáció útján tájékoztasson minden olyan esetben – ideértve
különösen a KHR tv. szerinti kötelező tájékoztatás eseteit is –, amelyben jogszabály kifejezett papír alapú, írásbeli tájékoztatást nem ír elő.
Tudomásul veszem továbbá, hogy jogomban áll a rám vonatkozóan kezelt személyes adatok tekintetében érintetti jogaimat gyakorolni, így különösen
a Cofidistől azokhoz való hozzáférést és az adathordozhatósághoz való jog gyakorlását kérni, illetve azok helyesbítését és – az alkalmazandó előírásokban meghatározott esetekben – azok törlését, illetve zárolását kérni vagy az adatkezeléssel szemben tiltakozni. Tudomással bírok arról is, hogy megillet
a GDPR szerinti adatvédelmi felügyeleti hatósághoz való panasz benyújtásának, illetve a GDPR és az Info tv. szerinti bírósági jogérvényesítésnek a joga.

II. NYILATKOZAT SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐ TÁJÉKOZTATÁS TUDOMÁSULVÉTELÉRŐL
A jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten kijelentem, hogy a Cofidis felé közvetlenül, vagy a Cofidis képviseletében a szerződéskötést megelőző
tájékoztatás során eljáró hitelközvetítő közvetítésével elindított kölcsön igénylésemmel, illetve esetleges szerződéskötés alkalmával a megkötni
kívánt szerződéssel kapcsolatban – mielőtt bármilyen szerződés vagy ajánlat köttetett volna – az alábbi tájékoztatásokat megkaptam, nyilatkozatokat tettem, azokat elolvastam és a benne foglaltakat megértettem és tudomásul vettem.
I.	Megkaptam a szükséges felvilágosítást annak érdekében, hogy felmérhessem, hogy az igénybe venni tervezett kölcsön megfelel-e
az igényeimnek és a pénzügyi teljesítőképességemnek; megkaptam a különböző ajánlatok összehasonlításához szükséges információkat annak érdekében, hogy megalapozott döntést hozhassak a szerződés esetleges megkötése tekintetében; a felvilágosítás mindenekelőtt
kiterjedt a kölcsöntermékek legfontosabb jellemzőire, azok pénzügyi helyzetemre gyakorolt hatására és a fizetés elmulasztásának következményeire (különösen a késedelmi kamatra, a kölcsönszerződés felmondására és a biztosítékok érvényesítésére); a felvilágosításra tömör és
informatív, érthető és áttekinthető módon, reprezentatív példákkal ábrázolva került sor.
	Lehetőségeim felmérése érdekében – a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.)
MNB rendelet hatálya alá tartozó szerződés ajánlása esetén – szóbeli tájékoztatást kaptam a 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet főbb követelményeiről, így különösen a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatóról, a havi nettó jövedelem igazolásának módjáról, a havi adósságszolgálat
számításának módjáról, a kitettség értékére vonatkozó előírásról.
	Egyértelmű általános tájékoztatást kaptam továbbá a hitelfelvétel folyamatáról, illetve a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi hatósági
jogköréről és a Pénzügyi Békéltető Testületnek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti pénzügyi fogyasztói jogvita bírósági eljáráson
kívüli rendezésében betöltött szerepéről.
	A felvilágosítás kiterjedt arra is, hogy az összekapcsolt szolgáltatások viszonya járulékos vagy önálló, valamint az egyes szerződések felmondásának körülményeire is.
	A Cofidis továbbá felhívta a figyelmemet arra, hogy a termék kiválasztásánál – az alábbiakban leírt törlesztőrészlet esetleges jövőbeni változásai
miatt – józan körültekintéssel járjak el, mérlegeljem a visszafizetési lehetőségeimet, különös tekintettel jövedelmi helyzetemre. Nyilatkozom továbbá, hogy megkaptam a Magyar Nemzeti Bank által a honlapján közzétett, a túlzott eladósodottság kockázatairól szóló tájékoztatót.
	Kijelentem, amennyiben bankszámlakivonat vagy az ellátást folyósító szerv 12 hónapnál nem régebben kiállított igazolása benyújtásával igazolom
a havi nettó jövedelmem összegét, úgy az ott feltüntetett jövedelmek után tudomásom szerint az előírt közterhek levonásra és megfizetésre kerültek.
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SZERZŐDÉSSZÁM:

II. Igényeimnek, lehetőségeimnek és szükségleteimnek felmérését követően szóbeli tájékoztatást kaptam
1. az igényelhető kölcsön lehetséges összegéről,
2.	a kamatozás módjáról (fix kamatozású, referencia-kamatlábhoz kötött vagy kamatperiódusokban rögzített) és a kamat módosításának
lehetőségéről; referencia-kamatlábhoz kötött szerződés ajánlása esetén arról is, hogy milyen gyakran változhat a referencia-kamatláb,
a kamat és ennek megfelelően a fizetendő törlesztőrészlet a kamatfelár változásának hiányában is módosulhat, amely nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak, a törlesztőrészlet szerződés szerinti számítása függvényében – így különösen az egyenlő összegű (annuitásos)
törlesztőrészlet számítási módszere alkalmazása esetén – a kamat módosítása nincs egyenes arányban a törlesztőrészlet változásával,
3. a reprezentatívnak tekinthető teljes hiteldíj mutatóról,
4. a törlesztőrészletek összegéről és a törlesztés gyakoriságáról,
5. a kölcsön választható futamidejéről,
6.	a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet hatálya alá tartozó szerződés ajánlása esetén a 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet főbb követelményeiről, így különösen a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatóról,
a havi nettó jövedelem igazolásának módjáról, a havi adósságszolgálat számításának módjáról, a kitettség értékére vonatkozó előírásról,
7.	arról, hogy a szerződés megkötésekor felelősen kell eljárnom, felelős döntést kell hozom, ennek érdekében
		 a) kizárólag alaposan áttanulmányozott és megértett szerződést írjak alá,
		 b) pénzügyi teljesítőképességem romlása, így különösen a rendszeres jövedelmem csökkenése vagy más rendkívüli kiadás felmerülése
nem mentesít a szerződésben foglaltak teljesítése alól,
		 c) fizetési nehézség esetén mielőbb tájékoztassam a Cofidist annak érdekében, hogy a szerződés felmondásának megelőzése érdekében
lehetőség legyen a közös megoldás keresésére,
		 d) a lejárt tartozás esetén a szerződésben meghatározott késedelmi kamat kerül felszámításra,
		 e) a nem szerződésszerű teljesítés esetén a Cofidis a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amellyel a teljes tartozás lejárttá és egy
összegben esedékessé válik, valamint a Cofidis a tartozás meg nem fizetése esetén a biztosítékok érvényesítésére jogosult,
		 f) a Cofidis által felmondott szerződésből eredő tartozások érvényesítésének költségei is engem terhelnek, valamint – ha a biztosíték nem
elegendő a tartozás rendezésére – a jövedelmemre, más vagyontárgyamra is végrehajtás foganatosítható.
III. Az alábbi írásbeli tájékoztatás átvételét igazolom:
	Nyilatkozom, hogy az alábbi, az 56/2014. (XII. 31.) NGM rendelet szerinti táblázatban részletezett reprezentatív példán keresztül megértettem, és
kérésemre a Cofidis, illetve hitelközvetítője szóban el is magyarázta, hogy a kölcsönfelvétel törlesztése jövedelmi viszonyaimhoz, illetve annak változásához képest milyen terhet jelenthet, és ily módon milyen kockázattal járhat rám nézve (a táblázatban szereplő adatok nem feltétlenül egyeznek meg
az igényelt kölcsön kondícióival, tekintettel arra, hogy a táblázat adatai az 56/2014. (XII.31.) NGM rendeletre figyelemmel kerültek megadásra):
Amennyiben a szerződésen az került megjelölésre, hogy a szerződés kamatozása fix:
A hitel típusa: Cofidis Gépjármű Hitel

A hitel összege: 3 000 000 Ft

A hitel futamideje: 60 hónap
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+20% változás
+30% változás

295 240 Ft
322 080 Ft
348 920 Ft

76 622 Ft
76 622 Ft
76 622 Ft

25,95%
23,79%
21,96%

1,0%

2,0%

3,0%

z tő
törles
n
a
l
t
a
változ idő alatt
,
t
a
m
Fix ka zlet a futam
rés

Amennyiben a szerződésen az került megjelölésre, hogy a szerződés kamatozása változó:
A hitel típusa: Cofidis Gépjármű Hitel
Rendszeres
jövedelem
változása

Átlagos havi
jövedelem

-30% változás
-20% változás
-10% változás
0% változás
+10% változás
+20% változás
+30% változás

187 880 Ft
214 720 Ft
241 560 Ft
268 400 Ft
295 240 Ft
322 080 Ft
348 920 Ft

0,0%
Törlesztő
Törlesztő
részlet
aránya
76 622 Ft
40,78%
76 622 Ft
35,68%
76 622 Ft
31,72%
76 622 Ft
28,55%
76 622 Ft
25,95%
76 622 Ft
23,79%
76 622 Ft
21,96%

A hitel összege: 3 000 000 Ft

A hitel futamideje: 60 hónap

Kamat emelkedése
1,0%
2,0%
Törlesztő
Törlesztő
Törlesztő
Törlesztő
részlet
aránya
részlet
aránya
78 268 Ft
41,66%
79 933 Ft
42,54%
78 268 Ft
36,45%
79 933 Ft
37,23%
78 268 Ft
32,40%
79 933 Ft
33,09%
78 268 Ft
29,16%
79 933 Ft
29,78%
78 268 Ft
26,51%
79 933 Ft
27,07%
78 268 Ft
24,30%
79 933 Ft
24,82%
78 268 Ft
22,43%
79 933 Ft
22,91%
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3,0%
Törlesztő
Törlesztő
részlet
aránya
81 616 Ft
43,44%
81 616 Ft
38,01%
81 616 Ft
33,79%
81 616 Ft
30,41%
81 616 Ft
27,64%
81 616 Ft
25,34%
81 616 Ft
23,39%

III. NYILATKOZAT A KÖZVETLEN MEGKERESÉS MÓDSZERÉVEL TÖRTÉNŐ REKLÁM KÖZLÉSÉHEZ
1.	Alulírott Adós
– és adott esetben: Adóstárs –

kifejezett, tájékozott és önkéntes hozzájárulásomat adom ahhoz,  
kifejezett, tájékozott és önkéntes hozzájárulásomat adom ahhoz,  

nem járulok hozzá ahhoz,
nem járulok hozzá ahhoz,

hogy kérelmem elbírálását követően, a szerződés fennállása alatt és az azt követő 5 évig, vagy a kérelmem elutasítását követő 5 évig a Cofidis a kérelmemben és a kölcsönigénylés során, illetve a szerződés létrejötte esetén a szerződés fennállása alatt szóban vagy írásban megadott alábbi személyes
adataimat: név, lakcím, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám, hirdetés, közvetlen üzletszerzés és piackutatás céljából tárolja, kezelje, továbbá ilyen
célból levélben, telefonon vagy egyéb, elektronikus és más formájú kommunikációs eszközökön keresztül megkeressen, és értesítsen termékeiről és
az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokról, továbbá partnerei és harmadik személyek termékeiről, és a szerződés létrejötte esetén a fenti, illetve a szerződésemhez kapcsolódó további, banktitoknak minősülő adataimat a részére biztosításközvetítést végző megbízott adatfeldolgozói részére továbbítsa
abból a célból, hogy az adatfeldolgozó levélben, telefonon vagy egyéb, elektronikus és más formájú kommunikációs eszközökön keresztül biztosításközvetítés céljából megkeressen. Tudomásul veszem, hogy a jelen hozzájárulásomat bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül visszavonhatom.

IV. KHR-REL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (KHR törvény) rendelkezései értelmében a központi hitelinformációs rendszer
(a továbbiakban: KHR) olyan zárt rendszerű adatbázis, amelynek célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés
feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók biztonságának érdekében.
A Cofidis a korábbi, fizetési kötelezettség elmulasztásából, valótlan adat közléséből, illetve hamis vagy hamisított okirat felhasználása miatti jelentési kötelezettsége mellett, köteles a természetes személlyel ill. vállalkozásokkal megkötött szerződésre vonatkozó referenciaadatokat
a szerződés megkötését követően írásban a KHR részére átadni.
A KHR-ben így kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetők a referenciaadat-szolgáltató által.

ADATKEZELÉS
Amennyiben a szerződés megkötésre kerül, a Cofidis, mint referenciaadat-szolgáltató köteles az Adós és az Adóstárs alábbi adatait írásban a KHR
részére átadni:
1.	név,
7. levelezési cím,
2.	születési név,
8. elektronikus levelezési cím,
3.	születési idő, hely,
9. a szerződés típusa és azonosítója (száma),
4.	anyja születési neve,
10.	a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja,
5.	személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság 11.	ügyféli minőség (adós, adóstárs),
igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartá- 12.	a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja
sáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma,
és gyakorisága,
6.	lakcím,
13.	a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme.
A KHR a referenciaadatokat a szerződés megszűnését követően egy munkanapon belül véglegesen és vissza nem állítható módon törli, kivéve
ha a szerződést kötő természetes személy írásban kéri a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozást, hogy adatait a szerződés megszűnését követő, legfeljebb öt (5) évig kezelje. A jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez való hozzájárulás a szerződéses jogviszony megszűnéséig a Cofidis
útján, azt követően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnál közvetlenül, írásban bármikor visszavonható.
Az adós és az adóstárs köteles nyilatkozni arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a szerződés megkötését követően adatait a KHR-ből más referenciaadat-szolgáltató átvegye. Ezen hozzájárulását – az adatok KHR-ben történő nyilvántartásának időtartama alatt – bármikor megadhatja.
Amennyiben úgy nyilatkozik, hogy nem járul hozzá adatainak a KHR-ből történő, más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez, úgy az 1-12.
pontban megjelölt adatokon túl az alábbi adatok kerülnek átadásra:
14. a nyilatkozat kelte (hely, dátum),
16. az ügyfél azonosító adatai,
15. referenciaadat-szolgáltató azonosító adatai,
17. a hozzájárulás megtagadására utaló megjegyzés.
Az adós és az adóstárs 1-13. pontban megjelölt adatain túl, az alábbi adatai átadásra kerülnek a KHR részére, amennyiben a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozás összege
meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem
folyamatosan, több mint kilencven (90) napon keresztül fennállt:
18. a késedelembeesési feltételek bekövetkezésének időpontja,
21.	a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés,
19.	a késedelmebeesési feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és
meg nem fizetett tartozás összege,
22.	előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és fennálló tőketartozás összege, pénzneme,
20.	a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és
időpontja,
23. fennálló tőketartozás összege és pénzneme.
Az adós és az adóstárs 1-8. pontban megjelölt adatain túl, az alábbi adatai átadásra kerülnek a KHR részére, amennyiben a szerződés megkötésének
kezdeményezése során valótlan adat kerül közlésre és ez okirattal bizonyítható, illetve hamis vagy hamisított okirat kerül felhasználásra és emiatt a bíróság jogerős határozatában a 2013. június 30-ig hatályban volt, Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 274-277. §-ában vagy a Büntető
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) 342., 343., 345. és a 346. §-ában meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg:
24. az igénylés elutasításának időpontja, indoka,
26.	jogerős bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése,
a határozat rendelkező részének tartalma.
25. okirati bizonyítékok,
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Az adós és az adóstárs 1-8. pontban megjelölt adatain túl, az alábbi adatai átadásra kerülnek a KHR részére, amennyiben 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:
27.	a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz típusa és azonosítója (száma),
30. a jogosulatlan felhasználások száma,
28. a letiltás időpontja,
31. az okozott kár összege,
29.	a letiltott készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel végrehajtott mű- 32. a bírósági határozat jogerőre emelkedésének időpontja,
veletek időpontja, száma, összege,
33. perre utaló megjegyzés.
A KHR a referenciaadatokat az adós és az adóstárs késedelmes tartozásának teljesítését követő egy évig kezeli, az egy év elteltével haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli, a valótlan adatok közlését, valamint a hamis vagy hamisított okiratok használatát követően öt évig kezeli,
és öt év letelte után, illetve amennyiben az adós és az adóstárs a szerződés megszűnését követő további adatkezeléshez való hozzájárulását
visszavonja, véglegesen és vissza nem állítható módon törli. Haladéktalanul és véglegesen törli továbbá abban az esetben is, amennyiben a referenciaadat-szolgáltató nem állapítható meg, vagy a referenciaadat jogellenesen került a KHR-be. Amennyiben a késedelmes tartozás nem került
megfizetésre, úgy a KHR a referenciaadatokat az adatátadás időpontjától számított ötödik év végétől számított öt évig kezeli.
A Családi Csődvédelmi Szolgálat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja továbbá az adós és az adóstárs referenciaadatait,
akik az adósságrendezési eljárásba adósként, adóstársként vagy egyéb kötelezettként bevonásra kerültek.

ÜGYFÉL JOGOK
Az ügyfél referenciaadatainak nyilvántartásával – milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, ezen adatait mely referenciaadat-szolgáltató adta át,
továbbá az adataihoz ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá – kapcsolatos tájékoztatás jogát a Cofidis, illetve bármely referenciaadat-szolgáltató
közreműködésével gyakorolhatja. A Cofidis a tájékoztatás iránti kérelmet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak haladéktalanul, de legkésőbb
két munkanapon belül továbbítja, amely három napon belül a kért adatokat zárt módon megküldi a referenciaadat-szolgáltatónak, amely azt,
a kézhezvételt követően ugyancsak zárt módon, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül eljuttatja a kérelmezőnek. A tájékoztatás az ügyfél számára korlátozás nélküli és költség, illetve díjmentes.
Az ügyfél kifogást emelhet a 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 a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnál vagy a Cofidisnél.
A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a kifogást – a nyilvántartott személy egyidejű értesítése mellett – annak kézhezvételét követő két munkanapon belül köteles ahhoz a referenciaadat-szolgáltatóhoz megküldeni, amely a kifogásolt adatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadta
(amennyiben ez a vállalkozás jogutód nélkül megszűnt, az ügyet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás vizsgálja ki).
A Cofidis, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás köteles a kifogást annak kézhezvételét követő öt munkanapon belül kivizsgálni, és
a vizsgálat eredményéről a nyilvántartottat írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálat
lezárását követő két munkanapon belül tájékoztatni.
Ha a Cofidis, mint referenciaadat-szolgáltató a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül köteles a helyesbített
vagy törlendő referenciaadatot – az ügyfél egyidejű értesítése mellett – a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadni, amely a változást 2
munkanapon belül köteles átvezetni.
A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a helyesbítésről vagy törlésről haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles értesíteni valamennyi
olyan referenciaadat-szolgáltatót, amelynek a nyilvántartott személyről a helyesbítést vagy törlést megelőzően referenciaadatot továbbított.
Az ügyfél adatainak jogellenes átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a Cofidis és a KHR-t kezelő pénzügyi
vállalkozás ellen kereset indítható. Keresetindításra az ügyfél elsősorban akkor jogosult, ha nem ért egyet a kifogására adott válasszal. A keresetlevelet a kifogásra adott válasz kézhezvételét követő harminc napon belül a nyilvántartott lakóhelye szerint illetékes járásbírósághoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. E határidő elmulasztása miatt igazolásnak van helye. A nyilvántartott személyt a keresetindítási
jog akkor is megilleti, ha a Cofidis, illetve a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás nem tett eleget a törvény által előírt tájékoztatási kötelezettségének.
A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt ez esetben a tájékoztatási kötelezettségre megállapított határidő leteltétől kell számítani. A bíróság a keresetlevelet 3 munkanapon belül megvizsgálja és úgy tűz ki tárgyalást, hogy a perfelvételi tárgyalás legkésőbb az iratoknak a bírósághoz
való érkezését követő tizenötödik napon belül megtartható legyen.
A peres eljárás megindulásának tényét a KHR-ben is fel kell tüntetni. A bíróság elrendelheti a referenciaadatok zárolását, ha a rendelkezésre álló
adatok alapján a kereseti kérelem megalapozottsága valószínűnek mutatkozik. A bíróságnak a nyilvántartott adat törlésére, illetve helyesbítésére,
a referenciaadat zárolására, a zárolás megszüntetésére vonatkozó jogerős határozatát haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül végre
kell hajtani. A bíróság a referenciaadat módosítására vagy törlésére vonatkozó jogerős határozatát a Felügyeletnek is megküldi.
Alulírott Adós és ha van, Adóstárs kijelentem, hogy a fentiekben leírt KHR-rel kapcsolatos tájékoztatást elolvastam és megértettem, azokat elfogadom. Ennek keretében kijelentem, hogy megkaptam a Felügyelet által jóváhagyott tájékoztató kiadványt a Központi Hitelinformációs Rendszerre
(KHR) irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, az engem megillető jogokról, illetve arról, hogy a KHR által kezelt adatokat csak a törvényben
meghatározott célra lehet felhasználni.
Jelen nyilatkozatommal tudomásul veszem, hogy a Cofidis köteles a KHR-ről szóló törvény szerinti azonosító, illetve a kölcsönszerződésre vonatkozó ún. referenciaadataimat a BISZ Központi Információs Zrt. által üzemeltetett KHR rendszernek átadni
1.	a szerződés megkötésekor azonosító adataimat, a szerződés típusát, azonosítóját, a szerződés megkötésére, lejáratára, megszűnésének
időpontjára, az ügyféli minőségre, a szerződés összegére és devizanemére, a törlesztés módjára, gyakoriságára, a törlesztőrészlet összegére
és devizanemére vonatkozó adatokat.
2.	ha a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségemnek oly módon nem teszek eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozás összege meghaladja
a késedelmbe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan,
több, mint 90 napon keresztül fennáll, vagy ha a szerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot közlök és ez okirattal bizonyítható, illetve hamis, vagy hamisított okiratot használok és emiatt a bíróság jogerős ítéletében bűncselekmény elkövetését állapítja meg.
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Tudomásul veszem továbbá a tájékoztatóban leírtakat, miszerint a Cofidis köteles a KHR-ben rólam szereplő adatokat átvenni, a IV.1 pontban
leírtak szerint.
Ha a jelen pont szerinti tájékoztatást nem veszem tudomásul, a Cofidis nem tudja jogszabályi kötelezettségeit teljesíteni, és emiatt kénytelen
a kölcsönkérelmemet elutasítani.

IV.1. NYILATKOZAT REFERENCIAADATOK MÁS REFERENCIAADAT-SZOLGÁLTATÓ ÁLTALI ÁTVÉTELÉRŐL

Alulírott
Adós / Adóstárs, hozzájárulok ahhoz, hogy adataim a KHR-ből lekérdezhetők legyenek más referenciaadat-szolgáltató (pénzügyi
intézmény (így a Cofidis), pénzforgalmi intézmény elektronikuspénz-kibocsátó, biztosító, közraktár) által.


Alulírott Adós nem járulok hozzá ahhoz, hogy adataim a KHR-ből lekérdezhetők legyenek más referenciaadat-szolgáltató által.
– és adott esetben: Adóstárs, nem járulok hozzá ahhoz, hogy adataim a KHR-ből lekérdezhetők legyenek más referenciaadat-szolgáltató által.

A mennyiben nem járulok hozzá ahhoz, hogy adataim a KHR-ből lekérdezhetők legyenek, úgy a Cofidis által elvégzett hitelbírálat kapcsán nyilatkozom, hogy 2015. január hó 1. napja után nyitott, legfeljebb 300 000 Ft összegű hitelszerződéssel
alulírott Adós

rendelkezem  
rendelkezem  

– és adott esetben: Adóstárs –

nem rendelkezem.
nem rendelkezem.

Tudomásul veszem, hogy a Cofidis hozzájárulásom hiányában is jogosult a fenti 18-33. pontban felsorolt adatok lekérdezésére.

V. NYILATKOZAT VISSZATÉRÍTENDŐ HAZAI VAGY UNIÓS KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁSÚ TÁMOGATÁSRÓL
Amennyiben Ön mint Adós vagy az Adóstárs visszatérítendő, hazai vagy uniós költségvetési forrású
támogatást vett igénybe, úgy a visszatérítendő pénzösszeg egy hónapra eső részét kérjük, tüntessék itt fel: ................................................ Ft
Amennyiben több ilyen szerződéssel is rendelkezik (rendelkeznek), kérjük, adja össze ezek törlesztő részleteit és azok összegét rögzítse!
Amennyiben valamely ügyletben Ön vagy az Adóstárs adóstársként vesz részt, kérjük, ossza el a havi törlesztőrészletét az egyes adóstársak
között egyenlő arányban és az így megkapott Önre / Adóstársra eső törlesztőrészlet-hányadot rögzítse. Amennyiben a kamat és díj mértéke
változó, de azok jövőbeli mértékét jelenleg nem ismeri, úgy kérjük, a jelenleg ismert kamat és díj összegét jelölje meg. Amennyiben egy
korlátozott időtartamra vagy összegre eltérő, kedvezményes kamatot és díjat fizet, vagy a tőketörlesztés megkezdésére haladékot kapott,
kérjük, a nem kedvezményes kamat, díj és tőketörlesztési feltétel alapján számított havi törlesztő részletet jelölje meg.

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Alulírott Adós – és adott esetben: Adóstárs – tudomásul veszem, hogy – a III. pont kivételével – a fentiekben szereplő bármely kérdés
megválaszolatlanul hagyását a Cofidis akként értelmezi, hogy az adott kérdésben a hozzájárulásomat megadom, illetve a IV.1. kérdés
tekintetében rendelkezem 2015. január 1. napja után nyitott legfeljebb 300 000 forint összegű hitelszerződéssel.
Alulírott Adós – és adott esetben: Adóstárs – kijelentem, hogy a Cofidis az általa kértnek minden szempontból megfelelő, hiánytalanul
(hibátlanul) kitöltött, és a megfelelő, a Cofidis által kért igazoló dokumentumokkal mellékelten ellátott eredeti Kölcsönszerződésnek
(a továbbiakban: szerződés) a Cofidis székhelyére történő beérkezését követő 30 napon – vagy az Adós által külön nyilatkozaton megjelölt eltérő határidőn – belül fogadja el, és adja postára az általa is aláírt szerződést, az nem minősül késedelmesen tett elfogadásnak.
Alulírott Adós – és adott esetben: Adóstárs – anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozaton,
illetve a szerződésben foglalt nyilatkozataim pontosak és valósak.
Alulírott Adós – és adott esetben: Adóstárs – tudomásul veszem, hogy a kérelem befogadása nem jelent a Cofidis számára kölcsönszerződés-kötési kötelezettséget.
Alulírott Adós – és adott esetben: Adóstárs – ezennel kijelentem, hogy a fenti nyilatkozataim megtételére önkéntesen, a megfelelő
tájékoztatás birtokában került sor.
Alulírott Adós – és adott esetben: Adóstárs – ezennel kijelentem, hogy a jelen Ügyfélnyilatkozatok és Tájékoztató egy példányát átvettem.
Aláírás helyszíne: ............................................................... , ideje: ...................................................

ADÓS ÍRJA ALÁ:

ADÓSTÁRS ÍRJA ALÁ:

KÉPVISELŐNK JELENLÉTÉBEN ÍRJA ALÁ!

KÉPVISELŐNK JELENLÉTÉBEN ÍRJA ALÁ!

...........................................................................................................
Aláírás

...........................................................................................................
Aláírás
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