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SZERZŐDÉSSZÁM

Alulírott Lízingbevevő

és Kezes

Név (és rövidített név):  ........................................................................................................................................................................................

Cégjegyzékszám (határozati, nyilvántartási szám) /  
Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói igazolvány száma / vállalkozói nyilvántartási szám:  ..............................................................................

Társaság esetében képviselő adatai (együttes aláírás esetén képviselői adatai)
Név (családi és utónév):  ...................................................................................................................................................................................

Név (családi és utónév):  ...................................................................................................................................................................................

Név:  .................................................................................................................................................................................................................

Születési helye és ideje:  ...................................................................................................................................................................................

Anyja születési neve:  ........................................................................................................................................................................................

a következő nyilatkozatokat teszem:

I. KHR-REL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS A LÍZINGBEVEVŐ RÉSZÉRE

ADATKEZELÉS

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 referencia adat-szolgáltatók biztonságá-
nak érdekében. A lízingszerződés megkötését megelőzően a Cofidis Magyar országi Fióktelepe (a továbbiakban: Cofidis) köteles a KHR-t kezelő 
pénzügyi vállalkozástól átvenni minden, a vállalkozásokról a Központi Hitelinformációs Rendszerben szereplő referenciaadatot.
Amennyiben a szerződés megkötésre kerül, a Cofidis, mint referenciaadat-szolgáltató köteles a vállalkozás ügyfél alábbi adatait írásban a KHR 
részére átadni:
Azonosító adatok:
1. cégnév, név,
2. székhely,
3. cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám,
4. adószám.

Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai:
5. a szerződés típusa és azonosítója (száma),
6.  a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja,
7. a szerződés megszűnésének módja,
8.  a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja 

és gyakorisága.

A Cofidis mint referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja továbbá annak a vállalkozásnak az adatait, 
aki az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem 
fizetett tartozása több mint harminc napon keresztül fennállt. Ez a fenti adatokon kívül az alábbi adatok átadását jelenti:
9. ezen feltételek bekövetkezésének időpontja,
10.  ezen feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett 

tartozás összege,
11.  a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja 

és összege,
12.  a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és 

módja,

13.  a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átru-
házására, perre utaló megjegyzés,

14.  előtörlesztés ténye, ideje, az  előtörlesztett összeg és a  fennálló 
tőketartozás összege, valamint pénzneme,

15. fennálló tőketartozás összege és pénzneme,
16.  a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme.

Késedelmes tartozás esetében a KHR a referenciaadatokat az adatátadás időpontjától számított ötödik év végétől számított öt évig kezeli.
A KHR-be történt adatátadást követően a referenciaadatokat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a hitelképesség megalapozottabb megítélése, 
valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a referenciaadat-szol-
gáltatók biztonságának érdekében céljából további referenciaadat-szolgáltatók részére is átadhatja.

ÜGYFÉL JOGOK

Az ügyfél referenciaadatainak nyilvántartásával – milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, ezen adatait mely referenciaadat-szolgáltató adta át, to-
vábbá 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 
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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 munka-
napon 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 vál-
lalkozás 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 munka-
napon 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 vala-
mennyi 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 pénz-
ügyi 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 járásbíróság-
hoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. E határidő elmulasztása miatt igazolásnak van helye. A nyilvántartott személyt 
a kereset indítási 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 helyesbítésé-
re, 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.

II. KHR-REL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS A KEZES RÉSZÉRE, KEZESI NYILATKOZAT

III.  KHR-REL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÓ LÍZINGBEVEVŐ RÉSZÉRE,  
LÍZINGBEVEVŐI NYILATKOZAT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ESETÉBEN

ALULÍROTT KEZES   hozzájárulok ahhoz,   nem járulok hozzá ahhoz,

 hogy a Cofidis a hitelbírálati folyamat részeként a KHR-ben rólam mint magánszemélyről nyilvántartott adatokat teljes körűen (a pozitív hitel-
információkra is kiterjedően) lekérdezze.

ALULÍROTT LÍZINGBEVEVŐ   hozzájárulok ahhoz,   nem járulok hozzá ahhoz,

hogy a Cofidis a hitelbírálati folyamat részeként a KHR-ben rólam mint magánszemélyről nyilvántartott adatokat teljes körűen (a pozitív hitel-
információkra is kiterjedően) lekérdezze.

IV.  ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT A LÍZINGBEVEVŐ MAGÁNSZEMÉLY KÉPVISELŐJE,  
ILLETVE MAGÁNSZEMÉLY KEZES RÉSZÉRE

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.  a Cofidis a Hpt. alapján adatot szolgáltathat pénzügyi közvetítői számára a közvetítő által közvetített pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó 

szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan, továbbá a lízingszerződés alapján fennálló esetleges tartozásom behajtása céljából.
3.  a Cofidis a Hpt.-ben meghatározott esetekben, a törvényben rögzített feltételek szerint személyes adataimat, vagyoni helyzetemre, üzleti te-

vékenységemre, gazdálkodásomra, tulajdonosi, üzleti kapcsolataimra, továbbá az általam kötött szerződésre vonatkozó adataimat harmadik 
személyek – elsősorban: különböző hatóságok – részére átadja.

SZERZŐDÉSSZÁM:
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4.  (csak a Lízingbevevő magánszemély képviselője, illetve tényleges tulajdonosa tekintetében): a Lízingbevevő képviselőjeként, illetve tényle-
ges tulajdonosaként a Cofidis a Pmt. rendelkezéseinek való megfelelés érdekében a jelen nyilatkozat fejlécén, illetve V. pontjában felsorolt, 
a Pmt.-ben meghatározott személyes adataimat rögzíteni köteles. A Cofidis a Pmt. szerint, a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdeké-
ben 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 nem gyakorolhatom a törléshez való jogomat.

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:
5.  a Cofidisszel folytatott, nem panasz tárgyú telefonbeszélgetéseim rögzítése és azok 5 évig történő megőrzése.
6.  a lízingkérelemben és a csatolt dokumentumokban rögzített, illetve a telefonbeszélgetések során rögzített – a fenti 1-4. pontban nem ne-

vesített, azaz jogi előíráson alapuló adatkezeléssel nem érintett – személyes adataimnak, illetve a lízingszerződésre vonatkozó vagy ahhoz 
kapcsolódó adataimnak a lízingkérelem elbírálása, a lízingszerződésből 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 lízingkérelem elbírálásához, a Cofidis lízingszerződés szerinti kötelezettségeinek 
teljesítéséhez, illetve a Cofidis követeléseinek érvényesítéséhez szükséges. 

7.  a Cofidis a személyes adataimat a részére kiszervezett tevékenységet végző, a Cofidis üzletszabályzatában nevesített adatfeldolgozók ré-
szére ezen tevékenység végzése céljából, az ehhez szükséges körben továbbíthatja.

8.  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.

9.  a Cofidis a munkáltatómtól a munkáltató személyére, a munkaviszonyomra, a munkaszerződésem típusára vonatkozó, személyes adatnak 
minősülő információt a hitelképesség vizsgálata, a tőlem megkapott ilyen adatok ellenőrzése céljából írásban vagy szóban elkérhet.

10.  a szerződéskötés és szerződésmódosítás körében szükséges ügyfél-átvilágítás (adósminősítés), a lízingszerződésből eredő jogosultságok érvénye-
sítése és kötelezettségek teljesítése, illetve a Cofidis lejárt követelésének érvényesítése körében a Cofidis a Hpt.-ben és a GDPR-ban foglaltaknak 
megfelelően a lízingkérelemben/lízingszerződésen feltüntetett személyes adataimat az alábbiakban megjelölt adatbázis-kezelőktől lekérdezheti:

 –  a BISZ Zrt. által üzemeltetett központi hitelinformációs rendszer (a II. 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).
11.  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 5-11. pontban foglaltak elfogadása nélkül a Cofidis nem tudja a hitelbírálatot elvégezni, illetve a pénzügyi lízing 
pénzügyi szolgáltatást nyújtani.

E-mail címem megadása esetén hozzájárulok ahhoz, hogy a Cofidis elektronikus kommunikáció útján tájékoztasson minden olyan esetben – ide-
értve 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 előírások-
ban 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.

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Alulírott Lízingbevevő – és adott esetben: Kezes – kijelentjük, hogy a Cofidis az általa kértnek minden szempontból megfelelő, hiánytalanul (hi-
bátlanul) kitöltött, és a megfelelő, a Cofidis által kért igazoló dokumentumokkal mellékelten ellátott eredeti Lízingszerződésnek (a továbbiakban: 
szerződés) a Cofidis székhelyére történő beérkezését követő 30 napon – vagy a Lízingbevevő által külön nyilatkozaton megjelölt eltérő határidőn 
– belül fogadja el, és adja postára az általa is aláírt szerződést, az nem minősül késedelmesen tett elfogadásnak.

Alulírott egyéni vállalkozó Lízingbevevő és Kezes tudomásul veszem, hogy a fentiekben szereplő II., illetve III. kérdés megválaszolatlanul hagyá-
sát a Cofidis akként értelmezi, hogy az adott kérdésben a hozzájárulásomat megadom.

Alulírott Lízingbevevő és Kezes tudomásul vesszük, hogy a kérelem befogadása nem jelent a Cofidis számára lízingszerződés-kötési kötelezettséget.

Alulírott Lízingbevevő és Kezes ezennel kijelentjük, hogy a jelen Ügyfélnyilatkozatok és Tájékoztató egy példányát átvettük.

Aláírás helyszíne: ............................................................... , ideje: ...................................................

LÍZINGBEVEVŐ ÍRJA ALÁ:

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

KEZES ÍRJA ALÁ:

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

SZERZŐDÉSSZÁM:
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