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NYILATKOZAT 

 

Alulírott  

név:   ......................................................................................................................  

cégnév:   ......................................................................................................................  

székhely:  ......................................................................................................................  

cégjegyzékszám:  ......................................................................................................................  

adószám:  ......................................................................................................................  

 (a továbbiakban a Vállalkozás) képviseletében, a Hitelpont Zrt.-vel megkötni kívánt hitelszerződés 

kapcsán, a Központi Hitelinformációs Rendszerről kapott tájékoztatást követően az alábbiak szerint 

nyilatkozom. 

 

1. Tudomásul veszem, hogy a Hitelpont Zrt. a hitelszerződés megkötését megelőzően írásban átveszi a 

Vállalkozás alábbi adatait a Központi Hitelinformációs Rendszertől (a továbbiakban KHR.): 

1.1.   Azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, 

adószám 

1.2.   Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: a szerződés típusa és azonosítója (száma), a 

szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, ügyféli minőség (adós, adóstárs), 

a szerződés összege, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint 

a törlesztés módja és gyakorisága, a KHR tv. 14. §-ban meghatározott feltételek 

bekövetkezésének időpontja és az ezen feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem 

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

összege, a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja, a követelés 

másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés, 

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

pénzneme, fennálló tőketartozás összege és pénzneme. 

1.3.   Azon pénzforgalmi számlákkal kapcsolatos adatok, amelyeken sorba állított követeléseket 

tartottak nyilván: a pénzforgalmi számla vezetésére vonatkozó szerződés azonosítója (száma), a 

sorba állított követelések összege és devizaneme, a követelések sorba állításának kezdő és 

megszűnési időpontja, perre utaló megjegyzés.  

2. Tudomásul veszem továbbá, hogy a Hitelpont Zrt. a hitelszerződés megkötését követően írásban 

átadja a Vállalkozás alábbi adatait a KHR részére: 

2.1.  Azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, 

adószám 

2.2.   Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: a szerződés típusa és azonosítója (száma), a 

szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, ügyféli minőség (adós, adóstárs), 



2 

 

a szerződés összege, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint 

a törlesztés módja és gyakorisága 

 

3. Tudomásul veszem továbbá, hogy a Hitelpont Zrt. a hitelszerződés megkötését követően írásban 

átadja a Vállalkozás alábbi adatait a KHR részére, amennyiben a Vállalkozás 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: 

3.1.   Azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, 

adószám 

3.2.   Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: a szerződés típusa és azonosítója (száma), a 

szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, ügyféli minőség (adós, adóstárs), 

a szerződés összege, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint 

a törlesztés módja és gyakorisága, a KHR tv. 14. §-ban meghatározott feltételek 

bekövetkezésének időpontja és az ezen feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem 

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

összege, a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja, a követelés 

másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés, 

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

pénzneme, fennálló tőketartozás összege és pénzneme. 

4. Jelen nyilatkozat aláírásával elismerem, hogy a Hitelpont Zrt. részemre a jelen nyilatkozat aláírást 

megelőzően teljes körű tájékoztatást adott a KHR.-be kerülés feltételeiről, továbbá a KHR.-be kerülő 

személyes és szerződéses adataimról. 

5. Elismerem továbbá, hogy a Magyar Nemzeti Banknak a Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló 

tájékoztatóját megismertem. 

6. Elismerem, hogy a Hitelpont Zrt. a hitelszerződések megkötésével egyidejűleg – a jelen nyilatkozat 

mellékletét képező adatvédelmi szabályzat és a 3. pontban meghatározott tájékoztató átadásával – 

írásban tájékoztatott arról a lehetőségről, hogy a Vállalkozás adatait a KHR-t kezelő pénzügyi 

vállalkozás a Vállalkozás kérésére a kölcsönkérelmem elfogadása esetén és a hitelszerződés alapján 

létrejövő szerződéses jogviszony megszűnését követően is kezelheti, továbbá, hogy a szerződés 

megkötésekor vagy a szerződés fennállása során – Hitelpont Zrt. útján – írásban kérheti a Vállalkozás 

a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozástól, hogy a Vállalkozás adatait a pénzügyi vállalkozás a 

szerződéses jogviszony megszűnését követő legfeljebb öt évig kezelje.  

7. Tudomásul veszem, hogy a szerződéses jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez való 

hozzájárulásomat a szerződéses jogviszony megszűnéséig a Hitelpont Zrt. útján, azt követően a KHR-

t kezelő pénzügyi vállalkozásnál közvetlenül, írásban bármikor visszavonhatom. 

8.  Elismerem továbbá, hogy az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés előkészítése során a Hitelpont 

Zrt. írásban tájékoztatta a Vállalkozást, mint a szerződés megkötése ügyében eljáró természetes 

személyt, a KHR-re irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, a Vállalkozást megillető jogokról, 

továbbá arról, hogy a KHR által kezelt adatokat csak a törvényben meghatározott célra lehet 

felhasználni, valamint arról, hogy a Vállalkozás adatai a KHR tv. alapján, a 2. és 3. pontokban 

részletezetteknek megfelelően  átadásra kerülnek vagy átadásra kerülhetnek. 
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Budapest,  ...................................................  
 [dátum] 

 

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

 Beosztás:  ............................................................................  

 Aláírás:  ............................................................................  

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Név: 

Cím: 

Aláírás: 

Név: 

Cím: 

Aláírás: 

 


