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Hatályos: 2017.12.01-től
A Megbízási szerződés 4. számú melléklete
ÜGYFÉLNYILATKOZAT

Alulírott, ______________________________________________________________________________(Igénylő neve) 1
___________________________________________________________(Igénylő/képviselő állandó lakcíme/székhelye)
büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a K&H Bank Zrt.-hez (továbbiakban: Bank) az alább megjelölt
termék(ek) iránti kérelmem _________________________________________________________________(Közvetítői
partner neve) _____________________________________________________________(Közvetítői partner székhelye)
(közvetítői

partner

kód:_________________)

közvetítői

partneren

keresztül

került(ek)

benyújtásra,

mint

a

____________________________2 főügynök bejelentett közvetítői alvállalkozója.
Kérelemmel érintett termékek:
 Lakossági számlacsomagok: K&H minimum plusz; K&H bővített plusz; K&H kényelmi plusz; K&H prémium

számlacsomag
 KKV számlacsomagok: K&H Bank Vállalati ügyfelek részére szóló hirdetményének „Forint bankszámlák” és

„számlacsomagok” termékei
 Hitelközvetítés:

hitelösszeg: ………………………………………
hitel típusa:

K&H üzleti feltételű lakáshitel

K&H üzleti feltételű lakáshitel - lakás-előtakarékossággal

K&H lakáscélú hitelek állami támogatással

K&H lakáscélú hitelek állami támogatással extra 10+10

K&H ingatlanfedezetű személyi hitel

K&H törlesztéscsökkentő hitel

K&H Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel
Biztosításközvetítés ajánlása, címközvetítés céljából adataim átadását kérem, és a Bank keressen meg ajánlattal:

K&H lakásbiztosítás

K&H családi életbiztosítás

Hozzájárulok ahhoz, hogy a közvetítői partner a kérelmemet a Bankhoz eljuttassa, e célból tárolja, kezelje. Jelen
nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Bank által a közvetítői partner részére kiadandó rendszeres
havi kimutatásban a Bank a nevemet, az igénybe vett szolgáltatás típusát, igénybevételének tényét, a
hitel/hitelkártya/hitelkeret összegére vonatkozó adatot és jelen nyilatkozatot a közvetítői partneri jutalék
kimutatása és elszámolás céljából a közvetítői partnernek átadja, a közvetítői partnerrel egyeztesse és ezen
adatokat kezelje, nyilvántartsa, tárolja, feldolgozza, felhasználja, valamint a közvetítői partner (adatfeldolgozó)
azokat ugyanezen célból nyilvántartsa, kezelje, tárolja, feldolgozza, felhasználja.
Alulírott hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a Bank az igénylésen/szerződésen, vagy a Bankhoz benyújtott más
dokumentumokon feltüntetett, illetve a Banknál keletkezett adatokat, különösen: a nevemet, számlaszámomat,
rendszerbeli azonosítót, a számlanyitás dátumát, az igénybevett termékek/szolgáltatások megnevezését, pontos
típusát, a szerződés számát, szerződéskötés dátumát, hitel összegére vonatkozó adatot, kártyaszámot,
hitelszámot, a számlavezetési díj összegére vonatkozó adatot, valamint személyemmel összefüggésben a
fiók/kapcsolattartó nevét, számát, a közvetítői partner jutalék mértékére, összegére vonatkozó adatot, közvetítői
partner nevét, kódját külön, a közvetítői partneri rendszerrel kapcsolatos jutalék kimutatási és elszámolási célból
is nyilvántartsa, kezelje. Alulírott kifejezetten hozzájárulok, hogy amennyiben a Banktól lakossági hitel terméket

vettem igénybe, és a Bank által készített portfolió minősítés eredménye szerint az esedékessé vált fizetési
kötelezettségemmel 30 napon túli késedelembe estem, akkor a Bank erről negyedévente tájékoztassa a
közvetítői partnert a nevemet és a késett napok számát tartalmazó kimutatással.
A Bank tájékoztatása alapján tudomással bírok arról, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően - jogszabályban
meghatározott esetekben és kivételekkel - tájékoztatást kérhetek személyes adataim kezeléséről, betekinthetek
az adatvédelmi nyilvántartásba (az abban foglaltakról feljegyzést készíthetek és kivonatot kérhetek), kérhetem
személyes adataim helyesbítését, törlését, illetve tiltakozhatom azok kezelése ellen, jogsérelem esetén
bírósághoz fordulhatok, valamint kártérítést követelhetek. A fenti célból kezelt adataim kezelésének időtartama
a Banknál a jelen nyilatkozat dátumától számított 5 év – ügyfélkapcsolat kialakulása esetén az ügyfélkapcsolat
megszűnését követő 5 év (tartozás fennállása esetén ezen túl is, a tartozás megszűnését követő öt év) függetlenül attól, hogy létrejön-e ügyfélkapcsolati jogviszony; míg a közvetítői partnernél jelen nyilatkozat
dátumától számított egy év lehet, de ezen időtartam letelte előtt is a közvetítői partner számlájának Bank részére
való kiállításával a közvetítői partner az adataimat törli.
A közvetítői partner adatokra vonatkozó törlési kötelezettsége nem érinti azon adataimat, melyek kezelésére
részére/részükre adott külön nyilatkozatban felhatalmazást adtam, ezen adatokat a közvetítői partner a külön
nyilatkozat szerint kezelheti. Fenti célból kezelt adataimat a Bankon és a közvetítői partneren kívül harmadik
személy nem ismerheti meg, kivéve, ha ahhoz szerződésben vagy más nyilatkozattal
hozzájárulok/hozzájárultam, vagy megfelelő jogszabály azt elrendeli. Aláírásommal hozzájárulok – a személyes
adatnak, a bank- és üzleti titoknak minősülő - adataim fentiek szerinti kezeléséhez, így tudomással bírok arról,
hogy adataim kezelése az adatvédelmi törvény 5.§ (1) bek. a) pontja, a 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 161.§
(1) bek. a) pontja és a Ptk. 2:42. § (3) bek. szerinti hozzájárulásomon alapul. E nyilatkozatban foglaltak nem
érintik adataim - egyéb nyilatkozatomban, szerződésemben, illetve jogszabályban foglaltak szerinti - más célú
kezelését, továbbítását, mely a fentiektől eltérő lehet.
Tudomásom van arról, hogy a Bank rendszeres időközönként felmérést végez az ügyfelek körében az
értékesített termékekhez, és a közvetítői partner teljesítményéhez kapcsolódó elégedettségről.
Jelen nyilatkozattal hozzájárulok ahhoz, hogy a Bank az elégedettségi vizsgálat lefolytatása érdekében
megkeressen és személyes adataimat ennek céljából kezelje.
A Bank és a közvetítői partner az adatokat a fentiek szerint köteles kezelni.
Kelt: ........................................, ………..…év ……….……………..…hó ……….nap

_________________________
Ügyfél aláírása3

____________________________
Közvetítői partner aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt aláírva:
Tanú 1
Név:

Tanú 2
Név:

________________________________

Lakóhely (Cím): _________________________________

Lakóhely (cím):

________________________________

Aláírás:

Aláírás:

________________________________

_________________________________

__________________________________

A kérelmet a mai napon átvettem:
___________________________
átvevő ügyintéző aláírása
Kelt: ........................................, ………..…év ……….……………..…hó ……….nap
…………számú K&H Bankfiók

…………………………..(város)

Nem természetes személy esetén a képviselő természetes személy(ek) neve is.
Főügynök megnevezése
3 Nem természetes személy igénylő esetén az igénylő által cégszerűen és a képviselő/k által természetes személyként is alá írandó
1

2

2

