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NYILATKOZAT
…sz. értékpapír-kölcsön szerződés megkötéséhez kapcsolódó - a Tőkepiacról szóló 2001. évi
CXX. Törvény 157/B. § (2) bekezdése szerinti – tájékoztatás megtörténtéről
Alulírott
név:
székhely:
CLAVIS kód:
a továbbiakban: ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. Törvény
(a továbbiakban: Tpt.) 5. § (1) bekezdésének 44. pontjában meghatározott értékpapír-kölcsönzésre
vonatkozó szerződést kíván kötni, akkor a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (továbbiakban:
Takarékbank Zrt.) a Központi Hitelinformációs Rendszert (továbbiakban: KHR) kezelő pénzügyi
vállalkozás részére az ügyfél referenciaadatait (ügyfél azonosító adatait és a szerződés adatait) az alábbi
adattartalommal megküldi.
Az ügyféllel kapcsolatban megküldendő azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám,
egyéni vállalkozói igazolvány szám, adószám.
Az értékpapír-kölcsön szerződésre vonatkozó adatok: a szerződés típusa és azonosítója (száma), a
szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, szerződés megszűnésének módja, a
szerződés összege és devizaneme, lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és
összege, a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja, a követelés másik
referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházása, perre utaló megjegyzés.
Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás az ügyfél természetes személy
referenciaadatait a szerződés megszűnésének időpontjától számított öt évig kezeli. A ügyfél tudomásul
veszi továbbá, hogy a KHR-be történt adatátadást követően a jelen nyilatkozatban felsorolt
referenciaadatokat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a Hpt. 130/A.§ (4) bekezdésben meghatározott
célból további referenciaadat-szolgáltatók részére is átadhatja.
A Hpt. 130/J. § (3) bekezdése értelmében az ügyfél bármely referenciaadat-szolgáltatónál jogosult
tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatai mely referenciaiadatszolgáltató adta át. A tájékoztatás a kérelmező számára évente egy alkalommal díjtalan.
A KHR rendszerben nyilvántartott ügyfél a Hpt. 130/K. § (1) bekezdése szerint kifogást emelhet
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 rendszerben nyilvántartott ügyfél a Hpt. 130/K. § (1) bekezdésében foglalt kifogást
a) a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadó referenciaadatszolgáltatóhoz, vagy
b) a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz nyújthatja be.
A kifogás eredményéről az ügyfél írásban kap tájékoztatást.
A KHR rendszerben nyilvántartott ügyfél a Hpt. 130/L. § (1)-(2) bekezdés alapján keresetet indíthat a
nyilvántartott referenciaadatainak átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése
céljából a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen, az alábbi esetekben:
- amennyiben a referenciaadat-szolgáltatótól – az erre vonatkozó szabályoknak megfelelően – nem kap
tájékoztatást arról, hogy adatai szerepelnek-e a KHR-ben, vagy
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a kifogás eredményéről való tájékoztatás elmaradása esetén, a tájékoztatási kötelezettségre
megállapított határidő leteltétől számított harminc napon belül, vagy
amennyiben a kifogás eredményéről való tájékoztatással nem ért egyet, a tájékoztatás kézhezvételétől
számított harminc napon belül.

A keresetlevelet az ügyfél nyilvántartott lakóhelye szerint illetékes helyi bírósághoz kell benyújtani vagy
ajánlott küldeményként elküldeni. A tárgyalást a bíróság úgy tűzi ki, hogy az első tárgyalás legkésőbb az
iratoknak a bírósághoz való érkezését követő harminc napon belül megtartható legyen.

Budapest, 2008.___________hó____nap

…………….………………….
Ügyfél aláírása

…………….………………….
Takarékbank Zrt.
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