
ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

NYILATKOZAT 
Központi Hitelinformációs Rendszerben kezelt referenciaadatok megismeréséről, 

más referenciaadat-szolgáltató által átvételéről  
(természetes személyek részére) 

Alulírott 

Név: 
Születési név: 
Anyja neve: 
Születési hely, idő: 
Állandó lakcím: 
Személyazonosító okmány típusa és száma:
E-mail cím:
Mobilbankár neve:
Igényléssel / szerződéskötéssel kapcsolatos nyilatkozás esetén további adatok adós/adóstárs esetében: 
Ügyfélszám: 
Igényelt termék / szerződés típusa: 
Kölcsönkérelem / szerződés azonosító száma:  
Nyilatkozattevő ügyféli minősége (adós, adóstárs): 

- a továbbiakban: Nyilatkozattevő kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat megtételét megelőzően az
ERSTE BANK HUNGARY Zrt-től (a továbbiakban: Erste Bank) teljes körű tájékoztatást kaptam a
Központi Hitelinformációs Rendszer (a továbbiakban: KHR) működéséről, a KHR adatkezelési
szabályairól, valamint a referenciaadatok KHR-ből történő megismerésével és más referenciaadat-
szolgáltató általi átvételével kapcsolatos szabályokról.

Alulírott Nyilatkozattevő a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény 5.§ (3) 
bekezdés alapján kijelentem, hogy a Központi Hitelinformációs Rendszert működtető pénzügyi 
vállalkozás (BISZ Zrt.) által a KHR-ben kezelt és nyilvántartott szerződéseimmel kapcsolatos 
referenciaadataim Erste Bank általi megismeréséhez és más referenciaadat-szolgáltató általi 
átvételéhez 

  hozzájárulok.     nem járulok hozzá. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozatomat az Erste Bankkal, mint referenciaadat-
szolgáltatóval megkötendő vagy megkötött, adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésemmel 
kapcsolatosan adom meg, úgy e nyilatkozat vonatkozik az Erste Bank által a KHR-be átadásra kerülő 
fenti szerződésszámú szerződésemre és ezen szerződésem referenciaadatainak más referenciaadat-
szolgáltató általi átvételére. 

Tudomásul veszem, hogy hozzájárulás esetén a hozzájáruló nyilatkozatom valamennyi 
adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésemre vonatkozik és amennyiben az adatszolgáltatás 
tárgyát képező szerződéseim más referenciaadat-szolgáltató általi átvétele vonatkozásában a 
nyilatkozatom tartalmán a későbbiekben bármikor változtatok (a hozzájárulásomat megadom vagy azt 
visszavonom), úgy minden esetben az időben legkésőbb keletkezett nyilatkozatom lesz irányadó a 
KHR-ben kezelt minden adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésemre. 

Kelt:

……………………………………………… 
     Nyilatkozattevő aláírása 

A bank tölti ki! 

Közvetítő neve: 

Aláírása: Kelt: 
év hó nap 

település, év hó nap
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