TAKARÉK HITELKÁRTYA
IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)
A(Z)
ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNHÖZ
Szerződésszám*:
amely létrejött egyrészről a(z)
cégjegyzékszáma:
, mint hitelnyújtó (továbbiakban Hitelintézet), másrészről az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. cégjegyzékszáma: 01-10-041206), mint Kártyakibocsátó (a továbbiakban MTB Zrt.), jelen szerződés aláírása során képviseli Hitelintézet, mint MTB Zrt. függő
kiemelt közvetítője,harmadrészt a saját nevében és javára eljáró:
Előnév és név

Ügyfél-azonosító*

Születési név

Anyja születési neve

Születési hely

Születési idő

Személyazonosító okmány típusa

Okmány száma

Lakcímkártya száma

Állampolgárság: Magyar / egyéb

Állandó lakcím

Levelezési cím

**Vezetékes telefon

**Mobiltelefon

**E-mail cím
(továbbiakban: Igénylő/Főkártya birtokos)
(jelen Szerződés tekintetében továbbiakban: Igénylés adatai részben – amennyiben a szövegkörnyezet ettől ellentétesen nem rendelkezik – Igénylő, Általános rendelkezések és nyilatkozatok részben: Kártyabirtokos, Kártyabirtokos a bankkártya átvételét megelőzően a továbbiakban: Kártyaigénylő, a Hitelintézet, a Kártyakibocsátó és
Igénylő/Kártyabirtokos együttesen: Felek) között a Lakossági Hitelkártya Általános Szerződési Feltételeiben (a továbbiakban: ÁSZF) foglaltak mellett, az alulírt helyen és
időben az alábbiak szerint:

IGÉNYLÉS ADATAI
KÖLCSÖN/KÁRTYA
1. Igénylés módja

ADATOK

 Új igénylés

 Hitelkeret módosítása

2. Igényelt keret/keretmódosítás összege
Ft, azaz

forint.

a) Amennyiben a Hitelintézet a hitelbírálat során az igényelttől eltérő összeget hagy jóvá, azt az Igénylő
 elfogadja

 nem fogadja el

b) Elfogadás esetén az Igénylő által elfogadható
Legkisebb összeg

Ft , azaz

forint .

3. Hitelkártya adatai
a) Főkártya típusa: Mastercard Unembossed PayPass
b) Feltüntetni kívánt név (max. 21 karakter)
c) Kézbesítés módja (kártya/PIN)

. számú fiókban személyesen

Levelezési címre: 

4. Limitek
a)
b)
c)
d)

ATM limit
forint/nap
POS limit
forint/nap
Internetes limit
forint/nap
valamennyi Limit tekintetében (a fenti mértékek helyett) a Hirdetmény szerinti alapértelmezett limit alkalmazása



5. Kiegészítő szolgáltatások:
a) Strázsa SMS szolgáltatást
SMS mobilszám
b) Törlesztés módja

 igényel

 nem igényel

 fent megadott mobilszám

 egyéb mobilszám:

összeg limit:

 hitelintézeten belüli átutalás

 egyéb banki átutalás

 csekk befizetés

 pénztári befizetés

c) Fizetési számla, ahonnan a hiteltörlesztés történik:
Számla száma
d) Az Igénylő a Hitelkártyához az alábbi díjköteles biztosítást igényli:


utasbiztosítást

IGÉNYLŐ
1. Családi állapota
2. Legmagasabb iskolai végzettsége

3. Pályakezdő

ADATAI

 házas

 egyedülálló

 élettárs

 elvált

 özvegy

 külön él

 8 általános vagy kevesebb

 egyetemi

 technikus

 8 általános és szakképesítés

 főiskolai

 érettségi

 igen

 nem

 közalkalmazott/köztisztviselő

 alkalmazott

4. Folyamatos munkaviszony kezdete
5. Megélhetés fő forrása
*A Bank tölti ki!

**valamennyi jelölésű adat célja a kapcsolattartás.
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 vállalkozás tulajdonosa

 egyéni vállalkozó

 nyugdíjas

mezőgazdasági őstermelő

 eltartott

szellemi szabadfoglalkozású

 CSED/GYES/GYED/GYET
6. Gazdasági szektor

 egyéb:.

 ipar

 kereskedelemi/szolgáltatás

 pénzügyi (hitelintézet, biztosító, stb.)

 közigazgatás intézményei

 egyéb költségvetési (oktatás, egészségügy, stb.)

 mezőgazdaság

 egyéb:
7. Mióta lakik bejelentett lakcímén?
8. Bejelentett címen a tartózkodás jogcíme

 tulajdonos

 haszonélvező

9. Mobil előfizetés típusa

 bérlő
 havi előfizetéses

 egyéb:
 feltöltő kártyás

 céges

 nincs mobil

10. Folyik ellene büntető-, végrehajtási eljárás, van lejárt köztartozása?

 családtag

 igen

 nem

HÁZTARTÁSADATOK
1. Háztartás és költségadatok
a) Az Igénylő háztartásában élők száma az Igénylővel együtt
b) Az Igénylővel egy háztartásban élő eltartottak száma
c) Aktív keresők száma
2. A háztartás kölcsönei/kiadásai forintban
1
a) Kölcsön/kiadás típusa

b) Devizanem:

2

3

4

 jelzáloghitel/ingatlanlízing

 jelzáloghitel/ingatlanlízing

 jelzáloghitel/ingatlanlízing

jelzáloghitel/ingatlanlízing

 gépjármű lízing

 gépjármű lízing

 gépjármű lízing

 gépjármű lízing

 folyószámlahitel

 folyószámlahitel

 folyószámlahitel

 folyószámlahitel

 hitelkártya

 hitelkártya

 hitelkártya

 hitelkártya

 személyi kölcsön

 személyi kölcsön

 személyi kölcsön

 személyi kölcsön

 diákhitel

 diákhitel

 diákhitel

 diákhitel

 EU és egyéb szervezet

 EU és egyéb szervezet

 EU és egyéb szervezet

 EU és egyéb szervezet

által támogatott hitelek

által támogatott hitelek

által támogatott hitelek

által támogatott hitelek

 egyéb hitel

 egyéb hitel

 egyéb hitel

 egyéb hitel

HUF/EUR/CHF/USD/JPY

HUF/EUR/CHF/USD/JPY

HUF/EUR/CHF/USD/JPY

HUF/EUR/CHF/USD/JPY

c) Szerződéses összeg
d) Havi törlesztőrészlet
e) Fennálló tartozása
f)

Hitelező neve
5

g) Kölcsön/kiadás típusa:

h) Devizanem
i)

Szerződéses összeg

j)

Havi törlesztőrészlet

6

 jelzáloghitel/ingatlanlízing

jelzáloghitel/ingatlanlízing

 gépjármű lízing

 gépjármű lízing

 gépjármű lízing

 gépjármű lízing

 folyószámlahitel

 folyószámlahitel

 folyószámlahitel

 folyószámlahitel

 hitelkártya

 hitelkártya

 hitelkártya

 hitelkártya

 személyi kölcsön

 személyi kölcsön

 személyi kölcsön

 személyi kölcsön

 diákhitel

 diákhitel

 diákhitel

 diákhitel

 EU és egyéb szervezet

 EU és egyéb szervezet

 EU és egyéb szervezet

 EU és egyéb szervezet

által támogatott hitelek

által támogatott hitelek

által támogatott hitelek

által támogatott hitelek

 egyéb hitel

 egyéb hitel

 egyéb hitel

 egyéb hitel

HUF/EUR/CHF/USD/JPY

HUF/EUR/CHF/USD/JPY

Hitelező neve

m) Összes adós száma
n) Ebből most is adós lesz
3. Jövedelmi / vagyoni adatok
a) Munkáltató/NAV által igazolt havi nettó jövedelem
b) Nyugdíj
c) Családi pótlék
d) Egyéb jövedelem
e) Egyéb folyószámlán rendszeres havi bevétel/jövedelem
f)

Egyéb szerződésen alapuló havi bevétel/jövedelem

g) Havi egyéb, ügyfél általi nyilatkozattal igazolt kiegészítő (mellék) jövedelem
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8

 jelzáloghitel/ingatlanlízing

k) Fennálló tartozása
l)

7

 jelzáloghitel/ingatlanlízing

HUF/EUR/CHF/USD/JPY

HUF/EUR/CHF/USD/JPY

h) Igazolt jövedelem növekedésének becsült átlaga a futamidő alatt
i)

A háztarás összes bevétele

j)

Nettó jövedelmet terhelő levonások (pl. jövedelem letiltás)

k) A háztartás összes havi költsége
(rezsi, megélhetési költség, lakás, nyaraló költség, gépjármű fenntartás költsége, egyéb, kivétel a hitelintézeti törlesztések)

4. Közös háztartásban élők pénzügyi eszközeinek, megtakarításainak becsült piaci értéke, csökkentve az esetleges terhekkel 1
a) Betétek összege
b) Értékpapír összege
c) Értékpapír típusa
 részvény
 kötvény
 állampapír
 befektetési jegy
 egyéb
d) Egyéb befektetés összege
5. Az Igénylővel közös háztartásban élők nettó terhekkel (pl. fennálló hiteltartozás) csökkentett ingatlan vagyona
Tulajdoni hányadnak megfelelő összegben

a) címe és/vagy Hrsz
tulajdoni hányad
ingatlan becsült piaci értéke
Ingatlanra bejegyzett terhek
Ingatlan tulajdon /résztulajdon értéke fennálló hitelterhek nélkül
b) címe és/vagy Hrsz
tulajdoni hányad
ingatlan becsült piaci értéke
Ingatlanra bejegyzett terhek
Ingatlan tulajdon /résztulajdon értéke fennálló hitelterhek nélkül
6. Az igénylő rendelkezik az alábbi ingóságokkal
a) személygépkocsival
b) életbiztosítással

 igen
 igen

 nem
 nem

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS NYILATKOZATOK
ÚJ
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.

1

3/5

IGÉNYLÉSRE VONATKOZÓ NYILATKOZATOK

Kártyabirtokos büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a jelen dokumentum
aláírása részéről szerződéskötési ajánlatnak minősül.
A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy jelen igénylés általa történt egyoldalú aláírása, annak Hitelintézet általi átvétele nem jelent kötelezettséget a Hitelintézet
részére az igényelt hitelkeret engedélyezésére.
Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Hitelintézet a hitelkeret engedélyezése során hitelbírálatot végez, és ennek eredménye alapján a jogában áll az igénylést
elutasítani.
Pozitív hitelbírálat esetén, a Hitelintézet az általa engedélyezett hitelkeret (továbbiakban: Hitelkeret) összegét, rendelkezésre tartásának kezdő időpontját és – a
Szerződés Hitelintézet általi aláírásának napján hatályos Hirdetmény szerinti tényleges – kondícióit, a THM számításánál figyelembe veendő díjak, költségek, kamatok induló mértékét Visszaigazoló levélben fogja a Kártyabirtokos részére közölni.
Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy igénylése a Visszaigazoló levéllel együtt, annak Hitelintézet általi aláírásától minősül érvényes Szerződésnek (továbbiakban az
igénylés, és a Visszaigazoló levél együtt Szerződés) amelynek elválaszthatatlan része a mindenkor hatályos Pénzügyi Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat, a Lakossági Hitelkártya Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF), valamint a Lakossági Hitelkártya Hirdetmény (továbbiakban: Hirdetmény); illetve az SMS
szolgáltatás igénybevétele esetén az Elektronikus szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei és az Alaphirdetmény fizetési számlákra és betétkezelésre vonatkozóan rendelkezései is irányadóak, amelyeket a Kártyabirtokos megismert, megértett és magára nézve kötelezőnek fogad el.
Hitelintézet a Hitelkeret engedélyezését, követően megküldi a Főkártya-birtokos részére a Visszaigazoló levél cégszerűen aláírt példányát. Amennyiben az Üzletszabályzat, az ÁSZF, vagy a Hirdetmény az igénylés benyújtását követően módosult, úgy azokat a Visszaigazoló levéllel Kártyabirtokos részére postai úton eljuttatja,
vagy azokat Kártyabirtokos részére - az általa megjelölt Fiókban - a Hitelkártya átadásával egy időben átadja.
A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy az Igénylőlapon általa jelöltek szerint Hitelintézet az elkészült Hitelkártyát és a hozzá tartozó PIN kódot az általa megjelölt
Fiókban veheti át, amelyek elkészültéről a Hitelintézet előzetesen értesíti vagy postai úton küldi meg részére.
A Hitelkeret igénybevétele akként történik, hogy a Hitelintézet a Hitelkártyával kezdeményezett Tranzakciók összege, valamint a tranzakciókhoz kapcsolódó Díjak
kiegyenlítésére automatikusan kölcsön(öket) folyósít a Kártyabirtokosnak, legfeljebb a Hitelkeret erejéig.
A közölt teljes hiteldíj mutató –THM- a meghatározott Hitelkeret, a Visszaigazoló levél Hitelintézet általi aláírásának napján hatályos jogszabály, az abban meghatározott számítási módszer, valamint a hatályos Hirdetményben részletezett díjak, költségek, kamatok figyelembevételével történik. Kártyabirtokos tudomásul veszi,
hogy a THM a feltételek megváltozása esetén a jövőben módosulhat, továbbá, hogy a THM nem tükrözi a Hitelkeret és az annak terhére igénybe vett kölcsön(ök)
kamatkockázatát. A THM számításánál figyelembe vett díjakat, költségeket, kamatokat és jutalékokat, azok mértékét, kiszámításának módszerét az ÁSZF tartalmazza.
A Hitelkártyához, illetve az azzal lebonyolított Tranzakciókhoz, valamint a Hitelkeret rendelkezésre tartásáért, és a terhére folyósított Kölcsön(ök)höz kapcsolódóan
felszámítandó díjakat, költségeket, kamatokat és esedékességüket a mindenkor hatályos Hirdetmény, felszámításuk módját pedig a mindenkor hatályos ÁSZF tartalmazza.
Kártyabirtokos kijelenti, hogy valamennyi - az igénylés általa történő aláírásakor hatályos Hirdetmény szerinti - díjat, költséget, kamatot és azok mértékét megismerte,
és tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége a mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott mértékek szerint alakul.
Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés alapján felszámított díjak, költségek, kamatok az ÁSZF-ben meghatározott rendelkezések szerint módosíthatóak a Hitelintézet
által egyoldalúan, a Hitelintézet ott meghatározott értesítési kötelezettsége mellett. A Hitelkártya Elszámolási számla számát a Hitelintézet a Visszaigazoló levélben
közli a Kártyabirtokossal.
A díjak, költségek, kamatok megfizetése akként történik, hogy azok összegével a Hitelintézet, Kártyabirtokos jelen Szerződés aláírásával – a késedelmi kamatra is
kiterjedően - adott felhatalmazása alapján a Hitelkártya Elszámolási számlát esedékességkor megterheli. Kártyabirtokos kötelezettséget vállal arra, hogy a Hitelintézet felé fennálló esedékes tartozása megfizetéséhez a Hitelkártya-számlán fedezetet biztosít akként, hogy fizetési kötelezettségeit a fenti törlesztési számlára teljesíti.
Amennyiben a Kártyabirtokos a Szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek a Szerződés fennállása alatt azok esedékességekor, illetve a Szerződés felmondását/
bármely okból történő megszűnését követően a felmondásban közölt/ Felek által megállapodott határidőig nem tesz eleget, úgy a Hitelintézet a késedelembe esés
időpontjától kezdődően, az esedékes és meg nem fizetett tartozások összege, a Hitelkeret terhére folyósított kölcsön(ök), a díjak, költségek, kamatok után a mindenkor hatályos Hirdetmény szerint késedelmi kamatot és/vagy késedelmi díjat számít fel. A fizetési kötelezettség elmulasztásának egyéb jogkövetkezményeit, illetve
a megfizetett összeg elszámolásának szabályait (sorrendjét) az ÁSZF tartalmazza.
Ha a Kártyabirtokos a szolgáltatás kapcsán a Szerződés aláírásakor hatályos Hirdetmény szerinti Hitelintézet által meghatározott alaplimiteket választotta (úgy a Napi
limitek, mint a Tranzakciószám limitek tekintetében), tudomással bír arról, hogy a beállított Hitelintézeti alaplimiteket a Hitelintézet bármely Fiókjában személyesen,
írásban bármikor megváltoztathatja. A módosítás legkésőbb az írásbeli kérelem beérkezését követő második banki munkanap 0:00 órától, hatályosul.
Amennyiben Kártyabirtokos az alapértelmezettként beállított limite(ke)t a jogviszony fennállása alatt nem változtatja meg, tehát nem kér egyedi limitbeállítást, és a Hitelintézet Hirdetmény szerinti limit(ek)et megváltoztatja, úgy a Kártyabirtokos által használható limit mérték a módosítás hatálybalépésétől, a jelen Szerződés külön
módosítása nélkül is – de az ÁSZF-ben meghatározott időben és módon történő értesítés mellett - a Hirdetmény szerinti limit(ek)re változik, amelyet Kártyabirtokos
jelen Szerződés aláírásával kimondottan tudomásul vesz.
Hitelhez kapcsolódó megtakarítások, pl. lakástakarék-pénztár vagy életbiztosítás.
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16.
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Jelen Szerződés a Visszaigazoló levél Hitelintézet általi aláírásának napjával, határozatlan időre jön létre. Kártyabirtokost a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló
2009.évi CLXII. tv. alapján a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül megilleti a szerződéstől való elállás / felmondás joga, illetve a Szerződést ezt követően a Felek az ÁSZF-ben meghatározott határidővel és módon szüntethetik meg.
A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a jelen jogviszonyból fennálló valamennyi követelés lejárttá és esedékessé válik. A jogkövetkezmények –
amennyiben a Hitelintézet a felmondásában más időpontot nem határoz meg – rendkívüli felmondás esetén a felmondás kézbesítését, rendes felmondás esetén a
felmondás lejáratát követő napon állnak be.
Amennyiben Kártyabirtokos fizetési kötelezettségének határidőben nem, vagy nem teljes mértékben tesz eleget, Kártyabirtokos jelen Szerződés aláírásával felhatalmazza a Hitelintézetet, hogy a nála vezetett bármely Bankszámlája terhére a meg nem fizetett tartozást, annak járulékaival együtt kiegyenlítse.
Szerződő Felek kölcsönösen és egybehangzóan megállapodnak, hogy a Hitelintézet jelen szerződésből eredő bármely követelésének elévülési idejét - a Ptk. vonatkozó rendelkezésein túlmenően- a követelés teljesítésére vonatkozó írásbeli felszólítás, a követelés megegyezéssel történő módosítása, ideértve az egyezséget is,a
szerződés közjegyzői okiratba foglalása esetén annak végrehajtási záradékkal történő ellátása,a követelés bírósági úton történő érvényesítése, illetve bármely végrehajtási cselekmény megszakítja.
A Kártyabirtokos kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező Hitelkártya kibocsátásához, és az ahhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez és
teljesítéséhez szükséges személyes adataikat önkéntesen adták át az MTB Zrt.-nek és a Hitelintézetnek, és a jelen szerződés aláírásával hozzájárulnak személyes
adataiknak a jelen szerződésben és mellékleteiben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
A Hitelintézet és a Kártyakibocsátó a Kártyabirtokosok személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény rendelkezései betartásával, kizárólag a jelen szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítése érdekében, a pénzügyi szolgáltatás céljának megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezeli, és csak a szolgáltatás teljesítésében elengedhetetlenül közreműködő szervezetek számára, a feladatuk ellátásához szükséges
mértékben továbbítja.
Felek megállapítják, hogy a jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik a jelen Szerződés hatályban léte alatt benyújtott és a Hitelintézet által elfogadott /
visszaigazolt Kártya szerződést módosító adatlap(ok).
A Hitelintézet felügyeleti hatóságának nevét és székhelyét, valamint a jelen Szerződésből eredő jogvitákra vonatkozó rendelkezéseket az Üzletszabályzat tartalmazza.
A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló
2013.évi CCXXXVII. tv., és a vonatkozó pénzforgalmi jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy jelen hiteligénylésemre vonatkozó nyilatkozatomat természetes személyként teszem, a kérelmezett
hitelt/kölcsönt nem vállalkozói tevékenységem során, illetve nem azzal összefüggő célra veszem igénybe.

HITELKERET MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK
Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Hitelintézet Hitelkeret emelésének engedélyezése során hitelbírálatot végez. Ennek eredménye alapján a Számlavezető
Helynek jogában áll a módosítási igényt elutasítani.
Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy az igényelt Hitelkeret, módosítására benyújtott igénylése a Visszaigazoló levéllel együtt minősül érvényes Szerződésmódosításnak, amely a Visszaigazoló levélben megjelölt Fordulónapon lép hatályba, azzal, hogy a Hitelkeret csökkentés esetén a módosítás hatálybalépésének feltétele, hogy a Hitelkeret kihasználtsága a Visszaigazoló levélben jelzett Fordulónapon legfeljebb a csökkentett új Hitelkeret mértékét érje el.
Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Hitelkeret módosítására vonatkozó kérelem elutasítása esetén az eredeti szerződés változatlan tartalommal érvényben és
hatályban marad.
Pozitív hitelbírálat esetén a Hitelintézet által megállapított – módosított – Hitelkeret összegét és a Szerződés-módosítás Hitelintézet általi aláírása időpontjában
érvényes kondícióit a Bank a Visszaigazoló levélben postai úton küldi meg, amelyet Kártyabirtokos jelen dokumentum aláírásával elfogad.
Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a fenti Hitelkártyához tartozó Hitelkártya szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan feltételekkel
érvényesek és hatályosak.
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Kelt:
......................................................................................

......................................................................................

Igénylő / Kártyabirtokos aláírása

Tanúk

Ügyintéző aláírása

Név

Lakcím

Aláírás

1.
2.

Tanúk hiányában cégszerű aláírás
......................................................................................
Aláírás I.

P.H.

......................................................................................
Aláírás II.

Mellékletek:
1.

számú melléklet

Felhatalmazó levél2

2.

számú melléklet

Átvételi elismervény

3.

számú melléklet

Kockázatfeltáró nyilatkozat a fizetés elmulasztásának következményeiről

4.

számú melléklet

Elektronikus Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

5.

számú melléklet

Tájékoztatás a Hitelkártya szerződés megkötését megelőzően

6.

számú melléklet

Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól

7.

számú melléklet

Nyilatkozat Jelzáloggal Nem Fedezett Hiteltermékekhez

8.

számú melléklet

Adatkezelési tájékoztató (marketing)
Tájékoztatás, nyilatkozat marketing adatkezeléssel kapcsolatban
Tájékoztatás adatkezeléssel kapcsolatban (aktív termékcsoport)
Adatkezelési tájékoztató (aktív termékcsoport)

1. számú függeléke: Lakossági Pénzügyi Üzletági Üzletszabályzat és Lakossági Hitelkártya Általános Szerződési Feltételek
2

amennyiben az Ügyfél bármely más banknál vezetett bankszámlája terhére a minimum összeg beszedése érdekében a Hitelintézet felhatalmazást ad
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1/a. számú melléklet: Nyilatkozat az 1/d. számú mellékletben szereplő, KHR-re vonatkozó Tájékoztatóban foglaltak megismeréséről és tudomásulvételéről Nyilatkozat
Központi Hitelinformációs Rendszerből (KHR) átvett adatok tartalmáról és azok értékeléséről kapott tájékoztatásról (természetes személy esetén)
1/b. számú melléklet: Nyilatkozat Központi Hitelinformációs Rendszerben történő adatkezelésről
1/c. számú melléklet: Központi Hitelinformációs Rendszerben a szerződéses jogviszony megszűnését követő adatkezelési hozzájárulás visszavonásáról
1/d. számú melléklet: Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerre irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, a nyilvántartott személyt megillető jogokról, a KHR
által kezelt adatok felhasználásáról, valamint az adatok átadásáról
2. számú függeléke: Lakossági Hitelkártya Hirdetmény
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