Internetes kérelem

Hozzájárulási kérelem adatlap magánszemélyek és egyéni vállalkozók számára
harmadik személy üzembentartóként történő bejegyzéséhez
Szerződésszám: ______________________

A módosítás feltételei az alábbiak:
 A finanszírozási szerződésnek tartozásmentesnek kell lennie, amennyiben díjhátralék vagy költség-, késedelmi kamat
tartozás terheli, azt Lízingbe vevőnek / Adósnak minden esetben rendeznie kell. A jelen kérelem benyújtása nem
halasztó hatályú az esedékes befizetések tekintetében.
 Az üzembentartó személyének módosítására vonatkozó kérelem minden esetben szerződésmódosítási kérelemnek
minősül és annak engedélyezése esetén szerződésmódosításra kerül sor.
 A módosítás nem történik meg automatikusan, minden esetben Társaságunk elbírálásának függvénye az hozzájárulás
kiadása, amelynek előfeltétele a leendő üzembentartó általi készfizető kezességvállalás és az alábbi dokumentumok
Társaságunkhoz történő eljuttatása a leendő üzembentartótól:






jelen hozzájárulási kérelem adatlap kitöltése a leendő üzembentartó vonatkozásában és aláírása mind az
Adós/Lízingbe vevő, mind a Készfizető kezes/leendő üzembentartó által
vezetői engedély másolat
személyi igazolvány és lakcímkártya másolat
30 napnál nem régebbi közüzemi számla
munkáltatói igazolás

A szerződésmódosítás költségét az Általános Szerződési Feltételek / Kondíciós lista tartalmazza (maximum összege
25.000,-HUF), amely költség a Lízingbe vevőt/Adóst terheli. Az összeget az alábbi Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett
bankszámlaszámunkra fizetheti meg vagy utalhatja át: 12001008 - 00238600 - 00100004
Amennyiben a kért információkkal kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, forduljon bizalommal
ügyfélszolgálatunkhoz a (36-1) 486-5177-es számon. A fent említett dokumentumokat és jelen kérelmet aláírva postai
úton (1700 Budapest) vagy személyes ügyfélszolgálatunkon keresztül (1133 Budapest, Váci út 116-118.)
Raiffeisen Bank székházban hétfőtől - péntekig 9:00 - 16:00 között előzetes időpont egyeztetés alapján) juttathatja el
részünkre.
Harmadik személy üzembentartóként történő bejegyzéséhez az alábbi adatlapot kérjük kitölteni a leendő üzembentartó
vonatkozásában. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy hiányos adatközlés esetén a kérelmet
tárgytalannak tekintjük.

ÜZEMBENTARTÓ SZEMÉLYI ADATAI
Családi név:

Utónév:

Anyja neve:

Leánykori név:
Születési hely:

Állandó lakcím: irsz

helység:

Állandó lakcím bejelentésének dátuma: év:
Ideiglenes lakcím: irsz:

év:
utca:

hó:

nap:

hó:

nap:

ház sz.:

Telefonszám:

helység:

utca:

ház sz.:

EGYÉB ADATOK
Szem. ig. Szám.:

Állampolgárság: Magyar Külföldi_________

Számlavezető bank:

Bankszámlaszám:

Egyéb igazolvány megnevezése:

Száma:

Nem:  férfi  nő

Családi állapot:  egyedülálló

Eltartottak száma:

Közös háztartásban élő keresők száma:

Lakáshelyzete:

 tulajdonos

Legmagasabb iskolai végzettség:

 házas

 élettársi kapcsolatban él

 főbérlő  albérlő

 családjánál él

 8 általános alatti

 8 általános

 elvált

 élettársánál él
 középfokú

 felsőfokú
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 egyéb

GÉPJÁRMŰ ADATAI
Gyártmány:

Típus:

Alvázszám:

Forgalmi rendszám:

ÜZEMBENTARTÓ MUNKAHELYI/VÁLLALKOZÁSI ADATAI
Munkahely / vállalkozás neve:

Telefonszám:

Munkahely / vállalkozás címe: irsz:

helység:

utca:

ház sz.:

Munkahely/váll. Adószáma:

Belépés dátuma:

Munkahelyében

Beosztása:

% - ban tulajdonos

Munkahelyében rokona tulajdonos: igen  nem

Egyéb jövedelem(Ft/hó):

Havi nettó igazolt jövedelme:

Egyéb jövedelem forrása:

CSAK EGYÉNI VÁLLALKOZÓKRA VONATKOZÓ
RÉSZ
Vállalkozás indításának dátuma:
Utolsó év árbevétel:

Vállalkozói ig. száma:
Foglalkoztatottak száma:

Fő tevékenység:

Van - e vállalkozástól független munkaviszonya / egyéb jövedelemforrása? igen nem
Egyéb jövedelem(Ft/hó):
Adataim Raiffeisen
nyilvántartásához

Forrása:
Bankcsoporton

belüli

marketing

célú

kezeléshez,

feldolgozáshoz

és

 hozzájárulok /  nem járulok hozzá
Fogyasztói, illetve ügyfél-elégedettségi felmérést, kutatást végző szervezetek részérő történő
adatátadáshoz hozzájárulás:
 igen /  nem
A Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. fenntartja az egyedi kockázat elbírálás jogát. Alulírottak kijelentik, hogy az Igénylő Adatlapon írtakat
tudomásul vették. Üzembentartó/ Készfizető Kezes büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy büntetlen előéletűek, a Raiffeisen
Corporate Lízing Zrt. szerződési feltételeit (Szerződés és KÁSZF/LÁSZF/GLÁSZF/BLÁSZF/ÁÜF) maradéktalanul megismerték és az abban
foglaltakat tudják teljesíteni, és az Adatlapon írtak megfelelnek a valóságnak.
Üzembentartó az Adatlap benyújtásával a Raiffeisen Corporate Lízing Zrt.-vel (Adatkezelő) történő készfizető kezesi szerződés
(Szerződés) megkötése, illetve a fent hivatkozott finanszírozási szerződés tárgyát képező gépjármű üzembentartójaként történő
feltüntetése/bejegyzése érdekében jelen teljes bizonyító erejű okiratba foglalt nyilatkozat cégszerű – természetes személy esetén – tanúk
előtti aláírásával – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban:
Infotv.) 5. és 6. §-ára [mely rögzíti többek között, hogy személyes adat akkor is kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, továbbá, hogy
az érintett kérelmére indult eljárásban a megadott adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell] tekintettel a következő
jognyilatkozatokat teszem:
Jelen nyilatkozat aláírásával felhatalmazom az Adatkezelőt arra, hogy a Szerződés tárgyát képező ügylettel, illetve az üzembentartóként
történő feltüntetéssel/bejegyzéssel kapcsolatos - saját személyemre és/vagy a Szerződéses ügyletre vonatkozó - információkat, személyes
adataimat az Infotv. szerint, a Szerződésben szabályozott jogviszony szerinti elszámolás, kötelezettségek és jogosultságok teljesítésének
igazolása, az üzembentartóként történő feltüntetés/bejegyzés, kockázatelemzési és értékelési célokra nyilvántartsa, feldolgozza és
kezelje. Hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelő a tudomására jutott adatokat a közöttünk létrejött üzleti kapcsolat fennállása alatt,
valamint az üzleti kapcsolat megszűnését követő 8 (nyolc) évig nyilvántartsa, amelynek keretében Adatkezelő adataimat jogosult rögzíteni,
feldolgozni, belső munkafolyamatai során saját szervezeti egységein belül kezelni és felhasználni. Üzleti kapcsolaton a köztem és az
Adatkezelő közötti Szerződés, az üzembentartói minőség fennállása vagy teljes egészében nem rendezett elszámolási jogviszony értendő.
Amennyiben az Adatkezelővel 10 éven belül újabb üzleti kapcsolat létesül, a 10 éves határidőt a legutolsó üzleti kapcsolat végétől kell
számítani. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat aláírásával a jelen pontban foglalt adatkezeléshez hozzájárulok és ezen hozzájárulás
kiterjed valamennyi, a Szerződéssel, illetve az üzembentartóként történő feltüntetéssel/bejegyzéssel összefüggő adatra és információra.
Felhatalmazom az Adatkezelőt arra, hogy a részére a Szerződés megkötését megelőzően, illetve annak részeként, továbbá a Szerződés
hatálya alatt átadott adatok, információk, illetve dokumentumok – ideértve a természetes személy (képviselő) személyazonosító, lakcím és
a bemutatott személyi igazolvány adatainak, valamint a jövedelemre vonatkozó adatok – valódiságát, hitelességét az adatszolgáltatónál
– ideértve a Nemzeti Adó-és Vámhivatalt – ellenőrizze. Hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelő a prudenciális szabályozók által előírt
ellenőrzési és azonosítási kötelezettségeinek teljesítése céljából (személyes) adataimat, az általam benyújtott, bemutatott vagy az
Adatkezelő által lekérdezett okmányaimat, valamint aláírás-mintámat kezelje és azonosítsa (ellenőrizze) a következő adatbázisok
igénybevételével: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala adatbázisai, Publikus adatbázisok (Magyar
Országos Közjegyzői Kamara adatbázisa, Opten Cégtár). Hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen bekezdésben meghatározott (személyes)
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adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából a GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Vadász u. 31.;
nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041159 számon) végezze és Adatkezelő részére információt
továbbítson Adatkezelő prudens működésének elősegítése céljából. Hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelő a Szerződéssel és az
üzembentartói minőséggel kapcsolatos adataimat átadja a vele szerződéses jogviszonyban álló ügynökök, közreműködők részére ezen
ügynökök, közreműködők, vállalkozások feladatainak teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamra.
Felhatalmazom az Adatkezelőt arra, hogy amennyiben a fenti finanszírozási szerződés tárgyának használatával, illetve birtoklásával
kapcsolatban szabálysértési eljárás indul, akkor az Adatkezelő azon rendelkezésére álló adataimat, amelyeknek átadását a
szabálysértési ügyben eljáró hatóság írásbeli kérelmében kéri, a szabálysértési ügyben eljáró hatóságnak átadja.
Felhatalmazom az Adatkezelőt arra, hogy amennyiben a büntetőeljárás keretében eljáró rendőrség, ügyészség vagy bíróság az
Adatkezelő alkalmazottját tanúvallomás céljából idézi, akkor az Adatkezelő a rendőrség, ügyészség vagy a bíróság által igényelt adatok
vonatkozásában az Adatkezelő alkalmazottja részére a személyemre, illetve a Szerződésre vonatkozó információkat átadja. Ezen
felhatalmazás a rendőrség, az ügyészség vagy a bíróság által idézett személyre is kiterjed, amelynek alapján ezen személy is jogosult a
tanúvallomás során igényelt személyes adatnak minősülő információt a rendőrség, az ügyészség vagy a bíróság részére átadni.
Felhatalmazom az Adatkezelőt arra, hogy amennyiben a fenti finanszírozási szerződés tárgyának használatával, illetve birtoklásával
kapcsolatban az egyes önkormányzatok illetékességi területén található közterületeken járművel történő várakozást szabályozó
önkormányzati rendeletek szerinti díj, díjkülönbözet, pótdíj vagy költségtérítés beszedésére felhatalmazott szerv, illetve az autópályák és
egyéb közcélú forgalmi utak használati díjának, pótdíjának megfizetését ellenőrző szerv (pl. Állami Autópálya Kezelő Zrt.) vagy a
gépjármű adó beszedésére felhatalmazott önkormányzati adóhatóság (továbbiakban jelen bekezdés alkalmazásában: Megkereső) ezt
írásbeli kérelmében indítványozza, akkor az Adatkezelő a rendelkezésére álló, megkeresésben igényelt adataimat a Megkereső részére
átadja. Felhatalmazom Adatkezelőt arra, hogy a fenti finanszírozási szerződés tárgyával kapcsolatos valamennyi közúti közlekedési
hatósági eljárás lefolytatásához, a fenti finanszírozási szerződés tárgya forgalmi engedélyének és törzskönyvének beszerzéséhez
szükséges információt és adatot az illetékes hatóság részére átadja.
Feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárulásomat adom ahhoz a biztosítási titok alóli felmentésként, hogy a fenti finanszírozási
szerződés tárgyára vonatkozó valamennyi általam megkötött biztosításról, a biztosítási kötvény kiállításának elmaradásáról és annak
okáról, a biztosítások megszűnéséről és annak okáról, a káresemény bekövetkezéséről, a kárrendezésről és az esetleges kárkifi zetésről a
biztosító társaságok bármely adatot, információt, tényt átadjanak Adatkezelő, vagy írásbeli megbízottja részére.
Hozzájárulok ahhoz, hogy Adatkezelő a személyemről és a Szerződésről tudomására jutott adatokat – beleértve a személyes és pénzügyi
adatokat, valamint a kötelezettségek teljesítésére, fizetőkészségre vonatkozó információkat – a Raiffeisen Bankcsoport tagjai észére
kockázatelemzési célokból átadja.
Jelen nyilatkozaton külön megjelölöm, hogy jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok-e ahhoz, hogy Adatkezelő adataimat átadja az
Adatkezelő megbízásából fogyasztói, illetve ügyfél-elégedettségi felmérést, kutatást végző szervezetek, részére ezen szervezetek
feladatainak teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamra, továbbá, hogy felhatalmazom-e arra az Adatkezelőt, hogy a tudomására
jutott adatokat – beleértve a személyes és pénzügyi adataimat, valamint a kötelezettségeim teljesítésére, fizetőkészségemre vonatkozó
információkat – a Raiffeisen Bankcsoport tagjai részére marketing célokból átadja. Tudomással bírok arról, hogy hozzájárulásom esetén
az Adatkezelő biztosítja, hogy az átadott adatokat a Raiffeisen Bankcsoport tagjai a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályok
vonatkozó törvényi rendelkezések betartása mellett kezelik. Tudomással bírok továbbá arról, hogy a Szerződés, illetve az üzembentartói
minőség megszűnését követően bármikor jogosult vagyok a jelen bekezdésben foglalt hozzájárulásomat írásban visszavonni és
kezdeményezni Raiffeisen Bankcsoportnál, valamint ezek tagjai és tulajdonosai által nyilvántartott adataimnak a törlését, ide nem értve
azon adatokat, amelyek nyilvántartása ezt követően a Raiffeisen Bankcsoport jogszabályban vagy hatósági előírásban előírt
kötelezettsége, de ez esetben a Raiffeisen Bankcsoport kizárólag a jogszabályban vagy a hatósági rendelkezésben meghatározott célból
kezelheti és adhatja át adataimat. A Raiffeisen Bankcsoport fogalmát az Adatkezelő Általános Üzleti Feltételei tartalmazzák.
A jelen hozzájárulás a nem természetes személyt képviselő természetes személy (pl. vezető tisztségviselő, tag, stb.) által Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott, saját személyére vonatkozó adatok kezelésére és átadására vonatkozó felhatalmazásnak is minősül. Ki jelentem,
hogy a jelen nyilatkozatban foglalt felhatalmazások – az Adatkezelő vonatkozásában – a személyes adatok átadására vonatkozó
felhatalmazásnak, az illetékes adóhatóság vonatkozásában az adótitok alóli felmentésnek, a biztosító társaságok vonatkozásában a
biztosítási titok alóli felmentésnek minősülnek, és ezen felhatalmazások kiterjednek valamennyi, a Szerződéssel, illetve az üzembentartói
minőséggel összefüggő adatra és információra. Kijelentem, hogy az adatkezeléshez, adattovábbításhoz és az adatfeldolgozáshoz való
hozzájárulásom önkéntes és azt az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről,
az adatkezelés időtartamáról, a személyes adataimat megismerő személyekről, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos jogaimról és
jogorvoslati lehetőségekről való szükséges és elégséges tájékoztatást követően bocsátom az Adatkezelő rendelkezésére.

Kelt: ________________________, 201___ hó___________ nap______
_______________________________
Lízingbe vevő / Adós

__________________________________
Készfizető kezes/ leendő üzembentartó

Előttünk mint tanúk előtt:
Tanú aláírása: ___________________________
Tanú neve és címe:__________________________________
Tanú szem. ig. száma: ________________

Tanú aláírása: ___________________________________
Tanú neve és címe: _________________________________
Tanú szem. ig. száma: ________________
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