Internetes kérelem

LÍZINGBE VEVŐ / ADÓS / BÉRLŐ ADATVÁLTOZÁSÁT BEJELENTŐ NYILATKOZAT
Alulírott ………………………..……………. (szig.szám: …………………………….) a Raiffeisen Corporate Lízing
Zrt-vel / Raiffeisen Autólízing Kft-vel ……………………………………. szerződésszámon kötött Finanszírozási
szerződés (továbbiakban: Szerződés) kapcsán az alábbi adatváltozást jelentem be, és kérem az adatváltozások
átvezetését.
Lízingbe
vevő
/
Adós
/
(továbbiakban: Ügyfél) új neve:

Bérlő

Új állandó lakcím:
A számla fejlécén az itt megadott állandó lakcím szerepeljen:

igen;

nem

Új levelezési cím:
Új ideiglenes lakcím (tartózkodási hely):
Új bankszámla száma:
Új telefonszám:
Új e-mail cím:
Új személyi igazolvány szám:
Új útlevél száma (nem magyar állampolgár
esetén):
Egyéb,
éspedig:
……………………
…………………………………………….....
Csak a megváltozott adatokra vonatkozó részeket kell kitölteni!

Kérelemhez csatolt dokumentumok: ………………………………………………………………………………………
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban megjelölt adatok a valósággal
megegyezőek.
A Raiffeisen Corporate Lízing Zrt.-nél lezárt ügylettel rendelkező Ügyfelek jelen nyilatkozattal megadott adatait a
Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó
jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben
rögzített elszámolás szabályairól és egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény alapján tartja nyilván
és kezeli. Ügyfél a szerződéses, illetve a le nem zárt elszámolási kapcsolat fennállása alatt köteles az adataiban
bekövetkezett változásról a tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül a Raiffeisen Corporate Lízing Zrt.-t
értesíteni.
Hozzájárulás
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. (továbbiakban: Adatkezelő) az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (továbbiakban: Infotv.) 5. §a [mely rögzíti többek között, hogy személyes adat akkor is kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul] illetve a
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.) 161.
(1) bekezdése [mely rögzíti többek között, hogy banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha az
Ügyfél, annak törvényes képviselője a rá vonatkozó banktitokkört pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri vagy erre felhatalmazást ad; vagy ha a Hpt. a banktitok
megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad, vagy ha a pénzügyi intézmény érdeke ezt az Ügyféllel
szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi] alapján a
fent megadott adatokat a jogszabályokban meghatározott esetekben és módon az ügyfélkapcsolat létrehozása,
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fenntartása, elszámolási kötelezettség teljesítése érdekében kezelje és továbbítsa. Tudomásom van azon
személyekről is, akik részére az Adatkezelő ezen adataimat továbbítani jogosult.
Jelen nyilatkozat aláírásával felhatalmazom az Adatkezelőt arra, hogy a fenti személyes adataimat az Infotv.
illetve a Hpt. szerint, a Szerződésben szabályozott jogviszony vonatkozásában történő elszámolás,
kötelezettségek és jogosultságok teljesítésének igazolása céljára nyilvántartsa, feldolgozza és kezelje.
Hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelő a tudomására jutott előbbi 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 vagy teljes egészében nem rendezett elszámolási jogviszony értendő. Amennyiben az
Adatkezelővel 8 éven belül újabb üzleti kapcsolat létesül, a 8 éves határidőt a legutolsó üzleti kapcsolat
végétől kell számítani. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat aláírásával a jelen pontban foglalt adatkezeléshez
hozzájárulok. Felhatalmazom az Adatkezelőt arra, hogy a részére átadott adatok, információk, illetve
dokumentumok – ideértve a természetes személy (képviselő) személyazonosító, lakcím és a bemutatott személyi
igazolvány adatainak – valódiságát, hitelességét az adatszolgáltatónál – ideértve a Nemzeti Adó-és
Vámhivatalt – ellenőrizze. Hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelő a Hpt., a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározott,
valamint egyéb 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) 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.
Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt felhatalmazás – az Adatkezelő vonatkozásában – banktitok
alóli felmentésnek és a személyes adatok átadására vonatkozó felhatalmazásnak minősül. 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.
A jelen okirat két eredeti példányban került kiállításra, amelyből egy példány az Ügyfelet egy példány az
Adatkezelőt illeti.
Kelt: …………………………, 201 …………………

………………….…………………………………
Lízingbe vevő / Adós / Bérlő aláírása
Előttünk mint tanúk előtt:

Aláírás: 

Aláírás: 

Tanú neve: _____________________________________

Tanú neve: ______________________________________

Tanú címe:_____________________________________

Tanú címe: _______________________________________
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