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Tárgy: Tájékoztatás

Tisztelt Ügyfelünk!
A központi hitelinformációs rendszerrıl szóló 2011. évi CXXII. törvényben foglalt tájékoztatási kötelezettségünknek
eleget téve a jelen levélhez csatolt tájékoztatást nyújtjuk Önnek.

Kérjük, hogy szíveskedjen a Tájékoztató elolvasását követıen a hátoldalon található Nyilatkozatot kitölteni, két tanú
elıtt aláírni, és a kézhezvételtıl számított 15, azaz tizenöt napon belül szíveskedjen eljuttatni a Társaságunk a fejlécben
megjelölt címére postai úton, vagy személyesen.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a Nyilatkozat visszaküldését elmulasztja, vagy hiányosan, a nyilatkozó
személy, vagy két tanú aláírása nélkül küldi vissza Társaságunk részére, azt úgy tekintjük, hogy az I. számú
nyilatkozat vonatkozásában nemleges, megtagadó nyilatkozatot tett, a további kérdések vonatkozásában pedig
nem kívánt nyilatkozni.
Budapest, 2012. január 02.
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NYILATKOZAT
Alulírott ____________________________________ (név) __________________________________ (anyja neve)
_______________________________________________________________________________ (lakcím), mint a
PH-__________/_______ számú hitelszerzıdés adósa / adóstársa jelen okirat aláírásával a központi hitelinformációs
rendszerrıl (a továbbiakban: KHR) szóló tájékoztatás alapján a Pesti Hitel Zrt. által vezetett, a KHR törvény hatálya alá
tartozó valamennyi szerzıdésem vonatkozásában az alábbi nyilatkozatokat teszem:
I. Nyilatkozat a KHR-ben kezelt adataim átvételérıl
Hozzájárulok*
Nem járulok hozzá*
ahhoz, hogy adataimat a KHR-tıl másik referencia-adatszolgáltató (pénzügyi intézmény) átvegye.
* a megfelelı rész aláhúzandó!

II. Nyilatkozat a szerzıdés megszőnését követı adatkezeléshez
Kérem*
Nem kérem*
hogy az adataimat a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás a szerzıdéses jogviszonyom megszőnését követıen legfeljebb
öt évig kezelje.
* a megfelelı rész aláhúzandó!

III. Elektronikus értesítésrıl szóló nyilatkozat
Kérem*
Nem kérem*
hogy a Pesti Hitel Zrt. a KHR-re vonatkozó értesítéseit az általam megadott email címemre megküldött értesítésben
küldje meg részemre. Email címem: ____________________________.
* a megfelelı rész aláhúzandó!
Kelt: ___________________, 2012. _________________

Név:

_______________________________________

Aláírás:

_______________________________________
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