Adatlap
örökösödéshez
Hitelügyszám:
Név:
Születési név:
Születési hely:
Állampolgársága:

Születési idő:
magyar

egyéb:

bevándorolt

letelepedett

Lakcím:

EGT tag

nem EGT tag*

menekült

					
település

			
út/utca/tér
Levelezési cím (ha eltér a lakcímtől):

hsz.

em.

ajtó

				
település

			
út/utca/tér

hsz.

em.

ajtó

Édesanyja neve:
Azonosító okmány száma**:

Típusa:

Lakcímkártya száma:
Személyi azonosító jele***:

-

-

Telefon:

****

0-24 h

8-12 h

12-16 h

16-20 h

Mobil:

****

0-24 h

8-12 h

12-16 h

16-20 h

Hatályos: 2021.09.08-tól

Cikkszám: 01 133 903

E-mail:

Kelt

Aláírás
Tanúk:
Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

Aláírás:

Aláírás:

*
**
***
****

Nem EGT tag esetén a bevándorolt/letelepedett/menekült státusz is kötelezően kitöltendő.
Magyar állampolgárok esetén személyi igazolvány, külföldi állampolgárok esetén útlevél.
Zálogkötelezett esetén kötelezően kitöltendő.
Kérjük, jelölje be a kapcsolatfelvételre Önnek legalkalmasabb időszakot!
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Tájékoztató a Központi Hitelinformációs
Rendszerben történő adatkezelésről
szóló nyilatkozat kitöltéséhez
I. Az Áthidaló és Lakáskölcsön Szerződés Általános Feltételek (továbbiakban: ÁF) tartalmazza a Központi
Hitelinformációs Rendszerről (továbbiakban: KHR) szóló, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. [székhelye: 1123 Budapest,
Alkotás utca 55-61., cg.: 01-10-043304; a jelen nyilatkozat visszaküldési címe: Fundamenta-Lakáskassza Zrt., 1922
Budapest] mint referenciaadat-szolgáltató által készített tájékoztatást. A tárgybeli tájékoztatás részét képezi a Magyar
Nemzeti Bank által írott mintatájékoztató is, amely az ügyfél részére a kölcsönkérelmi nyomtatványokkal együtt
átadásra került. Fundamenta-Lakáskassza Zrt. rögzíti, hogy az irányadó jogszabályi előírás értelmében az ügyfél
jelen írásbeli nyilatkozata vonatkozik valamennyi (ideértve a más pénzügyi intézménnyel kötött) adatszolgáltatás
tárgyát képező szerződésére, azzal, hogy mindig az időben legkésőbb keletkezett írásbeli nyilatkozat az irányadó.
Fundamenta-Lakáskassza Zrt. mint referenciaadat-szolgáltató a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011.
évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) 5. § (2) bekezdés a) pontja alapján a hitelintézetekről és pénzügyi
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.) 3. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt
pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés (jelen esetben hitel- és pénzkölcsön nyújtására irányuló szerződés,
azaz kölcsönszerződés) megkötését követő 5 munkanapon belül írásban átadja a KHR részére a természetes
személy ügyfelének a KHR tv. mellékletének II. fejezetének 1.1 pontja és 1.2 pontjának a)–d), k) alpontjai szerinti
referenciaadatait.
A KHR tv. által megszabott és átadandó, illetőleg más referenciaadat-szolgáltató által megismerhető adatok
köre a következő(k): A) azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, személyi
igazolvány (útlevél) száma vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési
cím, elektronikus levelezési cím [az A) pont szerint megjelölt adatok együttesen a KHR tv. melléklet II. fejezetének
1.1. pontja szerinti adatok], B) a kölcsönszerződésre vonatkozó adatok: szerződés típusa és azonosítója (száma), a
szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, az ügyféli minőség (adós, adóstárs), a szerződés
összege és devizaneme, a szerződéses összeg törlesztőrészletének összege és devizaneme, a törlesztés módja és
gyakorisága [a B) pont szerint megjelölt adatok a KHR tv. melléklet II. fejezetének 1.2. a)-d) és k) alpontjai adatok].
Hivatkozással a KHR tv. 5. § (3) bekezdésére az ügyfél a következők szerinti nyilatkozatot teszi a FundamentaLakáskassza Zrt. mint referenciaadat-szolgáltató felé.
A jelen nyilatkozatban megjelölt igenlő válasz esetén hozzájárul ahhoz, hogy a KHR tv. melléklet II. fejezetének
1.1.-1.4. és 1.6. pontjai szerinti referenciaadatait a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. és más referenciaadatszolgáltató átvegye a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés, befektetési hitel nyújtására vonatkozó szerződés, valamint értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó szerződés, továbbá jogszabályban meghatározott hallgatói
hitelszerződés (továbbiakban együttesen: adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés) megkötését megelőzően.
A jelen nyilatkozatban megjelölt nemleges válasz esetén a KHR csak az ügyfélnek a KHR tv. mellékletének II.
fejezetének 1.1 pontja és 1.2 pont a)-d) alpontjai, valamint az 1.5 pontja (hozzájárulás megtagadására vonatkozó
adatok) szerinti adatokat tartalmazza. Ha az ügyfél nem járul hozzá referenciaadatai KHR-ből történő átvételéhez,
úgy a referenciaadat-szolgáltató az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés megkötését megelőzően csak a
KHR tv. melléklet II. fejezetének 1.5 pontja szerinti, továbbá a 11-13/A §-ban foglaltak alapján [melléklet II. fejezet 1.1,
1.2 pont e)-g) alpont, 1.3-1.4 és 1.6 pontok szerinti adatok] nyilvántartott referenciaadatokat jogosult átvenni a KHRből. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a KHR tv. 5. § (3) szerinti, a referenciaadatoknak a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. és
más referencia-adatszolgáltató általi átvételére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat a hitelkérelem befogadásának
feltétele.
Mindkét válasz esetében fontos, hogy az esetleges mulasztásra, visszaélésre vonatkozó adatok (KHR tv. 11-13/A. §-ai)
KHR részére történő átadásához, illetőleg a KHR rendszerből való átvételéhez az ügyfél hozzájárulása nem szükséges.
II. A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. tájékoztatja ügyfelét, hogy lehetőség van arra, hogy a referenciaadatszolgáltató által átadott referenciaadatokat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás az ügyfél kérésére a szerződéses
jogviszony megszűnését követő legfeljebb öt évig kezelje. Ügyfél a referenciaadat-szolgáltató útján – írásban –
kérheti a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozást, hogy adatait a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony
megszűnését követő legfeljebb öt évig kezelje. A jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez való hozzájárulás
a szerződéses jogviszony megszűnéséig a referenciaadat-szolgáltató útján, azt követően a KHR-t kezelő pénzügyi
vállalkozásnál közvetlenül, írásban bármikor visszavonható, illetőleg megváltoztatható. Amennyiben az ügyfél a
jelen II. okirati pont szerinti nyilatkozatra nemleges választ ad, akkor a KHR tv. 5. § (2) bekezdés a) pontja szerint
átadott referenciaadatait a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony megszűnését követően egy
munkanapon belül, véglegesen és vissza nem állítható módon törli.
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Nyilatkozat Központi
Hitelinformációs Rendszerben
történő adatkezelésről
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a jelen nyilatkozat kitöltése az Ön által kért kölcsönszerződés
megkötésének feltételét képezi. Amennyiben a jelen nyilatkozat nem kerül kitöltésre, akkor a FundamentaLakáskassza Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy Önnel ne kössön kölcsönszerződést, illetőleg a megkötött
kölcsönszerződés alapján a kölcsön összegének a folyósítását megtagadja. A nyilatkozatot valamennyi
Adós, Adóstárs(ak) vonatkozásában, személyenként külön-külön ki kell tölteni. Tájékoztatjuk továbbá,
hogy a KHR tv. 5. § (3) szerinti, a referenciaadatoknak a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. és más referenciaadatszolgáltató általi átvételére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat a hitelkérelem befogadásának feltétele.
Kérjük, válaszát X-szel jelölje.
Szerződésszám
Kérjük, hogy valamennyi, a kölcsönkérelemmel érintett
lakás-előtakarékossági szerződés számát feltüntetni szíveskedjen.
A

-

B

-

C

-

D

-

E

-

Igen, hozzájárulok
adataim a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. és más
referencia-adatszolgáltató általi
átvételéhez

Nem járulok hozzá
adataim a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. és más
referencia-adatszolgáltató általi
átvételéhez

Igen, hozzájárulok
ahhoz, hogy adataimat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a szerződés
megszűnésétől számított legfeljebb 5
évig kezelje

Nem járulok hozzá
ahhoz, hogy adataimat a KHR-t kezelő
pénzügyi vállalkozás a szerződés
megszűnésétől számított legfeljebb 5
évig kezelje

Kijelentem, hogy a jelen nyomtatvány tájékoztatóját, a Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló
tájékoztatást (ÁF részét képezi), továbbá a Magyar Nemzeti Bank által kiadott mintatájékoztatót kézhez
kaptam, elolvastam, és az abban foglaltakat megértettem. A fentiek szerinti táblázat kitöltése során
döntésemet önállóan, minden befolyástól mentesen hoztam meg.

Kelt

Adós/Adóstárs/Törvényes képviselő neve

Adós/Adóstárs/Törvényes képviselő aláírása
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Az Fundamenta-Lakáskassza Zrt. (a továbbiakban: FLK) mint adatkezelő a következő személyes adatokat
kezeli:
• örökös törvény rendelkezése alapján kezelt adatai: név, születési név, születési idő, hely, anyja
születési neve, azonosító igazolvány típusa és száma, másolata, lakcím. Szerződéshez teljesítéséhez kapcsolódó adatok: levelezési cím, telefonszám, e-mail cím.
• örökölt hitelügybe bevont új adóstárs törvény rendelkezése alapján kezelt adatai: név, születési név,
születési idő, hely, anyja születési neve, azonosító igazolvány típusa és száma, másolata, lakcím.
Szerződéshez teljesítéséhez kapcsolódó adatok: személyi azonosító, jövedelmi és havi kiadások adatai
(munkabér, munkabéren kívüli jövedelmek, havi kiadások, bankszámlakivonatok, közüzemi számlák),
lakáscélú felhasználással, munkaviszonnyal kapcsolatos adatok, biztosítéki ingatlan, levelezési cím,
telefonszám, e-mail cím. Jogos érdek alapján: adóazonosító jel.
A kötelező adatkezelés a 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 11. § (1), illetve 7. § (2) bekezdésén alapul. Az adatkezelés
célja az ügyfelek azonosítása, a szerződés átruházása, állományban tartása és teljesítése, adott esetben
megszüntetése, a minél megfelelőbb szintű ügyfélkiszolgálás, kapcsolattartás.
A személyes adatot, illetve banktitkot képező, valamint a szerződés létrejöttének, fennállásának tényét
tartalmazó adatokat az FLK adatfeldolgozó igénybevételével egységes nyilvántartásban kezeli a lakáselőtakarékossági szerződésekhez kapcsolódóan keletkező, közös ügyfélkiszolgálási feladatok elvégzése
céljából (betétgyűjtés, hitelnyújtás, közvetítés).
Adatfeldolgozó: Fundamenta-Lakáskassza Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 55-61.; telefonszám:
06 1 411-8181, további elérhetőség: www.fundamenta.hu/kapcsolat; honlap címe: https://www.fundamenta.hu).
Továbbá adatfeldolgozásra jogosultak az FLK által kiszervezett tevékenység végzésével megbízott szervezetek,
valamint az FLK által megbízott személyek, akik az FLK függő ügynökei, független közvetítői, azok közvetítői
alvállalkozói és a FLK Kft., illetve annak közvetítői alvállalkozói (összefoglalóan: üzletkötők).
Ön a nyomtatvány aláírásával tudomásul veszi, hogy az FLK és adatfeldolgozói a levelezési címét,
telefonszámát, e-mail címét a lakás-előtakarékossági szerződéssel összefüggésben történő kapcsolattartás
céljából kezelik. Az FLK és üzletkötői előzetesen elvégzett jogos érdek teszt eredménye alapján, jogos érdek
jogalappal megkereshetik az FLK ügyfeleit lakás-előtakarékossági szerződéshez kapcsolódó kedvezménnyel,
további termékajánlattal. Más termékajánlattal, reklámmal az FLK és üzletkötői kizárólag kifejezett hozzájárulás
esetén keresik meg az FLK ügyfeleit. Az FLK az adatokat időben korlátozottan kezeli, az egyes adatkezelési
időtartamokról részletesen az Adatvédelmi tájékoztatóban tájékozódhat. A reklámcélú megkeresésekre
vonatkozó felhatalmazás a szerződéses jogviszony megszűnését követő 1 évig, vagy visszavonásig érvényes.
A hozzájárulás önkéntes, ami azt jelenti, hogy bármikor visszavonható, amely jog gyakorlása nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Tájékoztatás az adatkezeléshez kapcsolódó jogokról, jogorvoslati lehetőségekről
Ön bármikor jogosult a kezelt személyes adatokhoz hozzáférni, tiltakozni az adatkezelés ellen, adatai
helyesbítését, adatai kezelésének – a kötelező adatkezelés körét kivéve – törlését, korlátozását kérni, adathordozhatósághoz való jogával élni, jövőbeni reklámküldés megtiltását kérni írásban a H-1922 Budapest címen
vagy a www.fundamenta.hu/kapcsolat elérhetőségen, illetve a compliance@fundamenta.hu e-mail címen.
Az adatkezeléssel kapcsolatosan a www.fundamenta.hu nyitóoldalon elérhető Adatvédelmi Tájékoztatóban
olvashat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400,
honlap címe: http://naih.hu), vagy lakóhelye/tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.
Az FLK adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: compliance@fundamenta.hu
A kezelt adatokban történő változásról Ön köteles az FLK-t – a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon
belül – értesíteni.
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