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NYILATKOZAT 

 
 
Alulírott,  
cégnév:   …………………………………………… 

székhely:   …………………………………………………….……………………… 

adószám:   …………………………………………… 

cégjegyzékszám:  …………………………………………… 

 
 
(a továbbiakban: Társaság) képviseletében, a BG Finance Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 6., cégjegyzékszám: 01-10-047028) 
(a továbbiakban: BG Finance) társasághoz benyújtott hitel/lízingigénylés elbírálása 
érdekében miután a BG Finance felhívta a figyelmemet a szerződési feltételek aláírás előtti 
alapos áttanulmányozására és elegendő időt és felvilágosítást nyújtott döntésünk 
meghozatalához, - a kockázatok, kötelezettségek és egyéb kitételek ismeretében, azok 
megfontolt mérlegelését követően – az alábbi nyilatkozatot tesszük a Társaság 
képviseletében:  
 

1. A jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulunk ahhoz, hogy a BG Finance az általam a 
Társaság vonatkozásában megadott adatokat és képviselő által megadott személyes 
adatokat az Adatkezelési tájékoztatójában meghatározott célból és jogalap szerint, - 
azaz kapcsolatfelvétel, ajánlattétel és tájékoztatás, kölcsön- illetve lízing nyújtás, 
panaszkezelés, továbbá az adós részére való kölcsönnyújtás érdekében, a szerződés 
teljesítéséhez, a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő 
lépések megtétele céljából - az Adatkezelési tájékoztatójában meghatározott 
határidőig tárolja, kezelje és a hitelezési/pénzügyi lízingszolgáltatási 
munkafolyamatban felhasználja.  
 
Fenti pontban foglaltakat elfogadom: □ Fenti pontban foglaltakat nem fogadom el: □ 

 
2. Hozzájárulunk ahhoz, hogy a BG Finance az általunk a jelen nyilatkozatban megadott 

email címre a hitel/lízingbírálathoz kapcsolódó értesítéseket, illetve információkat (pl. 
szerződéstervezetet) - minden további adatvédelmi rendelkezés illetve korlátozás 
nélkül - elektronikus formában közölje, azzal, hogy amennyiben más általi, jogosulatlan 
hozzáférés, kézbesítési hiba vagy adatvesztés történne, ezen esetek 
jogkövetkezményeit teljes körben a Társaság vállalja és tudomásul vesszük, hogy a BG 
Finance ezzel kapcsolatosan semminemű felelősséget nem vállal. Továbbá már most 
a jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulunk, ahhoz hogy a BG Finance a Társaság 
esetlegesen létrejövő hitel/lízing ügyletével kapcsolatosan minden levelezést, felénk 
irányuló kommunikációt a következő e-mail címre elküldött elektronikus levélben 
tegyen meg, valamint ezen e-mail címre küldje a nevemre szóló elektronikus 
számlákat.  
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A Társaság email címe(i): …………………………………………………………………….. 
 
Fenti pontban foglaltakat elfogadom: □ Fenti pontban foglaltakat nem fogadom el: □ 
 
 

 
3. Felhatalmazzuk továbbá a BG Finance-t, hogy a hitelképesség vizsgálat, illetve a BG 

Finance-vel kötött hitel/lízingszerződés és az ehhez kapcsolódó biztosítéki szerződések 
megkötése és teljesítése során közölt személyes és egyéb adatokat, átadott 
dokumentumokat, valamint a BG Finance által nyújtott kölcsönnel/lízingösszeggel, 
annak céljával és felhasználásával, az ezekre vonatkozó szerződések feltételeivel 
kapcsolatos adatokat, információkat és dokumentumokat (beleértve a személyes 
adatokat, üzleti és egyéb titokvédelem alá tartozó adatokat is) a) – amennyiben 
kezességet vállaló partner vesz részt az adott kölcsön- vagy lízing ügyletben  - a 
Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság  (1082 Budapest, 
Kisfaludy u. 32.) részére; b) a KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (1062 Budapest, Váci út 1-3. "A" torony. ép. 1. em.) részére; 
c) az Innovációs és Technológiai Minisztérium részére; d) valamint a refinanszírozó 
forráskezelő, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(1051 Budapest, Nádor u. 31., cg. 01-10-041712) részére átadja és megismerhetővé 
tegye, az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával érintett társaságok, az MFB Zrt. többségi 
tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságok továbbá mindezen 
társaságok jogutódai (a továbbiakban ezen társaságok együttesen: MFB Csoport), 
továbbá az MFB Zrt. részére forrást biztosító nemzetközi fejlesztési intézmények, például 
a CEB, az EIB tudomására hozza, és ezen adatokat, információkat, értesüléseket az 
MFB Csoport pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási vagy egyéb, az 
2013. évi CCXXXVII. törvény alapján kockázatvállalásnak minősülő, illetőleg biztosítási 
szolgáltatási, befektetési szolgáltatási, vagy kiegészítő befektetési szolgáltatási 
tevékenysége kapcsán felhasználhassa, azzal a korlátozással, hogy ezen adatokat, 
információkat, értesüléseket – az alábbiak kivételével – nem hozhatja nyilvánosságra, 
és nem teheti az MFB Csoporton és a nemzetközi fejlesztési intézményeken kívüli 
személyek számára hozzáférhetővé. Az MFB Csoporthoz tartozó társaságok tételes 
felsorolását, a társaságok személyében bekövetkező változást a mindenkor hatályos 
jogszabályokban és az MFB Zrt. honlapján figyelemmel kísérjük. Az adatok, információk 
felhasználási céljai a következők: MFB Csoport szintű ügyfél-adatbázis létrehozása, MFB 
Csoport szintű nagykockázat-vállalási korlát, valamint limit megállapítása és figyelése, 
az ügyfélre vonatkozó, újabb kockázat vállalása szempontjából releváns adat vagy 
tény megosztása, statisztikai célú elemzések készítése, a termékfejlesztési munka 
támogatása. Hozzájárulunk, hogy az MFB Zrt., az MFB Zrt. részére forrást biztosító 
nemzetközi fejlesztési intézmények, például a CEB, az EIB, illetőleg ezek 
meghatalmazottjai, ideértve az Európai Számvevőszék képviselőit is, a 
beruházás/felújítás részét képező valamennyi helyszínt, berendezést és munkát 
megvizsgálhassanak, a vizsgálatokat az általuk kívánt módon végezzék, továbbá e 
célból biztosítjuk a szükséges információt és segítséget.  
 
Fenti pontban foglaltakat elfogadom: □ Fenti pontban foglaltakat nem fogadom el: □ 
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4. Kijelentjük, hogy a Társaság által szolgáltatott minden adat megfelel a valóságnak és 
jelen nyilatkozat aláírásával felhatalmazzuk a BG Finance-t arra, hogy az adatokat 
ellenőrizze, az ellenőrzés elvégzése érdekében hozzájárulunk a képviselő személyi 
okmányainak lemásolásához. 
 
Fenti pontban foglaltakat elfogadom: □ Fenti pontban foglaltakat nem fogadom el: □ 
 
 
 

5. Tudomásul vesszük, hogy a BG Finance jogosult a kölcsönszerződés/lízingszerződés 
megkötését megelőzően a Társaságnak a központi hitelinformációs rendszerről szóló 
2011. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: KHR törvény) melléklete II. fejezetének 2.1–
2.4. pontjai szerinti referenciaadatait a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozástól átvenni. 
 
Fenti pontban foglaltakat elfogadom: □ Fenti pontban foglaltakat nem fogadom el: □ 

6. Tudomásul vesszük, hogy a BG Finance a kölcsönszerződés/lízingszerződés megkötését 
követően írásban átadja a KHR részére a Társaságnak a KHR törvény melléklete II. 
fejezetének 2.1–2.2. pontjának a)-d) alpontjai szerinti referenciaadatait. 
 
Fenti pontban foglaltakat elfogadom: □ Fenti pontban foglaltakat nem fogadom el: □ 

 
7. A BG Finance jogosult a Központi Hitelinformációs Rendszert (az előzőekben és a 

továbbiakban: KHR) kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadni a Társaságnak: 
a KHR törvény melléklete II. fejezetének 2.1-2.2. pontja szerinti referenciaadatait, ha a 
Társaság a kölcsön/lízingszerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon 
nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása több mint harminc napon 
keresztül fennállt; 
 
 
Tudomásul vesszük, hogy a KHR egy a hazai pénzügyi intézmények kezelésében álló 
hitelinformációs adatbázis, amely célja, hogy a hitelezők felmérhessék a hitelt igénylők 
hitelképességét. Tudomásul vesszük továbbá, hogy a Társaság kifogást emelhet a 
Társaság referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt 
átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen, és 
kérheti a referenciaadat-helyesbítését, illetve törlését. Tudomásul vesszük továbbá, 
hogy a Társaság a kifogását a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi 
vállalkozásnak átadó referenciaadat-szolgáltatóhoz, vagy a KHR-t kezelő pénzügyi 
vállalkozáshoz nyújthatja be. A referenciaadat-szolgáltató, illetőleg a KHR-t kezelő 
pénzügyi vállalkozás köteles a kifogást annak kézhezvételét követő öt munkanapon 
belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről a nyilvántartott személyt írásban, 
kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb a 
vizsgálat lezárását követő két munkanapon belül tájékoztatni. Tudomásul vesszük 
továbbá, hogy a Társaság referenciaadatai átadása és kezelése miatt, illetőleg azok 
helyesbítése vagy törlése céljából a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelő 
pénzügyi vállalkozás ellen a Társaság keresetet indíthat.  
A keresetlevelet a fenti tájékoztató kézhezvételét követő harminc napon belül a 
Társaság székhelye szerint illetékes helyi bírósághoz kell benyújtani vagy ajánlott 
küldeményként postára adni, a keresetindítási jog a Társaságot akkor is megilleti, ha a 
referenciaadat-szolgáltató, illetve a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a fenti 
tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.  
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Tudomásul vesszük továbbá, hogy a Társaság referenciaadataira vonatkozó 
adatkérési igény kizárólag a Hpt. 3. § (1) bekezdés b)–c) és f)–g) pontjában foglalt 
tevékenységek, ideértve a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi 
LX. törvény 3. § (1) bekezdés 29. pontja és 5. § (6) bekezdés d) pontja szerinti 
jelzáloghitelezést és a közraktárakról szóló 1996. évi XLVIII. törvény 28. §-a szerinti 
kölcsönnyújtást is, a befektetési hitel nyújtására vonatkozó szerződés, valamint a 
tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) szerinti értékpapír-
kölcsönzésre vonatkozó szerződés megkötését megalapozó döntés meghozatalához 
használható fel, mely célból a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ezen adatokat 
további referencia adatszolgáltatók részére is átadhatja. Tudomásunk szerint a 
Társaság a KHR (volt BAR) nyilvántartásában a Társaságunk negatív megítélését 
eredményező adatokkal nem szerepel, illetve tudomásul vesszük, hogy amennyiben 
mégis, úgy a BG Finance a kölcsön/lízingkérelmet jogosult – erre hivatkozva – 
elutasítani.  
 
Fenti pontban foglaltakat elfogadom: □ Fenti pontban foglaltakat nem fogadom el: □ 

 
 

8. Tudomásul vesszük, hogy a kölcsönök törlesztő részleteit és kamatait garantálni nem 
lehet, ekképpen - BG Finance-től vagy annak alkalmazottjától semmilyen garanciát, 
vagy arra utaló ígéretet nem kaptunk. Kijelentjük továbbá, hogy a hitelek 
kockázatával a BG Finance-től függetlenül is tisztában vagyunk, és a BG Finance 
bármilyen befolyása vagy ráhatása – így különösen az alacsony kamatkondíciók 
meghirdetésére - nélkül, önálló elhatározásunkból kötünk a BG Finance-vel hitel 
ügyletet, illetve annak biztosítékául biztosítéki szerződéseket.  
 
Fenti pontban foglaltakat elfogadom: □ Fenti pontban foglaltakat nem fogadom el: □ 

 
 
 

9. Kijelentjük, hogy a BG Finance-től kért kölcsönre/lízingszolgáltatásra vonatkozó, 
általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzat, valamint a BG Finance 
Adatkezelési tájékoztatójának tartalmát megismertük. Tudomásul vesszük, hogy 
amennyiben a Társaság a BG Finance-vel kölcsön/lízingszerződést köt, úgy a 
mindenkor hatályos Üzletszabályzatban foglalt feltételek a szerződés részévé válnak. 
 
Fenti pontban foglaltakat elfogadom: □ Fenti pontban foglaltakat nem fogadom el: □ 

 
10. Vállaljuk, hogy az általunk a kölcsön/lízingkérelemben megjelölt, illetve esetleg utóbb 

megjelölendő Zálogkötelezett(ek), valamint Kezes(ek) részére biztosítjuk az 
Üzletszabályzatban és az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt feltételek megismerését. 
 
Fenti pontban foglaltakat elfogadom: □ Fenti pontban foglaltakat nem fogadom el: □ 

 
Tudomásul vesszük, hogy amennyiben a BG Finance a kölcsön/lízing igénylés elbírálásakor a nyújtható 
kölcsön összegét (tekintettel az igazolt bevételre) a fedezetül felajánlott ingatlan(ok) értékbecslése 
alapján adható összegben határozza meg, úgy a fedezeti limiten alapuló elbírálás nem helyettesíti a 
vagyonvizsgálatot és a kölcsönkérőkre vonatkozóan végzendő adósminősítést. 

 
Tudomásul vesszük, hogy a kölcsönösszeg és a hitelbiztosítéki érték BG Finance által megkövetelt 
arányának megléte még nem jelenti automatikusan a kölcsönkérelem pozitív elbírálását. 
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Tudomásul vesszük, hogy a kölcsönkérelem benyújtása, illetve a BG Finance bármely 
munkavállalójával, tisztségviselőjével, képviselőjével folytatott bármely kommunikáció a 
kölcsön/lízingszerződés aláírásáig nem keletkeztet semmilyen kötelezettséget a pénzügyi vállalkozás 
részéről a szolgáltatás nyújtására vonatkozóan. 
 
Kelt: ……………………………… (helye),  ……………………………………….(ideje) 
 
 
 

 ………………….……………..…………………….. 

Társaság cégszerű aláírása 

 
Közvetítő részéről:  
 
A jelen Kölcsönkérelemben rögzített személyi adatok az Ügyfelek által bemutatott személyi azonosító 
okmányokban foglaltakkal megegyeznek. 
 
Dátum: …………………………………     
 
Aláírás: …………………………………..………… 
 
 
BG Finance Zrt. részéről: 
 
Dátum: …………………………………     
 
Aláírás: ………………………..…………………… 


