BG Finance Zrt. egységes szerkezetű nyilatkozat Kezes cég számára

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 figyelmünket 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:
1. A jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulunk ahhoz, hogy a BG Finance az általunk a

Társaság vonatkozásában megadott adatokat és a 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. A jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulunk
ahhoz, hogy a BG Finance a hitelfelvevő/adós esetlegesen létrejövő hitel/lízing
ügyletével kapcsolatosan minden levelezést, felénk irányuló kommunikációt a
következő e-mail címre elküldött elektronikus levélben tegyen meg.
A Társaság email címe(i): ……………………………………………………
Fenti pontban foglaltakat elfogadom: □

Fenti pontban foglaltakat nem fogadom el: □
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3. Felhatalmazzuk továbbá a BG Finance-t, hogy a hitelképességvizsgálat, illetve a BG

Finance-vel kötött hitel/lízingszerződés és az ehhez kapcsolódó kezesi 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 ügyféladatbázis 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: □

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: □
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5. Kijelentjük, hogy a BG Finance-től kért kölcsönre/lízingszolgáltatásra vonatkozó,

általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzatot és a BG Finance
Adatkezelési tájékoztatójának tartalmát megismertük. Tudomásul vesszük, hogy
amennyiben a BG Finance-vel kölcsön/lízingszerződést/kezesi szerződést kötünk, úgy a
mindenkor hatályos Üzletszabályzatban foglalt feltételek a szerződés részévé válnak.
Fenti pontban foglaltakat elfogadom: □

Fenti pontban foglaltakat nem fogadom el: □

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: ………………………..……………………
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