TÁJÉKOZTATÁS
A LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ

I. PÉNZMOSÁS
Lízingbevevő hozzájárul ahhoz, hogy a jogügyletek biztonságának erősítése érdekében a pénzmosás és terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.), valamint a vonatkozó egyéb
rendelkezések alapján a Lízingbeadó a Lízingbevevőnek az általa bemutatott okmányaikon szereplő adatait, arcképét, aláírását,
illetve okmányaik érvényességét, nyilvántartásból való kikerülésének okát ellenőrizze (ún. kötelező ügyfél-átvilágítás).
A Lízingbeadó felhívja a Lízingbevevő figyelmét, hogy ha a Pmt. szerinti azonosítás során megadott adatokban a
Lízingszerződés, illetőleg a felek közötti üzleti kapcsolat fennállása alatt változás következik be, a Lízingbevevő köteles a
tudomásszerzéstől számított 5 (öt) munkanapon belül a Lízingbeadót értesíteni.
II. ADATKEZELÉS, ADATÁTADÁS, ADATVÉDELEM
Lízingbeadó jogosult arra, hogy a Lízingbevevő Lízingszerződésben foglalt adatait a szerződéssel kapcsolatos adminisztráció
keretében a Lízingszerződés céljára számítógépes úton feldolgozza. A Lízingbevevő hozzájárul az adatok bankszerű formában
hitelezővédelmi célból történő továbbításához.
Lízingbevevő jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Lízingbeadó a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően
megőrzi és tárolja a banktitoknak minősülő tényeket, információkat, megoldásokat vagy adatokat, azokat refinanszírozás
céljából vagy jogszabályban meghatározott egyéb esetekben, - így különösen adatszolgáltatatási kötelezettség esetén jogszabályban meghatározott módon, harmadik személynek átadhatja, csoportosíthatja, vagy törölheti.
Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingbeadóval szemben fennálló vagy a jövőben keletkező bármely fizetési
kötelezettségének elmulasztása esetén Lízingbeadó jogosult követelések behajtásával foglalkozó harmadik személynek
megbízást adni a tartozás beszedésére. A Lízingbevevő ezennel felhatalmazza Lízingbeadót arra, hogy a Lízingbeadó a
megbízottja részére a Lízingbevevőre valamint a Lízingbevevő fennálló kötelezettségére és a Gépjárműre vonatkozó
valamennyi szükséges információt és adatot átadja és a követelés beszedésével megbízott harmadik személy ezeket az adatokat
és információkat nyilvántartsa és kezelje.
Lízingbevevő tudomásul veszi és felhatalmazását adja ahhoz, hogy a Lízingbeadó a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelően a felek közötti szerződés létrejöttéhez, az abban meghatározott jogok és kötelezettség gyakorlásához kapcsolódóan
a Lízingbevevő személyes adatait, valamint banktitoknak minősülő tényeket, információkat, megoldásokat vagy adatokat
adatkezelés, továbbítás, feldolgozás céljából a harmadik személyeknek átadja és az ezen jogosultság alapján azokat kezelje,
továbbítsa, illetve feldolgozza.
A Lízingbevevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy az átadott személyes adatai Magyar Köztársaság területéről – az
adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – külföldi adatkezelő részére továbbításra kerüljön adatkezelés,
adatfeldolgozás céljából. A Lízingbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy csak olyan adatokat továbbít külföldre, amelyeket
jogszabály lehetővé tesz, valamint kizárólag olyan országba továbbít adatot, amely ország adatkezelésre vonatkozó
rendelkezései a magyar jogszabályi rendelkezéseknek megfelelnek és ez alapján megfelelő védelmet biztosítanak a személyes
adatoknak.
Lízingbevevő ezennel felhatalmazza Lízingbeadót arra, hogy amennyiben Lízingbeadót szabálysértési hatóságok, rendészeti
szervek, egyéb hatóságok (APEH, VPOP), önkormányzatok vagy parkolási díj beszedésére jogosult társaságok a Gépjármű,
illetve Lízingbevevő kapcsán a hatályos jogszabályoknak megfelelő módon megkeresik, a megkeresés teljesítéséhez szükséges
adatokat ezen hatóságoknak és társaságoknak a Lízingbeadó átadja.
Lízingbevevő felhatalmazza Lízingbeadót, hogy a mindenkori Teljes tartozásának összegéről az Eladót tájékoztassa. Jelen
felhatalmazás a Lízingbevevő Lízingbeadóhoz intézett nyilatkozatával bármikor visszavonható. Jelen felhatalmazás nem zárja
ki és nem korlátozza a Lízingbevevő Lízingszerződésnek megfelelő adatszolgáltatással kapcsolatos felelősségét, és nem
korlátozza az információk közvetlen kérésére vonatkozó jogát.
Lízingbevevő kifejezetten hozzájárul és felhatalmazza Lízingbeadót, hogy az RCI Lízing és Autófinanszírozási Zrt. és az
UniCredit Csoport bármely tagja, egysége, különösen az UniCredit Leasing Kft., UniCredit Global Leasing S.p.A (Milan) és az
UniCredit Bank Hungary Zrt. részére a Lízingbevevőt érintő, tudomására jutott, banktitok tárgyát képező tényt, információt,
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megoldást vagy adatot - beleértve a személyes és pénzügyi adatokat, kötelezettségek teljesítésére, fizetőkészségre vonatkozó
információkat, úgy mint a Lízingbevevő pénzügyi- és vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi
körére, valamint az UniCredit Csoport bármely tagja által vezetett bankszámláknak egyenlegére, forgalmára, továbbá a velük
kötött szerződéseire vonatkozó adatokat jogszabály alapján vállalt feladatai, fennálló kötelezettségei teljesítése céljából,
továbbá konszolidációs, kockázatelemzési, szolgáltatások értékesítése és marketing célokból átadja, valamint hogy ezen
információkat, megoldásokat és adatokat jogszabály alapján vállalt feladatai, fennálló kötelezettségei teljesítése céljából,
továbbá konszolidációs, kockázatelemzési, szolgáltatások értékesítése és marketing célokból gyűjtse, rögzítse és tárolja.
Lízingbevevő önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a Lízingbeadó rendelkezésére bocsátott
személyes, illetve különleges adatait, valamint az általa a Lízingbeadó részére benyújtott, bemutatott okmányokat, továbbá
arcképét, illetve aláírását, valamint a Lízingbeadó részére biztosítéki célból felajánlott vagyontárgyaira vonatkozó adatokat és
okmányokat a Lízingbeadó a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal, a BM Közúti Közlekedési
Nyilvántartás, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara, illetőleg egyéb közhitelű irattárak nyilvántartásában, adatbázisában a
GIRO Zrt. (1054 Budapest, Vadász u. 31. cégjegyzék szám: 01-01-041159) (továbbiakban mint GIRO Zrt.) útján és
közreműködésével ellenőrizze az igényelt banki ügylet során és érdekében, a vonatkozó szerződéses jogviszony létesítésekor,
annak fennállása alatt, illetve mindaddig, amíg a szerződésből eredően a Lízingbevevőnek a Lízingbeadó felé tartozása áll fenn.
Lízingbevevő kifejezett hozzájárulását adja továbbá, hogy a Lízingbeadó a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló
1996. évi CXII törvény szerint banktitoknak minősülő és a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról
szóló 1992. évi LXIII. törvény szerinti személyes adatait a Lízingbevevőnek a GIRO Zrt. részére elektronikus adatfeldolgozás
és adatellenőrzés céljából átadja és azokat a GIRO Zrt. feldolgozza.
Lízingbevevő felhatalmazását adja ahhoz, hogy Lízingbeadó a Lízingbevevő az arcképét és aláírását a személyazonosítás
elvégzése után továbbra is kezelje, valamint a Lízingbevevő személyazonosító okmányairól Lízingbeadó másolatot készítsen,
és azt nyilvántartásában megőrizze.
Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy amennyiben pénzügyi lízing vagy kölcsönigénylése során valótlan adatot közöl, hamis
vagy hamisított okiratot használ, akkor alább felsorolt adatait a Lízingbeadó továbbítja a Központi Hitelinformációs Rendszerbe
(továbbiakban: KHR):
a) név, b) születési név, c) születési idő, hely, d) anyja születési neve e) személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a
személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
szerint alkalmas igazolvány száma, f) lakcím, g) levelezési cím;
a) az igénylés elutasításának időpontja, indoka, b) okirati bizonyítékok, c) perre utaló megjegyzés.
Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy az alább felsorolt adatait Lízingbeadó jogosult a Központi Hitelinformációs Rendszerbe
(továbbiakban: KHR) továbbítani, amennyiben pénzügyi lízingszerződésben szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly
módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában
érvényes legkisebb összegű minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven
napon keresztül fennállt:
a) név, b) születési név, c) születési idő, hely, d) anyja születési neve e) személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a
személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
szerint alkalmas igazolvány száma, f) lakcím, g) levelezési cím;
a) a szerződés típusa és azonosítója (száma), b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, c) a
szerződés összege és devizaneme, d) az adatátadás alapjául szolgáló feltételek bekövetkezésének időpontja, e) az adatátadás
alapjául szolgáló feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, f) a lejárt és meg nem
fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja, g) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő
átruházására, perre utaló megjegyzés.
Ugyanazon személy fent meghatározott szerződésszegését több jogviszony egyidejű fennállása esetén jogviszonyonként különkülön kell figyelembe venni.
KHR a Lízingbeadó által átadott adatokat – a törvényi előírásnak megfelelően – a késedelmes tartozás megszűnésétől számított
öt évig kezeli.
Lízingbevevő tudomásul veszi továbbá, hogy a KHR-be átadott és a KHR által nyilvántartott adatait a referenciaadatszolgáltatók lekérhetik a Hpt. 3. § (1) bekezdésének b)-c) és e)-f) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés
(hitel és pénzkölcsön nyújtására irányuló szerződés, elektronikus pénzzel, valamint készpénz-helyettesítő fizetőeszközzel
kapcsolatos szolgáltatásra irányuló szerződés, kezesség és bankgarancia vállalásra, vagy egyéb bankári kötelezettség vállalásra
irányuló szerződés), a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsde szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek
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szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben meghatározott befektetési hitel nyújtására, valamint a tőkepiacról szóló
2001. évi CXX. törvényben meghatározott értékpapír kölcsönzésre vonatkozó szerződés megkötését megalapozó döntés
meghozatalához, vagy az ügyfelek által a KHR-ben szereplő adatainak milyenségére, illetve az ezen adatokat a KHR-be átadó
referenciaadat-szolgáltatóra vonatkozó tájékoztatási kérelem megadásának céljára.
Amennyiben az Lízingbevevő a fenti adatainak KHR-be történő átadását, azoknak a KHR által történő kezelését sérelmezné,
úgy az átadás és/vagy kezelés ellen kifogást emelhet és kérheti adatainak helyesbítését vagy törlését.
A kifogást benyújthatja a Lízingbeadóhoz vagy a KHR-hez. A benyújtott kifogást a Lízingbeadó, illetve a KHR a kifogás
kézhezvételétől számított 15 napon belül kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről előterjesztő felet tájékoztatja. A tájékoztatás
kézhezvételét követő 30 napon belül a kifogást előterjesztő a lakóhelye szerint illetékes helyi bíróságon keresetet indíthat
adatainak átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából.
Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingbeadó adatait az 1996. évi CXII. törvény mindenkori hatályos rendelkezései
szerint banktitokként kezeli és a személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglalt előírásoknak
megfelelően biztosítja a vele szerződő Felek személyes adatok védelméhez fűződő jogait.
III. DEVIZA ALAPÚ KÖLCSÖN IGÉNYBEVÉTELÉBŐL EREDŐ KOCKÁZATOK
Tudomásunk van arról, hogy
a) a deviza alapú kölcsön alatt olyan finanszírozás értendő, amelynek összege nem magyar forintban (HUF), hanem
az igényelt devizanemben, például euróban (EUR), vagy svájci frankban (CHF) kerül meghatározásra,
b) a kölcsönt nyújtó UniCredit Leasing Hungary Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (székhely 1016 Budapest, Hegyalja út 713., továbbiakban: UniCredit Leasing) a kölcsönt forintban bocsátja rendelkezésünkre, de tartozásunkat devizában
tartja nyilván, a kölcsön részünkről történő visszafizetése is forintban történik,
c) a deviza alapú kölcsön esetében az UniCredit Leasing a folyósított deviza kölcsön összegét átszámítja forintra,
d) a vételi és az eladási árfolyam közti különbség változatlan árfolyam mellett is emeli a kölcsön költségeit.
UniCredit Leasing az ügyfelekre vonatkozó deviza vételi és eladási árfolyamok mértékének megállapításakor az
UniCredit Bank Hungary Zrt. mindenkor hatályos, magánszemélyekre érvényes árfolyamlistáját veszi alapul,
e) amennyiben a deviza alapú kölcsön devizaneme és a forint közötti árfolyam változik, az hatással lesz mind a
folyósítandó összegek, mind a tőkét és a kamattartozást is magában foglaló törlesztő részletek, valamint egyéb,
devizában nyilvántartott járulékok, költségek nagyságára,
f) abban az esetben, ha a futamidő alatt a forint árfolyama erősödik, úgy kevesebb forintot kell fizetnünk a devizában
nyilvántartott törlesztő részletek ellenértékeként, amennyiben gyengül, úgy fizetési terheink nőnek,
g) a deviza alapú kölcsön kamata a nemzetközi kamatok változása miatt is módosulhat,
h) lehetőségünk van arra, hogy a futamidő alatt az UniCredit Leasing kérelmünkre a még fennálló tőketartozás
összegét magyar forintra konvertálja. Amennyiben a konverzió a vonatkozó és hatályos jogszabályoknak
megfelelően számunkra adófizetési kötelezettséget jelent, akkor ennek esetlegesen felmerülő költségét nekünk
kell viselni,
Elismerjük továbbá, hogy a UniCredit Leasing felhívta a figyelmünket a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete honlapjára
(www.pszaf.hu), amelyen „A fogyasztóknak” menüpont „Válasszon terméket!” rovatában a „Deviza alapú ingatlan fedezetű
hitelek” cím alatt szintén található információ a devizaalapú hitelekkel, azok költségeivel és az alkalmazott árfolyamok
számításával kapcsolatban.
ÜGYFÉLNYILATKOZAT
I. A pénzmosás megelőzéséhez kapcsolódó kötelező ügyfél-átvilágításhoz, valamint a
II.1. A KHR-be történő adatátadásra vonatkozó tájékoztatást tudomásul vettem.
II.2. A jelen tájékoztató II. fejezetében meghatározott adatadáshoz, adatkezeléshez jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok.
Kijelentem, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulásom, az erre vonatkozó akaratnyilvánításom önkéntes, megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlenül, és határozottan kinyilvánítom a személyes adataim kezeléséhez szükséges
beleegyezését.
III. Jelen nyilatkozatunk aláírásával elismerem, hogy Lízingbeadótól a deviza alapú kölcsön igénybevételével összefüggésben
felmerülő kockázatokról – különös tekintettel az árfolyamkockázatokra – a szükséges tájékoztatást megkaptuk és megértettük, a
deviza alapú finanszírozást a fentiek ismeretében is igénybe kívánom venni, annak kockázatait kizárólag én viselem és egyben
kötelezettséget vállalok arra is, hogy a deviza árfolyamok változását a Lízingszerződés hatálya alatt folyamatosan figyelemmel
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kísérem.

IV. KÖZVETELEN MEGKERESÉS MÓDSZERÉVEL TÖRTÉNŐ REKLÁM
Jelen nyilatkozat aláírásával önkéntes és kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseivel összhangban ahhoz, hogy a
Lízingbeadó gazdasági reklámnak minősülő, közvetlenül a Lízingbeadó tevékenységével, szolgáltatásaival, termékeivel,
aktuális kedvezményeivel, valamint a Lízingbeadó révén elérhető lehetőségekkel kapcsolatos ajánlatokkal, tájékoztatással,
reklámmal, információval és egyéb anyagokkal keresse meg telefonon (pl. SMS útján) és/vagy postai, illetve elektronikus
levél útján. Ezen hozzájáruló nyilatkozat a Lízingbeadóhoz intézett és írásban megküldött visszavonásig érvényes.
A közvetlen megkereséshez nem járulok hozzá.

Hely, dátum: ____________________
_________________________
(Lízingbevevő neve)
Lízingbevevő

Tanú neve

Állandó lakcíme

Anyja neve

Személyi ig. száma

Sajátkezű aláírás

I.
II.
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