TITOKTARTÁS ALÓLI FELMENTÉS ÉS EGYÉB JOGNYILATKOZATOK
Alulírott
Cégnév / Név: ...........................................................................................................................................
Székhelye / lakcíme: ................................................................................................................................
Cégjegyzékszám / nyilvántartásba vételi száma / magánszemély esetén adószáma:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Vállalkozói igazolvány száma: ………………………………………………………………………………………………………………
(a továbbiakban: Ügyfél vagy Megbízó)
1.

a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.)
161. § (1) bekezdés a) pontja alapján a jelen nyilatkozat aláírásával kifejezett hozzájárulásunkat és
felhatalmazásunkat adom ahhoz, hogy a
Cégnév, képviselő / Név: ..................................................................................................................
Telefon:………………………………………………………………………. Email: ………………………………….@....................
Székhelye / lakcíme: .........................................................................................................................
Cégjegyzékszám / nyilvántartásba vételi száma:
..........................................................................................................................................................
Statisztikai szám: ………………………………………………………………………………………………………………
továbbá
Cégnév, képviselő / Név: ..................................................................................................................
Telefon:………………………………………………………………………. Email: ………………………………….@....................
Székhelye / lakcíme: .........................................................................................................................
Cégjegyzékszám / nyilvántartásba vételi száma :
..........................................................................................................................................................
Statisztikai száma: ………………………………………………………………………………………………………………
(a továbbiakban mindegyik: Megbízott)
a BG Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól (székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 6.,
cégjegyzékszáma: 01-10-047028, továbbiakban: Hitelező) a bankszámlá(i)nkra / hitelnyilvántartási
számlá(i)nkra és gazdálkodásunkra vonatkozó bármely információt beszerezhessen, egyúttal a fenti pénzügyi
intézményt a titoktartási kötelezettség alól a fenti személyekkel szemben feloldjuk.
A fentiek szerint átadható tények, adatok, megoldások, információk és dokumentumok körébe - különösen,
de nem kizárólag - az alábbiak tartoznak:
(i)

bankszámlá(i)nkra / hitelnyilvántartási számlá(i)nkra, azok megnyitásától jelen nyilatkozat
kézhezvételének időpontjáig tartó időszakra vonatkozóan a bankszámlá(i)nk / hitelnyilvántartási
számlá(i)nk egyenlegére, forgalmára, a bankszámlá(i)nk / hitelnyilvántartási számlá(i)nk vonatkozásában
sorban álló tételekre, illetve fedezethiány miatt nem teljesített tételekre vonatkozó bármely adatot
kiszolgáltassanak;

(ii)

2.

a Hitelező rendelkezésére álló valamennyi titoktartási kötelezettség alá tartozó, így kifejezetten de nem
kizárólagosan a személyünkre, adatainkra, vagyoni helyzetünkre, üzleti tevékenységünkre,
gazdálkodásunkra, tulajdonosi, üzleti kapcsolatainkra, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett
számláink egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseinkre vonatkozó
tény, információ, megoldás, adat, és dokumentum.

a jelen nyilatkozatommal kérem, és egyben hozzájárulok, hogy - minden további adatvédelmi rendelkezés
illetve korlátozás nélkül – a Hitelező a
…………………………………………………………………… számú
Kölcsönszerződésemmel kapcsolatosan minden levelezést, felém irányuló kommunikációt a következő email címekre küldve,elektronikus levélben tegyen meg:
……………………………@…………………………..………………;

………………………………………@……………………………………..

Kelt, ...........…………............., 20..................……………….
Ügyfél aláírásommal kijelentem, hogy a BG Finance Zrt. mellékelt Adatvédelmi tájékoztatóját megismertem, és az
abban foglaltakat elfogadom:

.......................................................
Ügyfél aláírása
Előttünk, mint tanúk előtt:
1. Név: ...............................................

2.

Név: ...........................................

Aláírás: ...........................................

Aláírás: .......................................

Cím: ...............................................

Cím: ...........................................

Szig.szám: .......................................

Szig.szám: ..................................

Megbízott aláírásommal kijelentem, hogy a BG Finance Zrt. mellékelt Adatvédelmi tájékoztatóját megismertem, és az
abban foglaltakat elfogadom:

Kelt, ...........…………............., 20..................……………….
.......................................................
Megbízott
Előttünk, mint tanúk előtt:
1. Név: ...............................................

2.

Név: ...........................................

Aláírás: ...........................................

Aláírás: .......................................

Cím: ...............................................

Cím: ...........................................

Szig.szám: .......................................

Szig.szám: ..................................

