BG Finance Zrt. egységes szerkezetű nyilatkozat folyósított ügyletekre
Kezes magánszemély számára

NYILATKOZAT
Alulírott,
Név:

……………………………………………

Lakóhely:

……………………………………………………………………………………….

Szül. hely, idő:

……………………………………………

Anyja neve:

……………………………………………

a BG Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 6.,
cégjegyzékszám:
01-10-047028)
(a
továbbiakban
BG
Finance)
társaságnál
………………………….
szerződésszámon
nyilvántartott
kölcsönszerződés/lízingszerződés
módosítása és kezesként való bevonásom érdekében miután a BG Finance felhívta a
figyelmemet a szerződési feltételek aláírás előtti alapos áttanulmányozására és a Magyar
Nemzeti Bank www.mnb.hu weboldalon keresztül elérhető fogyasztóvédelmi honlapjára, mely
honlapon tájékoztatók, termékleírások és az egyes termékek összehasonlítását segítő
alkalmazások érhetőek el, valamint elegendő időt és felvilágosítást nyújtott döntésem
meghozatalához, - a kockázatok, kötelezettségek és egyéb kitételek ismeretében, azok
megfontolt mérlegelését követően – az alábbi nyilatkozatot teszem:
1. A jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a BG Finance az általam

megadott személyes adataimat az Adatkezelési tájékoztatójában meghatározott
célból és jogalap szerint, - azaz az adós szerződésének teljesítéséhez, a
szerződésmódosítás 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. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam a jelen nyilatkozatban megadott email címre a

szerződésmódosításhoz kapcsolódó értesítéseket, illetve információkat - minden
további adatvédelmi rendelkezés illetve korlátozás nélkül - elektronikus formában
közölje. A jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok, ahhoz hogy a BG Finance a
szerződésmódosítással
kapcsolatosan
minden
levelezést,
felém
irányuló
kommunikációt a következő e-mail címre elküldött elektronikus levélben tegyen meg.
Az email címe(i)m: …………………………………………………..
Fenti pontban foglaltakat elfogadom: □

Fenti pontban foglaltakat nem fogadom el: □

3. Tudomásul veszem, hogy a BG Finance a banktitokként kezelt információkról csak

személyes felhatalmazásom alapján, illetve a
meghatározott esetekben szolgáltat ki információt.
Fenti pontban foglaltakat elfogadom: □

vonatkozó

jogszabályokban

Fenti pontban foglaltakat nem fogadom el: □
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4. Felhatalmazom a BG Finance-t, hogy az általam közölt adatok, továbbá az általam

benyújtott dokumentumok valódiságát bármely hatóságnál, természetes vagy jogi
személynél ellenőrizze. Egyúttal az illetékes hatóságokat, természetes és jogi
személyeket (hitelintézet(ek)et és gazdálkodó szervezet(ek)et) jelen nyilatkozattal a
titoktartási kötelezettség alól a BG Finance-szel szemben felmentem.
Fenti pontban foglaltakat elfogadom: □

Fenti pontban foglaltakat nem fogadom el: □

5. Felhatalmazom továbbá a BG Finance-t, hogy a szerződésmódosítás 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 - az AVGHA (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) részére; b) 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 kísérem. 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. Hozzájárulok, 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 biztosítom a szükséges információt és segítséget.
Fenti pontban foglaltakat elfogadom: □

Fenti pontban foglaltakat nem fogadom el: □
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6. Kijelentem, hogy az általam szolgáltatott minden adat megfelel a valóságnak és jelen

nyilatkozat aláírásával felhatalmazom az BG Finance-t arra, hogy az adatokat
ellenőrizze, az ellenőrzés elvégzése érdekében hozzájárulok személyi okmányaim
lemásolásához.
Fenti pontban foglaltakat elfogadom: □

Fenti pontban foglaltakat nem fogadom el: □

7. Kijelentem, hogy vagyonommal szemben sem hatósági végrehajtási eljárás, sem

egyéb igény érvényesítése nincs folyamatban, és tudomásom szerint a közeljövőben
sem várható; nem állok cselekvőképességet korlátozó, vagy kizáró gondnokság
hatálya alatt; és a kérelemben és mellékleteiben foglalt valamennyi információ és
adat a valóságnak megfelel, továbbá a szolgáltatott információkon kívül semmi olyan,
az bírálás szempontjából lényeges körülmény, vagy adat nem került elhallgatásra,
melyek befolyásolhatják a kérelemben foglaltakat, illetve az abból levonható
következtetéseket.
Fenti pontban foglaltakat elfogadom: □

Fenti pontban foglaltakat nem fogadom el: □

8. Felhatalmazom továbbá a BG Finance-t arra, hogy az adóssal szemben fennálló

tartozás maradéktalan rendezéséig a hitel/lízing ügyletemben érintett fedezeti
ingatlan(ok)/lízingtárgy vagyonbiztosítása tekintetében - amennyiben a fedezeti
ingatlan(ok)/lízingtárgyak biztosítéknyújtója vagyok - a biztosító társaság(ok)nál, ill.
biztosítást közvetítő vállalkozás(ok)nál megkötött biztosítással kapcsolatos fizetési
információkról felvilágosítást kérjen, illetve fizetési késedelem vagy a szerződés
felmondása, egyéb okból történő megszűnése esetén – akár harmadik fél
bevonásával - a fenti információk és az adatai felhasználásával intézkedjen a
vagyonbiztosítás rendezéséről.
Fenti pontban foglaltakat elfogadom: □

Fenti pontban foglaltakat nem fogadom el: □

9. Tudomásul veszem, hogy a kölcsönök törlesztő részleteit és kamatait garantálni nem

lehet, ekképpen - BG Finance-től vagy annak alkalmazottjától semmilyen garanciát,
vagy arra utaló ígéretet nem kaptam. Kijelentem továbbá, hogy a hitelek
kockázatával, illetve az adós nem teljesítése esetén az általunk felajánlott biztosítékot
érintő jogkövetkezményekkel a BG Finance-től függetlenül is tisztában vagyok, és a
BG Finance bármilyen befolyása vagy ráhatása nélkül, önálló elhatározásomból kötök
a BG Finance-szel hitelügyletet illetve annak biztosítékául biztosítéki szerződéseket.
Fenti pontban foglaltakat elfogadom: □

Fenti pontban foglaltakat nem fogadom el: □

10. Felhatalmazom a BG Finance-t az alábbiak ellenőrzésére:

- Készfizető kezes esetében: meg nem fizetett adó-, vám-, nyugdíj- és
egészségbiztosítási járulék, önkormányzati adó-illeték- illetve egyéb köztartozásom
nem áll fenn.
- Vagyonommal szemben sem hatósági végrehajtási eljárás, sem egyéb igény
érvényesítése nincs folyamatban, és a közeljövőben sem várható.
- Nem állok cselekvőképességet korlátozó, kizáró gondnokság hatálya alatt és a fenti
tartalmú kölcsönkérelemben és mellékleteiben foglalt valamennyi információ és adat
a valóságnak megfelel,
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- továbbá a szolgáltatott információkon kívül semmi olyan, a hitelbírálat szempontjából
lényeges körülmény, vagy adat nem került elhallgatásra, melyek befolyásolhatják a
biztosítéki szerződésben foglaltakat, illetve az abból levonható következtetéseket.
Fenti pontban foglaltakat elfogadom: □

Fenti pontban foglaltakat nem fogadom el: □

11. Kijelentem, hogy a hiteligénylő által a BG Finance-től kért kölcsönre/lízingszolgáltatásra

vonatkozó, általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzatot és a BG
Finance Adatkezelési tájékoztatójának tartalmát megismertem. Tudomásul veszem,
hogy amennyiben a BG Finance-szel kölcsön/lízingszerződést/biztosítéki szerződést
kötök, úgy a mindenkor hatályos Üzletszabályzatban foglalt feltételek a szerződés
részévé válnak.
Fenti pontban foglaltakat elfogadom: □

Fenti pontban foglaltakat nem fogadom el: □

Kelt: Budapest, …………………………………….
………………….……………..……………
Ügyfél
Előttünk, mint tanúk előtt:
Aláírás:
Név:
Cím:

Aláírás:
Név:
Cím:

Közvetítő részéről:
A jelen kérelemben rögzített személyi adatok az Ügyfelek által bemutatott személyi azonosító
okmányokban foglaltakkal megegyeznek.
Dátum: Budapest, ………………………………
Aláírás: ………………………………..……………

BG Finance Zrt. részéről:
Dátum: Budapest, ………………………………
Aláírás: ……………………………………..………
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