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NYILATKOZAT 

A GOODDEAL AGENCY TANÁCSADÓ KFT. RÉSZÉRE ÁTADOTT ADATOK ÉS 

DOKUMENTUMOK FELHASZNÁLÁSÁHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSRÓL 

Alulírott 

Családi és 

utónév: 

 Szül. helye, 

ideje: 

 

Születési családi és 

utónév: 

 Adóazonosító 

jel: 

 

Anyja szül. neve:  Szig. sz.:  

Lakcíme:  Lakcím 

azonosító sz.: 

 

Cégnév:  Székhely:  

Cégjegyzékszám: Cg. Adószám:  

Képviseli:    

elismerem, hogy az alábbiakban feltüntetett helyen és időben a 

a GoodDeal Agency Pénzügyi Tanácsadó Kft. (Cgj.sz: 01-09-914253, Adószám: 14665169-1-43, 

Székhely: 1117 Budapest Sopron út 40., Telephely: 1111 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 16. I/2. 

www.gdagency.hu) Közvetítővel megkötött megbízási szerződés alapján az alábbi dokumentumokat 

átadtam a Közvetítőnek: 

Okmány / dokumentum / irat Megjegyzés Eredeti Másolat 
Személyi igazolvány    

Lakcím kártya    

Adóigazolvány    

Bankszámla kivonatok    

Közüzemi számla    

Közüzemi feladóvevény    

Egyenlegközlő igazolás    

Jövedelem igazolás    

NAV igazolás     

Ingatlan tulajdoni lap    

Ingatlan alaprajz    

Ingatlan bérleti szerződés    

Ingatlan korábbi értékbecslés    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy  

 az általam átadott adatok és az Azonosítási adatlapban valamint a hitel/kölcsön/lízing kérelemben 

és mellékleteiben feltüntetett valamennyi információ és adat megfelel a valóságnak; 

 teljeskörű információt nyújtottam, a szolgáltatott információkon kívül semmilyen, a 

hitel/kölcsön/lízing kérelem elbírálása szempontjából lényeges körülmény, tény vagy adat nem 

került elhallgatásra, mely a hitel/kölcsön/lízing kérelem elbírálását vagy az abból levonható 

következtetéseket befolyásolhatja, vagy arra lényeges hatással lehet; 



Megbízási szerződés - 3.sz. melléklet 

 

2 
 

 az adataimat és a dokumentumokat saját elhatározásomból, önként bocsátottam a Közvetítő 

rendelkezésére; 

 a Közvetítőtől a Megbízási szerződés megkötését megelőzően közérthető és pontos tájékoztatást 

kaptam a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének igénybevételére vonatkozóan; 

 a Közvetítő általános szerződési feltételeit tartalmazó Üzletszabályzatot, az MNB Tájékoztatóját a 

túlzott eladósodás kockázatairól és az MNB Tájékoztatóját magánszemélyek részére a Központi 

Hitelinformációs rendszerről, a Megbízási szerződést a szerződéskötést megelőzően átvettem, 

elolvastam, megértettem és az abban foglaltakat tudomásul veszem; 

 a Közvetítővel kötött megbízási szerződést és annak mellékleteit elolvastam, az abban foglaltakat 

megértettem és tudomásul veszem és a szerződést és mellékleteit átvettem; 

 nem állok cselekvőképtelenséget korlátozó vagy kizáró gondnokság hatálya alatt. 

Alulírott tudomásul veszem, hogy 

 az azonosítás során megadott adatokban bekövetkezett változást köteles vagyok a 

tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül a Közvetítőnek haladéktalanul bejelenteni; 

 a hitel/kölcsön/lízing igénylése esetén a hitelező(k) hitelintézet/pénzügyi vállalkozás a 

hitel/kölcsön/lízing összegét és részletes feltételeit az Azonosítási adatlapban megadott 

kölcsönigényben meghatározottak szerint állapítja(ák) meg, a kölcsönigényben meghatározott 

összeget a hitel/kölcsön/lízing felső határaként kezeli(k); 

 a kölcsönkérelem elutasítása esetén a személyes adataimat tartalmazó dokumentumokat az 

elutasítás kézhezvételétől számított 8 napon belül személyesen visszakérhetem a 

hitelintézet/pénzügyi vállalkozás ügyfélforgalom részére nyitvaálló üzlethelyiségében; 

 a kölcsönkérelem elutasítása esetén a személyes adataimat tartalmazó dokumentumokat az 

elutasítás kézhezvételétől számított 8 napon túl a hitelintézet/pénzügyi vállalkozás megsemmisíti, 

kivéve, ha hozzájárulásomat adtam ahhoz, hogy azokat köztelen üzletszerzési céllal, a vonatkozó 

jogszabályokban foglalt adatvédelmi és adatkezelési céllal tárolja, kezelje és felhasználja; 

 a kölcsönkérelem benyújtása, a hitelintézettel/pénzügyi vállalkozással folytatott kommunikáció 

nem keletkeztet kötelezettséget a hitel/kölcsön/lízingszerződés hitelintézet/pénzügyi vállalkozás 

általi cégszerű aláírását megelőzően. 

Alulírott hozzájárulok, hogy 

 a Pmt. szerinti ügyfél átvilágítás során bemutatott okiratokról a Közvetítő másolatot 

készítsen és adataimat és az átadott dokumentumokat a Megbízási szerződés teljesítése céljából 

kezelje és felhasználja; 

 a Közvetítő az általam átadott adatokat és dokumentumokat a Pmt. szerinti, más szolgáltató 

által végzett ügyfél-átvilágításhoz, a hitelbírálat és a hitel/kölcsön/lízingszerződés megkötése 

céljából az ajánlattevő hitelintézetnek/pénzügyi vállalkozásnak átadja, részükre az általam 

átadott adatokról és dokumentumokról a szükséges és elégséges mértékben tájékoztatást 

nyújtson, továbbá az ajánlattevő hitelintézet/pénzügyi vállalkozás az adataimat a hitelbírálat, a 

hitel/kölcsön/lízing nyújtás és a szerződés teljesítése céljából nyilvántartsa és kezelje; 

 a Közvetítő a megbízási szerződés teljesítése és az ajánlattevő hitelintézet/pénzügyi vállalkozás a 

hitelbírálat és a szerződéskötés céljából az általam közölt adatok valódiságát, továbbá az általam 

közölt adatokat, benyújtott és bemutatott okmányokat, arcképemet és/vagy aláírásomat a 

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala nyilvántartásában 

ellenőrizze; 

 a hitelbírálat és a hitel/kölcsön/lízingszerződés megkötése céljából az ajánlattevő 

hitelintézet/pénzügyi vállalkozás, mint A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi 

CXXII tv.-ben meghatározott referenciaadat-szolgáltató az adatszolgáltatót megkeresse és a 

közölt adatok megerősítését kérje, abban az esetben is, ha az ellenőrzés alá vont információ a 

banktitok körébe tartozik. 

Kelt, _________________________________________________ 

 

 

Ügyfél aláírása: ________________________________________ 


