Általános Üzletszabályzat a 2014. március 15-től megkötött szerződésekre
04. sz. almelléklete: a központi hitelinformációs rendszerről

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL
A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ
ADATSZOLGÁLTATÁS
A hitelképesség differenciáltabb megítélése, és ezáltal a hitelezés szélesebb körű
lehetővé tétele, valamint a referenciaadat-szolgáltatók biztonságosabb működése, a
hitelezési kockázat csökkentésének elősegítése céljából a jelen mellékletben
meghatározott referenciaadatok a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR))
továbbításra kerülnek a jelen mellékletben meghatározott esetekben. Az OTP Bank
Nyrt. a referenciaadatokat a KHR, mint zárt rendszerű adatbázis kezelésére
felhatalmazott pénzügyi vállalkozás, a Bankközi Informatika Szolgáltató Zrt. (székhely:
1205 Budapest, Mártonffy u. 25-27.; nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék
Cégbírósága Cg. 01-10-042513 cégjegyzékszámon; honlap: http://www.bisz.hu;
továbbiakban: BISZ Zrt.) részére adja át azzal, hogy ezen referenciaadatokat a BISZ
Zrt. a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvénynek (a
továbbiakban: KHR tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően
kezelje.

FOGALMAK
a) nyilvántartott személy: valamennyi olyan természetes személy, illetve vállalkozás,
akinek, vagy amelynek referenciaadatait a BISZ Zrt. kezeli;
b) befektetési hitel: a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról,
valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Bszt.) 4. § (2) bekezdés 7. pontja szerinti hitel;
c) pénzügyi szolgáltatás: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló
2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 3. § (1) bekezdés b)-c) és f)-g)
pontjában foglalt tevékenységek, ideértve a biztosítókról és a biztosítási
tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 3. § (1) bekezdés 29. pontja és 5. § (6)
bekezdés d) pontja szerinti jelzáloghitelezést és a közraktárakról szóló 1996. évi
XLVIII. törvény 28. §-a szerinti kölcsönnyújtást is;
d) értékpapír-kölcsönzés: a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a
továbbiakban: Tpt.) 5. § (1) bekezdés 44. pontjában foglalt tevékenység;
e) referenciaadat: bármely olyan adat, ideértve a nyilvántartott személy
személyazonosító adatait is, amelyet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás törvény
alapján kezelhet
f) referenciaadat-szolgáltató:
1. a pénzügyi szolgáltatások legalább egyikét végző pénzügyi intézmény,
pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, biztosító,
közraktár
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2. a Diákhitel Központ Zrt.,
3. a befektetési hitelt nyújtó hitelintézet, befektetési vállalkozás,
4. az értékpapír-kölcsönzést végző befektetési vállalkozás, befektetési alap,
befektetési alapkezelő, elszámolóházi tevékenységet végző szervezet,
önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár, pénzügyi
intézmény, központi értéktár és biztosító, valamint
5. a határon átnyúló szolgáltatást végző, az Európai Unió másik
tagállamában székhellyel rendelkező hitelező, ha a KHR-hez csatlakozott.
g) vállalkozás: a gazdasági társaság, fióktelep, az európai részvénytársaság, a
szövetkezet, az európai szövetkezet, az európai gazdasági egyesülés, a
lakásszövetkezet és az egyéni vállalkozó, ide nem értve a referenciaadatszolgáltatót.

I. A KHR TV. SZERINTI ADATÁTADÁS
1. Az OTP Bank Nyrt. a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés (ezek:,
o hitel és pénzkölcsön nyújtása;
o pénzügyi lízing;
o olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú
utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás
nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak;
o kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség
vállalása),
a befektetési hitel nyújtására vonatkozó szerződés, valamint az értékpapírkölcsönzésre vonatkozó szerződés, továbbá a jogszabályban meghatározott hallgatói
hitelszerződés (a továbbiakban együtt: az adatszolgáltatás tárgyát képező
szerződés) megkötését követően haladéktalanul írásban átadja a KHR részére a
természetes személyeknek, illetve vállalkozásoknak a II/4.1 és II/4.2 a)-d) és k)
valamint III/4.1. és III/4.2 a)-d) és l) pontokban meghatározott referenciaadatait.
2. A referenciaadatok KHR-be történő átadását megelőzően az OTP Bank Nyrt.
beszerzi az ügyfél írásbeli nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e az adatai
KHR-bõl történő, más referenciaadat-szolgáltató általi – a KHR tv-ben meghatározott
esetben történő – átvételéhez. Ezt a hozzájárulást a természetes személy ügyfél - az
adatok KHR-ben történő nyilvántartásának időtartama alatt - bármikor megadhatja.
Nem szükséges az ügyfél hozzájárulása a II./1.,2., 3. pontok, valamint III./1.,2 pontok
alapján kezelt adatok átvételéhez. Ha az ügyfél nem járul hozzá adatai KHR-ből
történő átvételéhez, úgy a KHR a II./4.1 pont és a II./4.2 a)-d) alpontjai, valamint a
II./4.5 pontja szerinti adatokat tartalmazza.
3. A természetes személy ügyfél I./2 pont szerinti írásbeli nyilatkozata vonatkozik
a természetes személy ügyfél valamennyi adatszolgáltatás tárgyát képező
szerződésére. Ha az ügyfél adatszolgáltatás tárgyát képező szerződései
vonatkozásában az I/2. pont szerinti írásbeli nyilatkozata tartalmán a
későbbiekben változtat, és írásbeli hozzájárulását visszavonja vagy megadja, úgy
minden esetben a természetes személy időben legkésőbb keletkezett írásbeli
nyilatkozata lesz irányadó minden adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésére.
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II. Természetes személyek
1. Az OTP Bank Nyrt. a BISZ Zrt. részére írásban átadja a természetes személynek a

törvényben meghatározott adatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képező
szerződés megkötésének kezdeményezése során
a) valótlan adatot közöl és ez okirattal bizonyítható, illetve
b) hamis vagy hamisított okirat használata miatt a bíróság jogerős
határozatában a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető
Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi
IV. törvény)) 274-277. §-ában vagy a Büntető Törvénykönyvről szóló
2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 342., 343., 345. és 346. §-ában
meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg.
2. Az OTP Bank Nyrt. a BISZ Zrt. részére írásban átadja annak a természetes

személynek a törvényben meghatározott adatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát
képező 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 havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó
késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt.
Ugyanazon személy szerződésszegését több jogviszony egyidejű fennállása
esetén jogviszonyonként külön-külön kell figyelembe venni.
3. Az OTP Bank Nyrt. a BISZ Zrt. részére írásban átadja annak a természetes

személynek a törvényben meghatározott adatait, akivel szemben a készpénzhelyettesítő fizetési eszköz használata miatt a bíróság jogerős határozatában a
2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 313/C. §-ában vagy a Btk.
374. § (5) bekezdésében és 393. §-ában meghatározott bűncselekmény
elkövetését állapítja meg.
4. A KHR tv. szerint átadható, természetes személyekkel kapcsolatos adatok

(referenciaadatok) köre:
4.1 Azonosító adatok (a II/1., 2. és 3. pontban foglaltak alapján adhatók át):
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
h) elektronikus levelezési cím..
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4.2. Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: (a II/2. pontban
foglaltak alapján adhatók át):
a) a szerződés típusa és azonosítója (száma),
b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja,
c) ügyféli minőség (adós, adóstárs),
d) a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és
gyakorisága,
e) a II/1. pontban meghatározott feltételek bekövetkezésének időpontja,
f) a II/1. pontban meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg
nem fizetett tartozás összege,
g) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja,
h) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre
utaló megjegyzés
i) előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló
tőketartozás összege, pénzneme,
j) fennálló tőketartozás összege és pénzneme.
k) a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme.
4.3. Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai (a II/1. pontban
foglaltak alapján adhatók át):
a) az igénylés elutasításának időpontja, indoka,
b) okirati bizonyítékok,
c) jogerős bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése, a
határozat rendelkező részének tartalma.
4.4 A készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatával kapcsolatos adatok
(a II/3. pontban foglaltak alapján adhatók át):
a) a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz típusa és azonosítója (száma),
b) a letiltás időpontja,
c) a letiltott készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel végrehajtott műveletek
időpontja, száma, összege,
d) a jogosulatlan felhasználások száma,
e) az okozott kár összege,
f) a bírósági határozat jogerőre emelkedésének időpontja,
g) perre utaló megjegyzés.
4.5 A hozzájárulás megtagadásával kapcsolatos adatok
a) a nyilatkozat kelte (hely, dátum),
b) a referenciaadat-szolgáltató azonosító adatai,
c) az ügyfél azonosító adatai,
d) a hozzájárulás megtagadására utaló megjegyzés.
5. A BISZ Zrt. az I/1. pont szerint kapott adatokat a szerződéses jogviszony

megszűnését követően – a 7. pontban foglalt kivétellel egy munkanapon belül
véglegesen és vissza nem állítható módon törli.
6. A BISZ Zrt. a KHR természetes személyekre vonatkozó azonosító adatait –

amennyiben azok a II/2. pont alapján kerülnek átadásra - a késedelmes tartozás
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teljesítése esetén, a késedelmes tartozás teljesítésétől számított egy év elteltével
haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli.
7. Az

OTP Bank Nyrt. az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződések
megkötésével egyidejűleg a szerződést kötő természetes személyt írásban
tájékoztatja arról a lehetőségről, hogy adatait a BISZ Zrt. a nyilvántartott
természetes személy kérésére a szerződéses jogviszony megszűnését
követően is kezelheti. A nyilvántartott természetes személy a szerződés
megkötésekor vagy a szerződés fennállása során - az OTP Bank Nyrt. útján írásban kérheti a BISZ Zrt-től, hogy adatait a BISZ Zrt. a szerződéses
jogviszony megszűnését követő legfeljebb öt évig kezelje. A jogviszony
megszűnését követő adatkezeléshez való hozzájárulás a szerződéses
jogviszony megszűnéséig az OTP Bank Nyrt. útján, azt követően a BISZ Zrt-nél
közvetlenül, írásban bármikor visszavonható.

III. Vállalkozások
1. Az OTP Bank Nyrt. a BISZ Zrt. részére írásban átadja annak a vállalkozásnak a
III/4.1 és III/4.2 pontok szerinti referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát
képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz
eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása több mint harminc napon
keresztül fennállt.
2. Az OTP Bank Nyrt. a BISZ Zrt. részére átadja annak a vállalkozásnak a III/4.1 és
III/4.4 pontok szerinti referenciaadatait, amely készpénz-helyettesítő fizetési
eszköz elfogadására irányuló szerződésben vállalt kötelezettségét megszegte,
és emiatt a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló
szerződését a referenciaadat-szolgáltató felmondta vagy felfüggesztette.
3. Az OTP Bank Nyrt. a BISZ Zrt részére átadja annak a vállalkozásnak a melléklet
III/4.1 és III/4.3 pontok szerinti referenciaadatait, amelynek fizetési számlájával
szemben - fedezethiány miatt harminc napot meghaladó időszak alatt,
megszakítás nélkül egymillió forintnál nagyobb összegű sorba állított
követelést tartanak nyilván.
4. A KHR tv szerint átadható, vállalkozásokkal kapcsolatos adatok (referenciaadatok)
köre:
4.1. azonosító adatok:
a) cégnév, név,
b) székhely,
c) cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám,
d) adószám.
4.2. Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai:
a) a szerződés típusa és azonosítója (száma),
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b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja,
c) a szerződés megszűnésének módja,
d) a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és
gyakorisága
e) a III/1. pontban meghatározott feltételek bekövetkezésének időpontja
f) a III/1. pontban meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló
lejárt és meg nem fizetett tartozás összege
g) a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és
összege,
h) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja,
i) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására,
perre utaló megjegyzés
j) előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló
tőketartozás összege, valamint pénzneme,
k) fennálló tőketartozás összege és pénzneme.
l) a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme.
4.3. Azon pénzforgalmi számlákkal kapcsolatos adatok, amelyeken sorba állított
követeléseket tartottak nyilván:
a) a pénzforgalmi számla vezetésére vonatkozó szerződés azonosítója
(száma),
b) sorba állított követelések összege és devizaneme,
c) a követelések sorba állításának kezdő és megszűnési időpontja,
d) perre utaló megjegyzés,
4.4. A készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződésre
vonatkozó adatok:
a)
a
szerződés
megkötésének,
lejáratának,
megszűnésének,
felfüggesztésének időpontja,
b) perre utaló megjegyzés

IV. A BISZ ZRT. ADATKEZELÉSE
1.

A BISZ Zrt. felelős a referenciaadat-szolgáltatók által átadott referenciaadatok
teljes körű és naprakész nyilvántartásáért, az adatbázis teljességéért és
folyamatos fenntartásáért.

2.

A KHR adatkezelése automatizált módon történik. A referenciaadat-szolgáltatók
által megküldött az azonos természetes személyekre vonatkozó referenciaadatok
a KHR-ben a referenciaadat-szolgáltató általi adatátvétel céljából
összekapcsolhatók.

3.

A BISZ Zrt. a KHR-be történő adattovábbítás céljából kizárólag a referenciaadatszolgáltató által átadott referenciaadatot veheti át, és a KHR-ből kizárólag az általa
kezelt referenciaadatot adhatja át a referenciaadat-szolgáltatónak. Az adatkérési
igényben megjelölt nyilvántartott személyre vonatkozó referenciaadaton kívül a
KHR-ből a referenciaadat-szolgáltató részére egyéb adat nem adható át. A KHR9/6

ből a Diákhitel Központ Zrt. részére az ügyféltájékoztatási célú adatátadáson kívül
– referenciaadat nem adható át.
4.

Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés megkötését megelőzően a
referenciaadat-szolgáltató a BISZ Zrt.-től átveszi:
a)

b)

c)

természetes személy ügyfél esetében - ha az I/2. pont szerinti írásbeli
nyilatkozatában ahhoz hozzájárult - a II/4.1-II/4.4 pontjai szerinti
referenciaadatokat
természetes személy ügyfél esetében - ha az I/2. pont szerinti írásbeli
nyilatkozatában nem járult hozzá adatai lekérdezéséhez - a II/4.5 pontja
szerinti, továbbá a II/1., 2., 3. pontokban foglaltak alapján a KHR-ben
nyilvántartott referenciaadatokat
vállalkozások esetén a III/-4.1.–4 pontjai szerinti referenciaadatokat.

5.

A BISZ Zrt. nyilvántartja a referenciaadatot továbbító referenciaadat-szolgáltató
nevét, székhelyét, telephelyét, fióktelepét és a kapcsolattartásra jogosult személy
nevét.

6.

Az egymás között történő adatátadás tényéről, időpontjáról és az átadott adatok
köréről mind a BISZ Zrt.-nek, mind az OTP Bank Nyrt.-nek nyilvántartást kell
vezetnie. E nyilvántartást a referenciaadatok nyilvántartására vonatkozó időpontig
kell kezelni..

7.

A BISZ Zrt. a számára átadott referenciaadatokat az alább meghatározott
időponttól számított öt évig kezeli. Az öt év letelte után, a BISZ Zrt. a
referenciaadatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli.

A határidő számításának kezdete:
a)
b)
c)
d)
e)

8.

a II/2. pont szerinti esetben, ha a tartozás nem szűnt meg, a II/2. pont szerinti
adatátadás időpontjától számított ötödik év vége,
a III/1. pont szerinti esetben, ha a tartozás nem szűnt meg, a III/1. pont
szerinti adatátadás időpontjától számított ötödik év vége
az adat átadásának időpontja a II/1., II/3., III/2. pontok szerinti esetben
a követelések sorba állításának megszűnési időpontja a III/3. pont
szerinti esetben,
a vállalkozásnak a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződése
megszűnésének időpontja

A BISZ Zrt. haladéktalanul és véglegesen törli a referenciaadatot, ha a
referenciaadat szolgáltató nem állapítható meg, vagy ha tudomására jut, hogy a
referenciaadat jogellenesen került a KHR-be.

9. Az OTP Bank Nyrt. által átadott referenciaadatokat a BISZ Zrt. további
referenciaadat-szolgáltatónak (hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások, befektetési
vállalkozások, stb.) adhatja át a jogszabályban meghatározott azon célból, hogy
ezen referenciaadat-szolgáltató a nyilvántartottal kötendő meghatározott pénzügyi
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szolgáltatásra, befektetési hitelre, értékpapír-kölcsönzésre irányuló szerződés
megkötése előtt megalapozott döntést hozhasson vagy a nyilvántartott által
kezdeményezett tájékoztatást megadhassa. Az OTP Bank Nyrt. ugyanígy más
referenciaadat-szolgáltató által átadott adatot igényelhet a KHR-ből befektetési
hitel nyújtására, illetőleg értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó szerződés megkötése
előtt.

V. AZ ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÁSA, JOGORVOSLAT
1.

Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés előkészítése során az OTP
Bank Nyrt. a természetes személy Ügyfelei részére írásbeli tájékoztatást köteles
adni a KHR-re irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, a nyilvántartott
személyt megillető jogokról, arról, hogy a KHR által kezelt adatokat csak a KHR
törvényben meghatározott célra lehet felhasználni, valamint arról, hogy adatai a
KHR tv-ben meghatározott esetekben átadásra kerülnek, valamint átadásra
kerülhetnek.

2.

Az OTP Bank Nyrt. átadja természetes személy Ügyfelei részére a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete által a honlapján megjelentetett
mintatájékoztatót.

3.

A II/2. pont szerinti adatátadás tervezett végrehajtását harminc nappal
megelőzően az OTP Bank Nyrt írásban tájékoztatja a természetes személy
Ügyfelét arról, hogy referenciaadatai bekerülnek a KHR-be, ha nem tesz eleget a
szerződésben foglalt kötelezettségének.

4.

A természetes személy a szerződés megkötésekor aláírásával igazolja,
hogy a részére az 1. pont alapján nyújtott tájékoztatást tudomásul vette.

5.

Az OTP Bank Nyrt. a vállalkozások részére – az adatátadás céljának, az
átadandó adatok körének, valamint annak a megjelölésével, hogy a KHR-be
történt adatátadást követően a referenciaadatokat a BISZ Zrt. a KHR tv-ben
meghatározott célból további referenciaadat-szolgáltatók részére is átadhatja – a
szerződés megkötését megelőzően írásbeli tájékoztatást ad arról, hogy a III/1.,
III/2. illetve a III/3. pontban meghatározott esetben referenciaadataik bekerülnek
a KHR-be.

6.

Az OTP Bank Nyrt. valamennyi, a KHR törvény szerinti, BISZ Zrt. részére történő
adatátadást követően legfeljebb öt munkanapon belül írásban tájékoztatja az
Ügyfelét (mind a természetes személyt, mind a vállalkozást) az adatátadás
megtörténtéről.

7.

Bármely referenciaadat-szolgáltatónál bárki jogosult tájékoztatást kérni arról,
hogy milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely referenciaadatszolgáltató adta át. A KHR-ben nyilvántartott saját adatait, valamint az arról szóló
információt, hogy ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezen adatokhoz, a
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nyilvántartott személy korlátozás nélkül megismerheti, ezért költségtérítés és
egyéb díj nem számolható fel.
8.

Az Ügyfél kifogást emelhet referenciaadatainak a BISZ Zrt. részére történt
átadása, azoknak a BISZ Zrt. által történő kezelése ellen, és kérheti a
referenciaadat-helyesbítését, illetve törlését. A kifogást írásban a BISZ Zrt.-hez
vagy ahhoz a referenciaadat-szolgáltatóhoz nyújthatja be, amelyik a kifogásolt
adatot a KHR-be továbbította.

9.

A referenciaadat-szolgáltató, illetőleg a BISZ Zrt. köteles a kifogást annak
kézhezvételét követő öt munkanapon belül kivizsgálni, és a vizsgálat
eredményéről az Ügyfelet írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat
formájában haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálat lezárását követő két
munkanapon belül tájékoztatni.

10.

Az Ügyfél referenciaadatainak jogellenes átadása és kezelése miatt, illetőleg
azok helyesbítése vagy törlése céljából a referenciaadat-szolgáltató és a
BISZ Zrt. ellen keresetet indíthat. A keresetlevelet a 9. pontban
meghatározott tájékoztató kézhezvételét követő harminc napon belül az
Ügyfél lakóhelye szerint illetékes járásbírósághoz kell benyújtani vagy
ajánlott küldeményként postára adni. E határidő elmulasztása miatt
igazolásnak van helye.

11.

Az Ügyfelet a keresetindítási jog akkor is megilleti, ha a referenciaadatszolgáltató, illetve a BISZ Zrt. a KHR tv-ben meghatározott tájékoztatási
kötelezettségének nem tett eleget. A keresetlevél benyújtására nyitva álló
határidőt ez esetben a tájékoztatási kötelezettségre megállapított határidő
leteltétől kell számítani.

OTP Bank Nyrt.
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