£ Kölcsönigénylô nyomtatványa

£
£

Társigénylô nyomtatványa
Üzlet neve: µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ
Üzlet kódja: µµµµµµµµµµµµµ
Eladó neve: µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ Eladó telefonszáma: µµµµµµµµµµµµ
Kölcsönigénylô esetén, ha bevonásra kerül a Társigénylô/Társigénylô esetén a Kölcsönigénylô:
Neve: µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ
µ Szül. idô: µµµ év µµµµµµ hó µµ nap
µµµ
Anyja szül./leánykori neve: µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ

OTP Bank Nyrt.

Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön igénylô lap

Igénylô és az igényelt kölcsön további adatai

Igénylô

Kérjük, nyomtatott betûkkel, olvashatóan töltse ki az adatlapot!
µµµ
Neve: µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ Születési/leánykori neve: µµµµµµµµµµµµµµµµµµµ
Anyja szül./leánykori neve: µµµµµµµµµµµµµµ Szül. hely/idô: µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ
Állampolgársága: µµµµµµµµµµµµµµµµµµ Ügyfél neme:
£ Férfi
£ Nô
Szem.azonosító okmány típ.: µµµµµµµµµ Szem. azonosító okmány sz.: µµµµµµµµµµµµ Lakcímkártya száma: µµµµµµµµµ
µ
Lakóhely: µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ Tel. szám: µµµµµµµµµµµµµ
µ
Levelezési cím: µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ Tel. szám: µµµµµµµµµµµµµ
Mióta lakik jelenlegi lakcímén: µµµµ év µµµµµµµ hó E-mail cím: µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ
µ
µµ Mobil tel. szerzôdés típusa: £ Elôfizetéses £ Feltöltôkártyás
£ Céges
Mobil tel. szám: µµµµµµµµµµµµµµµµµ
£ Tulajdonos
£ Bérlô
£ Családtag
£ Egyéb: µµµµµµ
µµµµµµµµµµµ
µµµµµµµ
Milyen jogcímen lakik jelenlegi lakcímén:
Egy háztartásban él a Kölcsönigénylôvel (csak Társigénylô esetén):
£ Igen
£ Nem
£ Élettársi kapcsolat
£ Egyedülálló £ Elvált/elvált bejegyzett élettárs
Családi állapota: £ Házas/bejegyzett élettárs
£ Özvegy/özvegy bejegyzett élettárs
Legmagasabb iskolai végzettsége:
£ Felsôfokú £ Érettségi
£ Szakképesítés
£ 8 általános vagy kevesebb
Ha nem rendelkezik munkahellyel, akkor: £ Tanuló
£ Háztartásbeli £ Nyugdíjas, törzsszáma: µµµµµµµµµµ
µµµµµµµµ £ Egyéb

Munkahelyi adatok (kitöltése csak akkor szükséges, ha a kölcsönigényléshez nincs mellékelve munkáltatói jövedelemigazolás)
Foglalkozása: £ Alkalmazott vezetô £ Szellemi alkalmazott £ Fizikai alkalmazott £ Közalkalmazott, köztisztviselô £ Kkt. vagy Bt. bel- vagy kültagja
£ Más társas vállalkozás tulajdonosa £ Egyéni vállalkozó £ Ôstermelô £ Kistermelô £ Egyszemélyes ügyvédi iroda tulajdonosa
£ Szellemi szabadfoglalkozású £ Családi gazdálkodó £ Egyéni cég £ Egyszemélyes végrehajtó iroda tulajdonosa
£ Kereskedelem
£ Mezôgazdaság
£ Távközlés, informatika
£ Idegenforgalom
Foglalkozási szektor: £ Ipar
£ Közlekedés
£ Egészségügyi £ Oktatás £ Pénzügy, biztosítás £ Államigazgatás
£ Jog
£ Egyéb: µµµµµµµ
µµµµµ
µµµµµµµµ
Munkáltató cégformája: £ Kft. £ Bt. £ Nyrt. £ Zrt. £ Egyéni vállalkozó £ Egyéni cég £ Ôstermelô £ Kistermelô £ Családi gazdálkodó
£ KKt. £ Kht. £ Egyéb gazdálkodó szervezet £ Társasház £ Egyszemélyes ügyvédi iroda £ Egyszemélyes végrehajtó iroda
µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ
£ Non-profit szervezet £ Egyéb: µ
Munkáltató neve: µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ Adószáma: µµµµµµµµµ
µµµµµµµµµµ
Munkáltató székhelye: µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ
µµ Tel. szám: µµµµµµµµµµµµµµµµµµ
µ
Munkavégzés helye: µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ
Jelenlegi munkaviszony kezdete: µµµµµ év µµµµµµµµµ hó
Munkaszerzôdés: £ Határozatlan idejû
£ Határozott idejû µµµµév µµµµµ hó µµ nap Vállalkozás alapításának dátuma* µµµµ év µµµµµ hó
Vezet-e az OTP Banknál vállalkozói bankszámlát?* £ Igen
£ Nem
Ha igen, számlanyitás dátuma* µµµµ év µµµµµ hó
További adatok
Számlavezetô Bank neve: £ OTP Bank Nyrt. £ Más bank, éspedig: µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ £ Nincs
Az OTP Banknál vezetett lakossági bankszámla száma: µµµµµµµµµµµµµ – µµµµµµµµµµµµµ – µµµµµµµµµµµµ
Más banknál vezetett lakossági bankszámla száma:
µµµµµµµµµµµµµ – µµµµµµµµµµµµµ – µµµµµµµµµµµµ
Bankszámlanyitás idôpontja (más hitelintézetnél): µµµµµ év µµµµµµµµ hó Bankkártyaszám: µµµµµµµµµµµµµµµµµµ
µ
Rendelkezik-e betéti kártyával?: £ Igen, bank neve µµµµµµµµµµµµµµµµµµ
µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ £ Nem
Rendelkezik-e hitelkártyával?:
£ Igen, bank neve µµµµµµµµµµµµµµµµµµ
µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ £ Nem
Háztartásban élôk száma: µ fô. Ebbôl eltartottak száma: µ fô. Az OTP bankszámlára érkezô havi rendszeres nettó jövedelme: µµµ
µµµµµµµµ Ft.
Caferetia keretében kapott éves juttatás nettó összege: µµµµµµµµµFt.
Nem OTP bankszámlára érkezô havi rendsz. nettó jövedelme: µµµµµµµµµ Ft.
Nem bankszámlára érkezô havi rendsz. nettó jövedelme:
µµµµµµµµµ Ft.
Háztartás egyéb rendsz. havi nettó bevétele: µµµµµµµµ Ft.
Jövedelmet terhelô levonások: µµµµµµµµµ Ft.
Egyéb (nem OTP-s) fizetett havi kölcsöntörlesztés: µµµµµµµµµµµµµµµ Ft.
Egyéb (nem OTP-s) hiteleinek darabszáma: µµµ db.
Egyéb (nem OTP-s) fennálló összes hiteltartozása (megközelítôleg): µµµµµµµµ Ft.
A kölcsön adatait csak Kölcsönigénylô esetén szükséges kitölteni:

Vásárolni kívánt áru/szolgáltatás

Igényelt kölcsön

1. Megnevezés: µµµµµµµµµµµµµµ Ár: µµµµµµµ Ft
2. Megnevezés: µµµµµµµµµµµµµµ Ár: µµµµµµµ Ft
3. Megnevezés: µµµµµµµµµµµµµµ Ár: µµµµµµµ Ft

Vételár összesen: µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ Ft
Saját erô összege: µµµµµµ Ft Konstrukció: µµµµµµµµµµµ
Kölcsön összege: µµµµµµ Ft Törlesztôrészletek száma: µµµµ
µ db

Kereskedô tölti ki!

Aláírások, nyilatkozatok

Törlesztés módja: ÿ£ OTP számláról
£ Más banknál vezetett számláról
£ Postai csekken
Az esedékes havi törlesztôrészletek megfizetését minden hónap µµ napjára vállalom (1–28. közötti bármelyik nap választható).
Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A 2014. március 15-tôl kötött Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsönök Üzletszabályzata címû üzletszabályzat kiegészítô Adatkezelési tájékoztatójának, illetve a Bank Általános Üzletszabályzatának mellékletét képezô Általános Adatvédelmi Tájékoztató ismeretében tudomásul
vesz(szük)em, hogy az OTP Bank Nyrt. az általam közölt adatokat ellenôrzi, valamint a kölcsön kérelem elbírálása során számítástechnikai eszközökkel végrehajtott, automatizált döntéshozatal keretében jellemzôim értékelését is elvégzi. Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben a jelen igény alapján mégsem jön létre szerzôdés
köztem és a Bank között, a Bank a megadott személyes adatokat a szerzôdéskötés meghiúsulásával kapcsolatos esetleges igényérvényesítés céljából a Polgári Törvénykönyvrôl szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott általános elévülési idô tartamáig megôrzi. Kijelentem, hogy megismertem és megértettem az adatkezelésrôl
szóló tájékoztatót (a továbbiakban: tájékoztató), kijelentem, hogy a választási lehetôségek megjelölésével jelzem, hogy hozzájárulok-e ahhoz, hogy az OTP Bank Nyrt.
a feltüntetett célból kezelhesse az adataimat, kijelentem ,hogy önként járulok hozzá az adataim kezeléséhez. Megértettem, hogy semmilyen hátrány nem érhet azért,
mert nem járulok hozzá az adatkezeléshez. Kijelentem továbbá, hogy az ügyintézô tájékoztatott arról is, hogy az adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhetô a
www.otpbank.hu/adatvedelem honlapon. Hozzájárulok £, nem járulok hozzá £ (a tájékoztató 2.1 pontja szerinti) személyre szabott ajánlatok kidolgozása és ajánlattétel céljából történô adatkezeléshez. Hozzájárulok £, nem járulok hozzá £, nem nyilatkozom arról £, hogy az OTP Bank Nyrt. jelen igénylésem kapcsán a Központi
Hitelinformációs Rendszerben (KHR-ben) szereplô adataimat a hitelbírálat során lekérdezze, és azt a hitelképességem megítélése érdekében felhasználja. Tudomásom
van arról, hogy az OTP Bank Nyrt. jogosult a KHR-ben szereplô, esetleges mulasztással, illetve visszaéléssel kapcsolatos adataim – jelen nyilatkozatomtól független –
lekérdezésére.
A kölcsönigénylés KHR Tájékoztató részében foglaltakat megismertem. Az abban foglaltaknak megfelelôen, amennyiben szerzôdéskötésre kerül sor az OTP Bank Nyrt.vel, a következô nyilatkozatokat teszem: Hozzájárulok £ nem járulok hozzá £ ahhoz, hogy valamennyi (OTP és más banknál kötött) hitelszerzôdésemrôl a KHR-ben
nyilvántartott adatokat a bankok lekérdezhessék. Kérem £, nem kérem £, hogy ennek a hitelszerzôdésnek az adatait a KHR a szerzôdés megszûnését követô, legfeljebb 5 évig kezelje. A KHR részére történô adatátadásról szóló értesítést az alábbi módon kívánom megkapni: Postán £, Elektronikusan az OTPdirekt postaládámba £. Amennyiben a rendelkezés idôpontjában nem rendelkezik OTPdirekt postaládával az értesítések postai úton kerülnek továbbításra.
Büntetôjogi felelôsségem teljes tudatában kijelentem, hogy jelen hitelkérelemben megadott jövedelme(i)m után – tudomásom szerint – a közterhek megfizetésre
kerültek.
Kijelentem, rendelkezem £, nem rendelkezem £, olyan fennálló hitellel, melynek szerzôdéskötési dátuma 2015. 01. 01. utáni és a szerzôdött összeg nem haladja meg
a 300.000 Ft-ot. Az OTP Bank Nyrt.-vel együttmûködési megállapodásban álló kereskedelmi egység kijelenti, hogy a Kölcsönigénylô/Társigénylô adatait és aláírását,
valamint az OTP Bank Nyrt. által rendelkezésre bocsátott Tájékoztatóban közölt, a kölcsönigénylés benyújtásához szükséges dokumentumok adatait összehasonlította
és rendben találta.
Kelt: µµµµµ, µµµ év µµµµ hó µµ nap
µµµµµµµµµµµµµµµ
µµµµµµµµµµµµµµµµµµµ
Kölcsönigénylô/Társigénylô aláírása
Kereskedelmi egység (bélyegzô, aláírás)

Az alábbi dokumentumok bemutatásra kerültek:

£ Személyi/szem. azonosító igazolvány (állandó)
£ adó- vagy TB-kártya, útlevél, jogosítvány,

£ telefonszámla vagy közüzemi számla
£ Lakcímkártya (amennyiben rendelkezik vele)

közalkalmazotti igazolvány

Nyugdíjas

£ Nyugdíjas igazolvány
£ Nyugdíjszelvény vagy bankszámlakivonat

Egyéni vállalkozó

£ Vállalkozói igazolvány
£ NAV jövedelemigazolás

Más bankos törlesztés esetén:

£ utolsó havi számlakivonat
Amennyiben nem rendelkezik 3 hónapja
jövedelem/nyugdíj átutalásos OTP Banknál
vezetett lakossági bankszámlával
£ Munkáltatói jövedelemigazolás

* Kitöltése csak akkor szükséges, ha Ön egyéni vállalkozó, egyéni cég, ôstermelô, kistermelô, családi gazdálkodó, Kkt. tag, Bt. bel- vagy kültag, más társas vállalkozás vagy egyszemélyes ügyvédi/végrehajtó iroda tulajdonosa.

Tájékoztató magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerrôl
Kiadja a Magyar Nemzeti Bank • www.mnb.hu • Közzététel: 2017. október 24. • Hatályos: 2017. november 2. napjától

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Jelen tájékoztatást azért kapja, mivel Ön hitelszerzôdés megkötése elôtt
áll, és a szerzôdéskötést követôen a törvényben1 meghatározott adatai a
Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR) kerülnek.
1. Mi az a KHR?
A KHR egy pénzügyi vállalkozás által kezelt hitelinformációs adatbázis, amely
hozzájárul a hitelt igénylôk hitelképességének felméréséhez.
A fenti célok megvalósítása érdekében a pénzügyi szervezetek adatokat
küldenek a szerzôdés megkötése után a KHR-be, valamint az intézmények az Önnel való szerzôdés megkötése elôtt információkat kérhetnek
a KHR-bôl hitelképességének megállapításához.
A KHR-ben kizárólag a KHR törvényben meghatározott adatok tárolhatók (pl.: adós és adóstárs azonosító adatai, a szerzôdés adatai, a követelések és pénzforgalmi számlák adatait stb.), és az adatok kizárólag a KHR
törvényben meghatározott célokra használhatók fel. Magyarországon
jelenleg az MNB által folyamatosan felügyelt BISZ Zrt. rendelkezik a KHR
mûködtetésére engedéllyel. A KHR-ben rögzített adatok banktitoknak minôsülnek, és ennek megfelelô jogi védelem alatt állnak.
2. Hogyan döntik el a hitelezôk, hogy kaphatok-e kölcsönt?
FONTOS TUDNIA, hogy
• a KHR-be került adatok – a 3.2. pontban felsorolt esetek kivételével – csak az Ön elôzetes hozzájárulásával adhatók át más pénzügyi szervezetnek. Amennyiben nem adja meg hozzájárulását, ennek
tényét is rögzítik a KHR-ben. A hozzájárulása, vagy annak megtagadása az
Ön összes szerzôdésére kiterjed és bármikor módosítható;
• a szerzôdéskötést megelôzôen az intézmény köteles ismertetni Önnel
a KHR-bôl a hitelképességének megállapítása érdekében beszerzett
adatokat, valamint az adatokból a hitelképességére vonatkozóan levonható következtetéseket.
A pénzügyi szervezet csak abban az esetben fog Önnel szerzôdést
kötni, ha Önt – a KHR-ben lévô információra is tekintettel – megfelelô
adósnak ítélte.
3. Milyen adatokat tartalmazhat rólam a KHR?
FONTOS TUDNIA, hogy amikor a pénzügyi szervezet Önrôl adatot ad át a
KHR részére, errôl az átadást követô 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja. Kérésére a tájékoztatás e-mailben is teljesíthetô. E kötelezettség nem
vonatkozik a szerzôdése fennállása alatti rendszeres havi adatátadásra a
fennálló tôketartozásokról.
3.1 Szerzôdéshez kapcsolódó adatátadás
3.1.1 Szerzôdéskötéshez kapcsolódó adatátadás
Ha Ön hitelt vesz fel, illetve egyéb, olyan szolgáltatást vesz igénybe (például
pénzügyi lízingszerzôdést, hallgatói hitelszerzôdést, értékpapír kölcsönzésre
vonatkozó szerzôdést köt), amelyre vonatkozó adatok a törvény alapján a
KHR-ben kezelendôk, az alábbi adattípusok kerülnek a szerzôdéskötést
követôen a KHR-be:
• az Ön azonosító adatai (név, születési név, születési idô és hely, anyja
születési neve, személyi igazolvány szám, vagy egyéb azonosításra alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím)
• a szerzôdésére vonatkozó adatok (a szerzôdés típusa és azonosítója
(száma), a szerzôdés megkötésének, lejártának, megszûnésének idôpontja, az Ön ügyféli minôsége (adós, adóstárs), a szerzôdés összege és
devizaneme, a törlesztés módja, gyakorisága, a szerzôdéses összeg törlesztôrészletének összege és devizaneme).
3.1.2 Szerzôdéshez kapcsolódó adatátadás
A fennálló hitelszerzôdéssel összefüggésben kétféle adatátadás lehetséges:
• rendszeres: havonta fennálló tôketartozásainak összege és pénzneme, a
szerzôdéses összeg törlesztôrészletének összege és devizaneme;
• eseti: elôtörlesztés esetén az elôtörlesztés ténye, ideje, az elôtörlesztett öszszeg és a fennálló tôketartozás összege és pénzneme; a már korábban átadott referenciaadatok módosulása esetén a módosuló referenciaadatok.
Az ebben a pontban felsorolt adatokat a szerzôdés megszûnését követôen
törlik a KHR-bôl. Amennyiben Ön írásban kéri, az adatai a szerzôdés megszûnését követô 5 évig még a KHR-ben maradhatnak. Amennyiben meggondolná magát, e kérését bármikor visszavonhatja, melynek eredményeként a nyilvántartott adatokat törlik.
3.2 Egyes eseményekhez kapcsolódó adatátadás
3.2.1 Hiteltörlesztés elmulasztásának nyilvántartása
Amennyiben szerzôdéses kötelezettségének olyan módon nem tesz eleget,
hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a
1
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késedelembe esés idôpontjában érvényes legkisebb összegû havi
minimálbér összegét és az folyamatosan, 90 napon túl fennáll, a
mulasztás adatai bekerülnek a KHR-be.
FONTOS TUDNIA, hogy ebben az esetben az adatátadás megtörténte elôtt
30 nappal az Önnel szerzôdéses viszonyban lévô pénzügyi szervezetnek
írásbeli figyelmeztetést kell küldenie arról, hogy adatai be fognak kerülni a
KHR-be, ha nem rendezi mulasztását. Amennyiben a tartozás nem kerül
rendezésre, a pénzügyi szervezet átadja az adatokat a KHR-nek, azonban
errôl 5 munkanapon belüli írásbeli tájékoztatási kötelezettség terheli.
A mulasztás adatai – amennyiben a tartozás nem szûnt meg – az átadástól
számított 10 évig maradnak a KHR-ben és ezen idô alatt felhasználhatók a
hitelképesség vizsgálatához, az Ön hozzájárulása nélkül is. A tartozás teljesítése esetén a teljesítéstôl számított 1 évig maradnak az adatok a KHR-ben.
3.2.2 Csalás miatt elutasított hitelkérelmek és kártyavisszaélések nyilvántartása
Bekerül a KHR-be,
• ha valaki a szerzôdéskötés során valótlan adatot ad meg és ez okirattal
bizonyítható, vagy
• hamis okirat használata miatt bíróság jogerôs ítéletében bûncselekmény
elkövetését állapítja meg, továbbá
• akivel szemben a kártyavisszaélés miatt a bíróság jogerôs határozatában
bûncselekmény elkövetését állapítja meg.
A felsorolt esetekben az elutasításra és a csalásra vonatkozó adatok, továbbá
a kártyavisszaéléssel kapcsolatos adatok bekerülnek a KHR-be.
Ezen adatok az adatátadástól számított 5 évig maradnak a KHR-ben, és ezen
idôszak alatt hozzájárulás nélkül is felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához.
4. Hogyan ismerhetem meg a KHR-ben rólam nyilvántartott
adatokat?
Joga van az Önrôl nyilvántartott adatokat megismerni. Bármely KHR-hez
csatlakozott pénzügyi szervezetnél tájékoztatást kérhet arról, hogy
• milyen adatok szerepelnek Önrôl a KHR-ben, illetve melyik intézmény adta
át ezeket,
• ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezekhez az adatokhoz.
A tájékoztatásért költségtérítés és egyéb díj nem számítható fel. A kérelmének eredményérôl szoros törvényi határidôk alapján levélben, vagy
kérése esetén e-mailen kap hivatalos tájékoztatást.
5. Mit tehetek, ha a rólam nyilvántartott adattal problémám van?
Amennyiben úgy gondolja, hogy az Önrôl nyilvántartott adat jogellenesen,
nem megfelelôen került a KHR-be, úgy Ön kérheti annak helyesbítését
vagy törlését. A kifogását az adatot átadó pénzügyi szervezetnek vagy a
BISZ Zrt.-nek nyújthatja be. A kifogás vizsgálatának eredményérôl legkésôbb
7 munkanapon belül, írásban kap tájékoztatást.
Amennyiben a KHR-be adatot szolgáltató pénzügyi szervezet az Ön kifogásának helyt ad, a helyesbítésre vagy törlésre legkésôbb 7 munkanapon belül
kerül sor.
Amennyiben a kifogásáról kapott tájékoztatással nem elégedett, annak kézhezvételétôl számított 30 napon belül a lakóhelye szerint illetékes járásbírósághoz fordulhat. Személyes adataival kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóságot is megkeresheti, illetve fogyasztói beadványt nyújthat be a Magyar Nemzeti Bankhoz, ha megítélése szerint az adatot átadó intézmény nem a fentiekben ismertetett tájékoztatási szabályok
szerint járt el.
6. Hol kaphatok további információt a KHR-rel kapcsolatban?
A KHR-rel kapcsolatos kérdésével forduljon bizalommal bármelyik pénzügyi
szervezethez, vagy a KHR-t kezelô pénzügyi vállalkozáshoz. A témával kapcsolatban további információkat olvashat az MNB honlapján is:
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/hitel-lizing/hitelfelvetel/kozpontihitelinformacios-rendszer.
Hasznos címek:
• A KHR-t kezelô pénzügyi vállalkozás adatai:
BISZ Zrt. (székhely: 1205 Budapest, Mártonffy utca 25–27.,
honlap: www.bisz.hu, telefon: +36 1 421 2505)
• Felügyeleti hatóság:
Magyar Nemzeti Bank (telephely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.,
honlap: www.mnb.hu, telefon: +36 80 203 776)
• Adatvédelmi hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C,
honlap: www.naih.hu, telefon: +36 1 391 1400)

