Munkaviszonnyal kapcsolatos ügyfélnyilatkozatok
ingatlanfedezetű hitelek esetében
I. HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT MUNKAVISZONY ÉS JÖVEDELEMADATOK MUNKÁLTATÓ ÁLTALI
VISSZAELLENŐRZÉSÉHEZ
Alulírott munkavállaló
Név

Születési név

Anyja neve:

Születési hely:

Születési dátum:
év

hónap

nap

jelen nyilatkozattal hozzájárulok ahhoz, hogy a munkáltatóm
Neve:

Cégjegyzékszáma:

Adószáma:

a köztünk fennálló munkaviszonyomra és a jövedelmemre vonatkozó adataimat az OTP Bank Nyrt./OTP Jelzálogbank Zrt./OTP
Lakástakarék Zrt./OTP Ingatlanlízing Zrt. részére (a továbbiakban: Hitelező) telefonon/telefaxon/e-mailen keresztül átadja a
hitelkérelmemhez/egyéb finanszírozási igényemhez rendelkezésre álló adatok valóságtartalmának ellenőrzése céljából.
Tudomásul veszem, hogy a fenti adatokkal kapcsolatos adatkezelést az OTP Jelzálogbank Zrt./OTP Lakástakarék Zrt./OTP
Ingatlanlízing Zrt. által folyósított kölcsönök, illetve nyújtott egyéb finanszírozás esetében ezen Hitelezők az OTP Bank Nyrt., mint
meghatalmazott/megbízott útján végzik. Amennyiben kiszervezés keretében adatátadásra kerül sor, úgy a hitelintézetekről és
pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény előírásának megfelelően a kiszervezett tevékenység körét és a
kiszervezett tevékenység végzőjét a Hitelező (Általános) Üzletszabályzatában/Általános Szerződési Feltételeiben, illetve
vonatkozó üzletszabályzataiban feltünteti.
Kijelentem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos részletes szabályokat a Hitelező (Általános) Üzletszabályzatában/Általános
Szerződési Feltételeiben, az általam igénybe vett finanszírozási konstrukcióra vonatkozó üzletszabályzatban, valamint ezek
mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztatókban megismertem.
Negatív hitelbírálat esetén az adatokat a Hitelező az igénylés benyújtásától a kölcsönigény, illetve egyéb finanszírozásra
vonatkozó igény elutasítását követő ötödik év végéig tartja nyilván. Tudomásul veszem, hogy adatkezeléssel kapcsolatos
jogaimra – ideértve a jogorvoslati lehetőséget is – az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet/GDPR) rendelkezései az irányadóak.
Kijelentem, hogy a jelen pont szerinti hozzájárulásom önkéntes, egyúttal tudomásul veszem, hogy a munkáltatói munkaviszony
és a jövedelemadatok ellenőrzésének elmaradása a hitelkérelmem/egyéb finanszírozás nyújtására vonatkozó kérelmem
elutasítását vonja maga után.
Amennyiben a munkáltatói munkaviszonyomat és a jövedelmi adataimat jövedelemigazoló dokumentum benyújtásával igazolom
a Hitelező felé, abban az esetben tudomásul veszem, hogy valótlan tartalmú jövedelemigazolás benyújtása hamis magánokirat
felhasználásának vétségét (lásd Btk. 345§) valósítja meg!
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II. EGYÉB NYILATKOZAT
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:
nem állok felmondás vagy próbaidő alatt, továbbá
nem vagyok fizetés nélküli szabadságon (ide nem értve GYED-n, GYES-n vagy GYÁS-n lévőt).
Az I. és II. pontban tett nyilatkozatokat a hitelkérelem elválaszthatatlan mellékleteként az OTP Bank Nyrt.-nek nyújtom be.
Kelt:
év

hónap

nap

Ügyfél aláírása
Tanúk:
Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Cím:

Cím:
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