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NYILATKOZAT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁS KÖZVETÍTÉSÉRE
(kötelezően csatolandó minden egyes, a Takarékbank Zrt. részére Értékesítő által átadott ügyleti kérelemhez)
A nyilatkozat három példányban készül, egy az Ügyfelet, egy az Értékesítőt, egy a Fiókot illet meg.

I.

Értékesítő nyilatkozata

(1) A Takarékbank Zrt (székhelye: 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9.; cégjegyzékszáma: 01-10-140275;
adószáma:
14479917-4-44),
mint
Megbízó
(a
továbbiakban
Takarékbank)
és
a(z)
…………………………………………………………………..
(cégnév)
(székhely:……………………………..…………………………………………….;
mint
megbízott
között
pénzügyi
szolgáltatás közvetítése tárgyában létrejött Megbízási Szerződés alapján, alulírott,
Értékesítő neve (nyomtatott betűkkel!):
Értékesítő törzsszáma:

-

-

a Takarékbank képviseletében, mint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény
(Hpt.) szerinti
☐Függő*

☐Többes*

ügynök Értékesítőjeként járok el.
(2) Fent nevezett Értékesítő elismerem, hogy a mai napon, a jelen Nyilatkozatot aláíró Ügyféltől, az alább megjelölt
termék(ek)re vonatkozó kölcsönkérelme(ke)t, illetve szolgáltatás igénylő adatlapokat, a terméket kínáló Takarékbank,
………………………………………………………………………………….(Fiók címe) történő továbbítás céljából átvettem.
Termék
☐Lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitelek -Típus/megnevezés:………………………………………………
☐Állami támogatás– Típus/megnevezés: CSOK
☐Személyi kölcsön – Típus/megnevezés:..……………………………………………...…………………....................
☐Takarék Babaváró Hitel
(3) Nyilatkozom, hogy
a/ a közvetített termék(ek)re előírt tájékoztatókat, az Ügyfél részére átadtam,
b/ minden szükséges és jogszabályban a közvetítési tevékenységgel és a közvetített termékkel kapcsolatos –
különösen a Hpt-ben, a pénzügyi szolgáltatást közvetítő előzetes tájékoztatási kötelezettségeinek általános
szabályairól szóló 53/2016. (XII. 21.) NGM rendeletben, a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII.
törvényben (Fnyht.), a fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról szóló 56/2014.
(XII. 31.) NGM rendeletben foglalt - tájékoztatási kötelezettségemnek Ügyféllel szemben eleget tettem, az előírt
tájékoztatást megadtam.
c/ személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást megadtam.
Értékesítő aláírása:

*

Megfelelő kiválasztandó.
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II. Ügyfél nyilatkozata
Név (nyomtatott betűkkel):

Anyja születési neve:

Születési hely, idő:
(1) Felhatalmazom jelen nyilatkozat 1. pontjában meghatározott Értékesítőt, hogy a fent hivatkozott igényem érvényesítése érdekében
a Takarékbanknál kérelmemet benyújtsa. Tudomásul veszem, hogy a jelen hozzájárulásomtól függetlenül adategyeztetés és
szerződés megkötése céljából a Takarékbank I(2) pont szerinti fiókot kell keresnem.
(2) Ezúton nyilatkozom, hogy a https://www.takarekbank.hu/takarekbank-adatkezeles# honlapon elérhető „Adatkezelési tájékoztató
(aktív termékcsoport, pl. hitelezés, állami támogatások a babaváró hitel kivételével)” és/vagy „Adatkezelési tájékoztató (babaváró
hitel) 2021.02.22.”dokumentum tartalmának megismerésére lehetőségem volt, annak tartalmát megértettem és tudomásul veszem,
hogy a jelen nyilatkozatban, illetőleg a kapcsolódó jogügylet(ek)kel kapcsolatban megadott személyes adataimat az Értékesítő
továbbítja a Takarékbank részére.
(3) Aláírásommal elismerem, hogy az Értékesítő a jelen nyilatkozat aláírását megelőzően teljes körű tájékoztatást adott a Takarékbank
fenti igényemmel érintett tagjáról, az Értékesítő titoktartási kötelezettségéről, a panaszügyek intézésének lehetőségéről és módjáról,
valamint az igényelt termék jellemzőiről a vonatkozó terméktájékoztató, üzletszabályzat, hirdetmény illetve nyomtatványok alapján.
(4) Aláírásommal igazolom, hogy jelen 2 oldalas Nyilatkozat egy példányát saját kezűleg átvettem, annak tartalmát megismertem és
tudomásul vettem.
(5) Nyilatkozom, hogy nem minősülök a Takarék Csoport bármely tagjának foglalkoztatásában álló munkavállalónak.*

Kelt:
Ügyfél aláírása:

Termékigénylés fiókban történő leadása esetén fióki ügyintéző tölti ki:
☐A kölcsönkérelem, illetve szolgáltatás igénylő adatlapok az Értékesítőtől hiánytalanul kerültek átvételre.
☐A termékigénylési dokumentumok fióki átvételkor az Értékesítővel egyeztetett, az elbíráláshoz szükséges
hiánypótlások:

Terméktípus
☐Lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitelek - Típus/megnevezés:………………………………………………………..
☐Állami támogatás- Típus/megnevezés: CSOK
☐Személyi kölcsön – Típus/megnevezés: ………………………………………………...………………….....................................
☐Takarék Babaváró Hitel

Nyilatkozom, hogy az ügylet fiókban történő leadásánál az átvételi elismervény egy másolati példányát átvettem.

Átvevő fiók

Ügyintéző neve

Ügyintéző aláírása

Átvétel dátuma

Értékesítő aláírása

*Takarék

Csoport: az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt (továbbiakban: MTB Zrt), a Takarékbank Zrt., a Takarék Jelzálogbank Nyrt.
(továbbiakban: JZB), valamint az MTB Zrt. olyan közvetlen és közvetett befektetései együttesen, amelyeket az MNB az MTB Zrt.-vel összevont alapú
felügyelet alá tartozó társaságoknak tekint.
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