Kitöltés előtt szíveskedjen elolvasni a túloldalon található tájékoztatót!

BIZALMAS!

Saját Hiteljelentés kérelem
- természetes személy számára –

I. Kérelem

(Az alábbi adatokat nyomtatott nagybetűvel, olvashatóan, a személyazonosító igazolványban szereplő adatok alapján
szíveskedjen kitölteni!)

Alulírott ……………………………..……………………….., mint Kérelmező Saját Hiteljelentést kérek a
Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) rólam tárolt referenciaadatok megismerése érdekében.

Születéskori (leánykori) név: .......................................................................................................
Születési dátum:

____

év

__

hónap

__

nap

Születési hely: ..................................................................................
Anyja neve: ....................................................................................
Személyazon. ig. szám: ............................................ Tel. szám: ..................................................
II. Saját Hiteljelentés kézbesítésének módja: (Az alábbi kézbesítési módok közül csak egy választható!)
elektronikus úton
postai úton

 Kérelmező e-mail címe: …………………………………….…………………….

 Kérelmező levelezési címe: ……….…….………………………………………………..

Kelt: …………………………, _ _ _ _ év _ _ hónap _ _ nap

…..………………………………
(Kérelmező aláírása)

III. Tanúk
A Kérelmező adatainak hitelesítése miatt, két tanú adatainak megadását és a tanúk aláírását kérjük feltűntetni!

1. Tanú

2. Tanú

Neve: ..........................................................

Neve: .................................................................

Címe: ..........................................................

Címe: .................................................................

Személyazon. ig. száma: ............................

Személyazon. ig. száma: ...................................

........................................................
(Tanú aláírása)

..........................................................
(Tanú aláírása)

Tájékoztató a kérelem kitöltésével kapcsolatban
• A nyomtatvány kitöltését a Kérelmező személyazonosító igazolványa alapján szükséges elvégezni.
•A Kérelmező adatainak valódiságát igazolandó, kérjük két tanú nevét, lakcímét és személyazonosító igazolvány
számát megadni, valamint a tanúk sajátkezű aláírása szükséges.
• A kérelmet kizárólag postai úton vagy személyesen lehet benyújtani az alábbi címen:
1205. Budapest Mártonffy utca 25-27.
• Elektronikus úton vagy fax formájában megküldött kérelmeket a BISZ Zrt. Üzletszabályzata értelmében,
nem áll módunkban elfogadni.
• Amennyiben a Kérelmező a kérelmében megadja elektronikus levelezési címét, abban az esetben a Saját
Hiteljelentést elektronikus úton szolgáltatjuk ki, az általa megadott e-mail címre.
A BISZ Zrt. az elkészített Saját Hiteljelentést elektronikus (pdf.) nyomtatvány formájában, tömörített, jelszavazott és
elektronikus módon aláírt formátumban küldi meg. A kérelem jelszavának képzési metodikájáról az e-mail
üzenetben adunk tájékoztatást. A BISZ Zrt. a postafiók 2. személy által történő használatából, a jelszó illetéktelen
felhasználásából eredő bármiféle kellemetlenségért felelősséget nem vállal. Az előbbiekre hivatkozással kérjük a
kézbesítési címként megadott postafiók fokozott figyelemmel történő kezelését.
Ezúton is felhívjuk a figyelmet az Internet hálózat használatának kockázataira. Elektronikus úton történő kézbesítés
esetén, a BISZ Zrt. a Kérelmező által megadott kézbesítési e-mail cím helyességét nem vizsgálja. Helytelen vagy
hibásan megadott e-mail címekből eredő kézbesítési sikertelenségért a BISZ Zrt. felelősséget nem vállal. A BISZ
Zrt. kizár minden felelősséget, amely a csatolmány megnyitásából, illetve a számítógépén futó programmal való
összeegyeztethetetlenségből, bármilyen internetes vírus vagy egyéb internetes fenyegetések károkozó képessége
miatt következik be.
• Hibásan megadott e-mail címből eredő kézbesítési sikertelenség esetén a Saját Hiteljelentés postai úton kerül
megküldésre a Kérelmező által megadott postacímre.
• Amennyiben a Saját Hiteljelentést postai úton kívánja megkapni, kérjük az e-mail cím mezőt ne töltse ki.
• A postai úton - kézbesítési bizonylattal - megküldött Saját Hiteljelentés sikertelen kézbesítése esetén, (Kérelmező
nem vette át) Társaságunk a visszaérkezést követően a Saját Hiteljelentést megsemmisíti. Megsemmisítést követően
a Kérelmező újabb kérelem benyújtásával juthat hozzá Saját Hiteljelentéséhez.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a BISZ Zrt. csak a megfelelően kitöltött kérelem esetében szolgáltatja ki a Saját
Hiteljelentést, ezért kérjük a nyomtatvány fokozott figyelemmel történő kitöltését!

