Nyilatkozat hiteligény előszűréséhez
Hiteligénylő neve
Hiteligénylő székhelye
Hiteligénylő adószáma /
adóazonosító jele
Hiteligénylő e-mail címe
1. A Hiteligénylő tudomásul veszi, hogy a Magyar-Mikrohitelező Zrt. (továbbiakban: „Társaság”)
jogosult ellenőrizni, hogy a Hiteligénylő megfelel-e a Társaság hatályos szabályzataiban előírt
feltételeknek, illetve azt, hogy nem állnak-e fenn kizáró okok vele szemben.
2. A Hiteligénylő tudomásul veszi továbbá, hogy a hitel igénybevételének fentieken túli feltétele,
hogy az illetékes döntéshozó fórum a Társaság hatályos szabályzataiban foglalt előírásai, valamint
saját megítélése szerint a felajánlott biztosítékok és a Hiteligénylő pénzügyi, vagyoni helyzete
alapján a Hiteligénylőt hitelképesnek ítélje. Az előszűrés pozitív eredménye nem garancia a
finanszírozásra, a minősítés során a Társaság bármikor dönthet az elutasításról.
3. A Hiteligénylő hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság egyéb adatbázisokból (különös tekintettel a KHR
adatbázisban történő ellenőrzésre) további információkat szerezhessen róla, illetve kapcsolt
vállalkozásairól a hiteligény felmerülésekor és a hitel fennállása alatt is.
4. A Hiteligénylő hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a hiteligényléskor illetve a hitel fennállása alatt
kezelje adatait.
5. A Hiteligénylő felhatalmazza a Társaságot, hogy a hiteligénylés folyamán tudomására jutott,
illetve a hitelügylethez kapcsolódó banktitkot – ideértve valamennyi adatot (személyes adatot is)
– a Társaság szerződött partnerei (refinanszírozó partnernek, biztosítók, értékbecslők, közjegyzők,
ügyvédek, stb.) számára átadja.
6. A Hiteligénylő büntetőjogi felelőssége teljes tudatában kijelenti és igazolja, hogy az előszűrés
tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot nem szolgáltatott, vagy
ilyen nyilatkozatot nem tett (a minden kétséget kizáróan adminisztrációs hibának minősülő esetek
kivételével), továbbá tudomásul veszi, hogy amennyiben a benyújtott anyagok valótlan adatokat
tartalmaznak, a Társaság a hitelkérelmet elutasítja.
7. A Hiteligénylő kifejezetten hozzájárul / nem járul hozzá (megfelelőt kérjük aláhúzni) ahhoz, hogy
a Társaság a termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban a Hiteligénylő által megadott e-mail
címre elektronikus hírlevelet küldjön. A Hiteligénylő továbbá tudomásul veszi, hogy amennyiben
a későbbiekben nem kíván elektronikus hírlevelet kapni, úgy a jelen hozzájáruló nyilatkozatát
bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja a számára elküldött
hírlevélben megjelölt linkre kattintással és/vagy a Társaság részére küldött postai küldeménnyel.
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