A CIB LÍZING ZRT. ÉS A CIB BANKCSOPORT TAGJAINAK JOGI ÉS ADATKEZELÉSI
TÁJÉKOZTATÁSA
Jogi tájékoztatás
Az indikatív ajánlatban, illetve kalkulációban foglalt adatok tájékoztató jellegűek, az indikatív ajánlat
célja kizárólag a figyelem felkeltése, továbbá nem minősül a CIB Lízing Zrt. részéről
kötelezettségvállalásnak, ajánlattételnek, adó-, illetve számviteli tanácsadásnak. A finanszírozási
szerződés tartalmi elemeinek meghatározására (ügylettípus, kezdő befizetés, futamidő, stb.), majd
ajánlatadásra és a finanszírozási szerződés megkötésére minden esetben csak pozitív hitelbírálatot
követően kerülhet sor.
A hitelbírálat során a CIB Lízing Zrt. felméri a releváns pénzügyi adatokat és ez alapján
meghatározza a finanszírozási ügylet feltételeit és elvárt biztosítékait (esetlegesen kezesség,
inkasszó, visszavásárlói garancia, ingatlanfedezet, stb.), ezt követően – pozitív hitelbírálat esetén kerülhet sor az ajánlatadásra a finanszírozási szerződés megkötésére. A finanszírozásra vonatkozó
általános szerződési feltételeket a „CIB Lízing Zrt. Általános Szerződési Feltételeket Tartalmazó
Üzletszabályzata (a továbbiakban: ÁSZF) elnevezésű okirat, a vonatkozó díjtételeket, költségeket, a
Hirdetmények tartalmazzák, melyek megtalálhatóak a www.cib.hu/lizing_csoport/index honlapon
kondíciók, hirdetmények menüpont alatt.
Fogyasztónak minősülő ügyfelek esetén mind az ajánlaton, mind a finanszírozási szerződésben
feltüntetésre kerül a teljes hiteldíj mutató (THM). Az indikatív ajánlaton feltüntetett THM tájékoztató
jellegű, kiszámítása a forint fizetések alapján, a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról
és közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Kormányrendelet szerint, az aktuális feltétek és a hatályos
jogszabályok figyelembevételével történt. A THM mutató mértéke változó kamatozás esetén nem
tükrözi a kamatkockázatot.
Általános adatkezelési tájékoztatás
A CIB Lízing Zrt., mint nyilvántartásba vételre kötelezett pénzügyi szervezet adatkezeléseit a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu) nyilvántartásba vette. Az egyes
adatkezelések nyilvántartási számait CIB Lízing Zrt. http://www.cib.hu/jogi_nyilatkozat/lizing/index
címen elérhető nyilvános Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának 1. számú melléklete
tartalmazza.
Az indikatív ajánlat során megadott email cím, illetve telefonszám kezelése kapcsolatfelvétel, illetve
az előzetes ajánlatról szóló tájékoztatáshoz elengedhetetlenül szükséges, ezért azok nem, vagy
hiányos megadása a kapcsolatfelvétel akadályát képezik.
A CIB Lízing Zrt. a megadott adatokat az indikatív ajánlat készítése, az előzetes ajánlatról szóló
tájékoztatás, illetve – az érintett erre vonatkozó külön hozzájárulása esetén – közvetlen üzletszerzési
és marketingcélú tájékoztatóknak a megadott elérhetőségekre történő küldése, illetve a CIB
Bankcsoport tagjai részére közvetlen üzletszerzési és marketing célból történő átadása érdekében
kezeli.
Az indikatív ajánlat készítése során teljesített adatszolgáltatás természetes személyek esetében
minden esetben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint önkéntes hozzájáruláson alapul. A CIB Lízing Zrt. a
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban
meghatározottak szerint, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, és az adatokat
törli, amennyiben adatkezelés célja megszűnt. Az érintett természetes személy a fenti előzetes
tájékoztatást, illetve az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat rendelkezéseit tudomásul veszi és
a személyes adatainak a Társaság rendelkezésére bocsátásával kifejezetten elfogadja.
A személyes adatai kezeléséről a magánszemély bármikor jogosult tájékoztatást kérni, továbbá
jogosult kérni az adatok helyesbítését, törlését vagy zárolását, jogosult tiltakozni személyes adatainak
kezelése ellen, valamint a személyes adatokhoz fűződő jogainak az adatkezelő általi megsértése
esetén bírósághoz, személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem bekövetkezése esetén
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A CIB Lízing Zrt. és a CIB Bankcsoport felhatalmazása marketing anyagok küldésére
Amennyiben a természetes személy kiválasztja a „Megkereshetnek további termékekkel és
szolgáltatásokkal kapcsolatos ajánlatokkal” opciót, úgy ez a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.) 6. § (1) szerinti előzetes és
egyértelmű hozzájárulásnak minősül ahhoz, hogy a CIB Lízing Zrt. , valamint a CIB Bankcsoport
tagjai a természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével a
megadott elérthetőségekre üzletszerzési és marketingcélú tájékoztatókat küldjenek. A CIB
Bankcsoport tagjainak felsorolását a CIB Lízing Zrt. Általános Szerződési Feltételeket tartalmazó
Üzletszabályzatai részét képező Hirdetmények tartalmazzák, amelyek megtalálhatóak a www.cib.hu
honlapon. Az előzőekben említett hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül,
ingyenesen – a CIB Bankcsoport bármelyik vagy mindegyik tagja tekintetében - visszavonható a 1027
Budapest, Medve u. 4-14. címre postai úton küldött levéllel vagy elektronikusan a cib@cib.hu email
címre küldött levéllel. Ebben az esetben reklám a Grtv. 6: § (1) bekezdésben meghatározott módon a
továbbiakban nem közölhető.

