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Kérelem és titoktartási nyilatkozat  

elhunyt ügyfél közeli hozzátartozója részére 

 

Alulírott, 

Név:  ........................................................................................................................................................................................... 

Születési név:  ...................................................................................................................................................................... 

Születési hely és idő:  ...................................................................................................................................................... 

Anyja neve:  ...........................................................................................................................................................................  

Lakcím:  .................................................................................................................................................................................... 

Azonosító okmány típusa és száma:  .................................................................................................................. 

Telefonszám:  ........................................................................................................ (a továbbiakban: Nyilatkozó)  

ezúton kérem a  Raiffeisen Bank Zrt-t (a továbbiakban: Bank), hogy a hitelintézetekről és 

pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 164. § y) pontja alapján 

nyújtson tájékoztatást a néhai  

Név:  ........................................................................................................................................................................................... 

Születési név:  ...................................................................................................................................................................... 

Születési hely és idő:  ...................................................................................................................................................... 

Anyja neve:  ...........................................................................................................................................................................  

Lakcím:  .................................................................................................................................................................................... 

által 

……………………...........................................................................................................................................................számon 

felvett és még vissza nem fizetett ………………………………………………………………………… termékhez 

kapcsolódóan: 

☐ a fennálló tartozás összegéről és összetételéről; 

☐ az ezt alátámasztó adatokról az elhalálozás napjáig teljesített befizetéseket 

tartalmazó, a tartozásra vonatkozó számszaki kimutatásról 

☐ mekkora az esedékes havi törlesztőrészlet összege; 

☐ melyik az a számlaszám, amelyre a törlesztőrészletet fizetni kell, és hogy 

☐ mennyi a hátralévő futamidő.  

 

Tudomásul veszem, hogy a Bank a fentiekben kért adatokat a hagyatéki eljárás jogerős 

lezárásáról történő tudomásszerzés napjáig biztosítja számomra, mint néhai ügyfele 

alábbiak szerinti közeli hozzátartozója számára.  

 

Ezúton nyilatkozom arról, hogy a fentebb nevezett néhai  ………………………………………………… -nak a(z) 

☐ házastársa   

☐ élettársa  

☐ egyeneságbeli rokona (szülő, nagyszülő, gyerek, unoka, stb)  

☐ örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermeke 

☐ örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülője 

☐ testvére   

vagyok.  
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Közeli hozzátartozói minőségem igazolására az alábbi dokumentum(oka)t1 mutatom be a 

Bank számára: ................................................................................................................................................................... 

 

Az információkkal való visszaélés elkerülése érdekében, a fenti együttműködésünk keretein 

belül kötelezettséget vállalok az alábbiakra: 

(a) bizalmasan kezelem, ilyenként megtartom és megóvom minden a Banktól közvetett 

vagy közvetlen módon megszerzett információt; 

(b) ezen információt kizárólag a tárgyalások alapján a Bankkal kötött szerződés(ek)ben 

rögzített célok és feladatok teljesítése érdekében használom fel; 

(c) ezen információ bármely más felhasználása vagy harmadik személynek való 

eljuttatása kizárólagosan a Bank előzetes, írásos beleegyezésével lehetséges. 

 

Fenti titoktartási kötelezettség:  

a) tartalma alapján a Bank által rendelkezésemre bocsátott információ (i) harmadik 

személyek részére nem tehető hozzáférhetővé, (ii) nem használható fel sem a Bankkal 

kötött szerződés(ek)ben meghatározott céltól eltérő célra, sem általánosan a 

gazdasági tevékenységem során, illetve harmadik személy céljaira, (iii) ugyanolyan 

gondossággal megőrzendő és megóvandó, mint az általam kezelt saját üzleti titok, (iv) 

a bank- és adótitok a vonatkozó jogszabályokban (Hpt., Art.) foglaltak szerint 

kezelendő; 

b) kiterjed valamennyi általam foglalkoztatott tisztviselőre és alkalmazottra; 

c) harmadik személyként, a hozzám  kapcsolódó vagy azokkal társult valamennyi 

társaság és vállalkozás tekintetében, valamint tanácsadóim, meghatalmazottjaim és 

bármely egyéb teljesítési segédeim tekintetében; 

d) nem vonatkozik az alábbi információkra: 

(da) amely közismert a nyilvánosságra kerülésének időpontjában; 

(db) amelyet már ismertem a nyilvánosságra kerüléskor vagy amely harmadik 

személytől jogszerűen jutott a tudomásomra anélkül, hogy az a harmadik személy 

titoktartásra kötelezte volna engem; 

(dc) amelynek közzétételét jogszabályok, jogi eljárások, illetve bármely felügyeleti 

vagy kormányzati hatóság szabályai kötelezővé teszik; mely esetben erről 

azonnal értesítem a Bankot; 

e) a Bank és köztem lévő kapcsolat megszüntetésétől függetlenül hatályban marad a 

rendelkezésre bocsátás időpontját követő öt éves időszakban. 

 

Egyebekben kötelezettséget vállalok arra, hogy a Bank írásos kérésének megfelelően az 

írásos vagy más módon rögzített információt - ide értve az eredeti adathordozót és annak 

valamennyi másolatát is - haladéktalanul visszajuttatom, illetve igazolhatóan 

megsemmisítem. 

 
1 Közeli hozzátartozói státusz igazolására szolgáló dokumentumok 

- Házastárs: személyazonosító igazolvány és házassági anyakönyvi kivonat 

- Élettárs: személyazonosító igazolvány és közjegyző előtt tett élettársi nyilatkozat, vagy ennek hiányában 

néhai ügyfelünk Banknál nyilvántartott lakcímével megegyező címre szóló lakcím kártya 

- Egyeneságbeli rokon: személyazonosító igazolvány  

- Örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermeke: személyazonosító igazolvány 

- Örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülője: személyazonosító igazolvány 

- Testvére: személyazonosító igazolvány 
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Kijelentem, hogy az információ átadása, külön szerződés(ek) megkötése nélkül (i) nem jár 

együtt tulajdoni, használati jogok vagy más vagyoni értékű jogosultságok, illetve követelések 

átruházásával, és (ii) nem jelent megbízást vagy felhatalmazást a Bank javára ellátandó 

valamely tevékenység kifejtésére. 

 

Abban az esetben, ha a fent megjelölt termék Biztosító által biztosított, a biztosítási 

ügyintézés érdekében szükséges a Biztosítónak továbbítani a nevemet és telefonszámomat, 

hogy a Biztosító fel tudja venni velem a kapcsolatot és a biztosítással kapcsolatos ügyintézést 

meg tudja kezdeni. Erre tekintettel kijelentem, hogy a nevemet és a telefonszámomat a Bank 

az érintett Biztosítónak továbbíthatja, ahhoz előzetes adatkezelési tájékoztatást követően, 

önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes 

tájékoztatás a Bank honlapján (www.raiffeisen.hu), Adatkezelés címszó alatt érhető el. 

 

 Igen  Nem 

 

Jelen nyilatkozatban foglaltak megszegéséért Nyilatkozó, felróhatósága alapján teljes 

anyagi felelősséggel tartozik. 

 

 

………………………., ………… év …………….. hó ……. nap 

 

 

……..…………………………………….. 

                 Olvasható név és aláírás 

 

 

Tanú I.       Tanú II.  

 

Név: .............................................................................   Név: ………………………………………………………………. 

 

Lakcím: ......................................................................   Lakcím: ………………………………………………………… 

 

Szig.szám: ................................................................   Szig.szám: …………………………………………………… 

 

Aláírás: …………………………………………………….  Aláírás: …………………………………………………… 

 

http://www.raiffeisen.hu/

