Tájékoztató
a fizetési moratórium időszakát megelőzően késedelmessé vált természetes személy ügyfelek
KHR törvény szerinti kezelésével összefüggésben
A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: „KHR tv.”)
11. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a CO-OP HITEL Zrt. a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás
részére írásban átadja annak a természetes személynek a KHR tv. melléklete II. fejezetének 1.1-1.2
pontja szerinti referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési
kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy
 a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában
érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és
 ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon
keresztül fennállt.
A KHR tv. fenti előírása alapján az alábbi adatok átadására kerül sor a KHR-t kezelő pénzügyi
vállalkozás részére:
Az azonosító adatok körében:
 név,
 születési név,
 születési idő, hely,
 anyja születés neve,
 személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint
alkalmas igazolvány száma,
 lakcím,
 levelezési cím,
 elektronikus levelezési cím.
Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai körében:
 a szerződés típusa és azonosítója (száma),
 a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja,
 ügyféli minőség (adós, adóstárs),
 a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága,
 a KHR tv. 11. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésének időpontja,
 a KHR tv. 11. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és
meg nem fizetett tartozás összege,
 fennálló tőketartozás összege és pénzneme,
 a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a fent megjelölt adatoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás
részére történő átadása általánosságban véve az alábbi következményekkel járhat:
Amennyiben a fizetési kötelezettség KHR tv. 11. § (1) bekezdésében meghatározott módon való
megszegése okán a természetes személy ügyfél adatai átadásra kerülnek a KHR-t kezelő pénzügyi
vállalkozás részére, úgy az átadott adatok egy esetleges kölcsön vagy hitelkeret igénylés során
láthatóak lesznek a természetes személy által választott pénzügyi intézmény számára. Az átadásra
kerülő adatok negatívan befolyásolhatják az érintett személy kölcsön vagy hitelkeret igénylésének
menetét és eredményességét.
A 2020. március 18-án megjelent 47/2020. (III. 18.) Kormányrendelet (a továbbiakban:
„Kormányrendelet”) szerint a 2020. március 18-án 24:00 óráig folyósított kölcsönök esetében az
adós a hitel- vagy kölcsönszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége
teljesítésére fizetési haladékot kap (a továbbiakban: „Fizetési Moratórium”).
1

A Kormányrendelet rögzíti, hogy a Fizetési Moratórium 2020. december 31-éig tart, melynek
időtartamát a Kormány rendeletével meghosszabbíthatja. A Kormányrendelet rögzíti azt is, hogy a
Fizetési Moratórium nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint
teljesítsen.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Fizetési Moratóriumra tekintettel a KHR-t kezelő pénzügyi
vállalkozás felé történő, a fentiekben részletezett adatátadás rendje - a hivatkozott jogszabályi
előírások figyelembevételével - a következők szerint módosult:
A Fizetési Moratórium érinti a 2020. március 18. napján 24:00 órakor már fennálló, hitel- vagy
kölcsönszerződésből eredő késedelmes tartozásokat is, mivel a késedelmes tartozás összege a Fizetési
Moratórium ideje alatt nem emelkedik, illetőleg a Fizetési Moratórium tartama a késedelem
időszakába nem számít bele.
A fentiekre figyelemmel a lejárt tartozással rendelkező ügyfeleket érintően a KHR-t kezelő pénzügyi
vállalkozás részére történő adatátadásra a Fizetési Moratórium lejártát követően kerülhet sor,
amennyiben a Fizetési Moratórium előtti és a Fizetési Moratórium utáni késedelem időtartama
együttesen meghaladja a 90 napot, a késedelmes (lejárt) tartozások összege pedig meghaladja a
késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért.
Az ügyfeleinknek a Fizetési Moratórium ideje alatt is lehetőségük van a késedelmes tartozásuk
önkéntes rendezésére.
Köszönjük az együttműködésüket!
2020. május 28.

CO-OP HITEL Zrt.
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