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KÉRELEM A FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSEKOR KIÁLLÍTOTT 
VALAMENNYI OKIRAT ISMÉTELT KIADÁSÁRA 

KÉRJÜK NYOMTATOTT BETŰVEL KITÖLTENI! 

Szerződött partner neve: Finanszírozási szerződés azonosító száma: 

Születési helye és ideje: Anyja neve: 

Gépjármű forgalmi rendszáma: Gépjármű típusa: 

Állandó lakcím: Irányítószám: Település: 

Út/utca/tér, házszám, em., ajtó: 

Levelezési cím: Irányítószám: Település: 

Út/utca/tér, házszám, em., ajtó: 

Jelen nyilatkozatommal tudomásul veszem, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 

és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 56.§ (2) és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 

rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: 

„Rendelet”) 5. cikk  (1) e) alapján - tekintettel arra, hogy a fenti szerződés és az abból eredő követelések 

megszűnését követően több, mint 8 év eltelt - a Társaság személyes adataimat elektronikus nyilvántartásaiban 

már nem kezeli. 

Ezúton kérem a T. Társaságot a fenti finanszírozási szerződés megszűnéséhez kapcsolódó valamennyi okirat 

ismételt kiállítására. A kérelemhez csatolom a gépjármű forgalmi engedély másolatot. 

Tudomásul veszem, hogy a kérelmem  teljesítéséhez a Társaság azonosításomat ismételten elvégzi, a 

szükséges személyes adataimat az Általános Adatvédelmi Tájékoztató és a Finanszírozási Adatvédelmi 

Tájékoztató szerint ismételten kezeli. Az adatkezelés célja a Rendelet 6. cikk (1) b) szerint a szerződés 

teljesítése, az adatok megőrzésének ideje a szerződés lezárási okiratainak érintett általi kézhezvételétől 

számított 5 év. 

Ezennel hozzájárulok, hogy a Merkantil Bank Zrt. az adatok valódiságát és a benyújtott és bemutatott 

okmányokat ellenőrizze a Belügyminisztérium kezelésében lévő személyiadat- és lakcímnyilvántartás 

adatbázisában. 

Tudomásul veszem, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó információkat tartalmazó adatvédelmi és 

adatkezelési tájékoztatók a Társaság székhelyén az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben és a 

www.merkantil.hu honlapunkon megtekinthetőek.  
KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓINKAT! 

________________________________ 

dátum 

________________________________________ 

Kérelmező 
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