Saját készpénz nyilatkozatjelentés kérelem
I. Kérelem
Alulírott ………………………………………………………, mint Kérelmező számlatulajdonos Saját
készpénz nyilatkozatjelentést kérek a Központi Nyilvántartásban rólam tárolt nyilatkozatadatok
megismerése érdekében.
1. Lekérdezési adatok (Az alábbi adatok megadása az adatszolgáltatáshoz szükséges)
Születéskori családi név: ……………………………………………………………………...………...............
Születéskori utónév1: …………………………………. utónév2:………………………………...…...............
Születési hely: …………………………………………, Születési idő: _ _ _ _ év _ _ hónap _ _ nap
Anyja születési családi és utóneve: …………………………………………..…………………………………

2. Saját készpénz nyilatkozatjelentés átvételének módja (Az átvételi mód kiválasztása előtt kérjük,
figyelmesen olvassa el a mellékletben található – a kérelem kiszolgáltatására irányuló – tájékoztatást.1

 elektronikusan az alábbi e-mail címe:……………………………………………………………................
 postai úton az alább levelezési címe:………………………………………….......……….........................

3. Egyéb adatok:
Lakóhely: ……………………………………………………………………………………………...……….......
Telefonos elérhetőség:……… …………………………………………………………………………...………
Kijelentem, hogy a Kérelem mellékletében szereplő, a Saját készpénz nyilatkozatjelentés
kérelmezésére és átvételére vonatkozó általános tudnivalókban foglaltakat elolvastam, azokat
tudomásul vettem.
Kelt: , _ _ _ _ év _ _ hónap _ _ nap ……………………….……………

……………………………………………
Kérelmező számlatulajdonos aláírása
Átvettem:2
……………………………………………
DUNA TAKARÉK BANK Zrt.
nevében eljáró ügyintéző
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Az átvétel módok közül csak egy válaszható
2 példányban szükséges kinyomtatni személyes ügyintézés esetén, egy az ügyfél példánya
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II. Tájékoztató
A Központi Nyilvántartásban kezelt nyilatkozatadatokat a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló
2009. évi LXXXV. törvény XII/A „EGYES FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ TETT NYILATKOZATOK
KÖZPONTI NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERE” fejezete alapján a Nyilatkozatadat-szolgáltatók
(pénzintézetek) adják át a Központi Nyilvántartásnak. A fentiekben hivatkozott törvény alapján bárkinek
joga van ahhoz, hogy a Központi Nyilvántartásban róla kezelt nyilatkozatadatokba betekintsen, azokat
megismerje.
A Kérelmező számlatulajdonos e jogát a BISZ Zrt.-nél, illetve a nyilatkozatát korábban átvevő
Nyilatkozatadat-szolgáltató bármely fiókjánál gyakorolhatja ún. Saját készpénz nyilatkozatjelentés
igénylésével. Ez a nyilatkozatjelentés tartalmazza a Központi Nyilvántartás által a jelentés igénylőjéről
kezelt valamennyi nyilatkozatadatát. A Saját készpénz nyilatkozatjelentés díjmentesen igényelhető.
A Kérelmező számlatulajdonosnak a kérelmet a Duna Takarék Bank (továbbiakban: Bank) alábbi
elérhetőségeire kell eljuttatnia amennyiben e jogát nem személyes ügyintézés keretében gyakorolja:
-

levelezési cím: Duna Takarék Bank Zrt. 9022 Győr, Árpád út 93.
telafax szám: 06 96/514 450
e-mail cím: központ@dunatakerk.hu

A Bank a benyújtáskor az alábbiakat ellenőrzi:
-

-

A Kérelmező számlatulajdonos korábban tett-e a Banknál díjmentes készpénzfelvételre
vonatkozó nyilatkozatot. Amennyiben nem, a tájékoztatás a Kérelmező korábbi nyilatkozatát
átvevő banknál vagy a BISZ Zrt.-nél kérhető.
A kérelemben szereplő adatokat és a Kérelmező számlatulajdonos aláírását összehasonlítja a
Banknál nyilvántartott adatokkal és aláírással.

Amennyiben a Kérelmező számlatulajdonos korábban tett nyilatkozatot a Banknál és az adatok
azonosak, úgy a „Saját készpénz nyilatkozatjelentés” tranzakció feladását kezdeményezi a BISZ Zrt.
felé.
Ha a feltételek nem teljesülnek a Bank értesíti a Kérelmező számlatulajdonost, hogy a kérelmet nem
áll módjában továbbítani.
A Saját készpénz nyilatkozatjelentés kézbesítése, a kérelemben kért kézbesítési mód alapján kerül
megküldésre. A BISZ Zrt. a Kérelmező számlatulajdonos által megadott kézbesítési cím (postacím, email cím) helyességét nem vizsgálja. Helytelen vagy hibásan megadott kézbesítési címből eredő
sikertelenségért a BISZ Zrt. felelősséget nem vállal. Hibásan megadott e-mail címből eredő kézbesítési
sikertelenség esetén a nyilatkozattevő újabb kérelem benyújtásával juthat hozzá igényéhez.
Amennyiben a Kérelmező számlatulajdonos a készpénz nyilatkozatjelentés postai kézbesítését kérte,
az elkészített választ a BISZ Zrt. kinyomtatva, zárt borítékban juttatja vissza a Banknak. A Bank a
Saját készpénz nyilatkozatjelentést tartalmazó zárt, sértetlen borítékot a Kérelmező számlatulajdonos
által megadott levelezési címre továbbítja ajánlott küldeményként 3 napon belül.
Amennyiben a postán kézbesített Saját készpénz nyilatkozatjelentést a Kérelmező számlatulajdonos
nem veszi át, úgy az a postai visszaérkezést követően megsemmisítésre kerül. Megsemmisítést
követően a kérelmező újabb kérelem benyújtásával juthat hozzá Saját kp. nyilatkozatjelentéséhez.
A központi nyilvántartásban nyilvántartott nyilatkozatadatok megismeréséről, az elektronikus
kézbesítéssel átadott nyilatkozatjelentésről és felelősségi szabályokról a BISZ Zrt honlapján található
részletes tájékoztatás (www.bisz.hu).
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