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Banka Slovenije
Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija 
T: +386 (0)1 47 19 270, F: +386 (0)1 25 15 516

Központi 
Hitelinformációs 
Rendszer

Moj SISBON
Gyors és egyszerű betekintés a saját személyes adatokba

Moj SISBON internetes alkalmazás
A Moj SISBON egy olyan internetes alkalmazás, amely 
a természetes személyek részére lehetővé teszi, hogy 
betekintsenek a SISBON rendszerben tárolt adataikba.

A Moj SISBON lehetővé teszi:
• a saját adataikba való ingyenes betekintést, 
• az adataikba való betekintések ellenőrzését (ki és mikor 

tekintett bele adataikba),
• a személyes adataik javítása iránti kérelem benyújtását, 
• saját adataik pdf formátumban való lekérdezését (díj 

ellenében).

A természetes személyek a Moj SISBON alkalmazáshoz  a 
https://sisbon.si. honlapon vagy a https://moj.sisbon.si/moj/ 
linken keresztül férhetnek hozzá.

A Moj SISBON alkalmazáshoz való hozzáférés feltételei:
• internet kapcsolattal rendelkező személyi számítógép,
• egy elismert szlovéniai minősített tanúsító iroda (AC 

NLB, Halcom CA FO, SIGEN-CA és POSTA®CA) által 
kiadott digitális elektronikus igazolás,

• internetes keresőprogram (az alkalmazás működését az 
interenetes keresőprogramok többsége támogatja).

Moj SISBON mobilalkalmazás

A Moj SISBON mobilalkalmazás a természetes személyek 
számára a funkciók ugyanolyan széles skáláján teszi lehetővé 
az adataikba való betekintést okos mobiltelefonon vagy 
tableten keresztül, mint a Moj SISBON webalkalmazás.

A Moj SISBON Mobilalkalmazás használatának feltételei:
• az alkalmazás letöltése a Google Play (Android)  vagy 

az App Store (iOS) áruházból és mobilkészülékre való 
telepítése;

• a mobilalkalmazás aktiválása a Moj SISBON 
webalkalmazáson keresztül, ahová a természetes 
személyek digitális elektronikus igazolással jelentkeznek 
be, a Moj SISBON mobilalkalmazás Általános 
felhasználási feltételei alapján.
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SISBON
Központi Hitelinformációs Rendszer
A SISBON egy információs rendszer, amely adatokat szolgáltat 
a természetes személy ügyfelek eladósodottsági szintjéről. 
Létrehozásának célja a hitelnyújtó pénzügyi intézmények (a 
SISBON rendszer tagjai és a hitelintézetek1) hitelkockázatának 
hatékony felmérése és kezelése, a felelős hitelezés támogatása 
és fejlesztése, az adósság fenntartható szinten való tartása, az 
ügyfelek túlzott mértékű eladósodásának megelőzése, valamint a 
Banka Slovenije feladatainak végrehajtása. A feltüntetett adatok 
elsősorban a hitelfelvevők hitelképességének megállapításához 
és a hitel visszafizetésének későbbi monitorozásához nyújtanak 
segítséget a rendszer tagjai és a hitelezők számára.

Vonatkozó jogszabályok, 
rendszerirányítás és adatkezelés
A természetes személy ügyfelek eladósodottságáról szóló adatok 
és információk gyűjtésének és feldolgozásának jogi alapját a 
Központi Hitelnyilvántartásról szóló törvény (ZCKR) képezi.  

A SISBON rendszert a Banka Slovenije működteti. A SISBON 
rendszerben lévő adatok védelmét a ZCKR és a személyes 
adatok védelméről szóló jogszabályok biztosítják.

A SISBON rendszerben lévő adatokhoz a SISBON rendszerhez 
csatlakozott azon tagoknak van hozzáférése, melyek a ZCKR 
alapján adatokat szolgáltatnak a rendszer számára. A tagok 
kezelik ügyfeleiknek az adatbázisba feltöltött személyes adatait 
és felelősek azok helyességéért és naprakész voltáért, valamint a 
ZCKR és a személyes adatok védelméről szóló törvény alapján 
kötelesek a hibás adatokat kijavítani. A SISBON rendszer ZCKR 
által meghatározott korlátozott körű adataihoz a rendszerhez 
csatlakozott hitelszolgáltatók is hozzáférhetnek.

A SISBON rendszerben lévő adatokhoz más olyan jogi 
kedvezményezetteknek (állami szervek és a Szlovén Köztársaság 
hatósági személyei) is van hozzáférése, melyek számára az 
ágazati jogszabályok ezt kimondottan engedélyezik.

1A tagok és a csatlakozott hitelintézetek listája a sisbon.si honlapon érhető el.

A SISBON rendszerben tárolt adatok
A hitelfelvevő természetes személy adatai:
születési név, születési hely és idő, lakcím, adószám, magáncsőd adatai.
Adatmegőrzési idő: A hitelügyletből eredő kötelezettségek 
teljesítésétől számított 4 év; a magáncsőd adatai esetén a magáncsőd 
eljárás lezárásától számított 4 év. 

Ügyeletek adatai:
folyószámlák (engedélyezett rendes vagy rendkívüli limit, zárolás, 
a használat korlátozása vagy lejárt tartozás esetén), a folyószámla 
rendes vagy rendkívüli limitje, kölcsönök, pénzügyi lízing, 
halasztott fizetésű kártyák, hitelkártyák, részletfizetéses kártyák, 
kezességvállalások, gazdálkodó szervezetek átvett hitelügyletei, 
fizetőeszközök, végrehajtások, adóhatósági, közigazgatási és 
bírósági végrehajtások.
Adatmegőrzési idő: A hitelügyletből, illetve adóhatósági, 
közigazgatási és bírósági végrehajtási eljárásból eredő 
kötelezettségek megszűnésétől számított 4 év. 

A hitelügylet menetét befolyásoló üzleti események:
az egyes ügyletek aktuális állapotát mutatják és leírják az ügylet 
során történt egyes cselekményeket, ahogy azt a mindenkor 
hatályos ZCKR előírja.
Adatmegőrzési idő: A hitelügyletből eredő kötelezettségek és a 
garancianyújtó kötelezettségeinek megszűnésétől számított 4 év.

Ki és mikor férhet hozzá a SISBON 
rendszerben lévő adatokhoz?
A SISBON rendszerben levő személyes adatok szigorúan bizalmasok 
és kezelésük a személyes adatok védelméről szóló törvény 
rendelkezései alapján történik. Az adatokhoz való hozzáférést 
naplózzák és felügyelik, és a ZCKR alapján azokhoz csak a 
rendszerhez csatlakozott tagoknak és hitelintézeteknek a szlovéniai 
minősített tanúsító irodák által kiadott digitális elektronikus 
igazolással rendelkező meghatalmazottjai férhetnek hozzá. 

A hitelfelvevőknek a SISBON rendszerben tárolt adataiba való 
betekintés csak az alábbi célból lehetséges:
• a hitelfelvevő hitelképességének megítélése és az egyes 

hitelügyleteknek egy adott tag vagy a rendszerhez csatlakozott 
hitelintézet általi megkötésével létrejövő vagy a hitelügylet 
megkötésével létrejött hitelkockázat felmérése;

• behajtás;
• reklamációk intézése; 
• felülvizsgálatok; 
• az információcserélő rendszerben lévő adatok frissítése.

A ZCKR rendelkezései alapján a SISBON rendszerhez 
nem csatlakozott hitelezők csak a SISBON rendszer alábbi 
adatcsoportjaihoz férhetnek hozzá: 
a hitelügyletből eredő fizetési kötelezettség nem teljesített 
részének összege; a lejárt fizetési kötelezettség összege; a 
fizetési kötelezettség nem teljesített részének összege, amellyel 
kapcsolatban a banknál bírósági vagy adóhatósági végrehajtási 
eljárás folyik, és a fizetési kötelezettség nem teljesített részének 
összege, amellyel kapcsolatban a bank végrehajtási eljárást 
kezdeményezett, beleértve a bankszámla használatának a 
végrehajtás miatti korlátozásáról vagy tilalmáról, valamint a 
korlátozások feloldásáról szóló adatokat is.

A természetes személy ügyfél jogai
A saját adatok lekérdezéséhez való jog
A személyes adatok védelméről szóló törvény alapján a 
természetes személynek joga van a SISBON rendszerben tárolt 
összes személyes adatának lekérdezéséhez és megtekintéséhez, 
beleértve azokat az adatokat is, hogy ki töltötte őket fel, valamint 
azt, hogy ki, mikor és milyen céllal tekintett bele adataiba.

Az ügyfél a SISBON rendszer bármelyik tagjától vagy a Banka 
Slovenije banktól lekérheti adatait a "Kérelem a saját személyes 
adatoknak a SISBON rendszerből való lekérése iránt" nevű 
formanyomtatványon és azt személyesen benyújthatja bármely 
taghoz vagy a Banka Slovenije bankhoz. Az ügyfél az általa kért 
adatokat ajánlott levélben kapja meg az általa megjelölt címen 
vagy a céloldalon veszi ád PDF formájában. 

A saját adatok kijavításához való jog
Ha az ügyfél a róla a SISBON rendszerben tárolt és lekérdezhető 
adatokban hibát talál, úgy személyesen kérheti azok törlését, ill. 
módosítását vagy javítását az adatokat a SISBON rendszerbe 
feltöltő tagtól a „Kérelem a saját személyes adatoknak a SISBON 
rendszerben való kijavítása iránt” nevű formanyomtatványon. 
Az ügyfél az adatjavítási kérelmét a Banka Slovenije Érkeztető 
irodájában is benyújthatja.

Az ügyfél megalapozott kérelme alapján a SISBON tagja köteles 
ezen adatokat szükségtelen halogatás nélkül, ill. legkésőbb az 
írásos kérelem kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül 
törölni, kiegészíteni vagy kijavítani, és erről köteles értesíteni 
az ügyfelet. Ugyanezen határidőn belül köteles értesíteni az 
ügyfelet kérelme esetleges elutasításának okáról is. 


