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PD Kalkulátor H3 Hirdetmény

H-3 HIRDETMÉNY
A BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság, székhelye: 1205 Budapest,
Mártonffy utca 25-27., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042513, adószáma: 10925784-2-43 – a továbbiakban a
„Társaság” – az alábbiakban tájékoztatja az érdekelteket a Társaság PD Kalkulátor szolgáltatásának (a
továbbiakban: „PD Kalkulátor”)

2016. december 15 -től
érvényes díjairól és használati feltételeiről.
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1.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
PD:

Probability of default. Nem teljesítési valószínűség, amely minden esetben jövőbe tekintő, a múlt információiból építkező becslés, amely az adott homogén csoportra érvényes, egyéves időtávon.

PD modell:

A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által készített modell, melyet a „A magyar kis- és középvállalati szektor hitelkockázatának modellezése” címmel készített tanulmány mutat be. A tanulmány nyilvánosan elérhető az MNB honlapján (www.mnb.hu).

PD kalkulátor:

A Társaság által nyújtott opcionális bankinformációs szolgáltatás, melyet az MNB által készített PD
modell alapján fejlesztett ki és üzemeltet a Társaság.

PD modul:

A PD kalkulátor Társaság által kifejlesztett technikai és informatikai megvalósítása.

2.

A PD KALKULÁTOR SZOLGÁLTATÁS
Szolgáltatás igénybevételének szabályai
A PD kalkulátor szolgáltatás bankinformációs szolgáltatás. A Társaság a bankinformáció szolgáltatást
a Hpt. 6. § (1) bekezdés 42. pontjának a) alpontjában megfogalmazottak szerinti hitelreferencia-szolgáltatásként nyújtja.
A PD kalkulátor szolgáltatást kizárólagosan azon Referenciaadat-szolgáltatók vehetik igénybe, akik a
szolgáltatást a „Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) szolgáltatás elérési mód megrendelő adatlap” kitöltésével és Társaságnak történő megküldésével megrendelik.
A PD kalkulátor szolgáltatásban minden a szolgáltatást megrendelő Partner joga és kötelezettsége
azonos.
A megrendelő adatlap kitöltésére és a Társaságnak történő eljuttatására a Társaság külön csatornát
tart fenn a Help Desk rendszerben. A szolgáltatás írásbeli megrendelését követően a Társaság a szolgáltatást 5 munkanapon belül beállítja (elérhetővé teszi) a Partnernek. A beállítást követően a szolgáltatás az adott Referenciaadat-szolgáltató vállalkozási alrendszerben PD felhasználó joggal rendelkező
felhasználója részére elérhetővé válik. (A szolgáltatás díjmentes bevezetési időszakában (lásd 5.4 pont)
valamennyi – vállalkozási alrendszerben üzleti lekérdezés jogosultággal rendelkező – felhasználó részére elérhető a szolgáltatás.)
A PD kalkulátor szolgáltatás technikailag – megfelelő szolgáltatás elérés, illetve felhasználói jogosultság beállítás megrendelése esetén - web kliensen vagy szabványos interfészen keresztül érhető el.
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A szolgáltatás leírása
A PD kalkulátor célja, hogy az MNB modellezés során kapott makrogazdaságra vonatkozó általános
következtetéseit az adott vállalkozásra számszerűen is kimutassa. A Társaság által fejlesztett PD kalkulátor e következtetések leképezését valósítja meg, úgy, hogy a PD kalkulátorba beépítésre kerültek
a PD modellben használt mutatók, képletek, mely funkcióval a PD érték kiszámítható.
A Referenciaadat-szolgáltatónál meglévő, az adott vállalkozásra vonatkozó nyilvános és nem nyilvános (például KHR) adatok és információk megadását követően a PD kalkulátor behelyettesíti a PD modellbe az adatokat és végeredményként egy százalékban kifejezett PD értéket, azaz nemfizetési valószínűséget ad.
A PD kalkulátor kisegítő funkciója segítségével az adott vállalkozás KHR-ben szereplő, a Referenciaadat-szolgáltató által korábban átvett referenciaadatai a kalkulátor webes felületen manuálisan is bevihetők illetve azokat a Társaság a PD kalkulátor kisegítő funkciója segítségével a Partner kérésére a
korábban lekért hiteljelentésből beillesztheti. A kisegítő funkció használata a PD kalkulátor használatát
nem befolyásolja, e funkció nélkül is készíthető PD kalkuláció.

Primer adatok

A PD kalkulátor által bekért adatok, melyek a vizsgált vállalkozás mérleg- és eredmény-kimutatás adataiból, kiegészítő mellékletéből, nyilvános céginformációiból nyerhetők ki. A primer adatok részletes
kifejtését a „PD kalkulátor felhasználási segédanyag” dokumentum tartalmazza.

Számított adatok

A PD kalkuláció során a PD modellben bemeneti adatként definiált köztes mutatókat, számított adatokat képez a PD kalkulátor. A számított adatok kalkulációja során a felhasználó által megadott primer
adatok és a gazdasági környezetre jellemző adatok kerülnek felhasználásra. A számított mutatókat a
„PD kalkulátor felhasználási segédanyag” dokumentum tartalmazza.

Hiteljelentésből származó adatok
A PD kalkulátor által használt eladósodottsági mutatók meghatározásához a Társaság által szolgáltatott KHR Vállalkozási Hiteljelentés nyújthat kiindulási alapot.
Az eladósodottsági mutatók kiszámítása, az adatok anonimizálása alapesetben a Partner feladata.
A PD kalkulátor tartalmaz egy kisegítő funkciót, amely az adott vállalkozás hozzájárulásának birtokában, a Partner kifejezett kérésére, a Referenciaadat-szolgáltató által a vizsgált vállalkozásra a KHR-ből
korábban lekért vállalkozási hiteljelentés referenciaadatait beépítheti a kalkulációba.
A 2.5.3 pont szerinti, a Vállalkozási Hiteljelentésből származó adatokra vonatkozó kisegítő funkció kizárólag webes szolgáltatás elérési mód esetén érhető el.

Adatkezelési szabályok
A Társaság a PD Kalkulátor kapcsán nem tárol vállalkozás azonosítására alkalmas adatot.
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A KHR-adatbázisban és a PD kalkulátorban tárolt adatok összekapcsolása adatbázis szinten sem valósul meg.
A KHR-ből a Referenciaadat-szolgáltató által korábban átvett referenciaadatokból származó információkból a PD kalkulációhoz szükséges aggregát hiteladatok kiszámítása és anonimizálása a Partner eszközein, a Partner által felügyelt rendszerekben a PD kalkulátortól függetlenül valósul meg.
A PD kalkulátor által használt primer adatok csak a számítások elvégzésének idejére kerülnek a Társaság által üzemeltetett rendszerbe, azok tárolását a Társaság nem végzi el.
A PD kalkulátor kisegítő funkció használatának előfeltétele a vizsgált vállalkozás írásbeli hozzájáruló
nyilatkozatának megléte, melyben a vizsgált vállalkozás felhatalmazza a Referenciadat-szolgáltatót és
a Társaságot, hogy a banktitoknak illetve üzleti titoknak minősülő, a vállalkozásra vonatkozó információkat egymásnak kölcsönösen átadják és kezeljék a PD kalkuláció elvégzése céljából, így különösen
hogy a vállalkozási hiteljelentésben szereplő adatait a PD kalkulációhoz felhasználják, azokat a Társaság a Referenciaadat-szolgáltató részére továbbítsa és kezelje, egyúttal hozzájárul, hogy a Társaság a
banktitoknak minősülő PD értéket a PD kalkulátor használatának eredményeként megküldje. A nyilatkozatokat a Referenciaadat-szolgáltató köteles beszerezni és tárolni azzal, hogy erre vonatkozó igény
esetén azt a Társaságnak megküldeni köteles. A nyilatkozat szövegének Társaság által javasolt mintáját
jelen Hirdetmény melléklete tartalmazza. A Partner a PD kalkuláció elvégzése során nyilatkozik arról,
hogy az adott vállalkozástól származó nyilatkozattal rendelkezik, valamint vállalja a felelősséget a nyilatkozat hiányából vagy nem megfelelőségéből eredő következményekért.
A Társaság a fentiek szerinti nyilatkozatok rendelkezésre állását és megfelelőségét rendszeresen, a
szolgáltatást igénybe vevő Partnerenként félévente legalább egy nyilatkozat bekérésével ellenőrzi.
Amennyiben a Partner a bekért nyilatkozat(ok)at nem tudja a Társaság rendelkezésére bocsátani vagy
azokat a Társaság nem tartja megfelelőnek tartalmi vagy formai szempontból, a Társaság a PD kalkulátor szolgáltatás nyújtását az adott Partner részére az eset összes körülményét figyelembe véve felfüggesztheti és a potenciális jogszabálysértésről az MNB-t értesítheti.

3.

PD KALKULÁTOR TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK
Help Desk szolgáltatás
A Társaság a PD kalkulátorral kapcsolatban Help Desk szolgáltatást nyújt.
A Társaság Help Desk szolgáltatása kizárólag a PD kalkulátor használata kapcsán felmerülő technikai
kérdésekre terjed ki. A PD modellel kapcsolatos egyéb, különösen a közgazdasági, statisztikai, kockázatkezelési kérdések megválaszolása nem a Társaság feladata és felelőssége.

Oktatás

A Partner erre vonatkozó igénye esetén a Társaság a PD kalkulátor szolgáltatások használatának támogatásához a Partner és a Társaság által előre rögzített díjazás ellenében felhasználói oktatásokat
tart. Az oktatásokat a Partnerek igényéhez igazítva az előre egyeztetett időpontban saját telephelyén
vagy a Partner telephelyén a megjelölt létszámú csoport számára tartja meg.
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Szakértői és tanácsadási szolgáltatások

A PD kalkulátor használatának a banküzembe történő beintegrálásához és a felhasználás automatizálásához a Társaság a Partnerek részére a Partner és a Társaság által előre rögzített díjazás ellenében
igény szerinti szakértői és tanácsadási szolgáltatást nyújt.

Pilot (tesztelési) szolgáltatás

A Partner erre vonatkozó igénye esetén a Társaság a Referenciaadat szolgáltatók fejlesztéseinek támogatásához, munkatársaik (belső) képzéséhez, a banküzemi folyamatok integrálásának teszteléséhez PILOT szolgáltatást nyújt. A PD kalkulátor PILOT modelljében torzított együtthatókkal történik a
számítás, így annak eredménye nem tükrözi a PD modell kutatás során feltárt valószínűségeket.

4.

FELELŐSSÉG
A Társaság felelőssége
Társaság felelős a PD Kalkulátor működéséért. Felelőssége kiterjed a PD kalkulátor működésére, de
felelőssége nem terjed ki a kalkuláció Partner által biztosított eszközök, szolgáltatások működésére,
ide értve a kommunikációs kapcsolat működését is.
A Társaság kizárja felelősségét a Partner által a kalkuláció során megadott bármely adattal kapcsolatban.
A Társaság kizárja felelősségét a PD kalkulátorból származó adatok, a PD kalkulátor eredményének
felhasználása, fel nem használása kapcsán mindennemű, a Partner vagy harmadik személy által hozott
döntéssel vagy következtetéssel és annak következményeivel kapcsolatban.
A Társaság az általa nyújtott PD kalkulátor szolgáltatás eredményének felhasználásából vagy fel nem
használásából eredő károkért nem felel sem a Partner, sem harmadik személy felé.
A Társaság kizárja felelősségét a 2.5 pontban kifejtett kisegítő funkció előfeltételeként meghatározott,
a 2.6.5. pontban részletezett nyilatkozattal kapcsolatos esetleges vitás esetek tekintetében.

A Partner felelőssége
A Partner felelős az általa megadott bármely adat jogszerűségéért, valamint tartalmáért és helyességéért.
A Partner köteles biztosítani a bank-, értékpapír- és az üzleti titok megőrzését, valamint a személyes
adatok védelmét.
A PD kalkulátorral számított adatok, a PD kalkuláció eredménye üzleti és banktitoknak minősülnek,
azok nyilvánosságra hozatala, harmadik személy részére történő továbbadása, bármilyen másolat vagy
kivonat készítése – ide nem értve a jogszabályokban meghatározott bíróságokat és hatóságokat –
kizárólag a Társaság illetve a vállalkozás előzetes írásbeli engedélyével történhet.
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A Partner tudomásul veszi, hogy a bankinformáció szolgáltatás működését a Magyar Nemzeti Bank
(továbbiakban: MNB) ellenőrizheti.
A Társaság a PD kalkulátor műveleteket naplózza azzal, hogy konkrét vállalkozáshoz köthető adatokat
nem tárol. Az esetleges vitás kérdések eldöntésében a Társaság által kezelt központi naplók adatai a
meghatározóak.
A primer adatok között megadható, a kalkuláció azonosítására alkalmas mezőkben csak akkor adható
meg a vállalkozás azonosítására alkalmas adat, amennyiben az adott vállalkozás a 2.6.5 pontban részletezett nyilatkozatot megadta.
A 2.5 pontban kifejtett kisegítő funkció előfeltételeként meghatározott, a 2.6.5. pontban részletezett
nyilatkozat beszerzése, tárolása, és annak jogszabályi megfelelősége a Partner kötelezettsége és felelőssége.

Az MNB Felelőssége
Az MNB kizárja felelősségét a PD kalkulátorból származó adatok, a PD kalkulátor eredményének felhasználása, fel nem használása kapcsán mindennemű, a Partner vagy harmadik személy által hozott
döntéssel vagy következtetéssel és annak következményeivel kapcsolatban.
Az MNB a PD kalkulátor szolgáltatás eredményének felhasználásából vagy fel nem használásából eredő
károkért nem felel sem a Partner, sem harmadik személy felé.
A PD kalkulátor szolgáltatás eredményének felhasználása vagy fel nem használása nem mentesíti a
Partnert sem az MNB, sem egyéb hatóság vagy bíróság felé a vonatkozó jogszabályokban foglalt kötelezettségei teljesítése alól, valamint nem teremt jogalapot a felelősség áthárítására egy esetleges
hatósági vagy bírósági eljárás során.

5.

PD KALKULÁTOR SZOLGÁLTATÁS DÍJAI
A Társaság jelen hirdetményében közzétett tarifák nettó díjként értendőek, azok az ÁFA összegét
nem tartalmazzák. Az adó mértéke a hatályos jogszabályban rögzítetteknek megfelelően kerül felszámításra. A Társaság a kibocsátott számlák fizetési határidejére a számla keltétől számított 15
napot határoz meg.

PD Modul szolgáltatás beállítás (partner szintű)

Díjmentes

PD Kalkulátor jogosultság beállítás díja

Díjmentes

A PD kalkulátor szolgáltatás elérési mód változásának (új, módosítás, törlés)
beállítási díja. A számlázás alapja a teljesített formalap, ugyanazon a formalapon igényelt több beállítás esetén egy díjat kell megfizetni.

A PD felhasználását biztosító jogosultsági szintek (új, módosítás) beállításának a díja. A számlázás alapja a beállított felhasználók száma. A felhasználói
hozzáférés törlése díjmentes.
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Forgalmi díjak

A forgalmi díjak havonta egy alkalommal, utólag kerülnek elszámolásra. A díj
az elvégzett PD kalkulációnként értendő.

99 Ft/db

Díjmentes bevezetési időszak

A Társaság a PD kalkulátor szolgáltatás megismerése érdekében díjmentes
bevezetési időszakot hirdet meg minden Referenciaadat-szolgáltató Partner
részére.
Díjmentes időszak kezdete: 2016.08.31.
Díjmentes időszak vége: 2016.12.31.
A díjmentes időszak végét követően csak a szolgáltatást megrendelők részére marad a szolgáltatás elérhető.

Budapest, 2016. november 15.
Nagy Viktor
elnök-vezérigazgató
BISZ Zrt.
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MELLÉKLET
NYILATKOZAT BANK- ÉS ÜZLETI TITOK KIADÁSÁRA VONATKOZÓ FELHATALMAZÁSRÓL
Alulírottak, mint a ………………… (székhely: ………………………, cégjegyzékszám: ………………….., adószám: …………….., cégjegyzéket vezető bíróság: ……………………….) mint ügyfél (a továbbiakban: „Ügyfél”) cégjegyzésre jogosult képviselői az alábbi
nyilatkozatot tesszük:
Az Ügyfél előtt ismert, hogy a ……….. (székhely: …………, cégjegyzékszám: ……………….., adószám: ……………………., cégjegyzéket vezető bíróság: …………………) (a továbbiakban: „Partner”) igénybe kívánja venni a BISZ Központi Hitelinformációs
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1205 Budapest, Mártonffy u. 25-27., cégjegyzékszám: 01-10-042513, adószám:
10925784-2-43, cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: „Társaság”) által nyújtott PD Kalkulátor elnevezésű szolgáltatást (a továbbiakban: Szolgáltatás) az Ügyfél vonatkozásában, ………. céljából.
Az Ügyfél előtt ismert továbbá, hogy a Szolgáltatás keretében a Partner és a Társaság olyan információkat is át kíván
adni kölcsönösen egymásnak, amelyek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 160.§ (1) bekezdése alapján a Partner illetve a Társaság által kezelt, az Ügyfélre vonatkozó
banktitoknak, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:47.§ (1) bekezdése
alapján a Partner illetve Társaság által kezelt, az Ügyfélre vonatkozó üzleti titoknak minősülhetnek, az alábbiak szerint:
-

az Ügyfélről a Központi Hitelinformációs Rendszerben nyilvántartott adatok1,
a Partner által az Ügyfélről a Központi Hitelinformációs Rendszerből átvett adatok 2,
az Ügyfélről a Partner illetve a Társaság rendelkezésére álló pénzügyi és gazdálkodási adatok 3,
a Szolgáltatás igénybevétele során létrejövő, az Ügyfél fizetési képességére vonatkozó számítások és azok
eredménye4.

Az Ügyfél a jelen nyilatkozat aláírásával, a Hpt. 161.§ (1) a) pontja és a Ptk. 2:42.§ (3) bekezdése alapján felhatalmazza a
Partnert és a Társaságot és hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltatás igénybevétele céljából, a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges mértékben, az Ügyfélre vonatkozó, a fentiekben részletezett, banktitoknak és üzleti titoknak minősülő
információkat a Partner és a Társaság egymásnak kölcsönösen átadják és az átvett információkat kezeljék.
Kelt: ………….., ……………………..

……………………………….
(cégszerű aláírás)

1

A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény Melléklet II. fejezetének 2. pontja szerinti adatok

2

A tárgynegyedév utolsó napján fennálló hitelszerződések, azok szerződéses összege, devizaneme, a szerződés főtípusa, szerződéskötés

dátuma és a lejárat dátuma.
Az Ügyfél TEÁOR kódja; az Ügyfél székhelye szerinti régió; Alapítás dátuma; Létszáma; Értékesítés nettó árbevétele; Adózott eredménye;
Mérlegfőösszege; Tárgyi eszközök értéke; Követelések értéke; Értékpapírok (forgóeszköz) értéke; Pénzeszközök összege; Saját tőke összege;
Rövid lejáratú kötelezettségek értéke; Export árbevétel összege; Külföldi tulajdonrészek aránya; a tárgynegyedévre és az azt megelőző egy
évre vonatkozóan
3

KKV-besorolás; Árbevétel növekedési üteme; Adózott ROA; Adózott ROA változása; Többségi külföldi tulajdon mutató; Tőkeáttétel; Hitelek
potenciális fedezettsége; Tárgyi eszköz változása; Likviditási mutató; Devizahitelek aránya mutató, Hitelszerződések átlagos eredeti futamideje, Kalkulált PD érték
4
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