NYÍLT/ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGKÉRELMI ADATLAP EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE
Ügyletazonosító: ….
1. KÉRELMEZŐ SZEMÉLYES, KAPCSOLATTARTÁSI ÉS TULAJDONVISZONY ADATAI
Név:

Születési hely:

Születési idő:

Születési név:

Személyazonosító okmány
száma:

Anyja neve:

Családi állapot:

Állandó lakcím:
Telefonszám:
**Mobil telefonszám:
*E-mail cím:
Levelezési cím:
Állampolgárság:
*Az Üzletszabályzat szerinti információt, tájékoztatást, minden egyéb írásos forma helyett a megadott e-mail címre küldve
elfogadok.
**Kapcsolattartásra kijelölt SMS szám
2. VÁLLALKOZÁS-, ÉS JÖVEDELEM ADATOK
Tényleges tevékenységi kör:
Adószám:
Működés megkezdésének éve:
Rezsiköltség feletti kiadások havonta:
Ft
Egyéb jövedelem forrása:

Vállalkozói igazolvány száma:

Adóbevallással lezárt év
Havi jövedelme: Ft
árbevétele: Ft
Havi rezsiköltség feletti kiadások
Egyéb havi jövedelem: Ft
jellege:
Egy évnél rövidebb munkaviszony esetén előző munkahelyének neve:

3. GÉPJÁRMŰ ADATOK
Gyártó, gyártmány, típus:

Alvázszám:

Kilométer óra állása: km

Eurotax kód:

Rendszám:
Gépjármű ára készpénzes vásárlás
esetén: Ft

Extra felszerelések:
4. ELADÓ ADATAI
Neve:
Eladó kapcsolattartó neve és telefonszáma:
5. PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ ADATAI
Neve:
Ügyintézője és telefonszáma:

Címe:

Címe:
Ügyintézőjének telefonszáma:

6. FINANSZÍROZÁS FELTÉTELEI
Finanszírozás típusa, kamatozás módja:
Devizalap:
Szerződéskötési díj: Ft
Bruttó (ÁFA-t és regisztrációs adót tartalmazó) vételár: Ft
Kérelmező sajátrésze: Ft
Futamidő és futamidő típusa: xxx hónap, változó/fix
Finanszírozott összeg: Ft
Lízingdíj induló összege: Ft
Induló teljes hiteldíj összege: Ft
Ügyleti kamat:
THM (Teljes Hiteldíjmutató): %
Kondíció kódja:
Kérelem kódja:
KÉÖP típus:
DVG:
A díjfizetés kérelmező által választott módja: csekk/eseti
A fizetési értesítő küldésének módja: postai/elektronikus
átutalás/csoportos beszedés
Casco biztosítás, módozat: A gépjárműre a Casco biztosítást a kérelmező egyénileg köti meg./ Cascomentes/Beépített
Casco, UNIQA Biztosító Zrt.
A Kérelmező a Lízingkérelmi Adatlap (továbbiakban: “Adatlap”) benyújtásával, az abban foglaltak szerint finanszírozást kér a
Budapest Bank Zrt.-től (továbbiakban: “Budapest Bank”). A Kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy
büntetlen előéletű, hogy vagyonára zálogjog nincs bejegyezve (és ilyen jogot senkinek sem biztosított), továbbá, hogy a

1/2

Budapest Bank Tájékoztatóját, illetve Üzletszabályzatát megismerte és elfogadja, a finanszírozási szerződés feltételeit
teljesíteni tudja.
A Kérelmező igazolja, hogy a Közvetítő a Kérelmező felhatalmazásával közreműködött az Adatlap kitöltésében.
A Kérelmező tudomásul veszi, hogy a KHR-ben történő szerepelés a kérelem elutasítását vonhatja maga után. A Budapest Bank
fenntartja az egyedi bírálat jogát, amihez a felsoroltakon kívül egyéb okmányok benyújtása is szükségessé válhat. Amennyiben
a Budapest Bank a folyósítást megelőző vizsgálat során eltéréseket tapasztal az Adatlapon, illetve az Adatszolgáltatásban
foglaltakhoz képest, úgy jogában áll a lízingkérelmet elutasítani, vagy aláírt szerződés esetén folyósítást megtagadni, s a
szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Kérelmező tudomásul veszi Kérelmező és a Közvetítő tudomásul veszik, hogy az
ebből adódó esetleges károkért a Budapest Bank felelősséggel nem tartozik. A Kérelmező átvette és aláírta a Tájékoztató és
Adatkezelési Nyilatkozatot. A Nyilatkozat tartalmazza a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) részére történő
adatszolgáltatásra és a Kérelmező személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Budapest Bankcsoport
által a KHR részére történő adatszolgáltatásból valamint az ügyfelek személyes adatainak kezeléséről.
A Kérelmező tudomásul veszi, hogy amennyiben nem casco-mentes vagy nem Beépített Cascos finanszírozást választ, köteles
az Üzletszabályzat szerint CASCO biztosítási szerződést kötni.
Kérelmező hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Budapest Bank a Kérelmező és a gépjármű jelen Lízingkérelmi Adatlapon szereplő
személyes illetve banktitoknak minősülő adatait az Uniqa Biztosító Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78.) (a
továbbiakban: Uniqa) részére a beépített casco biztosítási szolgáltatás előzetes engedélyezése céljából átadja, és az átadott
adatokat az Uniqa ugyanezen célból kezelje. Kérelmező hozzájárulását adja továbbá ahhoz, hogy az Uniqa a jelen Kérelmi
Adatlapon megadott telefonszámokon megkeresse az előzetes engedélyezéshez szükséges további adatok beszerzése céljából.
A pénzmosás megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény alapján alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom
arról, hogy az általam igénybevett szolgáltatásokat saját nevemben veszem igénybe. Az adatlap elválaszthatatlan részét képezi
az 1. számú Melléklet,valamint a Biztosítotti nyilatkozat, melyek tartalmát a Kérelmező megismerte és elfogadja, valamint az
Adatlap aláírásával két tanú előtt jóváhagyja. Az adatlap elválaszthatatlan részét képezi a Biztosítotti nyilatkozat, melynek
tartalmát a Kérelmező megismerte és elfogadja, valamint az Adatlap aláírásával két tanú előtt jóváhagyja.
A Kérelmező felhatalmazza a Budapest Bankot arra, hogy az Adatlapon közölt adatok valódiságát ellenőrizze. Amennyiben a
Bank a folyósítást megelőző vizsgálat során eltérést tapasztal az Adatlapon, illetve az Adatszolgáltatásban foglaltakhoz képest,
úgy jogában áll a folyósítást megtagadni és a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Kérelmező és a Közvetítő tudomásul
veszik, hogy az ebből adódó esetleges károkért a Budapest Autó felelősséggel nem tartozik. Jelen nyilatkozatával Kérelmező
kijelenti, hogy nem áll felszámolás, csődeljárás, végelszámolás, felszámolási eljárás, kényszertörlés alatt, valamint nincs
tudomása arról, bármely eljárás megindítása iránti kérelem benyújtását bárki kezdeményezte volna.
Aláírók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy az Adatlapon foglalt adatok megfelelnek a valóságnak.
Ügyletazonosító:

Kelt,......................................................................

[SZALLITO_NEVE]
Közvetítő

[UGYFEL]
Kérelmező
EV nyilvántartási szám:………
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Előttünk, mint Tanúk előtt:
1.

..………………………………………..
aláírás

Név, cím, személyazonosító okmány száma

2.

…………………………………………
aláírás

Név, cím, személyazonosító okmány száma

