ADATLAP
AZ ADATLAP AZ ÜGYLETELBÍRÁLÁS ALAPDOKUMENTUMA, KÉRJÜK ÜGYELJEN AZ ADATOK PONTOS ÉS TELJESKÖRŰ KITÖLTÉSÉRE!
AZ ÖN VÁLLALKOZÁSÁRA NEM VONATKOZÓ VAGY NEM ÉRTELMEZHETŐ RÉSZEKET ÁTHÚZÁSSAL JELÖLJE!
AMENNYIBEN A KÉRT INFORMÁCIÓ LEÍRÁSÁRA KEVÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ HELY, AZT AZ OLDAL FÉNYMÁSOLATÁVAL EGÉSZÍTSE KI!
Társas vállalkozások esetén kitöltendő
Őstermelők, családi gazdák és Egyéni Vállalkozások esetén kitöltendő
Ügyfél neve (családi és utónév):
Őstermelő/családi gazda/EV?:

Ügyfél neve (cégforma is):

Születési név:
Születési hely, idő:
Állampolgársága:

Cégbírósági végzés száma:

A vállalkozás indításának
időpontja:
Adószáma:
Kapcsolattartó személy neve:
Mobiltelefon/telefon:
Könyvelő neve:
Számlavezető bankok neve

Egyéni vállalkozó
nyilvántartási száma:

Mindenki számára kitöltendő
Levelezési cím:
Honlap:
Beosztása:
E-mail:
Telefon:
Pénzforgalmi számlaszám

Forgalom (%)

1.
2.
1.
1.
2.
3.
3.

TEVÉKENYSÉGI KÖR (Megkezdésének éve és tavalyi árbevételének aránya)

2.
% 1.
% 2.
% 3.
4.

év
év
év
A TÁRSASÁG TULAJDONOSA(I)

%
%
%
%
fő

1.
2.
3.
4.
Alkalmazottak száma jelenleg:
A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA
5.

ÉRDEKELTSÉG MÁS TÁRSASÁG(OK)BAN
%
%
%
A TULAJDONOS(OK) EGYÉB VÁLLALKOZÁSA(I)
%
%
%
%
fő

1.
2.
3.
4.
Előző évben:

(Amennyiben a vállalkozás bemutatására vonatkozó kérdésekre a cégismertető prospektus választ ad, ezen pont kitöltése nem szükséges.)

Kérjük, mutassa be a vállalkozás tevékenységét röviden (Amennyiben volt profilváltás a vállalkozás életében az elmúlt két évben, kérjük indokolja):

Mi a jelenleg tervezett eszközbeszerzés célja?
Növekedés, bővítés
Minőségi csere
Új tevékenység beindítása
6. JÖVŐBELI ELKÉPZELÉSEK
Milyen további beruházásokat
tervez a következő 1 évben?
Ehhez/ezekhez milyen összegű
finanszírozást kíván igénybe venni?
7. VEVŐK (Itt azon főbb üzleti partnereit tüntesse fel, melyeknek Ön árut értékesít vagy szolgáltatást nyújt!)
Tőlük származó árbevétel
Vevő neve
Kapcsolat kezdete
Átlagos fizetési határidő?
az utolsó lezárt évben
év
e Ft
nap
1.
2.

év

e Ft

nap

3.

év

e Ft

nap

Vevőkövetelések, amelyek a fizetési határidőt meghaladják
30 - 90 nappal
több, mint 90 nappal
Ebből behajthatatlan ill. peresített követelés
Jelenleg (e Ft)
Mi a kintlévőség oka? Van-e megállapodás a rendezéséről?
8. SZÁLLÍTÓK (Itt azon főbb üzleti partnereit tüntesse fel, melyek Önnek árut értékesítenek vagy szolgáltatást nyújtanak!)
Szállító neve

Kapcsolat kezdete

Felmerülő ráfordítás az utolsó lezárt évben

év
1.
év
2.
év
3.
Fizetési kötelezettségek, amelyek a fizetési határidőt meghaladják
30 - 90 nappal
több, mint 90 nappal
Jelenleg (e Ft)
9. JELENLEG FENNÁLLÓ, MÉRLEGBEN SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK (hitel, kölcsön, pénzügyi lízing, tulajdonosi hitel, stb.)

Átlagos fizetési határidő?

e Ft
e Ft
e Ft
Ebből peresített követelés

Kérjük, hogy egyéni vállalkozó ügyfeleink is töltsék ki a 9. és 10. pontokat. Folyószámlahitel esetén a leszerződött összeget kérjük feltüntetni!
Kötelezettség típusa
Jelenleg fennálló kötelezettség nettó összege (e Ft)
Lízing esetén ebből a Maradványérték összege (e Ft)
Kötelezettség kezdete - lejárata (év / hó)
Kötelezettség ütemezése (éves, negyedéves, havi)
Törlesztés összege (nettó, e Ft)
Törlesztés devizaneme
Finanszírozó neve
Lízingelt eszköz neve / hitel célja / beruházás tárgya
Budapest Lízing Zrt. 1138 Budapest, Váci út 193. ● Telefon: 06-80-LÍZING (540-464) ● Telefax: 1/450-6013 ● E-mail: budapestlizing@budapestbank.hu ● Honlap: www.budapestlizing.hu
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nap
nap
nap

PÉNZÜGYI ADATOK
10. JELENLEG FENNÁLLÓ, MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉGEK (operatív lízing, bérlet, vállalt kezességek, garanciák, stb.)
Kötelezettség típusa
Jelenleg fennálló kötelezettség nettó összege (e Ft)
(operatív lízing esetén Maradványérték nélkül)
Kötelezettség kezdete - lejárata (év / hó)
Kötelezettség ütemezése (éves, negyedéves, havi)
Ütemezett díj összege (nettó, e Ft)
Törlesztés devizaneme
Finanszírozó neve
Kezesség, garancia kedvezményezettje
KIEGÉSZÍTÓ PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK (utolsó 2 lezárt pénzügyi évre vonatkozóan)
Kérjük, hogy a 11. pont alábbi kérdéseit az egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozások töltsék ki!
20
év (e Ft)
20
év (e Ft)
Utolsó lezárt évben mennyi volt a
Hosszú lejáratú kötelezettségek
vállalkozás EUR bevétele? (ezer EURHosszú lejáratú kapott kölcsönök
ban)
Beruházási- és fejlesztési hitelek
Mennyi a tárgyi eszköz
értékesítésből származó
Pénzügyi lízing
eredménye?
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
Kapott kamatok
Rövid lejáratú kötelezettségek
11.

20 év (e Ft)

20

év (e Ft)

Rövid lejáratú hitelek/kölcsönök

Követelések

Szállítók
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt/egyéb
részesedési viszonyban levő vállalkozással
szemben
Hosszú lejáratú kötelezettségek éven belüli
része a rövid lejáratú kötelezettségek között

Vevők

Követelések kapcsolt vállalkozással
szemben

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Egyéb követelések

Tulajdonosi hitel / kölcsön

12. EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Van a vállalkozásnak átütemezett köztartozása?
(amennyiben van, szükséges a megállapodás csatolása)
Folyik a vállakozás ellen per?
A vállalkozás regisztrálásra került a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba?
13. JÖVŐBELI ELŐREJELZÉSEK

Nincs
Igen
Igen
Tárgy év

T+1 év

Várható nettó árbevétel (e Ft)
ebből várható EUR bevétel (e EUR)
Tervezett osztalék (vállalkozónál jövedelem kivét) (e Ft)
Tervezett adózott eredmény (vállalkozói eredmény) (e Ft)

Van, Tartozás összege:

Ft

Nem
Nem
14. JÁRMŰVEK (csak fuvarozók töltsék ki)
Finanszírozott (db)
Tehermentes (db)
Tgk.
Nyergesvontató
Pótkocsi,
félpótkocsi

15. AZ ADATLAPHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK
Minden ügyfelünk:
- Üzleti és pénzügyi terv (amennyiben készült)
- Cégismertető prospektus, információs anyag, ha van
ilyen
- A finanszírozandó eszköz műszaki specifikációit leíró
prospektus, termékismertető vagy egyéb szállítói
adatközlés
- Támogatási szerződés/támogatási okirat
amennyiben támogatás kapcsolódik a beszerzéshez

Társas vállalkozások:

Egyéni vállalkozások:

- Társasági szerződés (alapító okirat) és
módosításai
- Aláírási címpéldány
- 3 hónapnál nem régebbi főkönyvi kivonat
(naplófőkönyv)
Amennyiben az új igénnyel együtt Társaságunkkal
szembeni kötelezettsége a 120 millió Ft-ot
meghaladja:
- 3 hónapnál nem régebbi főkönyvi kivonathoz
tartozó korosított vevő / szállító analitika
- Két utolsó lezárt év zárófőkönyvi kivonata

- Személyi v. személyazonosító
igazolvány másolata
- Lakcímet igazoló hatósági igazolvány
másolata
- Előző 2 év aláírt adóbevallása (EBEV
nyugta is)
- Naplófőkönyv ill. pénztárkönyv (utolsó
havi / negyedéves zárása)

Az elektronikus úton közzétett beszámoló alapfeltétele
a finanszírozási igény elbírálásának!
KÉRJÜK, HOGY AZ ADATLAPOT A 15. PONT SZERINTI, HIÁNYTALANUL CSATOLT DOKUMENTUMOKKAL EGYÜTT SZÍVESKEDJEN ELJUTTATNI TÁRSASÁGUNKHOZ!
Tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi CCXXXVII. törvény - a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény hatályos előírásainak megfelelően, a nem pénzügyi lízing szerződések és nem
kölcsönszerződések ügyintézését és a szerződések megkötését a Budapest Eszközfinanszírozó Zrt. végzi.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen adatlapon feltüntetett adatok, illetve a hitelminősítéshez egyszerű másolatként átadott iratok az eredetivel megegyeznek és
a valóságnak megfelelnek. Továbbá, hogy a gazdálkodására vonatkozó jövőbeni adatok, különös tekintettel a 13. pontban szerepelő adatok megegyeznek a vállalkozás üzleti tervének
adataival. A finanszírozási kérelem valamint a szerződéskötés során a saját nevemben, illetve az általam képviselt társaság nevében járok el.
Kelt:
Cégszerű aláírás
Budapest Lízing Zrt. 1138 Budapest, Váci út 193. ● Telefon: 06-80-LÍZING (540-464) ● Telefax: 1/450-6013 ● E-mail: budapestlizing@budapestbank.hu ● Honlap: www.budapestlizing.hu
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NYILATKOZAT

A ______________________________________________________________________________(név/cégnév) Lízingbevevő képviseletében ezúton
nyilatkozunk, hogy igénybe kívánjuk venni a Budapest Lízing Zrt. / Budapest Eszközfinanszírozó Zrt. szolgáltatását, amely alapján a lenti dokumentumokat a
következő módon kérjük megküldeni részünkre:

Pénzügyi értesítő és referenciakamat változása miatt
módosított pénzügyi melléklet
E-MAIL
Számla (alap esetben papír alapon kerül kiküldésre)

Papír alapon és a megadott e-mail cím(ek)re
Csak elektronikusan a megadott e-mail cím(ek)re

Papír alapon és a megadott e-mail cím(ek)re

Tudomásul vesszük, hogy az e-mail üzenet az elküldés időpontjában kézbesítettnek tekintendő feltéve, hogy a kézbesítés sikertelenségét igazoló üzenet a
küldő részére nem érkezik vissza.
E-mail cím (címeink) amire a küldeményt várjuk:
NÉV

BEOSZTÁS

E-MAIL CÍM
(Nyomtatott betűvel)

Telefonszám/mobilszám

1.
2.
3.
4.

Vállaljuk, hogy a fenti e-mail cím(ek) megváltozásáról értesítjük a Lízingbeadó társaságot.

Kelt:

Cégszerű aláírás

Budapest Lízing Zrt. 1138 Budapest, Váci út 193. ● Telefon: 06-80-LÍZING (540-464) ● Telefax: 1/450-6013 ● E-mail: budapestlizing@budapestbank.hu ● Honlap: www.budapestlizing.hu
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Vállalati adatkezelési és banktitok nyilatkozat

Minden ügyfél és ügylethez kapcsolódó személy által kitöltendő. Például: rendelkező, meghatalmazott, kezes, garantőr, törvényes képviselő, örökös,
haláleseti kedvezményezett, dologi adós, zálogtárgy tulajdonos. Aláírás nélkül adatai nem rögzíthetőek!

Név/Cégnév:
Azonosító:
Lakóhely/Székhely:

A Budapest Bank Zrt. mint adatkezelő az adatkezelésről tartós adathordozón, azaz a www.budapestbank.hu honlapján közzétett
üzletszabályzatok útján tesz eleget a Hpt. 276. § (3) bekezdés alkalmazásával: A Budapest Bank Zrt. Üzletszabályzata, A Budapest Bank
autófinanszírozás üzletszabályzata , Üzletszabályzat Budapest Bank Befektetési Szolgáltatásokra és Kiegészítő Szolgáltatásokra, A Budapest
Lízing Zrt. Kölcsön nyújtására vonatkozó Üzletszabályzata, Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzata.
Adatkezelési nyilatkozat
Alulírott tudomásul veszem, hogy személyes, valamint bank- és értékpapírtitoknak minősülő adataimat a Budapest Bankcsoport tagjai az
Üzletszabályzatukba foglalt tájékoztatásnak megfelelően kezelik. Hozzájárulok, hogy a tájékoztatásban meghatározott személyek részére bankés, értékpapírtitkaim átadásra kerüljenek. Kijelentem, hogy a fent meghatározott Üzletszabályzatot honlapos, tartós adathordozón biztosított
tájékoztatás útján megismertem és elfogadom.

Bank- és értékpapírtitok harmadik személynek történő továbbítása:
A törvényben szabályozottakon túl a nyilatkozatot adó személy felhatalmazza a Bankcsoport nyilatkozatot kérő tagját, hogy adatait az alábbi
személyeknek is továbbítsa:
• A Magyar Államkincstár részére állami támogatás igénybe vételéhez;
• A nyilatkozatot tevő munkáltatójának, egyéb szervezetnek adat-ellenőrzés céljából (írásban, telefonon, elektronikus úton);
• A Bankcsoport tagja, partnere részére kockázatkezelési, ajánlatadási, marketing célra. A bankcsoporti tagok a szerződés alapján végzett
adattovábbításról hirdetmény útján nyújtanak tájékoztatást, amely elérhető a www.budapestbank.hu címen a hirdetmények oldalon
(Hirdetmény a Budapest Bank által végzett adattovábbításról, Hirdetmény a Budapest Bank által kiszervezett tevékenységekről);
• Az Ügyfél halála esetén a hagyatékkal kapcsolatban örökösként igényt érvényesítő személy részére, ha vitatja az öröklés tárgyát képező
egyenleget, banki követelést, a szolgáltatás szerződésszerűségét, feltéve, hogy az igénylő a banktitok kiadásához fűződő jogi érdekét
valószínűsíti.
• A tulajdonos Corvinus Zrt. (Cg. 01 10 043547), és tulajdonosi, felügyeleti szervei részére: MFB Zrt. ( Cg. 01 10 041712) MNB, tulajdonosi
felügyeletet ellátó minisztérium, Állami Számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal.
• A fedezetet felajánló harmadik személy részére a Bank a követelése érvényesítésének elősegítése céljából továbbíthat.

Kelt:

, 201 .

hó

. napján

Cégszerű aláírás
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