Ügyintéző neve:
Hitelközvetítő
neve:

igen
igen

nem
nem

Hitelközvetítő
székhelye:

Azonosító okmány száma:
Azonosító ok. típusa:

Amennyiben a Budapest Bank Zrt-vel kötött jelen szerződés alapján az Ügyfél fizetési késedelembe esik, úgy
ezen rendelkezéssel kéri a mindenkori munkáltatóját, hogy a Bank által írásban megjelölt összeget munkabére
maximum 33%-át közvetlenül a Bank által megjelölt bankszámlára utalja át. Jelen rendelkezés mindaddig
érvényes, amíg a Budapest Bank Zrt-vel szemben jelen szerződésből eredően az Ügyfélnek tartozása áll fenn,
illetőleg azt az Ügyfél vissza nem vonta.

Kiáll. kelte:

Hozzá járulok

Nem járulok hozzá

A banktitok kiadására vonatkozó felhatalmazást, amelynek szövegét az Üzletszabályzat 3.1 pontja tartalmaz-za,
jelen nyilatkozat aláírásával megadom. Az ügyfél hozzájárul továbbá, hogy a Budapest Bank Zrt. arcképes igazolványáról másolatot készítsen, és azt a hitelelbírálás során a személyi adatai ellenőrzése céljából felhasználja.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.
törvény (továbbiakban PM tv.) alapján büntetőjogi felelőssége tudatában az Ügyfél kijelenti, hogy a Budapest Bank
Zrt-nél igénybe vett szolgáltatások és/vagy tranzakciók végrehajtása során felhasznált pénzügyi eszközök

Szül. dátum:
Állampolgárság:

tényleges tulajdonosa* saját maga, vagy a végrehajtás során a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el**
(KÉRJÜK A MEGFELELŐT ALÁHÚZNI).
Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a PM tv. vonatkozó előírásai alapján, amennyiben a tényleges tulajdonos
személyével kapcsolatban változás áll be, a Bankot a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül értesíti.
*Tényleges tulajdonos: az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak.
**Amennyiben a tényleges tulajdonos nevében és érdekében kerül megjelölésre, ki kell tölteni a Tényleges Tulajdonosi nyilatkozat formanyomtatványt!
Az Ügyfél kijelenti továbbá, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek, valamint a Bank Üzletszabályzatát, a Fogyasztási Kölcsön Általános Szerződési Feltételeket, a Központi Hitelinformációs Rendszer részére
történő adatszolgáltatásról valamint az Ügyfelek személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztatót, valamint a
Fogyasztási Kölcsönre vonatkozó Hirdetmény(ek)et (továbbiakban együttesen: Szerződési Feltételek) átvette.

nap

Tartózkodási hely címe (ahová a szerződést és a csekket kéri postázni):

Ügyfél aláírása:
II. A BUDAPEST BANK ZRT. /KERESKEDŐ TÖLTI KI:
Családi
állapot:

Végzettség:

Házas

Egyedülálló

Felsőfokú

Érettségi

Özvegy

Elvált

Egyéb (pl. élettársi kapcsolat)

8 ált. és szakképesítés

8 ált. vagy kevesebb

Igénylő összes havi nettó jövedelme:
Igénylő háztartásának havi nettó összes jövedelme az igénylőén kívül:
őstermelő

Kezelési díj esedékessége havonta, törlesztéskor.

Kezelési díj összege

Kamat esedékessége havonta, törlesztéskor.

Fizetendő teljes összeg:

Dátum:

20

év

hó

nap

Az Ügyfél kijelenti, hogy a Szerződési Feltételekben foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja. Szerződő Felek
kijelentik, valamint az Ügyfél(ek) /mint adós(ok) és fogyasztó(k)/ megerősíti(k), hogy a jelen Szerződésben,
valamint a kapcsolódó Hirdetményekben meghatározott valamennyi (fő- és mellékkötelezettség teljesítéséért
járó) kondíciót és díjszabást, mint a Bankot adott esetben megillető pénzbeli követelést, a szerződéskötést
megelőzően megismerték, az erre vonatkozó tájékoztatásban foglaltakat megértették és kifejezetten elfogadták,
így a hivatkozott rendelkezések elolvasása és értelmezése után a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt írták alá.
Mindezekre figyelemmel az Ügyfél a Budapest Bank Zrt. által visszaigazolt feltételekkel a Fogyasztási Kölcsön
folyósítását kérelmezi.

nap

Ügyfél aláírása:
A megvásárolni kívánt árucikk(ek)-el és/vagy szolgáltatás(sal)-okkal kapcsolatos adatok
helyesek, az ügyfél adatait és az aláírást az előírt dokumentumokban szereplő adatokkal
összehasonlítottam és az eredetivel megegyezőnek találtam.

Nyilatkozom, hogy a biztosítás igénylése előtt az Élet-, baleset-, egészség- és munkanélküliségi biztosítási
feltételeket, a Terméktájékoztatót és a biztosító ügyfél tájékoztatóját megismertem és elfogadtam, továbbá
hozzájárulok ahhoz, hogy a Biztosító a biztosítási szolgáltatást a Bankkal kötött kölcsönszerződésemhez
tartozó, a Bank által vezetett egyedi hitel-számlaszámra (teljesítés helye) teljesítse. Tudomásul veszem, hogy
a teljesítés helye kizárólag a Bank és a Kedvezményezett együttes írásbeli nyilatkozatával módosítható.

Kereskedelmi számla száma:

Ügyfél aláírása:

Igazolom, hogy a vevő a(z)
Dátum:

20

év

Ft saját erőt befizette.
hó

nap Aláírás:

V. A BUDAPEST BANK ZRT. TÖLTI KI:

Dátum:

20

év

hó

nap

Budapest Bank Zrt. szabályszerű aláírása:

AL11/SF201411

Bank példánya

Min 50% sajáterő, max 150eFt hitelösszeg:
Bankkártyával fizetett min. 10% önerő, max 250 e Ft hitelösszeg:
ATM felvétel min. 10% önerő, max 250 e Ft hitelösszeg:

Üzlet neve:
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igen
igen

nem
nem
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Azonosító ok. típusa:
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