Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűvel kitölteni szíveskedjen!

ADATLAP TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE
ALAPADATOK
☐ Lízingbevevő

☐ Társ-lízingbevevő

☐ Kezes (ha a Lízingbevevő társas vállalkozás vagy egyéni vállalkozó)
Születéskori név:

Név:
Szül. hely, idő (év, hó, nap):

Anyja neve:
száma:

Személyazonosító okmány
száma, típusa:

☐útlevél ☐vezetői engedély
☐személyi igazolvány

Vezetői eng. sz.:

Lakcímkártya szám:

Állampolgárság:

Állandó lakcím:

Postacím:

Állandó
lakcímre
bejelentkezés ideje:

Mobiltelefonszám:

Telefonszám:

Családi állapot:

E-mail cím:

Háztartásban élők
száma:

Eltartottak száma:

Foglalkozás/ Beosztás:

Iskolai végzettség:

Munkahely címe:

Munkahely megnevezése:

Munkaszerződés típusa:

Munkahelyi
telefonszám:

Adószám:

Jelenlegi
kezdete:

vezetékes

Jövedelme
bankszámlára érkezik:

munkaviszony

Havi nettó jövedelem:
Háztartás
jövedelme:

havi

☐ határozott ☐ határozatlan

☐ Igen ☐ Nem

Bankszámlaszám:
nettó

Számlavezető bank
neve:

Háztartás
havi
összes
kiadása törlesztések nélkül:
Külföldi magánszemély esetén a fenti adatok közül az azonosító okmány (pl. útlevél) alapján megállapítható személyi adatokat, valamint a magyarországi
tartózkodási helyet kell rögzíteni.

HITELTARTOZÁSOK / HAVI ADÓSSÁGSZOLGÁLAT
Rendelkezem-e finanszírozással:

☐ igen ☐ nem
Hitelnyújtó 1.

Hitelnyújtó 2.

Hitelnyújtó neve:
Hiteltartozás típusa* és nyilvántartási
devizaneme:

típus:

típus:

devizanem:

devizanem:

Hitel törlesztési devizaneme:
Havi törlesztőrészlet összege**:
Hitelkeret összege:
A Hitel rögzített árfolyamon törlesztette:
Kombinált hitel esetén a lakáselőtakarékossági szerződés/biztosítási
szerződés alapján fizetendő havi
befizetési kötelezettség (díj):

☐ Igen ☐ Nem

☐ Igen ☐ Nem
Ft

Ft

Az ügyletben szereplő adósok/
adóstársak*** száma:
Hitelnyújtó 3.

Hitelnyújtó 4.

Hitelnyújtó neve:
Hiteltartozás típusa* és nyilvántartási
devizaneme:

típus:

típus:

devizanem:

devizanem:

Hitelkeret összege:
Hitel törlesztési devizaneme:
Havi törlesztőrészlet összege**:
A Hitel rögzített árfolyamon törlesztette:
Kombinált hitel esetén a lakáselőtakarékossági
szerződés/biztosítási szerződés

☐ Igen ☐ Nem

☐ Igen ☐ Nem
Ft

Ft
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alapján fizetendő havi befizetési
kötelezettség (díj):
Az ügyletben szereplő adósok/
adóstársak*** száma:

* Kérjük a mezőket minden esetben kitölteni, ha Ön adósként, adóstársként, kezesként, lízingbevevőként vagy társ-lízingbevevőként vesz részt
az ügyletben
** Keretjellegű hitel (folyószámlahitel, hitelkártya) esetén nem kell megadni. Amennyiben ön jelenleg kedvezményes díjjal, kamattal, illetve halasztott
tőketörlesztéssel fizeti hitelét, úgy kérjük a kedvezményes időszakot követően fizetendő törlesztő-részlet összegét adja meg!
*** Pénzügyi lízingszerződés esetén adóstársnak minősül a lízingbevevővel közeli hozzátartozói, élettársi kapcsolatban álló kezes is.

GÉPJÁRMŰ ADATAI
☐ Személygépkocsi ☐ Kishaszongépjármű ☐ Motorkerékpár

☐ Új ☐ Használt ☐ Forgalomból kivont

Márka, modell, típus:

Hengerűrtartalom:

Alvázszám:

Motorszám*:

Használat jellege
(magán,taxi):

☐ Benzin ☐ Dízel

Üzemanyag:

Futott km:

EUROTAX kód
(amennyiben ismert):
MO-n forgalomba
helyezett

Gyártási év:
Rendszám:

☐ Hibrid ☐ Elektromos / Plug-in-hibrid

Első forgalomba helyezés
időpontja külföldön (év):
Első mo-i forgalomba
helyezés időpontja (év, hó,
nap):

☐ Igen ☐ Nem

Gépjármű átadásának
várható dátuma:
Biztosítás:

☐Egyéni casco ☐No casco

ELADÓ ADATAI
Név (mgszemélynél
születési név is):

Anyja neve:

Cím:

Állampolgárság:

Székhely (egy. váll. és
cég esetén):

Bankszámlaszám:

Adószám (egy. váll.
és cég esetén):

E-mail cím:

Eladó születési hely
és idő:

Telefonszám:

Az ügyintézés során
eljáró kapcsolattartó
neve:

Kapcsolattartó
elérhetősége
(telefonszám, email cím):

FINANSZÍROZÁS ADATAI
Finanszírozás fajtája:

☐ Zárt végű pénzügyi lízing

Devizanem

☐ HUF (változó kamatozással) ☐ HUF (FIX kamatozással)

Saját erő:
Fizetési mód:

Ft

☐ Nyíltvégű pénzügyi lízing

Bruttó ár %-ában:

Bruttó vételár:
Regisztrációs adó:
%

☐ Postai csekk ☐ Banki átutalás ☐ Csoportos beszedési megbízás

Extrák összértéke:
Futamidő:

hónap

ALULÍROTT KIJELENTEM, HOGY
amennyiben a CIB Bank Zrt., mint a CIB Lízing Zrt. által nyújtott pénzügyi szolgáltatások közvetítője eljárt jelen finanszírozási igényem kapcsán, úgy a
pénzügyi szolgáltatás CIB Bank Zrt. általi közvetítésére vonatkozó ügyféltájékoztató részemre írásban

☐ átadásra került.
☐ nem került átadásra.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam a jelen Adatlapon feltüntetett információk a valóságnak megfelelnek. A CIB Lízing Zrt. a
finanszírozási kérelmen és adatlapokon üresen hagyott adatmezőket nemleges válaszként, illetve nulla értékként értelmezi
ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
Az adatkezeléssel és átadással kapcsolatos részletes tájékoztatást (pl. adatkezelés célját, az adatok kezelésével kapcsolatos kifogást, adatkezelés
időtartamát, adatok átadását harmadik személyek részére) az „ügyféltájékoztatás és ügyfélnyilatkozatok” elnevezésű okirat, valamint az általános

*

Forgalomba helyezett jármű esetén kérjük megadni.
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szerződési feltételek elnevezésű okirat tartalmazza, melyet az érintett személy szintén a finanszírozási dokumentáció részeként aláír. A CIB Lízing Zrt.
az érintett személyek részére a nyilvános Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban is tájékoztatást ad az adatkezelés részéről.
A bírálathoz szükséges okmányok, dokumentumok eredetiben:
pontosan kitöltött és aláírt jelen adatlap;
pontosan kitöltött és aláírt ügyféltájékoztató, ügyfélnyilatkozatok című dokumentum
A szerződés megkötésekor a személyazonosság igazolásához szükséges eredeti dokumentumok:
érvényes Vezetői Engedély eredetiben történő bemutatása (ha nem áll rendelkezésre, akkor a gépjárművet ténylegesen vezető személy társlízingbevevőként történő bevonása szükséges);
érvényes Személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány eredetiben történő bemutatása (pl. személyi igazolvány, kártyás vezetői engedély,
útlevél);
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány eredetiben történő bemutatása;
kiemelt közszereplői nyilatkozat (amennyiben Ön kiemelt közszereplőnek minősül)
Egyéb, másolatban szükséges dokumentumok:
30 napnál nem régebbi munkáltató igazolás vagy utolsó 2 havi bankszámlakivonat, amely tartalmazza a bérkifizetést vagy 30 napnál nem
régebbi NAV jövedelemigazolás, ezek opcionálisak, ha minimum 6 hónapja CIB Bank Zrt-nél vezetett bankszámlára érkezik a bérkifizetés;
nyugdíjas igénylő esetében nyugdíj értesítő lap (éves igazolás) VAGY nyugdíjfolyósítói igazolás
Kelt (helység, dátum):

,
____________________________________
Aláírás*______________________________________________
*Az adatlapon szereplő finanszírozást igénylő ügyfél aláírásának helye.

