Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűvel kitölteni szíveskedjen!

ADATLAP EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS ŐSTERMELŐK RÉSZÉRE
ALAPADATOK
Név*:

Születéskori név:

Szül. hely, idő (év, hó, nap):

Anyja neve:
száma:

Személyazonosító okmány
száma, típusa:

☐útlevél ☐vezetői engedély

Vezetői eng. sz.:

☐személyi igazolvány

Lakcímkártya szám:

Állampolgárság:

Állandó lakcím**:

Postacím:

Telefonszám:

Mobiltelefonszám:

Állandó
lakcímre
bejelentkezés ideje:

Családi állapot:

E-mail cím:

Vállalkozói igazolvány
száma/nyilvántartásba vételi
szám:

☐Alapfokú ☐Középfokú ☐Felsőfokú

Iskolai végzettség:

☐Tanfolyami képzés

Vállalkozási tevékenység
kezdete:

Vállalkozás székhelye:

Tevékenységi kör (TEÁOR):

Fő tevékenység kezdete:

Adószám:

KSH szám:

Bankszámlaszám:

Számlavezető bank neve:
Jövedelme bankszámlára
érkezik:

Havi nettó jövedelem:
Háztartás
jövedelme:

havi

nettó

☐ Igen ☐ Nem

Háztartás
havi
összes
kiadása törlesztések nélkül:

Háztartásban élők száma:

Eltartottak száma:

* Ha az ügyfél nevében, vagy megbízása alapján a aláírásra jogosult vezető tisztségviselőn kívüli harmadik személy jár el (meghatalmazott), vagy
egyébként az ügyfélnek kézbesítési megbízottja van, úgy kérjük a külön okiratba foglalt „Azonosítási adatlap” elnevezésű nyomtatványt is kitölteni**Amennyiben a lakcím külföldi, kiemelt közszereplői nyilatkozat szükséges.

FŐBB PÉNZÜGYI ADATOK (ezer Ft-ban)
Előző év

Tárgyév

Árbevétel:
Vállalkozásból származó nettó éves jövedelem

GÉPJÁRMŰ ADATAI
☐ Személygépkocsi ☐ Kishaszongépjármű ☐ Motorkerékpár

☐ Új ☐ Használt ☐ Forgalomból kivont

Márka, modell, típus:

Hengerűrtartalom:

Alvázszám:

Rendszám:

Használat jellege
(magán,taxi, gazdasági
tevékenységem
körében használom):

Futott km:

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

Első forgalomba helyezés
időpontja külföldön (év):

☐ Igen ☐ Nem

Gépjármű átadásának
várható dátuma:
Biztosítás:

Üzemanyag:

☐Egyéni casco ☐No casco

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

Gyártási év:

☐ Benzin ☐ Dízel
☐ Hibrid ☐ Elektromos / Plug-in-hibrid

Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűvel kitölteni szíveskedjen!

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:
Devizanem

☐ Zárt végű pénzügyi lízing

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

Regisztrációs adó:

☐ EUR (változó kamatozással)

Saját erő:
Fizetési mód:

Bruttó vételár:

☐ Nyílt végű pénzügyi lízing

Ft Bruttó ár %-ában:

%

☐ Postai csekk ☐ Banki átutalás ☐ Csoportos beszedési
megbízás

Extrák összértéke:
Futamidő:

hónap

EGYÉB NYILATKOZATOK
BÜNTETŐJOGI
FELELŐSSÉGÜNK/FELELŐSSÉGEM
TUDATÁBAN
KIJELENTJÜK/KIJELENTEM,
HOGY

Kijelentjük,
hogy az állítás

a
Társaságnak
(leendő
ügyfélnek)
NAV,
önkormányzati adóhatóság, Illetékhivatal, ill. más
szervezetek felé lejárt köztartozása nincsen.

☐ Igaz

a Társaságnak a NAV, önkormányzati adóhatóság,
Illetékhivatal, ill. más szervezetek felé átütemezett
köztartozása nincsen

☐ Igaz

Társaság rendelkezik az árbevétel 50%-át vagy
azt meghaladó mértékben devizabevétellel (az
utolsó lezárt beszámolója alapján)

☐ Igaz

„Hamis” válasz esetén:

☐ Hamis

☐ Hamis

Az átütemezett tartozás megfizetésére vonatkozó határozatot és a
megállapodás alapján eddig megfizetett tartozások igazolását (bankszámlakivonat) vagy olyan NAV igazolást, melyen a fizetési kedvezmény (átütemezett
köztartozás) részletezésre került benyújtani szíveskedjenek!

☐ Hamis

ALULÍROTT KIJELENTJÜK/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. Vállalkozásomnak
lejárt köztartozása nincs, -az Igénylő vállalkozás nem áll csőd-, felszámolási, - vagy végelszámolási eljárás alatt, továbbá, hogy a legjobb tudomásunk
szerint az Igénylő vállalkozást ilyen eljárás nem fenyegeti. 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.

Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűvel kitölteni szíveskedjen!
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, valamimnt az általános
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 adatlap ügyféltájékoztató, ügyfélnyilatkozatok című dokumentum.
A szerződés megkötésekor a személyazonosság igazolásához szükséges eredeti dokumentumok:
Érvényes Vezetői Engedély (ha nem áll rendelkezésre, akkor a gépjárművet ténylegesen vezető személy társ-lízingbevevőként történő
bevonása szükséges);
érvényes Személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány (pl. személyi igazolvány, kártyás vezetői engedély, útlevél);
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
Egyéni vállalkozó esetén szerződéskötés napjához képest 30 napnál nem régebbi egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételről szóló igazolás;
Kiemelt közszereplői nyilatkozat (amennyiben Ön kiemelt közszereplőnek minősül)
Egyéb, másolatban szükséges dokumentumok:
előző 2 évi teljes adóbevallása (SZJA, vállalkozói) vagy a legutóbbi évre vonatkozó NAV jövedelemigazolás, őstermelők esetében őstermelői
igazolvány.
Kelt:
____________________________________
Aláírás*
Igénylő ügyfél
*Az adatlapon szereplő finanszírozást igénylő ügyfél aláírásának helye. "E.V."

