Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűvel kitölteni szíveskedjen!

ADATLAP TÁRSASVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE
ALAPADATOK
Cégnév (teljes):
Székhely:
Külf.váll.esetén mo.-i
(fiók)telephelyének címe*:
Cégjegyzékszám/Egyéb:

Adószám:

☐EVA ☐TA

Adózási mód:

Telefonszám:

Az ügyintézés során eljáró
kapcsolattartó neve:

E-mail cím:

Kapcsolattartó
elérhetősége
(telefonszám, e-mail cím):

KÉPVISELETRE JOGOSULT ADATAI
a cégjegyzék/közhiteles nyilvántartás alapján aláírásra jogosult képviselő(k) adatait kérjük megadni):

Név:

Születési név:

Beosztás:

Szül. hely, idő (év, hó,
nap):

Anyja neve:

Lakcímkártya sz.:

Állandó lakcím:

Személyazonosító
okmány száma és
típusa:

száma:
típusa: ☐útlevél

☐vezetői engedély

☐személyi igazolvány

Állampolgárság:
Iskolai végzettség:
*

Családi állapot:

Amennyiben a székhely külföldi, magyarországi fióktelep címének megadása is szükséges.

FŐBB PÉNZÜGYI ADATOK (ezer Ft-ban)
A kitöltés alapjául szolgáló számviteli beszámoló fordulónapja (év, hó,
nap):
Előző év

Előző év

Tárgyév

Tárgyév

Saját tőke:

Árbevétel:

Adózás előtti eredmény:
Mérlegfőösszeg:
Az alábbi táblázatot abban az esetben kell tölteni, ha az utolsó lezárt éves beszámoló fordulópontjának időpontjában az Export értékesítés
árbevétele 50% feletti. Utolsó lezárt éves beszámoló fordulónapjának időpontjában:
Melyik országból származik az export értékesítés árbevételének
legnagyobb része? (csak a legnagyobbat kell feltüntetni)

Az ezen országból származó árbevétel az éves
árbevételnek mekkora hányadát teszi ki? (%)

Milyen devizában keletkezik?

SZERZŐDÉS ALÁÍRÓJA*
☐ Társas vállalkozás képviselője/Kézbesítési megbízott

☐ Meghatalmazott

*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-

GÉPJÁRMŰ ADATAI
☐ Személygépkocsi ☐ Kishaszongépjármű ☐ Motorkerékpár

☐ Új ☐ Használt ☐ Forgalomból kivont

Márka, modell, típus:

Hengerűrtartalom:

Alvázszám:

Rendszám:

Használat jellege
(magán,taxi, gazdasági
tevékenység körében
történő használat):

Futott km:

Első forgalomba helyezés
időpontja külföldön (év):

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

☐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
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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)
☐ EUR (változó kamatozással)

Saját erő:
Fizetési mód:

Ft

☐ Nyílt végű pénzügyi lízing

Bruttó ár %-ában:

Bruttó vételár:
Regisztrációs adó:
%

☐postai csekk ☐banki átutalás ☐csoportos beszedési megbízás

Extrák összértéke:
Futamidő:

hónap

EGYÉB NYILATKOZATOK
BÜNTETŐJOGI
FELELŐSSÉGÜNK/FELELŐSSÉGEM TUDATÁBAN
KIJELENTJÜK/KIJELENTEM, HOGY
a
Társaságnak
(leendő
ügyfélnek)
NAV,
önkormányzati adóhatóság, Illetékhivatal, ill. más
szervezetek felé lejárt köztartozása nincsen.

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

Kijelentjük,
hogy az állítás

☐

Igaz

☐

Hamis

☐

Igaz

☐

Hamis

„Hamis” válasz esetén:

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!

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. A CIB Lízing Zrt. a finanszírozási kérelmen és adatlapokon üresen hagyott adatmezőket nemleges
válaszként, illetve nulla értékként értelmezi. Amennyiben a pénzügyi szolgáltatás igénybe vételére közöttünk szerződés jön létre, úgy kötelesek vagyunk és
ezúton vállaljuk, hogy az általunk a Vállalkozás kapcsolattartóiként, meghatalmazottjaként és törvényes képviselőiként, valamint a szerződés teljesítése
során személyesen eljáró természetes személyként megadott személyek részére a jelen adatlap mellékleteként kézhez vett Adatkezelési tájékoztatót
átadjuk, melyből az érintettek tájékoztatást kapnak az adataik kezelésének részleteiről.
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
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:
a vállalkozás nevében vagy megbízása alapján eljáró személy érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolványa és a lakcímet igazoló
hatósági igazolványa bemutatása;
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-

a szerződéskötés napjához képest 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat , vagy egyéb nyilvántartásba történő bejegyzést igazoló okirat
(cégbíróság által kiadott, közjegyző által lekérdezett hiteles, vagy e-akta)
tényleges tulajdonosi nyilatkozat;
Amennyiben a cégjegyzésre jogosult, vagy a tényleges tulajdonosok bármelyike kiemelt közszereplőnek minősül, úgy külön okiratba
foglalt kiemelt közszereplői nyilatkozat is szükséges

Egyéb, másolatban szükséges dokumentumok:
vállalkozás képviseletére jogosult személy aláírási címpéldánya;
előző évi éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás) kiegészítő mellékletekkel.
ha a vállalkozásnak nincs lezárt éve, főkönyvi kivonat szükséges
Melléklet: Adatkezelési tájékoztató kapcsolattartók részére

Kelt (helység, dátum):

____________________________________
Cégszerű Aláírás
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Adatkezelési tájékoztató
vállalkozások kapcsolattartóinak, meghatalmazottjainak és törvényes képviselőinek, valamint a szerződés teljesítése során személyesen eljáró
természetes személyei részére
Ki kezeli az Ön személyes
adatait?

Az adatkezelő a CIB Lízing Zrt. (1027 Budapest, Medve utca 4-14.).

Milyen célból, milyen jogalapon
és mennyi ideig kerülnek
kezelésre az Ön személyes
adatai?

A személyes adatok kezelésének célját, az adatkezelés jogalapját és időtartamát az alábbi táblázat foglalja össze.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés
jogalapja

A kezelt adatok

Az adatkezelés időtartama

a CIB Lízing Zrt.-vel történő
kapcsolattartás

A vállalkozás és az
adatkezelő jogos
érdeke

A kapcsolattartó neve,
telefonszáma, e-mailcíme,
faxszáma

az adatkezelés addig tart, ameddig a kapcsolattartás a
szerződés teljesítéshez szükséges

finanszírozási ajánlatadás,
szerződés megkötése

A vállalkozás és az
adatkezelő jogos
érdeke

A meghatalmazott, illetve a
törvényes képviselő neve

az adatkezelés – ha jogszabály eltérő nem rendelkezik –
azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek
érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony
kapcsán a CIB Lízing Zrt. a személyes adatokat kezeli

a szerződés teljesítése

A vállalkozás és az
adatkezelő jogos
érdeke

A teljesítés során eljáró személy
természetes személyazonosító
adatai és okmányainak
azonosítói

Milyen jogok illetik meg Önt?

az adatkezelés – ha jogszabály eltérő nem rendelkezik –
azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek
érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony
kapcsán a CIB Lízing Zrt. a személyes adatokat kezeli

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló 2016/679/EU rendelete alapján Ön
(i) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, tájékoztatást kérve a CIB Lízing Zrt.-nél
kezelt adatokról. A tájékoztatás, illetve a kezelt adatok másolatának megadása ingyenes. Az Ön által kért további
másolatokért az adminisztratív költségen alapuló, ésszerű mértékű díj számítható fel,
(ii) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását,
(iii) kérheti, hogy a CIB Lízing Zrt. ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok helyesbítéséről, törléséről
vagy az adatkezelés korlátozásáról,

Kik az Ön személyes adatainak
a címzettjei?

A személyes adatok címzettje az adatkezelő megbízottjai, valamint adatfeldolgozói.

Milyen jogorvoslati lehetőségek
állnak az Ön rendelkezésére?

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1534 Budapest, Pf.: 843, honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400,
fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg a
bírósághoz fordulhat. Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a
bírósághoz fordulna, keresse meg adatvédelmi tisztviselőnket.

Miként érhető el az adatvédelmi
tisztviselő?

A CIB Lízing Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: CIB Lízing Zrt./Adatvédelem, 1027 Budapest, Medve
u. 4-14., telefon: +36 (1) 423-1112, központi e-mail cím: adatvedelem@cib.hu

A személyes adatainak érdekmérlegelés alapján történő kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Tiltakozását díjmentesen megteheti a CIB Lízing Zrt.
CIB Lízing Zrt. 1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8. ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében.

