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LÍZINGKÉRELMI ADATLAP NEM TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE 
LÍZINGBEVEVŐ  

Vállakozás 

Megnevezése: Adószáma: 

Képviseletre jogosult személy neve: 

Születési helye, ideje: Személyazonosító okmány száma: 

Képviseletre jogosult személy mobil telefonszáma: 
(Ügyfélkapu regisztráció alapja*) 

Lakcímkártya száma: 

Vállalkozás fő bankszámlaszáma: Létszám: 

*Amennyiben még nincs Merkantil Ügyfélkapu regisztrációja, ezzel a mobiltelefonszámmal fog tudni regisztrálni.

Eladó adatai 

Név**: Adószám (vállalkozás esetén)**: 

Születéskori név*: Képviseletre jogosult személy neve: 

Személyazonosító okmány száma*: KATA adóalany?**:   IGEN1  NEM 

Születési helye és ideje*: Eladó telefonszáma**: 

Anyja neve*: Eladó bankszámlaszáma: 

Eladó címe*: 

* A mezők kitöltése természetes személy eladó esetén kötelező.  ** A mező kitöltése kötelező. 

Gépjármű adatai 

Gyártmány, típus, gyári felszereltségi szint: 

Forgalmi rendszám: Km óra állás: 

Import gépjármű esetén alvázszám: 

Finanszírozás adatai: 

Finanszírozás típusa: 
Zártvégű pénzügyi lízing 

Kamatozás módja: 
Változó 

Nyíltvégű pénzügyi lízing Fix 

Bruttó vételár (Ft): Saját erő összege (Ft): 

Nettó vételár (Ft): REG adó (Ft): 

ÁFA összege (Ft): Finanszírozott összeg (Ft): 

Maradványérték (Ft): Futamidő (hónap): 

Törlesztőrészlet/lízingdíj-részlet (Ft): Devizanem: HUF 

Fizetési mód: 
Átutalás  

Csoportos beszedés 
Biztosítás adatai 

CASCO mentes 

CASCO köteles 

Beépített teljes CASCO 

Számlaszám*: Számlatulajdonos neve*: 

*Csoportos beszedés esetén a számlaszám és számlatulajdonos neve kötelezően kitöltendő.

A lízingkérelem, amelyhez az adatszolgáltatás önkéntes, a pénzügyi helyzet megítéléséhez valamint a szerződéskötéshez 
szükséges adatokat tartalmazza. 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a lízingkérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
Felhatalmazom a Merkantil Bank Zrt.-t vagy meghatalmazottját a lízingkérelemben és mellékleteiben közölt adatok 
valódiságának ellenőrzésére, továbbá arra, hogy a Merkantil Bank Zrt. a lízingkérelem elbírálásánál a nyilvánosan elérhető 
adatbázisokban szereplő adatokat lekérje és azokat felhasználja. 

Kelt, ________________________________  __________________________________ 

igénylő cégszerű aláírás 

1
KATA adóalany eladó esetén: A NAV iránymutatása alapján 2021. január 1. óta a kifizetővel szerződéses jogviszonyba lépő katás vállalkozásnak (legkésőbb) a 

szerződés megkötésekor írásban tájékoztatnia kell a kifizetőt arról, hogy KATAalany. Ez a tájékoztatási kötelezettség általános jellegű, minden esetben fennáll, 
függetlenül attól, hogy a felek között csak egyetlen ügyletre vonatkozóan jön létre szerződéses jogviszony, és attól is, hogy a szerződés szóban, írásban vagy 
ráutaló magatartással jön létre a felek között. Ha a kataalanyiság megszűnik vagy újrakezdődik, akkor arról is tájékoztatni kell a kifizetőt, még a változás 
bekövetkezése előtt. (Jogszabályi héttér: A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 13. § (2) bekezdése: (2) A 
kifizetővel szerződéses jogviszonyba lépő adózó a szerződés megkötésekor írásban tájékoztatja a kifizetőt arról, hogy kisadózó vállalkozásnak minősül. Az adózó a 
változást megelőzően - a változás kezdő időpontjának megjelölésével - tájékoztatja a vele szerződéses jogviszonyban álló kifizetőt a kisadózó vállalkozás jogállása 
megszűnéséről vagy újrakeletkezéséről) 
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ÜGYFÉLNYILATKOZATOK1 

Megnevezés: Adószám: 

Volt-e vállalkozásának / szervezetének ügylete a Merkantil Bank Zrt.-vel, Merkantil Car Zrt.-vel, ill. a Merkantil Bérlet Kft.-vel 
korábban? 

IGEN  NEM 

Hozzájárulok a finanszírozáshoz szükséges okmányaim másolásához. 
IGEN  NEM 

Kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás/szervezet NEM ÁLL a Finanszírozó illetve a Finanszírozóval szoros 
kapcsolatban álló vállalkozás igazgatósági tagjának, sem felügyelő bizottsági tagjának, könyvvizsgálójának, továbbá ezek 
közeli hozzátartozójának ELLENÖRZŐ BEFOLYÁSA ALATT. 

    IGEN - kijelentem, hogy NEM ÁLL         

    NEM , - az általam képviselt vállalkozás/szervezet a Finanszírozó illetve a Finanszírozóval szoros kapcsolatban álló 
     vállalkozás igazgatósági tagjának, sem felügyelő bizottsági tagjának, könyvvizsgálójának, továbbá ezek közeli 
     hozzátartozójának ELLENÖRZŐ BEFOLYÁSA ALATT ÁLL 

2Tudomásol veszem, hogy amennyiben adósként vagy adóstársként adósságrendezési eljárás hatálya alatt állok, illetőleg 
amennyiben adósságrendezési eljárást kedvezményeztem, részemre a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 
2015. évi CV. törvény 26. § (6) bekezdése alapján hitel vagy kölcsön nem nyújtható. Kijelentem, hogy a természetes 
személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezési eljárás hatálya alatt adósként vagy 
adóstársként 

ÁLLOK  NEM ÁLLOK 

Megfelelő tájékoztatás alapján önkéntesen hozzájárulok, hogy a Finanszírozó, valamint az OTP Csoport bármelyik tagja 
közvetlen megkeresés módszerével reklámanyagaival megkeressen pénzügyi és egyéb szolgáltatásaival és a Groupama 
Biztosító Zrt. biztosítási termékei értékesítésének közvetítésével kapcsolatban, továbbá hozzájárulok adataim átadásához 
elemzés céljából az OTP Csoport tagjai részére. Az OTP Csoport tagjainak felsorolása az OTP Bank Nyrt. honlapján 
megtalálható. Tudomásul veszem, hogy a jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indoklás nélkül ingyenesen 
visszavonható. 

IGEN  NEM 

A Bank honlapján közzétett vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatók alapján önkéntesen hozzájárulok, hogy a Merkantil Bank Zrt. 
És az OTP Bank Nyrt. Közvetlen megkeresés módszerével reklámanyagaival, pénzügyi és egyéb szolgáltatásaival 
megkeressen, az általunk rendelkezésre bocsátott - akár személyes adatnak, akár banktitoknak minősülő - információkat 
egymásnak átadják. Tudomásul veszem, hogy jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indoklás nélkül ingyenesen 
visszavonható. 

IGEN  NEM 

A személyes adatokról a lízingkérelem kitöltését megelőzően általam kapott adatkezelési tájékoztatás alapján tudomásul 
veszem, hogy a Finanszírozó Általános Adatvédelmi Tájékoztatója és Finanszírozási Adatkezelési Tájékoztatója - a 
továbbiakban együtt Adatvédelmi Tájékoztatók - a Finanszírozó közvetítő partnerinél, a Finanszírozó székhelyén az Ügyfelek 
számára nyitva álló helyiségben és a Finanszírozó honlapján (www.merkantil.hu) megtekinthető, illetve rendelkezésre állnak. 

Kijelentem, hogy amennyiben a finanszírozással összefüggésben harmadik személyről - pl. eszköz eladója, biztosítéki 
szerződés által érintett személyről, tényleges tulajdonosról, stb. - személyes adatot szolgáltatok a Merkantil Bank Zrt.-nek, úgy 
arra jogosult vagyok, egyben kötelezettséget vállalok arra, hogy a Merkantil Bank Zrt. Adatvédelmi Tájékoztatóinak fenti 
elérhetőségéről az érintettet tájékoztatom. 

Kelt, ________________________________  __________________________________ 
igénylő cégszerű aláírása 

1 Nem természetes személy Lízingbevevő esetén 
2 Egyéni vállalkozó esetén 
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