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LÍZINGKÉRELMI ADATLAP TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE
KEZES
Magánszemély
Családi és utónév:

Lakcímkártya száma:

Személyazonosító okmány száma:

Személyazonosító okmány lejárata:

Értesítési cím (ha eltér a lakcímtől):
Telefonszám:

Vezetői engedély száma:

Közös háztartásban élők száma:

Vezetői engedély érv. ideje:

Legmagasabb iskolai végzettség:

Családi állapot:

Meglévő hitelek havi törlesztési kötelezettsége (Ft):

Nyugdíjas esetén jogviszony kezdete:

Hitelkártyához vagy bankszámlához kapcsolódó hitelkeret összege (Ft):
Munkahelyre vonatkozó adatok (Ha Ön nem a Merkantil Bank Zrt. jövedelemigazolás nyomtatványát csatolja.)
Beosztás:

Munkaviszony (jogviszony) kezdete:

Munkáltató neve:
Munkáltató címe:
Kapcsolattartó neve:

Telefonszáma:

A lízingkérelem, amelyhez az adatszolgáltatás önkéntes, a pénzügyi helyzet megítéléséhez, valamint a
szerződéskötéshez szükséges adatokat tartalmazza.
Kérjük, fontolja meg háztartása teljes teherviselő képességét, vegye figyelembe a háztartásban élők vagyoni,
jövedelmi helyzetét, eladósodottságát és leendő adóssággal összefüggő teherviselő képességet is.
A megalapozott döntéshez a Bank által a szerződéskötést megelőzően nyújtott tájékoztatáson túlmenően további
segítséget nyújthat Önnek a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi honlapja, az ott szereplő termékleírások,
összehasonlítást segítő alkalmazások.
Tájékoztatjuk, hogy a lízingszerződés költség illetve díjmentes felmondására nincs lehetőség.
Alulírott kérelmező büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a lízingkérelemben közölt adatok a
valóságnak megfelelnek. Felhatalmazom a Merkantil Bank Zrt.-t vagy meghatalmazottját az adatok valódiságának
ellenőrzésére, így többek között arra, hogy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatalának központi adatbázisából történő adatszolgáltatása alapján az aktuális pénzügyi szolgáltatás nyújtása
során ellenőrizze a lízingkérelemben közölt adatokat, a benyújtott és bemutatott okmányokat, továbbá a kérelmező
arcképét vagy aláírását.

Kelt, ________________________________

__________________________________
aláírás (kezes igénylő)
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TERMÉSZETES SZEMÉLY KEZES ÜGYFÉLNYILATKOZATAI
Családi és utónév:

Személyazonosító okmány száma:

Hozzájárulok a finanszírozáshoz szükséges okmányaim másolásához.
IGEN
NEM
A kapott tájékoztatás alapján hozzájárulok adataim átadásához személyre szabott ajánlatok kidolgozása és ajánlattétel célból
a tájékoztatóban meghatározott Bankcsoporttagok részére. Tudomásul veszem, hogy jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor
korlátozás és indoklás nélkül ingyenesen visszavonható.
IGEN
NEM NYILATKOZOM
Hozzájárulok, hogy a KHR-ből átadott adatokat és az abból, a Finanszírozó a hitelképességemre vonatkozóan megállapítható
következtetéseit a lízingkérelem benyújtásakor közreműködő gépjárműkereskedő/közvetítő útján ismerjem meg. 1
IGEN
NEM
Hozzájárulok, hogy a Finanszírozó a hitelbírálati folyamat részeként a KHR-ben nyilvántartott adataimat teljes körűen (a
pozitív hitelinformációkra is kiterjedően) lekérdezze. Azon esetben, ha a jelen hozzájárulásomat nem adom meg,
elfogadom, hogy a finanszírozás iránti kérelmem bírálatra nem alkalmas, ezért a Finanszírozó által elutasítottnak
minősül.
IGEN
NEM
Kijelentem, hogy az általam megadott adatok alapján rögzített havi jövedelmemhez kapcsolódó köztartozások megfizetésre
kerültek.
IGEN
NEM
Kijelentem, hogy az általam megadott adatok alapján rögzített meglévő hiteleimnek havi törlesztési kötelezettségeként
megadott összeg a valóságnak megfelel.
IGEN
NEM
Kapcsolat az adóssal / lízingbevevővel:
férj
feleség
apa
anya
örökbefogadó apa
örökbefogadó anya
nevelőszülő
testvér

gyermek
mostohagyermek
nevelt gyermek
élettárs
szülő házastársa
nagyszülő házastársa
gyermek házastársa
unoka házastársa

házastárs szülője
házastárs nagyszülője
házastárs gyereke
házastárs unokája
házastárs testvére
testvér házastársa
egyéb

Jogi személy által benyújtott lízingkérelem természetes személy kezesétől az alábbi két nyilatkozat megtétele is
szükséges:
A fenti azonosító számú lízingkérelmet benyújtó jogi személynek vezető tisztségviselője vagyok.
IGEN

NEM

A fenti azonosító számú lízingkérelmet benyújtó társaságban többségi befolyással rendelkezem.
IGEN
NEM
Tudomásul veszem, hogy amennyiben adósként vagy adóstársként adósságrendezési eljárás hatálya alatt állok, illetőleg
amennyiben adósságrendezési eljárást kezdeményeztem, 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 közvetlen megkeresés módszerével
reklámanyagaival megkeressen pénzügyi és egyéb szolgáltatásaival és a Groupama Garancia Biztosító Zrt. biztosítási
termékei értékesítésének közvetítésével kapcsolatban. 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.

Kelt, ________________________________

Aláírás (kezes igénylő): _______________________

1
Amennyiben a közvetítő útján történő KHR adatátadáshoz nem járul hozzá, úgy a KHR adat megismerésére a Finanszírozó székhelyén (1051 Budapest,
József Attila utca 8.) működő ügyfélszolgálaton van lehetőség.

