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Lízing kérelmi adatlap "B" változat
Lízingbevevő
Vállalkozás
Megnevezés:
Adószám:
Egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány száma:
Telefonos elérhetőség:
Képviseletre jogosult személy neve:
Anyja neve:
Születési helye, ideje:

Személyi igazolvány száma:

Képviseletre jogosult személy telefonszáma:

Lakcímkártya száma:

Képviseletre jogosult személy címe:
Vállalkozás főszámlaszáma:

Alkalmazottak száma:

Tényleges tulajdonosok (a társaságban 25%-ot elérő vagy meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező természetes személyek) adatai
Név:

Név:

Születési név:

Születési név:

Állampolgárság:

Tulajdoni hányad:

Állampolgárság:

Név:

Tulajdoni hányad:

Név:

Születési név:

Születési név:

Állampolgárság:

Tulajdoni hányad:

Állampolgárság:

Eladó adatai

Tulajdoni hányad:

Gépjármű adatai

Név /
Megnevezés:

Gyártmány, típus, gyári
felszereltségi szint:

Adószám / Adóazonosító jel:
Képviseletre jogosult személy neve:
Személyi az. ok. sz.*:

Forgalmi rendszám:

Születési helye és ideje**:

Km óra állás:

Születéskori név**:

Eladó telefonszáma:

Anyja neve**:

Eladó bankszámlaszáma:

*Személyi az.ok.sz. mezőt természetes személy eladó és gazdálkodó szervezet esetén megadott képviseletre jogosult személynél is ki kell tölteni.
** A mezők kitöltése természetes személy eladó esetén kötelező.
Finanszírozás adatai:
Finanszírozás típusa:
Bruttó vételár:

Zártvégű pü.-i lízing
Saját erő összege:

Nettó vételár:

REG adó:

Finanszírozott összeg:
Biztosítás adatai:
Fizetési mód:

Nyíltvégű pü.-i lízing

CASCO mentes

Számlaszám:

Változó

Fix

Maradványérték:
ÁFA összege:

Devizanem:
Postai csekk

Kamatozás módja:

HUF
CASCO köteles
Átutalás

Futamidő:
Törlesztőrészlet / lízingdíj-részlet:
Beépített teljes CASCO
Csoportos beszedés

Számlatulajdonos neve:

A finanszírozási kérelem, amelyhez az adatszolgáltatás önkéntes, a pénzügyi helyzet megítéléséhez valamint a szerződéskötéshez szükséges adatokat tartalmazza.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a finanszírozási kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Felhatalmazom a Merkantil Csoport jelen
finanszírozásban érintett tagját 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 finanszírozási kérelembe közölt
adatokat, a benyújtott és bemutatott okmányokat továbbá az arcképemet vagy aláírásomat.*

*Arckép és aláírás ellenőrzés egyéni vállalkozók esetén.
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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

IGEN

NEM

Hozzájárulok a finanszírozáshoz szükséges okmányaim másolásához.

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

NEM

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 Garancia Biztosító Zrt. biztosítási termékei értékesítésének közvetítésével
kapcsolatban. Az OTP csoport tagjainak felsorolása az OTP Bank Nyrt. honlapján megtalálható. Tudomásul veszem, hogy jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor
korlátozás és indokolás nélkül ingyenesen visszavonható.
IGEN

NEM

2

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
NEM ÁLLOK

ÁLLOK

Dátum:
igénylő cégszerű aláírása

1

Nem természetes személy ügyfél esetén

2

Egyéni vállalkozó esetén
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