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Előzetes hitelajánlathoz szükséges információk 
Igénylő Adatai 

Név:…………………... …………………………………… Leánykori név: ……………………………... 

E-mail: ……………………………………………………… Telefonszám: ………………………………. 

Születési hely, dátum: ……………………………………. Édesanyja neve: …………………………… 

Lakcím: ……………………………………………………………………………………………………...... 

Családi állapot:   □  Egyedülálló □  Özvegy     □ Házas     □ Elvált (különélő)     □ Élettársi kapcsolat 

Háztartásban élők száma: ……………… Eltartottak száma a háztartásban: …......... 

Legmagasabb iskolai végzettség: □ 8 ált.    □  8 ált.+szakképesítés □ Érettségi □ Felsőfokú

Munkáltató neve: …………………………………………………………………………………………….. 

Foglalkozás: ………………………………………… Munkaviszony kezdete (év, hó): ………………... 

Melyik pénzintézetnél vezet folyószámlát?  ………………………………………………………………. 

Bankszámlára érkező NETTÓ Munkabér: ………………………………………………………………… 

Egyéb jövedelmek (összeg/forrás): …….……………………………………………………-...................

Vállalkozások száma, neve: …………………………………………………………................................

Vállalkozások adószáma: ………………………………………………………………………..................

Mobilszolgáltató:        Telekom,      Telenor,       Vodafone,        Egyéb éspedig: ..............................

Mobil szolgáltatás típusa:            Előfizetéses,          Feltöltőkártyás,                  Flottaszerződéses

Egyéb megjegyzés: ............................................................................................................................

......................................………………………………………………………………………………………

Mióta lakik jelenlegi lakcímén: ………………………………………………………… 

Lakhelyen tartózkodás jogcíme:    □ tulajdonos  □ bérlő □ családtag □ egyéb jogcím

KHR/BAR listán szerepel-e?    □ Igen □ Nem;    ha igen: □ Passzív, vagy □ Aktív?
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Adóstárs Adatai (1.)

Név:…………………... …………………………………… Leánykori név: ……………………………... 

E-mail: ……………………………………………………… Telefonszám: ………………………………. 

Születési hely, dátum: ……………………………………. Édesanyja neve: …………………………… 

Lakcím: ……………………………………………………………………………………………………...... 

Családi állapot:   □  Egyedülálló □  Özvegy     □ Házas     □ Elvált (különélő)     □ Élettársi kapcsolat 

Háztartásban élők száma: ……………… Eltartottak száma a háztartásban: …......... 

Legmagasabb iskolai végzettség: □ 8 ált.    □  8 ált.+szakképesítés □ Érettségi □ Felsőfokú

Munkáltató neve: …………………………………………………………………………………………….. 

Foglalkozás: ………………………………………… Munkaviszony kezdete (év, hó): ………………... 

Melyik pénzintézetnél vezet folyószámlát?  ………………………………………………………………. 

Bankszámlára érkező NETTÓ Munkabér: ………………………………………………………………… 

Egyéb jövedelmek (összeg/forrás): …….……………………………………………………

Vállalkozások száma, neve: …………………………………………………………..

Vállalkozások adószáma: ………………………………………………………………………

Megjegyzés: .......................................................................................................................................

......................................………………………………………………………………………………………

Mióta lakik jelenlegi lakcímén: ………………………………………………………… 

Lakhelyen tartózkodás jogcíme:    □ tulajdonos  □ bérlő □ családtag □ egyéb jogcím

Vodafone,        Egyéb éspedig: ..............................        Telekom,      Telenor,       

Mobil szolgáltatás típusa:            Előfizetéses,          Feltöltőkártyás,                  Flottaszerződéses

Mobilszolgáltató:

KHR/BAR listán szerepel-e?    □ Igen □ Nem;    ha igen: □ Passzív, vagy □ Aktív?
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Jelenleg fennálló hitelek: 

Hitel/kölcsön (pénzintézet neve) Fennálló tőketartozás (Ft) havi törlesztő részlet 

Háztartás havi összjövedelme: ……............................................………………………………………………

Igényelt hitel összeg, futamidő: ...........................................……………………………………………………

            ............................................…………………………………………………..

Autó márkája: …...........................................……!!!!Típus&kivitel: ..........................................................

Becsült érték:  ..........................................………………………………………………………………

Megjegyzések:……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Dátum: ______év____________hónap_______nap 

___________________________ ___________________________ 
Ügyfél aláírása Tanácsadó aláírása 

(Megjegyzés:Hitelkártyákat és folyószámla kereteket is be kell írni, tőketartozáshoz a teljes keret összegét kell írni.)

Vásárolt Autó típusa:           Új 0 km-es,           Használt autó vásárlás

Autó paraméterei:                   ccm;                   Kw;                 évjárat,                             rendszám.
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