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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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Jelenleg fennálló hitelek: 

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

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

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

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

Hitel célja?  □ Szabad felhasználású □ Vásárlási □ Építési  □  Felújítási  □ Energetikai fel. □ Hitelkiváltás

Fedezet címe: …...........................................…………………………………………………………………….

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

Ingatlan fedezet jellege: □ Újépítésű ingatlan
□ Lakás □ Lakóház □ Telek

□ Használt ingatlan(nem kivitelezőtől vásárolt)
□ Üdülő□ Gépkocsi tároló

□ Egyéb nem lakóingatlan     (Többet is lehet jelölni!)

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.)
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