Közvetítő neve:

ÉRKEZETT:

év

hó

nap

óra

perc

Cégszerű aláírása:

HITELKÉRELEM

ingatlanfedezet mellett nyújtható hiteligényléshez, magánszemélyek részére

Igényelt hitel
Igényelt hitel összege
Választott konstrukció
Éven Túli Lejáratú, Futamidő

Ft, Hitel célja
hó

1 Éves Áthidaló Havi kamattörlesztés

H i t e l i g é n y l ő (k)

igen

nem

adatai

(a fedezeti ingatlan valamennyi tulajdonosa, a tulajdonos(ok) házastársa, haszonélvező(k), kezes(ek), özvegyi joggal rendelkező személy)

Név
Születési név
Állampolgárság
Anyja születési neve
Születési hely, idő
Személyazonosító
okmány
típusa, száma
Személyi azonosító szám
Adószám
Állandó lakcím
Levelezési cím
e-mail cím
Kedvezőtlen hitelbírálat esetén
erre kérem visszaküldeni az
átadott irataimat
Pozitív hitelbírálat esetén a
szerződés-tervezetet erre az email címre kérem küldeni
Bankszámlaszám
Családi állapot
Legmagasabb iskolai végzettség
Jövedelemszerzés módja
Foglalkozása
Foglalkoztatás jogviszonya

egyedülálló
elvált
élettársi viszony
alapfokú
felsőfokú
alkalmazott
nyugdíjas

házas
özvegy
középfokú

alkalmazott
köztisztviselő
egyéni vállalkozó

közalkalmazott
GYES/GYED/GYET/CSED
cégtulajdonos

vállalkozó
egyéb

egyedülálló
elvált
élettársi viszony
alapfokú
felsőfokú
alkalmazott
nyugdíjas

házas
özvegy
középfokú

alkalmazott
köztisztviselő
egyéni vállalkozó

közalkalmazott
GYES/GYED/GYET/CSED
cégtulajdonos

vállalkozó
egyéb

Munkahely neve, telefonszáma
Munkahely címe
Mostani munkaviszony kezdete
Munkaviszony típusa

határozatlan

határozott idejű
-ig

határozatlan

határozott idejű
-ig

Havi nettó jövedelem
Éven belül várható egyéb bevétel(ek) megnevezése, összege
Egyéb hiteltartozás(ok) megnevezése
Egyéb hiteltartozás(ok) havi
törlesztőrészlete
Eltartott személyek száma
Háztartás havi összkiadása
A tulajdonában lévő tehermen- Típus:
tes személygépkocsi
Forgalmi rendszám:
Tulajdonában
lévő
egyéb,
tehermentes ingatlan(ok) címe
Tulajdonában
lévő
egyéb,
tehermentes ingatlan(ok) helyrajzi száma
Tulajdonában
lévő
egyéb,
tehermentes ingatlan(ok) forgalmi értéke

Évjárat:

Típus:
Forgalmi rendszám:

Évjárat:

Fedezetül felajánlott inga tlan adatai
Cím

Irsz.

város/
község

út/utca/
tér/krt.

Ingatlan típusa:

Ft

Szándékában áll-e eladni

igen

Építés éve

Emeletek száma
tégla

nem

panel

Bérbe adott

igen

nem

Lift

van

nincs

könnyűszerkezetes

m2 Szobák száma

Lakás hasznos területe
Fűtés

emelet/
ajtó

Helyrajzi szám

Becsült forgalmi érték

Építési mód

házszám

távfűtés

ház központi

Ház legutóbbi felújításának éve
Általános műszaki állapot

db

egyedi központi

egyéb

Garázs férőhely
gázkonvektor

db
egyéb

Lakás legutóbbi felújításának éve
új

újszerű

Tájolás
udvari
Az ingatlanban életvitelszerűen lakók felsorolása:
Név:
Név:
Név:

jól karbantartott

karbantartott

felújítandó

utcai

panorámás

kertre néző

Születési dátum
Születési dátum
Születési dátum

Nyilatkozat
Kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy
 semminemű köztartozásom nem áll fenn,
 vagyonommal szemben sem hatósági végrehajtási eljárás, sem egyéb igény érvényesítése nincs folyamatban,
 nem állok cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 jelen HITELKÉRELMEN szereplő valamennyi adat és információ a valóságnak megfelel, a hitelbírálat szempontjából lényeges körülmény, adat nem került elhallgatásra,
 hozzájárulok, hogy az ARGENTA LÍZING ZRt. vagy megbízottja az adatokat ellenőrizze,
 tudomásul veszem, hogy a HITELKÉRELEM befogadása nem jelent hitelnyújtási kötelezettséget,
 hozzájárulok a fedezeti érték ellenőrzéséhez, és tudomásul veszem, hogy – a hitelbírálat eredményétől függetlenül - ennek költsége a Hiteligénylőt terheli.
Jelen hitelkérelem aláírásával tudomásul veszem, hogy a kérelem elbírálásának előfeltétele, hogy valamennyi –
a mellékletben felsorolt – dokumentumot az ARGENTA LÍZING ZRt. rendelkezésére bocsássak. Tudomásul veszem
továbbá, hogy a hitelelbírálás során az ARGENTA LÍZING ZRt. további információkat, dokumentumokat kérhet
be, amelyeket az általa megjelölt határidőn belül rendelkezésére bocsátok. Elfogadom továbbá, hogy amennyiben nem, csak részben, vagy késedelmesen teljesítem az esetleges hiánypótlási kérelmet, úgy az automatikus
elutasítási oknak minősül.
Elfogadom továbbá, hogy a hitelkérelem befogadása nem minősül az ARGENTA LÍZING ZRt. részéről automatikus
szerződéskötési kötelezettségnek, a hitelelbírálás alapján az ARGENTA LÍZING ZRt. hozhat számomra kedvezőtlen döntést is.

Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen Hitelkérelem kitöltésével és aláírásával kijelentem, hogy az ARGENTA LÍZING ZRt. adatvédelmi tájékoztatóját (amely elérhető a www.szabadfelhasznalasukolcson.hu weboldalon is) elolvastam és megértettem. Ennek
alapján kifejezetten elfogadom, hogy a megadott személyes adataimat az ARGENTA LÍZING ZRt. a hitelbírálat
során kezelje, valamint a hitelbírálat céljából rendszerezze és értékelje. Elfogadom, hogy hitelkérelmem elutasítása esetén a megadott személyes adatok törlésre, míg az átadott dokumentumok részemre visszaküldésre
kerülnek.

KHR hozzájárulás

Jelen Hitelkérelem aláírásával tudomásul veszem és kifejezetten elfogadom, hogy a benyújtott hitelkérelmem
bírálata során a Hitelező a hitelügylet igénylőjére/társigénylőire vonatkozóan a fenti megadott személyes adatok alapján információt kérjen a Központi Hitelinformációs Rendszerből (KHR). A hitelbírálat keretében erre
azért van szükség, mert ha a KHR az igénylőkre vonatkozóan negatív információt tartalmaz, az a kölcsön elbírálása során hangsúlyos szempontként figyelembe veendő körülményként vizsgálandó, egyes esetekben a kölcsönkérelem automatikus elutasítását eredményezheti. A Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló 2011. évi
CXXII. Törvény 10.§-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján a pénzügyi intézmények, mint referenciaadatszolgáltatók kötelesek természetes személy ügyfeleikkel a szerződéskötést megelőzően megismertetni a KHRből átvett adatokat és az azokból a természetes személyre vonatkozóan levont következtetéseiket. A hitelbírálat során a Hitelező törekedett az igénylők és társigénylők hiteleinek teljes körű feltárására és a hitelkapacitás
ennek alapján történő megállapítására, amelyhez a KHR-ből nyert információkat is figyelembe vette. A Hitelező által lejkérdezett hiteljelentések jelen tájékoztatás kötelező mellékletét képezik, és az egyes szereplők a
saját személyükre vonatkozót egyedileg vehetik át.

Tájékoztatás a szerződéskötéssel kapcsolatban

Pozitív hitelbírálat esetén Társaságunk a fent megadott e-mail címre megküldi a szerződések tervezetét. Az
elektronikus dokumentáció az Ön személyes adatainak védelme érdekében minden esetben jelszóval védett. A
jelszó képzésére a következő módon kerül sor: az Ön születési éve és az adószámának utolsó három számjegye.
A megküldött tervezeteket kérjük olvassa át, amennyiben kérdése lenne, keresse munkatársainkat. Ön a szerződéseket kizárólag három (3) nap gondolkodási időt követően fogadhatja el és írhatja alá.
Kelt (helység, év, hónap, nap):
Hiteligénylő aláírása

Hiteligénylő aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:
1./

Név:
Lakik:

2./

Név:
Lakik:

