K&H Bank Zrt.
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
telefon: (06 1) 328 9000
fax: (06 1) 328 9696
Budapest 1851
www.kh.hu • bank@kh.hu

hitelkérelem/garanciakérelem
egyéni vállalkozók részére

banki átvétel dátuma, aláírás: ……………….……........................................

igénylő azonosító adatai:
igénylő teljes neve:

egyéni vállalkozó

levelezési címe:
nyilvántartási száma:
telefonszáma:
elsődleges bank:
a továbbiakban: az „Igénylő”

adószáma:
e-mail címe:

egyéni vállalkozó személyes adatai:
neve:
anyja leánykori neve:
adóazonosító jele:
szakmában eltöltött évek
száma:

állampolgársága:

igényelt hitellel/garanciával kapcsolatos adatok:
1. ügylet

2. ügylet

3. ügylet

ügylet típusa:
igényelt összeg:
devizanem:
igényelt futamidő:

nyilatkozatok (a jelen kérelem aláírása napjára vonatkozóan)
1. lejárt kötelezettségek
Igénylő kijelenti, hogy nincsen lejárt (át nem ütemezett) kötelezettsége az állammal szemben (adók, TB, vám, illeték)
vagy önkormányzattal szemben, és nincsen lejárt kötelezettsége egyéb hitelezőkkel, szállítókkal szemben sem a
következőket kivéve:
finanszírozó
típusa

finanszírozó neve

adószám /
születési dátum

késedelmes összeg

devizanem

késedelem hossza
(nap)

2. átütemezett köztartozások
Igénylő kijelenti, hogy átütemezett fizetési kötelezettsége az állammal (adók, TB, vám, illeték) vagy önkormányzattal
szemben: van: 
nincs: 
3. finanszírozás harmadik fél részéről
Igénylő kijelenti, hogy kizárólag az alábbi hitele(i), kölcsöne(i), átütemezett köztartozása(i), illetve egyéb
kötelezettsége(i) állnak fenn más pénzintézettel és/vagy egyéb harmadik féllel szemben:
finanszírozási
forma

finanszírozó
neve

adószám /
születési dátum

összeg

devizanem

éves adósságszolgálat

lejárat

biztosíték
megnevezése

kézjegyek:
A nyomtatvány minta 2018.05.25-től hatályos.
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4. adott kölcsönök és lejárt követelések
Igénylő kijelenti, hogy csak az alábbi harmadik felek részére nyújtott kölcsönt és csak az alábbi harmadik felekkel
szemben van lejárt követelése (adott kölcsön, egyéb lejárt követelés):
finanszírozás
formája

finanszírozott
fél neve

adószám /
születési dátum

összeg

devizanem

lejárat

késedelem hossza
(nap)

5. harmadik fél részére nyújtott biztosítékok
Igénylő kijelenti, hogy nem nyújtott biztosítékot harmadik fél kötelezettségeihez, és a vagyonát nem terheli harmadik fél
javára alapított zálogjog és/vagy egyéb terhek, kivéve az alábbi biztosítékokat és terheket:
biztosíték
típusa

biztosított
kötelezettség
típusa

biztosított fél
neve,
adószám/születési
kapcsolódása
dátum
az ügyfélhez

biztosíték
értéke

biztosíték
devizaneme

biztosíték
érvényesíthetőségének
lejárata

6. Igénylő továbbá:
6.1 kijelenti, hogy személyes adatai kezelésére vonatkozóan a K&H Bank Zrt. (a továbbiakban: a „Bank”) egyértelmű és
részletes
tájékoztatást
adott.
A
tájékoztatást
–
ideértve
az
Adatkezelési
Tájékoztatóban
(https://www.kh.hu/adatvedelem), valamint az Üzletszabályzat adatvédelemre és adatkezelésre vonatkozó
rendelkezéseiben foglalt tájékoztatást is – az Igénylő megismerte, és azt kifejezetten elfogadja. Az Igénylő
megerősíti, hogy lehetősége volt kérdéseit feltenni, melyekkel kapcsolatban megfelelő válaszokat kapott;
6.2 ezennel megadja a Bank részére a Bank Üzletszabályzatában meghatározott felhatalmazásokat, valamint az ott
meghatározott körben a bank- és üzleti titok megtartásának kötelezettsége alóli felmentést;
6.3 kijelenti, hogy a jelen kérelem benyújtása részéről szerződéskötési ajánlatnak minősül. Igénylő tudomásul veszi,
hogy a kérelem benyújtása, illetve a Bank bármely tisztviselőjével folytatott bármilyen kommunikáció az
ügyfélszerződés aláírásáig nem keletkeztet semmilyen kötelezettséget a Bank részéről szolgáltatás nyújtására
vonatkozóan;
6.4 kijelenti, hogy nincs ellene folyamatban (és nem is fenyegeti) bírósági, választott bírósági, végrehajtási,
adósságrendezési vagy egyéb eljárás.
7. Igénylő büntetőjogi felelősségének tudatában kijelenti, hogy a kérelemben szereplő információk és a kérelem
elbírálásához megadott egyéb adatok, dokumentumok a valóságnak mindenben megfelelnek, adattartalmuk
megegyezik, illetve összhangban van az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szervhez, illetve a NAV-hoz benyújtott
dokumentumok adattartalmával.
kelt: …………………………………………….. (helyszín), …………………………………………….. (dátum)
……………………………………………………………….
egyéni vállalkozó
Igénylő aláírása
Előttünk, mint tanúk előtt:
1.
Aláírás: ………………………………………

2.
Aláírás: ……………………………………...

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

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

A nyomtatvány minta 2016. augusztus 4-től hatályos.

2

