Készfizető kezességvállalói adatlap természetes személyek részére

Finanszírozási kérelemhez kapcsolódó alapadatok
Kérelmező ügyfél neve:
Gyártmány / típus:

Kérelmező által igényelt finanszírozási összeg:
Alvázszám:

Futamidő:
Forgalmi rendszám:

Készfizető kezes személyes adatai
Név:
Születési név:
Születési hely:
Személyi ig.:
Állandó lakcím:
Levelezési cím:
Telefon:
Családi állapot2:

Neme:
Anyja neve:
Állampolgárság:

Adóazonosító jel:
Születési idő:
régi*

új

Szem. ig. száma:

Mobil:
Háztartásban élők száma (fő):

Útlevél száma:
Lakóhelye1:
Bankszámlaszám:
E-mail:
Iskolai végzettség3:

férfi

nő

Magyar
Vez. eng. szám.:
Lakcímkártya sz.**:

Munkaviszony típus4:

Készfizető kezes munkahelyi adatai
Munkáltató neve:
Címe:
Telefon:
Adószám:
Munkaviszony típusa:
Határozott
Határozatlan
3 hónapnál rövidebb jelenlegi munkaviszony esetén előző munkahelyének neve:
Címe:

Ágazat5:
Munkaviszony kezdete:
Beosztása6:
Előző munkaviszony kezdete / Vége :

Készfizető kezes jövedelmi adatai
A kérelmező havi nettó jövedelme (Ft):
Háztartás összes további jövedelme (Ft):

Háztartás havi költségei (Ft):
Háztartás havi törlesztései (Ft):

KHR Nyilatkozat
Kezes hozzájárul ahhoz, hogy más szolgáltató az adatait a KHR-től átvegye :
Igen
Nem
Kezes kéri, hogy a szerződés megszűnését követő legfeljebb 5 évig az adatai a KHR-ben továbbra is kezelésre kerüljenek :
Igen ■ Nem
Kezes hozzájárul, hogy a Finanszírozó elektronikusan jelezzen vissza arról, hogy az adatai felkerültek a KHR rendszerbe13 : ■ Nem
E-mail-ben
A nyilatkozattétel helyének és időpontjának a jelen dokumentumban megjelölt helyet és dátumot (Keltezést) tekintjük.

SMS-ben

* Nem kártya alapú személyi igazolvány | ** A hitelképesség vizsgálatához a két fényképes igazolvány mellett, a lakcím igazoló kártya leadása kötelező! Amennyiben a kérelmező nem rendelkezik ilyen dokumentummal, a
régi típusú személyi igazolvány másolatának leadása kötelező, az állandó lakcímet tartalmazó oldal másolatával együtt!
1., Tulajdonos / Bérlő / Családtag / Albérlő / Egyéb
4., Alkalmazott / Vállalkozó / Nyugdíjas / Háztartásbeli / Diák / GYES-GYED / Munkanélküli / Őstermelő / Egyéb
2., Házas / Elvált / Hajadon-Nőtlen / Élettárs / Özvegy
5., Ipar / Mezőgazdaság / Kereskedelem / Szolgáltatás / Közszolgáltatás / Egyéb
3., Szakmunkás / Alapfokú / Középfokú / Felsőfokú
6., Fizikai / Szellemi / Középvezető / Felsővezető
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen kezességvállalói adatlapban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A kezességvállaláshoz kapcsolódó adatokat megismertem.
Jelen okirat aláírásával hozzájárulok, hogy a Hitelező az általam benyújtott személyes adatokat, bemutatott okmányokat, továbbá arcképemet vagy aláírásomat a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős
Helyettes Államtitkárság nyilvántartásában a GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. útján vagy egyéb más törvényes úton ellenőrizze az aktuális kölcsönügylet során. Amennyiben az 1992. évi LXVI. tv. 2. § (1) bekezdése alapján
adatletiltási jogomat érvényesítettem, úgy jelen nyilatkozatommal eseti engedélyt adok a tilalommal érintett adatok kiadásra.
Tudomásom van arról, hogy az üzleti kapcsolat fennállása alatt, az adatokban bekövetkezett változásról, a 2017. évi LIII. törvény értelmében köteles vagyok a finanszírozót értesíteni, a tudomásszerzéstől számított 5
munkanapon belül.
Hozzájárulok, hogy banktitoknak minősülő adataim a jelen adatlapon megjelölt kereskedőnek/ügynöknek a finanszírozó kiadja.

Kelt:

2019-03-07

Készfizető kezes

Kereskedő / Ügynök

(amennyiben adatkezelésben és/vagy finanszírozási kérelem közvetítésében részt vesz)

A kitöltött adatlapot kinyomtatva, aláírva is szükséges felküldeni a kapcsolódó finanszírozási kérelem elbírálásához!

