5. számú kiegészítő Széchenyi Kártya igénylési lap
Társas Vállalkozások/Egyéni cégek, Egyéb
Vállalkozások (irodák) részére
Iroda tölti ki!

Iroda kódja:
Ügyirat száma:

Előző ügyirat száma:
Ügyfélazonosító:
Felülvizsgálat / előző SZK lejárat dátuma:

A (a garanciaintézményen kívüli) biztosítékok adatai
1. Az 1. sorszámú magánszemély készfizető kezes adatai 1
1.

Név

Vezetékes telefon

dr, ifjú, stb.

családi név

körzet:

kapcs. szám:

utónevek

Mobil telefon

körzet:

kapcs. szám:

E-mail cím
Fizetési számla száma

Az 1. sorszámú készfizető kezes tulajdonában lévő ingatlan
1.

2

Település

Tulajdoni hányad

Megnevezése (lakás, üdülő stb.)
Becsült forgalmi értéke

ezer Ft Helyrajzi száma

Jelzálog, elidegenítési tilalom van az ingatlanon?

igen

A 2. sorszámú magánszemély készfizető kezes adatai
2.

Név

Vezetékes telefon

dr, ifjú, stb.

családi név

körzet:

kapcs. szám:

Biztosítva van?

nem

igen

nem

1
utónevek

Mobil telefon

körzet:

kapcs. szám:

E-mail cím
Fizetési számla száma

A 2. sorszámú készfizető kezes tulajdonában lévő ingatlan
2.

2

Település

Tulajdoni hányad

Megnevezése (lakás, üdülő stb.)
Becsült forgalmi értéke
Jelzálog, elidegenítési tilalom van az ingatlanon?

ezer Ft Helyrajzi száma
igen

nem

Biztosítva van?

igen

nem

2. 25 MFt feletti hiteligény esetén a fedezetként felajánlott ingatlan adatai (ha az nem azonos a készfizető kezes
tulajdonában lévő ingatlannal)
Település
megnevezése (lakás, üdülő stb.)
Becsült forgalmi értéke
Jelzálog, elidegenítési tilalom van az ingatlanon?

ezer Ft Helyrajzi száma
igen

nem

Biztosítva van?

igen

nem

Jelen dokumentum az Egyszerűsített Igénylési Lap elválaszthatatlan részét képezi és csak ezen dokumentum
kiegészítő mellékleteként nyújtható be, meglévő Széchenyi Kártya felülvizsgálata, meghosszabbítása, vagy
keretmódosítása
esetén.
Alulírott,
__________________________
(név)
a
___________________________________________ vállalkozás operatív irányítójaként nyilatkozom, hogy a
feltüntetett adatok a valóságnak teljes mértékben megfelelnek, melyet aláírásommal igazolok:
Kelt: …………………………………….(Település)…………….(év)……………….(hónap)……….(nap)
Vállalkozás
cégszerű aláírása

Regisztráló Irodai Ügyintéző
aláírása

1

A készfizető kezes(ek)nek meg kell felelnie (felelniük) a Széchenyi Kártya Üzletszabályzatban a kezessel szemben támasztott feltételeknek (különös tekintettel az
Üzletszabályzat II.2.5, II.2.11.1., valamint a II.2.11.5.3 pontjaiban foglalt feltételeknek). Amennyiben a B)1 pontban feltüntetett tulajdonosokon kívül más
magánszemélyek is vállalnak kezességet, azok adatait Pótlapon szükséges megadni.
2
50 millió forintot meghaladó hitel igénylése esetén legalább az egyik magánszemély kezes minimum 50%-os tulajdonában lévő ingatlan adatait kötelező megadni!
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