PÓTLAP AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA
IGÉNYLÉSI LAPHOZ
(társas vállalkozások/egyéni cégek részére)
Ügyirat száma:

Vállalkozás neve:

Magánszemélyek adatai Ezt a táblázatot kell kitölteni abban az esetben is, ha az igénylési lapot aláíró személyek
vagy a készfizető kezesek nem járultak hozzá személyazonosító okmányaikról fénymásolat készítéséhez. Ebben
az esetben a táblázat bal felső mezőjében a következő jelöléseket kell alkalmazni:
O1 – az operatív irányítást végző, képviseletre jogosult vezető tisztségviselő
O2, O3, stb – az együttes aláírók
K1, K2, stb – a garanciaintézményen kívüli készfizető kezesek
Név
Születéskori neve

dr, ifj, stb.

családi név

utónevek

ifj, stb.

családi név

utónevek

Adóazonosító jel
Születési hely, idő

%

Részesedés mértéke
év

hely
családi név

dr, ifj, stb.

hó

nap

utónevek

Anyja neve
típusa (szem. ig., útlevél, stb.)
Személyazonosító
okmány

kiállító hatóság neve, betűjele
okmány betűjele, száma

Lakcím
Vezetékes telefon

megye

ir .szám

helység

közterület neve

út, utca, tér

házszám

körzet:

kapcs. szám:

Mobil telefon

körzet:

ajtó

emelet

hrsz.

kapcs. szám:

E-mail cím

További kapcsolt vállalkozás I. adatai (Kérjük a bal felső mezőbe írja be a társaság folytatólagos sorszámát is.)
Ezt a táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az igénylési lapon a releváns pontoknál nem áll rendelkezésre elegendő mező
Név
Adószám

Részesedés mértéke

%

További kapcsolt vállalkozások II. (Kérjük a bal felső mezőbe írja be a társaság folytatólagos sorszámát is)
Magánszemély tag sorszáma

a B) 1 pontban:

vagy társaság sorszáma

a B) 2 pontban:

Név
Adószám

Részesedés mértéke

%

További tulajdonolt vállalkozások (Kapcsolt vállalkozások III.) (Kérjük a bal felső mezőbe írja be a társaság
folytatólagos sorszámát is.)
Név
Adószám

Részesedés mértéke

%

További kapcsolt vállalkozások részére nyújtott hitelek és kölcsönök (ezt a táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha
az igénylési lapon a releváns pontoknál nem áll rendelkezésre elegendő mező)
Hitelfelvevő megnevezése

Teljes hitelösszeg

Hitel végső lejárata
e Ft
e Ft
e Ft

1

év

hó

nap

év

hó

nap

év

hó

nap

v1

Más személy, társaság vagy pénzügyi intézmény (hitelintézet, pénzügyi vállalkozás) által az igénylő részére
nyújtott hitelek (ezt a táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az igénylési lapon a releváns pontoknál nem áll rendelkezésre
elegendő mező)
Hitelnyújtó megnevezése

Fennálló hiteltartozás

Havi törlesztőrészlet

Hitel végső lejárata

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

év

hó

nap

év

hó

nap

év

hó

nap

A (kezességvállaló intézményen kívüli) biztosítékok adatai (ezt a táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az
igénylési lapon a releváns pontoknál nem áll rendelkezésre elegendő mező)

A biztosíték rövid leírása, fajtája:

Tulajdonos(ok) neve
Tulajdoni hányada

Adóazonosító jele vagy
adószáma

Település

Irányítószám

Művelési ág
Becsült
forgalmi
értéke
Helyrajzi száma

e Ft

Jelzálog,
elidegenítési
és
terhelési tilalom van
az ingatlanon?

igen

nem

Művelés alól kivett terület
típusa
Megelőző összes terhelés
együttes összege:

Biztosítva van?

e Ft

igen

nem

Magánszemély készfizető kezessége
Név
Vezetékes telefon

családi név

dr, ifj, stb.

körzet:

utónevek

kapcs. szám:

Mobil telefon

körzet:

kapcs.szám:

E-mail cím
Magánszemély számla száma
A Kezes őstermelőként, egyéni vállalkozóként, családi gazdálkodóként (családi
gazdaság tagjaként) tevékenykedik-e ill. egyéni céget működtet-e?

Igen

Nem

Amennyiben igen, adószáma:
Családi gazdaság tagja esetén a családi gazdaság nyilvántartási száma:

Kelt.: ……………………………... (helység), 201……………………………. (év, hó, nap)
(A kérelem beadásakor a regisztráló irodában kell dátumozni és aláírni)

Hiteligénylő
aláírása

Regisztráló irodai Ügyintéző
aláírása

2

v1

