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KÉRJÜK, HOGY AZ ADATLAPOT NYOMTATOTT NAGYBET ŐKKEL TÖLTSE KI! 
MINDEN KÉRDÉSRE VÁLASZOLJON, AZ ÖN VÁLLALKOZÁSÁRA N EM ÉRTELMEZHETİ 

KÉRDÉSEKET KIHÚZÁSSAL JELÖLJE! 
 

I. AZONOSÍTÓ ADATOK 
 

Hiteligényl ı neve:  

Hiteligényl ı cégjegyzékszáma / 
vállalkozói igazolvány száma:  

Hiteligényl ı adószáma:  

Üzletfél 6 jegy ő azonosítója:  

 

II. TULAJDONOSI ADATOK (a hiteligénylés id ıpontjában) 
 

I I /1 .  A HITELIGÉNYL İ  VÁLLALKOZÁSBAN TULAJDONOS MAGÁNSZEMÉLYEK, A 
CÉGJEGYZÉSRE JOGOSULTAK ÉS AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ADA TAI 
Minden cégjegyzésre jogosultat, és legalább 20%-os tulajdoni hányaddal rendelkezı 
tulajdonost fel kell tüntetni! 

Tulajdonos / vezet ı / 
egyéni vállalkozó 
neve 

     

Születési neve      

Tulajdoni hányad  
 % 

 
 % 

 
 % 

 
 % 

 
 % 

Anyja neve      

Születési hely és id ı      

Személyazonosító 
igazolvány száma:      

Legmagasabb 
iskolai végzettsége 

 felsıfokú 
 középfokú 
 alapfokú 

 felsıfokú 
 középfokú 
 alapfokú 

 felsıfokú 
 középfokú 
 alapfokú 

 felsıfokú 
 középfokú 
 alapfokú 

 felsıfokú 
 középfokú 
 alapfokú 

Milyen lakásban 
lakik 

 saját 
 bérelt 
 egyéb 

 saját 
 bérelt 
 egyéb 

 saját 
 bérelt 
 egyéb 

 saját 
 bérelt 
 egyéb 

 saját 
 bérelt 
 egyéb 

Gépkocsijának kora év év év év év 

Ügyfele-e a CIB 
Banknak 

 igen  
nem 

 igen  nem  igen  nem  igen  nem  igen  nem 

CIB bankszámla 
száma      

Van-e 90 napon túl 
lejárt tartozása a CIB 
Bankkal szemben 

     

Van-e 90 napon túl 
lejárt tartozása más 
pénzintézettel 
szemben 

 igen  
nem  igen  nem  igen  nem  igen  nem  igen  nem 

Került-e felszámolás 
alá a tulajdonában, 
vagy vezetése alatt 
lévı vállalkozás az 
elmúlt 3 évben 

 igen  
nem 

 igen  nem  igen  nem  igen  nem  igen  nem 

 
II/2. A HITELIGÉNYLİ VÁLLALKOZÁSBAN TULAJDONOS MÁS TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK  
ADATAI  

Vállalkozás neve    

Székhely    
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Adószám    

Ügyfele-e a CIB Banknak        igen               nem        igen               nem        igen               nem 

CIB bankszámla száma    

Van-e 90 napon túl lejárt tartozása 
a CIB Bankkal szemben        igen               nem        igen               nem        igen               nem 

Van-e 90 napon túl lejárt tartozása 
más pénzintézettel szemben        igen               nem        igen               nem        igen               nem 

Került- e felszámolás alá a 
tulajdonában lév ı vállalkozás az 
elmúlt 3 évben 

       igen               nem        igen               nem        igen               nem 

 
I I /3 .  A HITELIGÉNYL İ  VÁLLALKOZÁS RÉSZESEDÉSEI MÁS VÁLLALKOZÁSBAN  

Részben vagy egészben a vállalkozás 
tulajdonában lév ı másik vállalkozás neve és 

cégjegyzékszáma 

Tulajdoni 
hányad Ügyfele-e a CIB Banknak?  

Üzleti kapcsolt jellege  
(pl. szállító-vev ı) 

 %       igen               nem  

 %       igen               nem  

 
I I /4 .  TULAJDONOSOK, VEZET İK RÉSZESEDÉSEI MÁS VÁLLALKOZÁSBAN  

Tulajdonos vagy 
cégjegyzésre jogosult neve  

Részben vagy egészben 
tulajdonolt másik 

vállalkozás neve és 
cégjegyzékszáma 

Tulajdoni 
hányad 

Ügyfele-e a CIB 
Banknak? 

Üzleti kapcsolat jellege  
(pl. szállító-vev ı)  

  %       igen            nem  

  %       igen            nem  

  %       igen            nem  

  %       igen            nem  

  %       igen            nem  

 

III. PÉNZINTÉZETI KAPCSOLATOK (a hiteligénylés id ıpontjában) 
 

I I I /1.  A VÁLLALKOZÁS SZÁMLAVEZET İ  PÉNZINTÉZETEI 
Pénzintézet neve Pénzforgalmi számla száma Elmúlt évi 

számlaforgalom (Ft) 
Széchenyi Kártyához 

tartozó számla 

    igen            nem 

    igen            nem 

    igen            nem 

 
I I I /2.  A VÁLLALKOZÁS FENNÁLLÓ HITELEI, KÖLCSÖNEI  

 1. ügylet 2. ügylet 3. ügylet 4. ügylet 

Pénzintézet neve:     

Ügylet típusa: 

 folyószámlahitel 
 Széchenyi kártya 
 hitelkártya 
 éven belüli 

amortizálódó hitel 
 éven túli 

amortizálódó hitel 
 lízing 
 bankgarancia 
 faktoring 
 támogatás  

visszafizetési vagy 
pályázati garancia 

folyószámlahitel 
 Széchenyi kártya 
 hitelkártya 
 éven belüli 

amortizálódó hitel 
 éven túli 

amortizálódó hitel 
 lízing 
 bankgarancia 
 faktoring 
 támogatás  

visszafizetési vagy 
pályázati garancia 

 folyószámlahitel 
 Széchenyi kártya 
 hitelkártya 
 éven belüli 

amortizálódó hitel 
 éven túli 

amortizálódó hitel 
 lízing 
 bankgarancia 
 faktoring 
 támogatás  

visszafizetési vagy 
pályázati garancia 

folyószámlahitel 
 Széchenyi kártya 
 hitelkártya 
 éven belüli 

amortizálódó hitel 
 éven túli 

amortizálódó hitel 
 lízing 
 bankgarancia 
 faktoring 
 támogatás  

visszafizetési vagy 
pályázati garancia 
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Fennálló hiteltartozás; 
Teljes hitelkeret összege és 
devizaneme: 

    

Végsı lejárat (év/hónap/nap):     

Fedezet:     

Éven túli hitel / Éven belüli hitel / 
Lízing esetén havi törlesztés (tıke 
és kamat együttesen)  

    

 
I I I /3.  A HITELIGÉNYL İ  TULAJDONOSAINAK PÉNZINTÉZETI KAPCSOLATA  

Tulajdonos neve Számlavezet ı pénzintézet neve Bankszámlaszám 

   

   

   

   

 

IV. HATÁRIDİN TÚLI KÖTELEZETTSÉGEK, KÖVETELÉSEK 
 

IV/1.  A HITELIGÉNYL İ  PÉNZINTÉZETEKKEL SZEMBENI LEJÁRT TARTOZÁSAI  

Pénzintézet neve 
30 -60 nap között lejárt 

tartozás a hiteligénylés 
idıpontjában  (ezer forint) 

60-90 nap között lejárt 
tartozás a hiteligénylés 

idıpontjában  (ezer forint) 

90 napon túl lejárt tartozás a 
hiteligénylés id ıpontjában 

(ezer forint) 

    

    

 
IV/2.  LEJÁRT ÉS ÁTÜTEMEZETT KÖZTARTOZÁSOK (a hi tel i génylés id ıpont jában)  

 Tartozás összege (Ft) 

Átütemezett tartozások APEH felé  

Átütemezett tartozások egyéb szervezet (TB, VPOP, 
önkormányzat, illetékhivatal) felé  

15 napon túl sem teljesített inkasszó összege  

Lejárt, nem átütemezett köztartozások a fenti szerv ezetek felé  

 

V. EGYÉB ADATOK 
 

V/1.  TÁJÉKOZTATÓ ADATOK  
Vállalkozás m őködési ideje  

Fıtevékenység megnevezése (TEÁOR kód):  

Fıtevékenység megkezdésének id ıpontja (év, hó):  

Változott-e a társaság tulajdonosi köre két alkalom mal az elmúlt 12 hónapban                   igen                 nem 

Változott-e a társaság székhelye két alkalommal az elmúlt 12 hónapban                   igen                 nem 

Változott- e a társaság tulajdonosi köre egy alkalommal az elm últ 24 hónapban 
50%-ot elér ı, vagy meghaladó tulajdoni hányad tekintetében:                   igen                 nem 

Teljes munkaid ıben foglalkoztatottak száma                                                    fı 

Eszközök részletezése: 
• Házipénztár állomány 
• Lejárt vev ıkövetelések 

 

A vállalkozás által adott kezességek és garanciák ö sszege (ezer forint)  
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V/2.  BETÉTI TÁRSASÁG BELTAGJÁNAK, AZ EGYÉNI VÁLLALK OZÓNAK, ILLETVE 
AZ ÜGYLETBEN KEZESKÉNT RÉSZTVEV İ  SZEMÉLYNEK MAGÁNSZEMÉLYKÉNT 
IGÉNYBE VETT HITELEI,  KÖLCSÖNEI, EGYÉB ADATAI  

 1. ügylet 2. ügylet 3. ügylet 4. ügylet 

Adós neve     

Pénzintézet neve:     

Ügylet típusa: 

 folyószámlahitel 
 hitelkártya 
 éven belüli hitel 
 éven túli hitel 
 lízing 

 folyószámlahitel 
 hitelkártya 
 éven belüli hitel 
 éven túli hitel 
 lízing 

 folyószámlahitel 
 hitelkártya 
 éven belüli hitel 
 éven túli hitel 
 lízing 

 folyószámlahitel 
 hitelkártya 
 éven belüli hitel 
 éven túli hitel 
 lízing 

Fennálló hiteltartozás, illetve a 
hitelkeret összege és devizaneme:     

Végsı lejárat (év/hónap/nap):     

Fedezet:     

Éven túli hitel / Éven belüli hitel / 
Lízing esetén havi törlesztés (tıke 
és kamat együttesen) / Éven belül 
fizetett garancia díj: 

    

Magánszemélyként fennálló 
kezességek összege:     

 

VI. NYILATKOZAT, CÉGSZER Ő  ALÁÍRÁS 
 

Kijelentem, hogy a hiteligénylı vállalkozás az elmúlt 3 évben és jelenleg sem  áll csıdeljárás, felszámolási 
eljárás, végelszámolási eljárás alatt valamint nincs folyamatban  végrehajtási eljárás a hiteligénylı 
vállalkozás ellen. 
 
Tudomásul veszem, hogy valótlan vagy megtévesztı adatok közlése a CIB Bank Zrt. szerzıdési feltételeinek 
megfelelıen azonnali felmondásra szolgáltat okot. 
 
 
Dátum: …………………………………….. 
 …………..…….……….………. 
 cégszerő aláírás 


