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1) Alulírott Igényl ő vállalkozás  kijelenti, 
(i) hogy a Széchenyi Lízing MAX  keretein belül, finanszírozást kíván igénybe venni a CIB Lízing Zrt. -től (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.; nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; 

cégjegyzékszám: 01-10-044131; adószám: 11879978-4-41, a továbbiakban: CIB Lízing Zrt. vagy Társaság), továbbá 

(ii) hogy a Kavosz Zrt. honlapján megtalálható Széchenyi Újraindítási Lízingkonstrukció Szabályzata elnevezésű szabályzatot megismerte, azt magára nézve kötelezőnek fogadja el és ezen dokumentumokban 
meghatározott feltételekkel részt kíván venni a Széchenyi Lízing MAX programban, a Széchenyi Lízing MAX keretében megvalósítani kívánt eszközbeszerzés (lízingügylet tárgya) egyértelműen kapcsolódik a 
vállalkozás által végzett, ill. végezni kívánt, az adott társasági formára irányadó nyilvántartásba bejegyzett tevékenységéhez;  

(iii) hogy a Kavosz Zrt. honlapján megtalálható Széchenyi Újraindítási Lízingkonstrukció Szabályzata elnevezésű lízingszabályzatban meghatározott feltételeknek maradéktalanul megfelel, az ott felsorolt kizáró 
okok nem állnak fenn a Vállalkozással szemben, a Vállalkozás így különösen, de nem kizárólagosan jogosulti tevékenységet folytat, kizárt (tiltott) tevékenységet fő- és/vagy melléktevékenységként, valamint a 
Széchenyi lízing MAX program szempontjából nem megengedett tevékenységet nem végez, nem áll olyan jogerős végzéssel/határozattal elrendelt (pl.: csőd, végelszámolás, felszámolás, végrehajtás, 
adósságrendezési, egyéb megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott, stb.) eljárás hatálya alatt, amely a Széchenyi lízing MAX szempontjából kizárt, a Vállalkozásnak nem áll fenn esedékes és 
meg nem fizetett köztartozása, rendelkezik a tevékenysége(i) folytatáshoz előírt jogerős hatósági engedélyekkel; 

(iv) hogy tudomása van arról, hogy a Széchenyi Lízing MAX keretében igényelhető minimális finanszírozott összeg 1 millió, maximális finanszírozott összeg ügyletenként és Lízingbevevőként 400 millió forint lehet 
azzal, hogy a Lízingbevevő Széchenyi Lízingkonstrukció keretében történő finanszírozásainak együttes szerződött összege (a korábbi Széchenyi Lízing GO! ügyletekkel együtt) nem haladhatja meg az 
1.000.000. 000 HUF-ot, hogy a 2004. évi XXXIV. Törvény (KKV törvény) szerinti - figyelembe véve kapcsolódó vállalkozásait is – devizabelföldi mikro-, kis-, vagy középvállalkozás; 

(v) és tudomásul veszi, hogy a finanszírozás visszaigényelhető ÁFA finanszírozására nem vehető igénybe; 

(vi) és tudomásul veszi, hogy a finanszírozás nem használható a vállalkozás kapcsolt vállalkozása(i)tól, ill. a vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, és ezen személyek közeli hozzátartozóitól, illetve 
azok többségi tulajdonában álló vállalkozástól/egyéb szervezettől történő eszközvásárlásra 

 
2) Nyilatkozat KKV min őség, illetve jogállás megállapíthatósága érdekében:  

Az Igénylő vállalkozás (leendő Lízingbevevő) aláírásával kijelenti, hogy az alábbiakban felsorolt személyekkel kapcsolatosan merül fel a KKV törvény szerinti partnervállalkozási és kapcsolt vállalkozási jelleg:  
 

Partnervállalkozás vagy 
kapcsolt vállalkozás neve 

Jelleg  
(partner vagy 

kapcsolt) 

Székhelye Cégjegyzékszáma Tárgyév * 
(utolsó lezárt pénzügyi év) 

Tárgyévet megel őző év* 
(utolsó lezárt pénzügyi évet megelőző év) 

Árbevétel 
(eFt.) 

Mérleg 
főösszeg (eFt.)  

Létszám (f ő) 
Árbevétel 

(eFt.) 
Mérleg 

főösszeg (eFt.)  
Létszám (f ő) 

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            
*Azon vállalkozás esetében, amelynek a Partnervállalkozásai vagy Kapcsolódó vállalkozásai vannak, a fentebb meghatározott adatokat az összevont (konszolidált) éves beszámoló alapján, ennek hiányában a 
vállalkozás nyilvántartása alapján kell meghatározni 
 
Amennyiben a fenti táblázat valamely kapcsolati jelleget (partner, kapcsolt) nem tartalmaz, úgy az Igénylő vállalkozás aláírásával kijelenti, hogy nincs olyan személy, akivel kapcsolatban partnervállalkozási és 
kapcsolódó vállalkozási jelleg állna fenn. 

  
3) Az Igényl ő vállalkozás kijelenti és szavatolja, hogy őt a Kavosz Zrt. a Széchenyi Lízingkonstrukcióból nem zárta ki, valamint nem áll ilyen kizárás hatálya alatt, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a 

KAVOSZ Zrt. és a CIB Lízing Zrt. felé haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított 8 napon belül írásban bejelenti, ha adataiban, vagy a támogatás egyéb - a támogatási igényben ismertetett, vagy 
a támogatási jogviszonyra vonatkozó dokumentumokban rögzített - feltételeiben változás következik be, vagy a vonatkozó, az államháztartás működési rendjéről szóló mindenkori jogszabályban rögzített bármely, a 
támogatási jogviszonytól való elállásra, felmondására okot adó feltételek bármelyike bekövetkezik; ill. ha a kérelem benyújtását követően vagy a támogatási jogviszony fennállásának tartama alatt ellene csőd-, 
felszámolási, végelszámolási, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás indul. 

4) Banktitoknak min ősülő adatok átadhatóságával kapcsolatos nyilatkozat 
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 161. (1) bekezdésének a) pontja értelmében alulírott Igénylő vállalkozás ezennel hozzájárul ahhoz, hogy a CIB Lízing Zrt. 
(székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.; nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-044131; adószám: 11879978-4-41, továbbiakban: CIB Lízing Zrt. vagy Társaság), - az Igénylő 
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vállalkozással összefüggésben a jelen Kiegészítő Adatlapban az Igénylő vállalkozás által fentiekben megadott információk alapján - rendelkezésére álló, tudomására jutott banktitkot, illetve üzleti titkot képező tényt, 
információt, megoldást vagy adatot (így különösen az Igénylő vállalkozás adataira, vagyoni és pénzügyi helyzetére, adósminősítési és fedezeti besorolására, a hitelbírálat eredményét, a támogatás nyújtására 
vonatkozó információt és adatot, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó tényt, információt, megoldást vagy adatot, magát a lízingszerződést is (keltét, megszűnésének 
napján, folyósított összeget, törlesztési adatait, lejárat napját) a fizetési kötelezettségek teljesítésére vonatkozó adatot/információt és egyéb szerződésszegő magatartásra vonatkozó információkat: ideértve 
különösen de nem kizárólagosan a késedelmes napok számát, felmondás tényét, napját) korlátozásmentesen a Kavosz Zrt. illetve a Támogató) tudomására hozza, amennyiben a jelen pontban meghatározott 
információ átadás szükséges és az indokolható abból a célból, hogy  a támogatási igény szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban és a Lízingszabályzatban 
meghatározott szervek - közöttük a Támogató és a KAVOSZ Zrt., a Kincstár, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Állami Számvevőszék és a CIB Lízing Zrt. - ellenőrizze;  

5) Adatkezelési tájékoztató (az Ügyféltájékoztatás és Ügyfélnyilatkozatok cím ű dokumentumon szerepl ő adatkezelési tájékoztatóval együtt értelmezend ő, illetve ennek kiegészítéseként, illetve ez utóbbi  
dokumentumban található a jogokról való tájékoztatá s is) 

 
Ki kezeli az Ön személyes adatait?  Az adatkezelő a CIB Lízing Zrt. (https://www.cib.hu/lizing, 1027 Budapest, Medve utca 4-14.).  

Milyen célból, milyen jogalapon és mennyi ideig 
kerülnek kezelésre az Ön személyes adatai?  

A személyes adatok kezelésének célját, az adatkezelés jogalapját és időtartamát az alábbi táblázat foglalja össze:  

Az adatkezelés célja  Az adatkezelés jogalapja  Az adatkezelés időtartama  
a CIB Lízing Zrt. Önnel történő Széchenyi Lízing 
GO! konstrukcióban történő szerződéskötése 
tárgyában hozandó döntésének meghozatalához 
szükséges előzetes kockázatértékelés 

az adatkezelés a CIB Lízing Zrt. mint adatkezelő a megkötendő 
szerződés, s különösen a szerződés nem vagy nem szerződésszerű 
teljesítése jelentette kockázatok felméréséhez fűződő jogos 
érdekének érvényesítéséhez szükséges, s a lefolytatott 
érdekmérlegelési teszt eredménye szerint ezen érdekekkel szemben 
nem élveznek elsőbbséget az Ön oldalán az érdekmérlegelés során 
figyelembe veendő érdekek, alapvető jogok, szabadságok  

(i) ha az előzetes kockázatértékelés alapján a CIB Lízing Zrt. akként dönt, hogy 
nem köti meg a szerződést, akkor addig kezeli ezen adatokat, ameddig a 
szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető 
(jellemzően 5 év) 
 (ii) ha a szerződés megkötésre kerül, a személyes adatok kezelése – ha 
jogszabály eltérően nem rendelkezik – azon jogviszonyból eredő jogok és 
kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony 
kapcsán a személyes adatok kezelésre kerülnek  

Kik az Ön személyes adatainak a címzettjei, kinek 
kerülnek továbbításra az Ön adatai? 

Amennyiben a 4. és 5. pontban foglaltak miatt ez szükségessé válik, valamennyi megadott adatot/okiratot, dokumentumot a CIB Lízing 
Zrt. a 4. pontban felsorolt szervezetek/intézmények részére továbbíthatja.  

 

6) Az Igényl ő vállalkozás hozzájárul ahhoz, hogy a CIB Lízing Zrt., illetve a CIB Csoport tag a Széchenyi Lízing MAX alapján történő finanszírozási igénylés során keletkező, illetve annak során benyújtott 
valamennyi okiratot, adatot, információt (a továbbiakban együtt: információ), függetlenül annak megjelenési formájától, valamint a szerződéskötéssel és a szerződéssel, valamint annak teljesítésével kapcsolatos 
valamennyi információt a Széchenyi Lízing MAX Programot lebonyolító KAVOSZ Zrt. részére, valamint a támogatást nyújtó Támogató részére átadja, illetve az információkat ezen szervezetek/intézmények 
korlátozás nélkül, akár az Igénylő vállalkozásnál is megismerjék. 

7) Az Igényl ő vállalkozás tudomásul veszi továbbá, hogy a jelen kiegészít ő adatlap elválaszthatatlan részét képezi a létrejöv ő lízingszerz ődésnek, illetve azt egészíti ki. 
 
Felelősségem teljes tudatában kijelentem és igazolom, hogy a fenti nyilatkozatban foglalt adatok, információk teljes körűek, valódiak és hitelesek. Az adatokban, az Igénylő vállalkozás helyzetében bekövetkezett, a 
tervezett finanszírozott összeg felhasználásának megvalósítását befolyásoló változtatásokról a Társaságot haladéktalanul értesítem. Tudomásul veszem, hogy ha a fentiek elmaradása esetében a Társaságnak 
jogában áll a finanszírozási szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

 

KELT:                                                 ,         .                                   

………………………………….. 

      

Igényl ő vállalkozás cégszer ű aláírása 

ALÁÍRÓ NEVE (nyomtatott bet űvel):  ………………………………………….     

Egyéni vállalkozó esetén nyilvántartásba vételi szá m:  …………………………………………..  
 

Előttünk, mint tanúk el őtt (egyéni vállalkozó, mez őgazdasági őstermel ő, családi gazdálkodó, azaz természetes személynek m inősülő személyek esetén kötelez ő a kitöltése):  

1. Név: (nyomtatott betűvel)        2. Név: (nyomtatott betűvel)       

Aláírás:   Aláírás:  

Lakcím:        Lakcím:       

 


