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Útdíj Hitelprogram

hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére
Az adatlap átvétele nem kötelezi a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.-t a hitelnyújtásra!
Az iroda tölti ki!
A hitelkérelmi adatlapot átvettem:
………………………………….., 201…. ……………………hó ……………nap

………………………………………………………………………….…………………….
aláírás, iroda kódja

1. AZ IGÉNYLŐ VÁLLALKOZÓ ALAPADATAI
1.1. A Vállalkozó neve

1.2. Adószám

-

1.3. Statisztikai számjel

-

-

-

1.4. Vállalkozói vagy hatósági nyilvántartás száma
év

1.5. Tevékenység megkezdésének dátuma

év

nap

1.6. Székhely címe
I

r

s

z

Város

Utca

Megye

Házszám, lépcső, emelet, ajtó

Postafiók vagy hrsz

1.7. Értesítési cím (ha eltér a székhelytől)
I

r

s

z

Város

Utca

Megye

Házszám, lépcső, emelet, ajtó

Postafiók vagy hrsz

1.8. A Vállalkozó elérhetőségei

1.9. Fizetési értesítőt

Vezetékes telefon

Telefax

Mobil telefon

e-mail

postai úton kérem

1.8. pontban megadott e-mail címre kérem

2. A VÁLLALKOZÓ SZEMÉLYES ADATAI
Név

Anyja neve

Születési név

Születési hely, dátum

Lakcím

1

v2.2 2014.07.01.

3. A VÁLLALKOZÓ EGYÉB ADATAI
3.1. Adózás módja

Vállalkozói jövedelem szerint (SZJA)

EVA

KATA

Átalányadózás

3.2. Érdekvédelmi szervezeti tagság esetén
a szervezet megnevezése
3.3. Fedélzeti eszközzel
rendelkezik?

igen

nem

4. A VÁLLALKOZÓ MÁS VÁLLALKOZÁSOKBAN LÉVŐ TULAJDONA
4.1. A vállalkozó másik vállalkozásban lévő tulajdona
Másik vállalkozás neve

Tulajdoni hányad (eFt és %)

Adószám

Cégjegyzék száma

4.2. A vállalkozó további másik vállalkozásban lévő tulajdona
Másik vállalkozás neve

Tulajdoni hányad (eFt és %)

Adószám

Cégjegyzék száma

5. AZ IGÉNYLŐ VÁLLALKOZÓ ÁLTAL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA
5.1. Aktuális létszám

fő

5.2. Előző év végi létszám

fő

5.3. Előző évet megelőző év végi létszám

fő

6. JOGOSULT GÉPJÁRMŰVEK ADATAI
6.1. Jogosult gépjármű adatai
Rendszám

(Ha a felsoroláshoz nincs elég hely, kérjük használjon pótlapot!)
Jármű kategória (J2, J3, J4)

NÚSZ folyószámlaszám(ok)

6.2. További jogosult gépjármű adatai
Rendszám

Jármű kategória (J2, J3, J4)

NÚSZ folyószámlaszám(ok)

6.3. További jogosult gépjármű adatai
Rendszám

Jármű kategória (J2, J3, J4)

NÚSZ folyószámlaszám(ok)

6.4. További jogosult gépjármű adatai
Rendszám

Jármű kategória (J2, J3, J4)

NÚSZ folyószámlaszám(ok)

7. BANKKAPCSOLATOK
7.1. A Vállalkozó bankszámlája
Számlavezető (bank) neve

Pénzforgalmi számla száma

Számlanyitás éve

Pénzforgalmi számla száma

Számlanyitás éve

7.2. A Vállalkozó további bankszámlája
Számlavezető (bank) neve
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8. KÖTELEZETTSÉGEK
A hitelezők (hitelintézetek, gazdálkodó szervezetek vagy magánszemélyek) felé fennálló kötelezettségek darabszáma, szerződött összege, legkésőbbi lejárata és a fennálló tőketartozás összege.
8.1. Hitel- és kölcsönügyletből fennálló kötelezettségek
Ügyletek darabszáma

Ügyletek összege összesen

db

ezer Ft

Legkésőbbi lejárat napja

Fennálló tőketartozás összege összesen

ezer Ft
8.2. Faktoring (követelések engedményezéséből származó) kötelezettségek összesen
Ügyletek darabszáma

Ügyletek összege összesen

db

ezer Ft

Legkésőbbi lejárat napja

Fennálló tőketartozás összege összesen

ezer Ft
8.3. Lízing vagy tartós bérlet ügyletekből származó kötelezettségek összesen
Ügyletek darabszáma

Ügyletek összege összesen

db

ezer Ft

Legkésőbbi lejárat napja

Fennálló tőketartozás összege összesen

ezer Ft
8.4. Egyéb (pl. bankgarancia, kezességvállalás) ügyletekből származó kötelezettségek összesen
Ügyletek darabszáma

Ügyletek összege összesen

db

ezer Ft

Legkésőbbi lejárat napja

Fennálló tőketartozás összege összesen

ezer Ft

9. AZ IGÉNYELT HITEL ALAPADATAI
9.1. Igénylés típusa

Új

Meghosszabbítás

9.2. Az igényelt hitel összege
9.3. Vállalkozói múlt

Ft
Kezdő

Legalább egy lezárt gazdálkodási éve van

10. A HITEL FEDEZETEKÉNT FELAJÁNLOTT BIZTOSÍTÉKOK
A 232/2013 (VI.30) Kormányrendelet alapján:
1. a szerződött hitelösszeg 80%-nak megfelelő mértékű állami készfizető kezesség
2. a szerződött hitelösszeg 20 %-a és a hitelösszeg a hitelszerződés aláírásakor érvényes - az aláírás hónapját
megelőző naptári hónap utolsó munkanapja szerinti 1 havi BUBOR értékkel számított -3 havi ügyleti kamatának
együttes összegével megegyező összegű óvadék
A Vállalkozó az óvadékot saját forrásból vagy a rendelkezésére bocsátott hitelösszegből is nyújthatja.
10.1. Az óvadékot a Vállalkozás a hitelkeretből kívánja biztosítani?

Igen

Nem

10.2. Amennyiben NEM az Útdíj Hitelből történik az óvadék elhelyezése, kérjük megadni:
10.2.1. Óvadéki számlát kezelő hitelintézet megnevezése

10.2.2. Természetes személy óvadéknyújtó esetén (ha nem azonos az egyéni vállalkozóval)
Név

Anyja neve

Születési név

Születési hely, dátum

Lakcím

10.2.3. Gazdasági társaság, egyéni cég és szövetkezet óvadéknyújtó esetén
Teljes elnevezés

Rövidített elnevezése
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Székhely
I

r

s

z

Város

Megye

Utca

Házszám, lépcső, emelet, ajtó

Postafiók vagy hrsz

Értesítési cím
I

r

s

z

Város

Megye

Utca

Adószám

-

Statisztikai számjel

-

Cégjegyzékszám

-

Házszám, lépcső, emelet, ajtó

Postafiók vagy hrsz

-

-

-

Alulírott tudomásul veszem, hogy amennyiben meghosszabbításra vonatkozóan nyújtottam be a kérelmet, úgy annak pozitív
bírálata esetén a meghosszabbítás a korábbi Útdíj Hitelszerződés módosításával vagy amennyiben már nincs lehetőség a
korábbi Útdíj Hitelszerződés módosítására (pl.: annak lejárata bekövetkezik vagy csökkentett összegre vonatkozik a
meghosszabbítási kérelem), úgy új Útdíj Hitelszerződés megkötésével történik.
Alulírott tudomásul veszem, hogy a személyes adatok megadása esetén a jelen adatlap aláírásával a hiteligénylő egyéni
vállalkozó, mint természetes személy is hozzájárulunk az adatok kezeléséhez az Útdíj Hitelprogrammal összefüggésben a
jelen adatlap mellékleteként aláírt nyilatkozatban és a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. Üzletszabályzatában, valamint
annak részeként az Útdíj Hitelprogram Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint.
Alulírott egyéni vállalkozó a biztosítékot nyújtó(k)ra (Óvadéknyújtó) vonatkozó adatok kitöltése esetén nyilatkozik továbbá,
hogy felhatalmazással rendelkezik az érintett személy(ek)től a személyes adatok megadására a jelen adatlapon, az igényelt
hitellel összefüggésben.

Kelt:

Egyéni vállalkozó cégszerű aláírása

Egyéni vállalkozó nyilvántartás száma

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

Aláírás:

Aláírás:
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