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HITELKÉRELEM  

 MagNet Start folyószámlahitel és a MagNet Stabilitás forgóeszköz hitel igényléséhez  

(Kérjük, hogy a Hitelkérelmet teljes körűen töltse ki! A nem teljes körűen kitöltött Hitelkérelem a hitelbírálat 
akadályát képezheti!) 

I. VÁLLALKOZÁS FŐBB ADATAI 

Vállalkozás neve:  

Székhely címe:  

Adószáma:  

A vállalkozás képviseleté-
ben eljáró neve: 

 

A vállalkozás elérhetőségi 
adatai: 

✉ Levelezési cím: 

☏ Telefonszám: 

@ Email cím: 

Könyvelést végző cég / 
személy neve: 

 

Könyvelést végző cég / 
személy elérhetősége(i): 

 

 

A VÁLLALKOZÁS TEVÉKENYSÉGE 

Fő tevékenységi kör(ök) megnevezése(i)1 
Tevékenység 

kezdete 
Hozzájárulás a jelenlegi év árbevételéhez (%) 

   

   

   

   

 

A VÁLLALKOZÁS SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZETEI  

Pénzintézet neve 
Banknál bonyolított forgalom (M Ft - terhelés) 

2019 Idei évben eddig elért 

   

   

   

   

 

A VÁLLALKOZÁS ÁRBEVÉTELE 

A hitelkérelem benyújtásának időpontjáig elért jelenleg 
év árbevétele/bevétele (M Ft) 

 

Tervezett idei év árbevétele/bevétele (M Ft)  

 

 

 
1 Az árbevétel döntő hányadát adó tevékenységeket szükséges felsorolni, akkor is, ha az nem bejegyzett főtevékenység. 
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II. IGÉNYELT HITEL 

Hitel típusa 
□ MagNet Start folyószámlahitel 

□ MagNet Stabilitás forgóeszközhitel 

Hitel összege és devizaneme: □□□□□□□□□ HUF 

Hitel futamideje: □□□ hó2 

Hitel célja3: 

□ Átmeneti likviditási hiány finanszírozása  

□ Forgóeszköz finanszírozása 

            Forgóeszköz neve: 

            Forgóeszköz bruttó értéke: 

                 ebből az önerő összege: 

□ Hitelkiváltás 

Hitelkiváltás esetén: 

Hitelnyújtó pénzintézet neve: 

Kiváltandó hitel szerződés száma: 

Kiváltandó hitel összege és devizaneme: 

Kiváltandó hitel típusa: 

Igénylés típusa4: □ Új igénylés             □ Meghosszabbítás magasabb összeggel                                   

Mentor betétet kívánok gyűj-
teni5: □ igen              □ nem 

Szféra hitelcél besorolást ké-
rek5: □ igen              □ nem 

Szféra hitelcél:  

 
2 MagNet Start folyószámlahitel esetén 12 hónap, MagNet Stabilitás forgóeszköz hitel esetén maximum 36 hónap. 
3 Több válasz is megjelölhető! 
4 Csak folyószámlahitel típusú hitel esetén! 
5 A körülöttünk fejlődő világ javarészt hitelekből épül. Ügyfeleink közreműködésével kedvezményes forrást biztosítunk olyan projektek szá-
mára, amelyek pozitívan hatnak környezetünkre, társadalmunkra. A közösségi banki betétesek jogosultak meghatározni és nyomon követni, 
mi történik pénzükkel, és kinek a hitelét teszik kedvezményesebbé. A MENTOR betét tulajdonosa a betét elhelyezésekor kiválaszthatja, melyik 
MENTOR hitelfelvevő ügyfelünk hitelét kívánja kedvezményesebbé tenni betétje által. A SZFÉRA betét tulajdonosa a betét elhelyezésekor az 
általunk támogatott SZFÉRA hitelcélok közül választhat (pl. Biogazdálkodás), és a bank a betétből a megjelölt szférába helyez ki hitelt. A 
betétes egy meghatározott sávon belül dönthet betétjének kamatáról: akár a piaci kamatoktól alacsonyabbat is választhat, ha azt szeretné, 
hogy az adott hitelfelvevő hitele még olcsóbb legyen. További információk: https://www.magnetbank.hu/a-kozossegi-bankrol/kozossegi-be-
tet-es-hitel. 

https://www.magnetbank.hu/a-kozossegi-bankrol/kozossegi-betet-es-hitel
https://www.magnetbank.hu/a-kozossegi-bankrol/kozossegi-betet-es-hitel
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III. TULAJDONOSI KÖR 

A) Közvetlen tulajdonosok (minden, 25%, vagy annál nagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosra vonatkozóan) 

Sor-
szám 

Cégnév / Név Adószám  
Tulajdoni há-

nyad 
% 

Születési név Születési hely Születési idő Anyja neve 

1        

2        

3        

4        

B) Végső magánszemély tulajdonosok (azok a természetes személyek, akik tulajdoni hányada külön-külön eléri a 25%-ot (közvetett és közvetlen 

tulajdoni hányadok együttes figyelembevételével) 

Sor-
szám 

Név 
Tulajdoni 
hányad 

% 
Születési név Születési hely Születési idő Anyja neve 

Állandó lakcíme  
(ir.sz., város, közterület 

neve és jellege, házszám, 
helyrajziszám) 

Azonosításra szolgáló 
okmány típusa és 

száma 
(személyi igazolvány, útlevél, 

vezetői engedély) 

1         

2         

3         

4         

C) Tulajdonosok kapcsolt vállalkozása 

Sor-
szám 

Kapcsolt vállalkozás neve Kapcsolt vállalkozás adószáma 
Tulajdoni hányad 

% 

1    

2    

3    

4    
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IV. ELADÓSODOTTSÁGI ADATOK 

 

Hitelnyújtó neve 
Eredeti hitelösszeg és 

annak devizaneme 
Fennálló tartozás ösz-
szege és devizaneme6 

Hitel lejárata Hitel típusa  
(Kérjük jelölje a megfelelő értéket!) 

    □ Folyószámlahitel     □ Faktoring  
□ Beruházási hitelkeret     □ Forgóeszköz hitel-
keret     □ Garancia     □ Rulírozó hitel 
□ Egyéb, éspedig  ………………………………… 

    □ Folyószámlahitel     □ Faktoring  
□ Beruházási hitelkeret     □ Forgóeszköz hitel-
keret     □ Garancia     □ Rulírozó hitel 
□ Egyéb, éspedig  ………………………………… 

    □ Folyószámlahitel     □ Faktoring  
□ Beruházási hitelkeret     □ Forgóeszköz hitel-
keret     □ Garancia     □ Rulírozó hitel 
□ Egyéb, éspedig  ………………………………… 

    □ Folyószámlahitel     □ Faktoring  
□ Beruházási hitelkeret     □ Forgóeszköz hitel-
keret     □ Garancia     □ Rulírozó hitel 
□ Egyéb, éspedig  ………………………………… 

    □ Folyószámlahitel     □ Faktoring  
□ Beruházási hitelkeret     □ Forgóeszköz hitel-
keret     □ Garancia     □ Rulírozó hitel 
□ Egyéb, éspedig  ………………………………… 

    □ Folyószámlahitel     □ Faktoring  
□ Beruházási hitelkeret     □ Forgóeszköz hitel-
keret     □ Garancia     □ Rulírozó hitel 
□ Egyéb, éspedig  ………………………………… 

 

 

 

 
6 Rulírozó hitelek (pl. folyószámlahitel, hitelkártya) és még nem teljesen igénybe vett hitelek (pl. beruházási) esetén a teljes hitelkeret összege. 
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V. A VÁLLALKOZÁS GAZDASÁGI ÉS EGYÉB FÜGGŐSÉGEI 

Kérjük, hogy az alábbi nyilatkozatot szíveskedjen kitölteni az aktuális adatai és az elmúlt üzleti évéről szóló beszámolójának adatai alapján! A 

megfelelő részt kérjük húzza alá, illetve töltse ki! 

 
  

Ügyfél neve, adószáma (magánszemély esetén 
születési helye, ideje és anyja neve) 

1. 
Az Ön értékesítési árbevételének százalékában meghatározva, van-e olyan Ügyfele, akivel fennálló 
üzleti kapcsolatai alapján tőle származik árbevételének legalább 20 %-a? 

□ igen              □ nem  

2. 
Az Ön éves anyagjellegű ráfordításainak százalékában meghatározva, van-e olyan Ügyfele, beszállí-
tója, akivel fennálló üzleti kapcsolatai alapján a ráfordításainak legalább 20 %-a ezen ügyféllel 
szemben keletkezik? 

□ igen              □ nem  

3. Nyújtott-e biztosítékot más jogi- vagy természetes személy fizetési kötelezettségéért? □ igen              □ nem  

4. 
Kapcsolódik-e olyan vállalkozáshoz / vállalkozásokhoz, amelyeknek az Önével megegyező a tulaj-
donosi struktúrája? (abban az esetben is, ha nincs egyetlen irányítást gyakorló tulajdonos) 

□ igen              □ nem  

5. Kapcsolódik-e olyan vállalkozáshoz / vállalkozásokhoz, melyekkel közös irányítás alatt működik? □ igen              □ nem  

6. 
Rendelkezik-e egy másik vállalkozásban a részvényesek vagy tagok szavazati jogainak többségével 
(legalább 50%)? 

□ igen              □ nem  

7. 
Rendelkezik-e egy szervezet stratégiájának meghatározására vagy tevékenységének irányítására 
vonatkozó hatáskörrel (ügyvezető igazgató, vezető tisztviselő)? 

□ igen              □ nem  

Kérjük sorolja fel a vállalkozásban meghatározó befolyással rendelkező vállalkozások, magánszemélyek arányát más vállalkozásban! 

 
A kapcsolt vállalkozásban meghatározó befolyással 

rendelkező vállalkozás vagy magánszemély neve 
Kapcsolt vállalkozás neve Kapcsolt vállalkozás adószáma Befolyás mértéke: % 

Üzleti kapcsolat jellege 
(vevő, szállító) 

1.      
2.      
3.      
4.      

Kérjük sorolja fel azon kapcsolt vállalkozásokat, amellyel a vállalkozás - meghatározó befolyás nélkül - kizárólag finanszírozási, visszafizetési kapcsolat-

ban áll! 

 A kapcsolt vállalkozás neve Kapcsolt vállalkozás adószáma Üzleti kapcsolat jellege (vevő, szállító) 

1.    
2.    
3.    
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VI. A VÁLLALKOZÁS ÉS A VÁLLALKOZÁS VEZETÉSÉNEK BEMUTATÁSA  

 

• a vállalkozás tevékenysége és piaci szerepe; 
• mióta végzi az adott tevékenységet; 
• mi a vállalkozás fő erőssége;  
• versenytársak megnevezése; 
• a cégvezetés személyi összetétele és szakmai múltjának bemutatása; 
• cégcsoport esetén a cégek kapcsolódási pontjai; 
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VII. A VÁLLALKOZÁS ÜZLETI, PIACI TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Az Ügyfél 5 legnagyobb vevője: 

Sor-
szám 

Vevő neve 
Székhelye  

(város) 

Részesedés 
az árbevétel 

%-ában 

Kapcsolat 
kezdete  

(év) 

Fizetési fu-
tamidő (nap) 

1      

2      

3      

4      

5      

 

A vevőállomány részletezése korosítás szerint (ezer Ft) 

1 Nem lejárt, határidőn belüli követelés  

2 30 napon belül lejárt követelés  

3 30-60 napon belül lejárt követelés  

4 60-90 napon belül lejárt követelés  

5 90-180 napon belül lejárt követelés  

6 180 napon túli lejárt követelés  

7 Összes vevőkkel szembeni követelés  

 

Az Ügyfél 5 legnagyobb szállítója: 

Sor-
szám 

Vevő neve 
Székhelye  

(város) 

Részesedés 
az árbevétel 

%-ában 

Kapcsolat 
kezdete  

(év) 

Fizetési fu-
tamidő (nap) 

1      

2      

3      

4      

5      

 

A szállítói állomány részletezése korosítás szerint (ezer Ft) 

1 Nem lejárt, határidőn belüli tartozás  

2 30 napon belül lejárt tartozás  

3 30-60 napon belül lejárt tartozás  

4 60-90 napon belül lejárt tartozás  

5 90-180 napon belül lejárt tartozás  

6 180 napon túli lejárt tartozás  

7 Összes szállítókkal szembeni tartozás  
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VIII. A HITEL FELHASZNÁLÁSÁNAK ISMERTETÉSE7  

 

• meglévő vagy új tevékenységet fog finanszírozni; 
• forgóeszköz(ök) pontos megnevezése; 

• az új eszköz beszerzésétől elvárt eredmények ismertetése, hatásai a cég további működésére (bevételre, ered-
ményre); 

 

 
7 Csak MagNet Stabilitás forgóeszközhitel igénylésénél szükséges kitölteni! 
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IX. NYILATKOZATOK 

 

1. Tudomásul veszem, hogy a jelen hitelkérelem aláírásával a hitelkérelemhez kapcsolódóan 

rám irányadóak a Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben („ÁÜF”) valamint 

Vállalati Hitelezési Üzletszabályzatában („VHÜ”) foglalt rendelkezések, kötelezettségek. 

 

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen hitelkérelemben és annak mel-

lékleteiben, valamint a hiteligénylésem során bármikor közölt adatok teljes körűek, megfelel-

nek a valóságnak. Kijelentem továbbá, hogy a szolgáltatott információkon felül – a hitelbírálat 

szempontjából - lényeges adat, tény, körülmény nem került elhallgatásra. Tudomásom van 

arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a Banknak a megadott ada-

tokban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár en-

gem terhel. Jelen hitelkérelem aláírásával felhatalmazom a Bankot arra, hogy az adatokat el-

lenőrizze, az adatszolgáltatót, bármely közhiteles nyilvántartást( így különösen a Közigazga-

tási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala nyilvántartásaiban, hatósági gép-

jármű-nyilvántartásban, valamint a Központi Hitelinformációs Rendszerben, továbbá a GI-

RINFO rendszerben, Nemzeti Adó-és Vámhivatalnál) megkeresse és a közölt adatok megerő-

sítését kérje abban az esetben is, ha az ellenőrzés alá vont információ a banktitoknak, üzleti 

titoknak minősül, felhatalmazom továbbá a Bankot, hogy a vele szemben fennálló tartozásom 

maradéktalan kiegyenlítéséig más pénzügyi intézménynél vezetett fizetési számlámról, tarto-

zásaimról felvilágosítást kérjen. 

  

3. Jelen hitelkérelem aláírásával felhatalmazom a Bankot, hogy az általam a jelen hitelkérelem-

ben megjelölt könyvelést végző személlyel, céggel a megadott elérhetőségen felvegye a kap-

csolatot, a jelen hitelkérelemről információt adjon a könyvelést végző cégnek, személynek, 

és tőle a Vállalkozásról bármilyen pénzügyi információt kérjen. 

 

4. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Vállalkozás ellen sem csőd-, sem fel-

számolási-sem végelszámolási-, sem kényszertörlési eljárás nem folyik, illetve ilyen eljárás 

megindítása iránti kérelem előterjesztésére sem került sor, továbbá nincs lejárt adó-, TB-, 

vám-vagy egyéb köztartozása. 

 

5. Tudomásul veszem, hogy a jelen hitelkérelem Bank általi átvétele nem jelent kötelezettséget 

a Bank részére az igényelt hitel jóváhagyására, továbbá, hogy a Bank a hitelkérelem elbírálása 

során a saját hitelbírálati feltételei szerint egyedi hitelbírálatot végez, amelynek eredménye 

szerint a Banknak jogában áll a kérelmet elutasítani, vagy a jelen kérelemben írtaktól eltérő 

feltételek mellett jóváhagyni. 

 

6. Ezúton kifejezetten felhatalmazom a Bankot, hogy a hitelkérelmem tekintetében a Bank tájé-

koztatásait, kéréseit email címemre juttassa el, és nyilatkozom, hogy az elektronikus levele-

zést biztonságos kommunikációs csatornának tekintem, valamint biztosítom azt, hogy a Bank 

által a részemre küldött elektronikus üzeneteimhez más, illetéktelen személyek hozzá ne fér-

hessenek. Az elektronikus kommunikációval kapcsolatban a Bankkal szemben kárt nem 
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vagyok jogosult érvényesíteni. 

 

7. Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a biztosítékként felajánlott, il-

letve lekötött fedezetek a Vállalkozás rendelkezésére állnak, a Bank által ismert terhelésen 

kívül harmadik személynek nincs olyan jogosultsága, amely a Bank követelésének a fedeze-

tekből történő kielégítését akadályozná. A biztosítékokkal kapcsolatos polgári jogi és bünte-

tőjogi előírásokat ismerem. Tartózkodom minden olyan magatartástól, amely - szerződéskö-

tés esetén - fedezetelvonásnak minősül vagy a fedezet értékét csökkenti. 

 

8. Kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben a jelen hitelkérelem aláírt példányát elektro-

nikus úton juttatom el a Bank részére, abban az esetben az eredeti aláírt papír alapú példányt 

legkésőbb a szerződés aláírásakor átnyújtom a Bank részére. 

 

9. Tudomásul veszem, hogy pozitív hiteldöntés esetén a döntés – eltérő rendelkezés hiányában 

- 90 napig érvényes. Amennyiben ezen időszakon belül a hitel (kölcsön) szerződés nem kerül 

megkötésre, a döntés hatályát veszti. 

 

10. Tudomásul veszem, hogy a jelen hitelkérelemben, a hitelbírálat és a szerződéskötés során, 

valamint a szerződés teljesítésével és az esetlegesen fennálló tartozásom behajtásával kap-

csolatban bármikor megadott vagy keletkezett, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet ha-

tályon kívül helyezéséről (az előzőekben és továbbiakban: GDPR), és az információs önren-

delkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében sze-

mélyes adatnak minősülő adataimat a Bank a szerződés megkötésének elősegítése, illetve az 

esetlegesen létrejövő szerződés teljesítése érdekében, továbbá a www.mag-

netbank.hu/adatvedelem oldalon található Adatkezelési Tájékoztatóban és a www.magnet-

bank.hu oldalon elérhető Általános Üzleti Feltételekben meghatározott adatkezelési célok-

ból, az ezen dokumentumokban meghatározott módon és ideig kezeli. Tudomásul veszem, 

hogy a Bank az Adatkezelési Tájékoztatóban és az Általános Üzleti Feltételekben meghatáro-

zottak szerint a megadott személyes adatokat akkor is kezeli, ha a szerződés a felek között 

nem jön létre. 

 

11. Tudomásul veszem, hogy a személyes adatnak nem minősülő adataim a Bank - a mindenkor 

hatályos jogszabályok rendelkezéseit betartva - kezeli. 

 

12. Ezúton kijelentem, hogy a Vállalkozás nem áll a Bank, illetve a Bankkal szoros kapcsolatban8 

álló vállalkozás vezető testületének tagjának vagy könyvvizsgálójának, illetve ezen személyek 

 
8  szoros kapcsolat olyan helyzet, amelyben két vagy több természetes vagy jogi személyt kapcsolat fűzi egymáshoz bármely következő 

módon: a) tulajdonosi részesedés formájában, amely egy vállalkozás szavazati jogainak vagy tőkéjének 20%-os vagy azt meghaladó részben 

közvetlen vagy ellenőrzés útján fennálló tulajdonlása; b) ellenőrzés; c) az a tény, hogy mindkettő vagy mindegyik ellenőrzési kapcsolat révén 

tartósan kapcsolódik ugyanahhoz a harmadik személyhez; 

http://www.magnetbank.hu/adatvedelem
http://www.magnetbank.hu/adatvedelem
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közeli hozzátartozójának9 az ellenőrző befolyása10 alatt. (Amennyiben ezen kérdésre a válasz 

„nem”, akkor kérjük, hogy a kérelem V. fejezetében („Vállalkozás és a Vállalkozás vezetésének 

bemutatása”) mutassa be ezen kapcsolat részleteit.) 

 

☐ igen     ☐ nem 

 

13. A jelen hiteligénylő nyomtatvány aláírásával elismerem és igazolom, hogy a fenti adatkezelési 

tájékoztatást, a Bank bankfiókjaiban és a www.magnetbank.hu/adatvedelem honlapján elér-

hető Adatvédelmi Tájékoztatónak a rendelkezéseit, megismertem, ezen dokumentumot a 

Bank rendelkezésemre bocsátotta, az ezen dokumentumban foglaltakat tudomásul veszem 

és elfogadom. Kijelentem továbbá, hogy amennyiben jelen nyomtatványon rajtam kívüli ter-

mészetes személy személyes adatait adtam meg, úgy ezt az érintett megfelelő, ez irányú hoz-

zájárulása alapján tettem meg. 

 

☐ igen     ☐ nem 

 

Kelt: ………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………… 

                                                                                                         Céget képviselő neve és cégszerű aláírása11 

 

 

 

 
9 közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- 

és a nevelőszülő és a testvér és az élettárs. 

 
10 Ellenőrző befolyás közvetlenül vagy leányvállalatán keresztül közvetetten meghatározó befolyást képes gyakorolni, mert az alábbi feltéte-

lek közül legalább eggyel rendelkezik a) a tulajdonosok (a részvényesek) szavazatának többségével (50 százalékot meghaladóval) tulajdoni 

hányada alapján egyedül rendelkezik, vagy b) más tulajdonosokkal (részvényesekkel) kötött megállapodás alapján a szavazatok többségét 

egyedül birtokolja, vagy c) a vállalkozás tulajdonosaként (részvényeseként) jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bi-

zottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja, vagy d) a tulajdonosokkal (a részvényesekkel) kötött szerződés (vagy a létesítő okirat 

rendelkezése) alapján - függetlenül a tulajdoni hányadtól, a szavazati aránytól, a megválasztási és visszahívási jogtól - döntő irányítást, ellen-

őrzést gyakorol, vagy egy személy és egy vállalkozás között fennálló olyan kapcsolat, amelynek alapján a) a befolyással rendelkező személy 

dönthet a vállalkozás nyereségének felosztásáról, nyereségének vagy veszteségének más vállalkozáshoz való átcsoportosításáról, stratégiá-

járól, üzletpolitikájáról vagy értékesítési politikájáról, b) lehetővé válik - függetlenül attól, hogy a megállapodást alapszabályban (alapító ok-

iratban) vagy más írásos szerződésben rögzítették - a vállalkozás irányításának más vállalkozás irányításával való összehangolása valamely 

közös cél érdekében, c) a közös irányítás a vállalkozások ügyvezetésének, felügyelő bizottságának részben (de a döntésekhez szükséges több-

séget kitevő) vagy teljesen azonos összetételén keresztül valósul meg vagy d) a befolyással rendelkező személy tőkekapcsolat nélkül gyakorol 

jelentős befolyást egy másik vállalkozás működésére; 

 
11 A cég hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek a cég nevében, az aláírási címpéldányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre jogo-

sult személy meghatalmazása alapján teljesített aláírása, amely a cég előírt, előnyomott, illetve nyomtatott neve alá történő aláírás(ok)kal 

történik. 
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X. BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK 

 

# DOKUMENTUM NEVE 

BENYÚJTÁS MÓDJA  
(több opció esetén 
bármelyik választ-

ható) 

BENYÚJ-
TÁSRA KE-

RÜLT 

    

E-
h

it
e

le
s 

P
ap

ír
 a

la
p

o
n

  
 

 

I. Általános dokumentumok       

  Hitelkérelem   x   

 

Előzetes Információ Kéréshez kapcsolódó dokumentu-
mok (Ügyfél kötelező kezes nyilatkozata valamennyi 
készfizető kezes vonatkozásában, valamint Ügyfél adós 
nyilatkozata) 

 x  

 
Magánszemély Készfizető Kezesi Adatlap (valamennyi 
készfizető kezes vonatkozásában) 

 x  

 
Cégjegyzésre jogosultak azonosításra alkalmas okmá-
nyainak fénymásolata (azonosító okmány és lakcímkár-
tya is) 

 x  

II. Az Ügyfél meglétét igazoló dokumentumok       

  
  
  

Alapító okirat vagy alapszabály vagy utolsó - módosítá-
sokkal együtt - egységes szerkezetbe foglalt Társasági 
szerződés  
(Megjegyzés: Amennyiben folyamatban van változás be-
jegyzési kérelem elbírálása a cégbíróság előtt, abban az 
esetben a változásbejegyzési kérelem is szükséges!) 

x x   

Hiteles aláírási címpéldány, vagy hiteles aláírás minta x x   

III. 
Az Ügyfél gazdálkodásával kapcsolatos dokumentu-
mok 

      

1. Pénzügyi adatok       

  
  
  
  

Éves beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegé-
szítő melléklet (auditált) és főkönyvi kivonat a hitelkére-
lem benyújtását megelőző egy lezárt év vonatkozásá-
ban 

 x x   

Utolsó lezárt negyedév (vagy hónap) főkönyvi kivonata   x   

A hitelkérelem benyújtásától számított 30 napnál nem 
régebbi Tartozásmentes adózó igazolás, mely lehet: 
   - NAV "0" igazolás vagy 
   - NAV adófolyószámla-kivonat (az elmúlt 1 évre vonat-
kozóan) 
(Megjegyzés: Az igazolásnak tartalmaznia kell, hogy 

x x   
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részesült-e kedvezményben. Az igazolás akkor szüksé-
ges, ha nem szerepel a Köztartozásmentes Adózói adat-
bázisban ún. KOMA adatbázisban.) 

2. 
Szerződések (Hitelkérelmet alátámasztó dokumentu-
mok, amennyiben rendelkezésre állnak) 

      

 

Számla, vagy árajánlat (beszerzendő eszközök esetén, 
ahol az első folyósítás napján - a számlán feltüntetett 
"fizetési határidőtől" eltelt idő - nem haladhatja meg a 
45 napot)12 

  x   

3. Egyéb dokumentumok    

 
Magánszemély kezes(ek) utolsó 2 havi bankszámlakivo-
nata(i) más bankos számla esetén 

x x  

 
A Bank a hitelkérelem elbírálása során bármikor jogosult a fent meghatározottakon túl további doku-
mentumokat, információkat bekéri az Ügyféltől. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANK TÖLTI KI! 
A dokumentumok hiánytalanul benyújtásra kerültek.  
 
Ellenőrzést végző neve és aláírása: ………………………………………………………. 
Ellenőrzés dátuma: ………………………………… 

 

 
12 Benyújtása – MagNet Start folyószámlahitel esetén – nem szükséges. 


