A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM
KERETÉBEN NYÚJTOTT MIKROHITEL
- KÉSZFIZETŐ KEZES NYILATKOZATA I. Alapadatok
Név:
Születési név:
Lakcím:
Születési idő:
Születési hely:
Anyja neve:
Személyi igazolvány szám:
Telefonszám:
E-mail cím:
Kapcsolata a hiteligénylővel, vagy
annak tulajdonosaival / ügyvezetőivel:
II. Hitelintézeti kapcsolatok és lakossági bankszámlá(k) adatai
Hitelintézettől, pénzügyi vállalkozástól felvett vállalkozói, vagy lakossági hitel, vagy kötelezettségvállalás
típusa1

kapcsolat jellege2

havi törlesztőrészlet
nagysága [Ft/hó]

lejárata
20......................
20......................
20......................

Más kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó (készfizető) kezességvállalással jelenleg rendelkezik? igen / nem
Jelenleg szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR)? igen / nem
Jelenleg folyik Ön ellen büntető-, végrehajtási, vagy a kölcsönnyújtás szempontjából releváns jogi eljárás? igen / nem

Hitelintézet neve

Bankszámla feletti
rendelkezés módja

Bankszámla száma
-

-

egyedüli / közös

-

-

egyedüli / közös

-

-

egyedüli / közös

III. Jövedelmi és jövedelemszerzési adatok
Rendszeres és igazolt
havi jövedelem3 [Ft/hó]:

Egyéb havi jövedelem4
[Ft/hó]:

Munkaviszony jellege5:

Munkahelyi beosztás:

Munkáltató neve:

Munkáltató címe és
telefonszáma:

1
2
3
4
5

folyószámla, vagy hitelkártya hitelkeret / fogyasztási hitel / szabad felhasználású hitel / jelzálog hitel / lízing / egyéb
adós / adóstárs / zálogkötelezett / kezes
NAV igazolás alapján
igazolt nyugdíj / GYES / GYED / bérleti díj / életjáradék / tiszteletdíj / családi pótlék / gyerektartási díj / egyéb
alkalmazott / vállalkozó / őstermelő / tanuló / nyugdíjas / GYES, vagy GYED-ben részesülő magánszemély / munkanélküli / egyéb
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A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM
KERETÉBEN NYÚJTOTT MIKROHITEL
- KÉSZFIZETŐ KEZES NYILATKOZATA IV. Vagyoni adatok (ingóságok, ingatlanok, megtakarítás, CASCO, biztosítás, üzletrész, stb.)
Megnevezés

Egyedi azonosító6

Tulajdonosi arány [%]

Becsült érték [Ft]

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok és tett nyilatkozatok teljesek és a
valóságnak megfelelnek, az üresen hagyott, vagy kihúzott mezők pedig nemleges, illetve nulla értékű válasznak minősülnek.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Baranya Megyei Vállalkozói Központ a mikrohitelügylethez kapcsolódó fenti adatokat, illetve
személyes okmányaim fénymásolatait az MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt., ill. az adatfeldolgozást végző rendszert
biztosító CREDINFO Kft. számára átadja, a sikeres mikrohitel igénylés benyújtását követő 10 évig pedig statisztikai célból
nyilvántartsa és kezelje. E nyilatkozat aláírásával egyidejűleg lemondok a hozzájárulásom visszavonási jogáról, valamint a
nyilatkozatomra alapozható bárminemű kártérítésről.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fenti adatok a valóságnak nem felelnek meg, úgy az elbírálás alatt álló mikrohitel
igénylés elutasításra, a megkötött mikrohitel szerződés elutasításra kerül, illetve a megtévesztés büntetőeljárást vonhat maga
után.

Dátum:

Aláírás:

Előttünk, mint tanúk előtt:
Név:

Név:

Cím:

Cím:

Aláírás:

Aláírás:

6

gyári szám és gyártás éve / helyrajzi szám és cím / szerződés száma / kötvényszám / cégjegyzékszám / egyéb
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