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HITELIGÉNYLÉSI ADATLAP 
(A Hiteligénylési Adatlap célja, hogy az OPEN CREDIT Zrt. a hitelt felvenni kívánó ügyfélről, illetve az ügyletről tájékozódjon.  A döntés a 

folyósításról az adatlap beküldése után történik, az OPEN CREDIT Zrt. nem köteles pozitív elbírálásra és hitel nyújtására az adatlap átvételével. 
Megkérjük, hogy az adatlap kitöltése előtt a honlapunkon található dokumentumokat (termékleírás, útmutató) olvassa végig.) 

 

 

A vállalkozás / egyéni vállalkozó adatai 
A Vállalkozás/Vállalkozó neve, cégformája: 

Cégnyilvántartási (vállalkozó nyilvántartási / őstermelői ig.) száma: 

Adószáma: 

Kapcsolattartó személy neve : 

Kapcsolattartó személy elérhetősége  (email, telefonszám) : 

Hitel, lízing, tagi kölcsön tartozása : 

Besorolása :   Mikrovállalkozás   Kisvállalkozás  Középvállalkozás 

 

A vállalkozás tulajdonosai  
TULAJDONOS NEVE TULAJDONI HÁNYAD ( %) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Csak a 25%, vagy annál nagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosok feltüntetése kötelező 

(Tájékoztatjuk, hogy a Tulajdonosok adatai alatt megadott személyes adatok az Adatkezelő jogi kötelezettségen alapuló (kötelező) adatkezelése – a 
Pmt. 8. §- ban előírt kötelezettség végrehajtása – céljából, a kölcsönszerződés megkötéséhez szükséges. Amennyiben a jelen hitelkérelem a Hitelező 
által elutasításra kerül, úgy a megadott személyes adatok haladéktalanul törlésre kerülnek.) 
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Ügyfélcsoportra vonatkozó adatok 

 
Ügyfélcsoportba tartozó 
vállalkozás neve 

Adószám Cégjegyzékszám Kapcsolattartó 

    
    
    

 
Ügyfélcsoport: Az Európai Parlament és Tanács 575/2013/EU rendeletének 39. pontja alapján egy ügyfélcsoportnak tekinthető:  

a) két vagy több természetes vagy jogi személy, akik vagy amelyek – az ellenkező bizonyításáig – egyetlen kockázati tényezőt képeznek, mivel 
egyikük közvetlen vagy közvetett ellenőrzése alatt áll a másik vagy a többi;  

b) két vagy több természetes vagy jogi személy, akik vagy amelyek között nincs az a) pontban leírt ellenőrzést jelentő kapcsolat, mégis egyetlen 
kockázati tényezőnek tekintendők, mivel olyan keresztkapcsolatok állnak fenn közöttük, amelyek alapján, ha egyikük pénzügyi – különösen 
finanszírozási vagy visszafizetési – nehézségbe ütközne, a másiknak vagy a többinek is valószínűleg finanszírozási vagy visszafizetési gondokkal 
kellene megküzdenie. 

 

Az igényelt hitelre vonatkozó adatok 
Az igényelt hitel összege (Ft): 

Futamidő : 

Türelmi idő : 

Folyósítás :   egy részletben     több részletben 

Tervezett első folyósítás összege : 

Tervezett első folyósítás dátuma : 

 

A hitelcél 
rövid 
leírása :  
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A beruházás megvalósulásának helyszíne : 

 

A beruházás TEÁOR kódja : 

 

A beruházáshoz nem kapcsolódó, a hitelkérelem benyújtásának évében és a megelőző két pénzügyi évben a vállalkozás, 
valamint a vállalkozással egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások által együttesen, Magyarországon 
igénybe vett de minimis támogatások összege:  

 

Általános csekély összegű támogatás (EUR):  

mezőgazdasági csekély összegű támogatás (EUR):   

halászati csekély összegű támogatás (EUR):    

 

A FEDEZET ADATAI 
A fedezet típusa:  

Óvadék esetén az óvadék nyújtója: 

 

Ingatlanfedezet esetén 

Cím: 

Helyrajzi szám: 

Ingatlan típusa: 

Jelenlegi becsült értéke: 

Az ingatlan haszonélvezeti, illetve más joggal terhelt-e:  igen   nem 

Az ingatlanon található terhek (amennyiben az előző kérdésre igennel válaszolt) : 

 

 

Ingófedezet esetén 

Megnevezés: 

Azonosító (gyári szám): 

Szerződés szerinti érték (eFt): 

Becsült jelenlegi érték (eFt): 
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NYILATKOZAT 
 

Alulírott 

• hozzájárulok, hogy az általam átadott azonosításra bemutatott adatok nyilvántartásba kerüljenek, 
• büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hitelkérelemben és mellékleteiben szereplő adatok a valóságnak 

megfelelnek és semmilyen olyan adat nem került eltitkolásra, amelyek befolyásolhatják a hitelkérelemben foglaltakat, 
• felhatalmazom az OPEN CREDIT Zrt-t, hogy a hiteligénylésben közölt adatok, továbbá az általam benyújtott dokumentumok 

valódiságát bármely hatóságnál, közigazgatási szervnél és egyéb természetes vagy jogi személynél is ellenőrizze 
• tudomásul veszem, hogy abban az esetben, ha tartozásom a minimálbért meghaladó 90 napon túli, akkor a vállalkozás és az 

ügyvezető(k) adatai a KHR rendszerben rögzítésre kerülnek, 
• kijelentem, hogy a fent megjelölt ingatlanon végrehajtási, peres eljárás nincs folyamatban. 
• tudomásul veszem, hogy a hitelkérelem befogadása nem jelent hitelnyújtási kényszert. 
• Felhatalmazom az OPEN CREDIT Zrt-t, hogy a hitelkérelem befogadását követően a fedezeti ingatlan(ok) vonatkozásában az 

értékbecslést rendelje meg, továbbá tudomásul veszem, hogy az értékbecslés díja a hitelt kérőt tereli 
• Adós nyilatkozik, hogy a Termékdokumentációt megismerte és az abban foglaltakat tudomásul vette, valamint kijelenti, hogy 

vele szemben nem áll fenn olyan tény vagy körülmény, amely a Programban való részvételét akadályozná. 
 

Kelt:                                          

 

      

     Hiteligénylő/Zálogkötelezett aláírása 

 

A Hiteligénylési Adatlap átvétele önmagában nem kötelezi az OPEN CREDIT Zrt-t a kérelem pozitív elbírálására és hitel 
nyújtására. 
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