
AZONOSÍTÁSI ADATLAP 
 

SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ HITEL 
 
Szerződésszám: ___________________ 

 

                 KEZES ADATAI                     
 

Családi és utónév: 
                 

Előző (leánykori) név: 
               

 

                                
 

                                          

                                         
 

Anyja neve:                  Állampolgársága:                 
 

                                           

                                          
 

Születési hely, idő:                  Lakcím:                     
 

                                         

                                        
 

Családi állapot:                  Levelezési cím:                 
 

                                        

                                      
 

Vezetékes telefon:                  Személyi igazolvány szám:              
 

                                       

                                      
 

Mobil telefon:                  Azonosító okmány száma, típusa:             
 

                                      

Számlavezető pénzintézet neve: 
            

Kiállító hatóság megnevezése, betűjele: 
           

 

                       
 

                                           

                                          
 

Számlaszám:           -          -                    
 

                                           

                Munkahelyi adatok                   
 

                                 
 

Munkahely neve:                  Jelenlegi munkaviszonyának kezdete:            
 

                                           

                                          
 

Munkahely címe:                                         
 

                                  

                                
 

Beosztása:                  

Ügyfél leigazolt havi nettó jövedelme: 
          ,-Ft                             

 

                           

                   
 

Munkahely jellege:   Ipar   Kereskedelem   Mezőgazdaság    Közlekedés  Távközlés informatika 
 

                        

                    
 

    Oktatás   Egészségügy   Pénzügy, biztosítás   Államigazgatás  Nyugdíjas   Egyéb 
 

                         

                
 

Beosztás jellege:   Alkalmazott vezető   Szellemi alkalmazott   Nyugdíjas   Közalkalmazott, köztisztviselő 
 

                          

                       
 

    Tulajdonos vezető   Fizikai alkalmazott   Tanuló   Egyéb:            
 

                                

                            
 

Munkáltató telefonszáma:             Munkáltató adószáma:              
 

                        

                   
 

Munkaviszony:   határozatlan   határozott     -ig  Munkabér kifizetése:   átutalás     készpénz 
 

           Lakóhelyre, háztartásra vonatkozó adatok                
 

Lakóhelyének típusa: 
   

családiház 
  

téglaépítésű társasház 
  

panel társasház 
 

egyéb 
      

 

              
 

                 

               
 

Lakóhely tulajdonjoga:   saját    közvetlen hozzátartozóé  önkormányzati bérlakás  albérlet   egyéb 
 

                              

Kezes összes havi törlesztése: 
             

,-Ft 
  

Közös háztartásban élők száma: 
      

 

                     
 

                     
 

                                          

                Egyéb információk                   
 

       
 

Legmagasabb iskolai végzettség:   8 általános, vagy kevesebb  szakmunkás  érettségi  főiskola  egyetem 
 

                                    

                                  
 

Van-e életbiztosítása?         igen   nem                       
 

                               

                             
 

Rendelkezem lakossági folyószámlával    igen   nem                       
 

                                           

 

Mellékletként csatolandó dokumentumok 
 
Megrendelő a gépjárműről, személyi igazolvány, jogosítvány (vagy útlevél, vagy adókártya), max. egy hónapos közüzemi számla 
másolata, jövedelemigazolás vagy három havi bankszámlakivonat. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt, fentebb részletezett adatok a valóságnak megfelelnek. 

 
A jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok, hogy a Kölcsönbeadó, illetve az érdekeltségi körébe tartozó társaság közvetlenül, vagy erre szakosodott 

vállalkozáson keresztül közvetve az általam benyújtott személyes adatokat, bemutatott okmányokat, továbbá arcképet vagy aláírást a BM Központi 

Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal nyilvántartásában a GIRO E számolásforgalmi Zrt. útján vagy egyéb más törvényes úton ellenőrizze 

az aktuális kölcsönügylet során. A jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok okmányaim másolásához. 

 

________________________, _____év ______hó ____nap 
 

 

Kezes aláírása Szerződéskötő hely aláírása 

 

A kérelem kitöltésére vonatkozó esetleges kérdéseivel forduljon Telefonos Ügyfélszolgálatunkhoz! 
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