
        Infovonal: +36 1 312-1212 

Kölcsönkérelmi pótlap 
  

Képviselő 2. adatai Tulajdonos 1. adatai 

Név: Név: 

Születéskori név: Születéskori név: 

Beosztás: Beosztás: 

Születési hely, idő: Születési hely, idő: 

Személyi igazolvány szám: Személyi igazolvány szám: 

Személyi szám: Személyi szám: 

Anyja neve: Anyja neve: 

Lakcím: Lakcím: 

Adóazonosító jel: Adóazonosító jel: 

Telefonszám: Telefonszám: 

E-mail címe: E-mail címe: 

Képviselő 3. adatai Tulajdonos 2. adatai 

Név: Név: 

Születéskori név: Születéskori név: 

Beosztás: Beosztás: 

Születési hely, idő: Születési hely, idő: 

Személyi igazolvány szám: Személyi igazolvány szám: 

Személyi szám: Személyi szám: 

Anyja neve: Anyja neve: 

Lakcím: Lakcím: 

Adóazonosító jel: Adóazonosító jel: 

Telefonszám: Telefonszám: 

E-mail címe: E-mail címe: 

Képviselő 4. adatai Tulajdonos 3. adatai 

Név: Név: 

Születéskori név: Születéskori név: 

Beosztás: Beosztás: 

Születési hely, idő: Születési hely, idő: 

Személyi igazolvány szám: Személyi igazolvány szám: 

Személyi szám: Személyi szám: 

Anyja neve: Anyja neve: 

Lakcím: Lakcím: 

Adóazonosító jel: Adóazonosító jel: 

Telefonszám: Telefonszám: 

E-mail címe: E-mail címe: 

3. Számlavezető bank neve: 4. Számlavezető bank neve: 

Számlaszám: Számlaszám: 
 

Nyilatkozat 
Alulírott 

• hozzájárulok, hogy az általam átadott azonosításra bemutatott adatok nyilvántartásba kerüljenek, 

• büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kölcsönkérelemben és mellékleteiben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek és semmilyen olyan adat 

nem került eltitkolásra, amelyek befolyásolhatják a kölcsönkérelemben foglaltakat, 

• felhatalmazom az MZH Zrt-t, hogy a kölcsönigénylésben 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 Kölcsönkérelem befogadása nem jelent kölcsönnyújtási kényszert. 

• Felhatalmazom az MZH Zrt-t, hogy a kölcsönkérelem befogadását követően a fedezeti ingatlan(ok) vonatkozásában az értékbecslést rendelje meg, továbbá 

tudomásul veszem, hogy az értékbecslés díja a kölcsönt kérőt tereli 

•  

• Kelt: ……………………, 2018. ……………hó ……nap                                          
•  

•  

•  

•       

• Kölcsönigénylő/Zálogkötelezett aláírása 
 


