ADATLAP
TÁRSASÁG KEZESSÉG VÁLLALÁSÁHOZ
Az UniCredit Leasing Hungary Zrt. / UniCredit Leasing ImmoTruck felé, gépjármű vásárlásához / átvállaláshoz
Az UniCredit Leasing Hungary Zrt. / UniCredit Leasing Hungary Zrt. és az UniCredit Bank Zrt. a tudomására jutott adatokat banktitokként kezeli. Az
adatszolgáltatás a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV.tv. rendelkezései szerint történik.

ADÓS ADATAI
Családi és utónév/ Teljes név
Állandó lakcím/Cégjegyzékszám

KEZES ADATAI
Teljes név
Rövid név
Cégjegyzékszám

Adószám

Székhely
Levelezési cím
Családi és utónév
Születéskori név
Születési helye, időpontja
Társaság
képviselőjének
azonosító adatai

Kézbesítési
megbízott
Társaság
képviselőjének
telefonszámai

Beosztása

Állampolgársága

Azonosító okmány típusa
Azonosító okmány száma
Állandó lakcíme/ magyarországi
tartózkodási helye
E-mail címe
Családi és utónév
Anyja neve
Állandó lakcíme
Társaság vonalas telefonszáma
Mobil telefonszáma

Fő számlavezető bank neve

Bankszámla száma

GÉPJÁRMŰ ADATAI
Gyártmány:

Gyártási év:

Rendszám:

Km óra állása:

Alvázszám:

FINANSZÍROZAS PARAMÉTEREI
Bruttó vételár:
A vállalt önerő összege, legalább (Ft):

Finanszírozás futamideje (hónap):

Igényelt hitelkeret összege (Ft):

Finanszírozás devizabázisa:

Finanszírozási konstrukció: változó kamatozású,
Induló törlesztő részlet összege* (Ft):
Havi törlesztő részlet fizetésének módja:

Havi törlesztő részlet fizetésének esedékessége:

1-e □

vagy 15-e □

Induló THM* (%):

* A havi törlesztő részlet összege és az induló THM az Általános Szerződési Feltételek Fizetési feltételek című részében részletezettek szerint a tényleges
folyósítás napjához igazodóan változhat.

RCI Lízing és Autófinanszírozási Zrt. az UniCredit Leasing Hungary Zrt-vel együttműködésben
1016 BUDAPEST, HEGYALJA ÚT 7-13.
TELEPHONE: + 36 1 - 4897 -944 / 945
TELEFAX: + 36 1 489 60 41
INTERNET: WWW.UNICREDITLEASING.HU
E-MAIL: OFFICE@UNICREDITLEASING.HU
E-MAIL: AUTO-UGYFEL@UNICREDITLEASING.HU

ADATSZOLGÁLTATÁS
1. Vállalkozás fő tevékenysége
2. Fő tevékenységből származó bevétel aránya az utolsó
lezárt év árbevétele alapján (%)
3. Utolsó lezárt év árbevétele (mFt)

ÁFA-bevallás gyakorisága

4. Utolsó lezárt év mérleg szerinti eredménye (mFt)
5. Tulajdonos(ok) részesedése más társaságokban (név,
részesedés mértéke %)
6. Társaság részesedése más társaságokban
(név, részesedés mértéke %)
Könyvelő
telefonszáma

7. Könyvelő neve
8. Tulajdonosi betét, tagi kölcsön összege (Ft)

NYILATKOZAT
Alulírott, mint a Kérelmező képviselője nyilatkozom arról, hogy társaságunk ellen az utolsó 3 évben semmiféle peres ill. végrehajtási eljárás nem folyt ill. nincs
folyamatban, fennálló köztartozásunk nincs. Társaságunk jelenlegi vagyoni, jövedelmi helyzete olyan, hogy az Önöknél kérvényezett finanszírozási
szerződésből eredő kötelezettségeit teljesíteni tudja.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a társaság saját nevében, jogosult képviselőjeként járok el !,/ a csatolt meghatalmazás alapján
harmadik személy jár el !.
Kijelentem, hogy társaságunk nem áll végelszámolási-, csőd-, ill. felszámolási eljárás alatt.
Tudomásul veszem, hogy ezek az adatok lényegesen befolyásolják a kérelem pozitív elbírálását, és nyilatkozom arról, hogy a fenti adatok teljeskörűek és
megfelelnek a valóságnak.
Jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten hozzájárulok és felhatalmazom az UniCredit Leasing Zrt-t (továbbiakban: Finanszírozó) , hogy a Bank Austria
Creditanstalt ill. a Bayerische Hypo Vereinsbank csoportok bármely tagja, egysége, különösen tulajdonosa, a Bank Austria Creditanstalt AG (Wien) és a
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (München) részére a személyemet érintő, tudomására jutott banktitok tárgyát képező tényt, információt, megoldást vagy
adatot , ill. a Finanszírozóval kötött bármely szerződésemre vonatkozó adatokat - szolgáltasson a Finanszírozó jogszabály alapján vállalt feladatai, fennálló
kötelezettségei teljesítése, továbbá konszolidációs, kockázatelemzési, ill. szolgáltatások értékesítése céljából, az ezekhez szükséges mértékben, valamint e
célokkal összefüggésben az adatokat a szerződéses jogviszony fennállása alatt, ill. addig, amíg a Finanszírozónak velem szemben követelése áll fenn, gyűjtse,
rögzítse, tárolja.
Felhatalmazom az UniCredit Bank Hungary Zrt-t (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., cégjegyzékszám: 01-10-041348, továbbiakban: Bank), hogy a
jelen kérelmemben felsorolt egyes dokumentumokról fénymásolatokat készítsen, és a kérelem elbírálásának céljából azokat postai úton a Finanszírozó részére
továbbítsa, ill. amennyiben, mint a Bank pénzforgalmi bankszámlaszerződéssel rendelkező ügyfele, a Bank saját ügyfél adatbázisában szerepelek, ennek tényét
a Finanszírozó által nyújtandó kedvezmény igénybevétele céljából a Finanszírozóval közölje.
Felhatalmazom a Finanszírozót, hogy a Bank részére a jelen kérelmem alapján a velem kötendő szerződés megküldésével személyes és szerződéses adataimat,
(így különösen a cég teljes neve, székhelye, hitelkeret összege és futamideje) a Finanszírozó és a Bank között a Finanszírozó gépjármű finanszírozásának
elősegítése céljából kötött szerződéses jogviszonyból eredően fennálló elszámolási kötelezettség teljesítése érdekében megküldje.
Felhatalmazom továbbá a Bankot, hogy a jelen kérelmem kapcsán és azzal összefüggésben tudomására jutott személyes és szerződéses adataimat (így különösen
a cég teljes neve, székhelye, hitelkeret összege és futamideje) Finanszírozóval fennálló elszámolási kötelezettség teljesítéséig, ill. teljesüléséig kezelje.
Tudomásul veszem, hogy Finanszírozó a fenti adatokat az 1996. évi CXII. törvény mindenkori hatályos rendelkezései szerint banktitokként kezeli és a személyes
adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglalt előírásoknak megfelelően biztosítja a vele szerződő Felek személyes adatok védelméhez fűződő
jogait.
Egyben kijelentem, hogy a fentiekben meghatározott adatkezeléshez történő hozzájárulásom, az arra vonatkozó akaratnyilvánításom önkéntes, megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel, félreérthetetlenül és határozottan kinyilvánítom a személyes adataim kezeléséhez szükséges beleegyezésemet.
Adós ezúton hozzájárul ahhoz, hogy a Finanszírozó az Adós által közölt adatokat, benyújtott és bemutatott okmányokat, továbbá az Adós arcképét és aláírását a
BM Központi Adatfeldolgozó Nyilvántartó és Választási Hivatal nyilvántartásában ellenőrizze a jelen kérelemben foglalt pénzügyi szolgáltatás végzése során.
Az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az UniCredit Leasing Hungary Zrt. Finanszírozási Szerződésekre vonatkozó Hirdetményét
rendelkezésemre bocsátották, 1 példányát átvettem, azok tartalmát megismertem és magamra nézve kötelező érvényűnek elfogadom.
Jelen Finanszírozási Kérelem aláírásával továbbá igazolom, hogy az ÁSZF kiegészítésére, vagy módosítására sem szóbeli megállapodás, sem írásbeli
nyilatkozat nem jött létre.

………………………………………
Helység, dátum

……………………………..
Kezes

A KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK
•
•
•
•

Képviselő érvényes személyi igazolványának másolata, lakcímkártya (ha van)
Cégszerű aláírásra jogosult aláírási címpéldányának másolata
Előző év mérlegbeszámolója
Tárgyévi főkönyvi kivonat
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