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Ügyszám: Érkezett:
Partner cég megnevezése:
Partnercég kapcsolattartó:

Kérelem Adatlap 1.

Standard Kérelem Dokumentáció Vállalkozások részére

I. Ügyfél kiemelt adatai
Ügyfél (vállalkozás)  Neve:
Székhelye:
Vállalkozás vezetője: Telefon: E-mail:
Kapcsolattartó: Telefon: E-mail:

Egyéni vállalkozónál Anyja neve:
Szül. hely és idő:
Lakcím:
Adószám/Adóazonosító jel:
Vállalkozói/őstermelői igazolvány száma:

Alapítás dátuma: Cégbejegyzés dátuma:
Adószám: Cégjegyzékszám:
KSH-számjel: TEÁOR-kód:
Saját tőke alapításkor (eFt) Saját tőke jelenleg (eFt)
Foglalkoztatottak átlagos száma kérelem benyújtását megelőző év végén (fő)

Jelentősebb telephelyek:
Telephely jellege1 Telephely címe

Tulajdonosi struktúra (10 % ot elérő  tulajdoni/szavazati hányaddal rendelkező tulajdonosok)
Tulajdonosok/Tagok

neve, címe
azonosító2 Jegyzett tőke  (eFt) Tulajdoni 

arány %

összesen: 100 %

Vezetők
Kulcsemberek3 Név Képzettség Iskolai végzettség

1  Termelőüzem, feldolgozóüzem, raktár stb.
2  Belföldi vállalkozásnál, adószám, természetes személy esetén születési hely, születési dátum, anyja neve, 

adóazonosító jel, külföldi vállalkozásnál székhely megjelölése
3  elnök, vezérigazgató, ügyvezető, kereskedelmi igazgató, stb.
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Ügyfél érdekeltségei (melyekben 25 %-ot elérő tulajdoni/szavazati aránnyal rendelkezik)
Vállalkozás neve, címe azonosító4 Jegyzett tőke

eFt
Tulajdoni 
arány %

Ügyfél tulajdonosainak érdekeltségei 
(melyekben közvetlenül vagy közvetve 50 %-ot elérő tulajdoni/szavazati aránnyal rendelkeznek)

Tulajdonos
neve

Érdekeltség 
neve, címe

Azonosító4 Jegyzett tőke 
eFt

Tulajdoni/
szavazati 
arány %

Ügyfél más pénzintézetnél vezetett pénzforgalmi számlái
Pénzintézet neve Pénzforgalmi számla száma

II. Gazdálkodással kapcsolatos adatok

Főbb vevők (minimum a 3 legnagyobb):
Név Éves 

bruttó 
forgalom 

eFt5

Átlagos 
követelés-
állomány 

eFt

Átlagos 
fizetési 

futamidő 
(nap)

Arány az 
éves (nettó) 
árbevételből 

%

Főbb szállítók (minimum a 3 legnagyobb):
Név Éves bruttó 

forgalom eFt5
Fizetési 
futamidő 

(nap)

Átlagos 
kötelezettség-
állomány eFt

4  Belföldi vállalkozásnál adószám, külföldi vállalkozásnál székhely
5  Kérelem benyújtását megelőző évi tény
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Költségvetési szervek felé fennálló tartozások (eFt)
Megnevezés NAV-adók NAV-TB VPOP Helyi adók

Összeg
Ebből lejárt
         átütemezett
Lejárt tartozás kezdete

Tulajdonosok által befizetett és fennálló tagi kölcsön összege: (eFt)

III. A vállalkozás tevékenységének rövid ismertetése:

Árbevétel  megoszlása  (tevékenységi  kör  ágazati/szakágazati  TEÁOR-kód  szerinti 
bontásban)
 (Nettó) árbevétel alakulása országok és főbb

tevékenység-csoportok szerint (eFt)
20… 20... 20...

(tárgyév)
Belföld Tevékenység 1
Belföld Tevékenység 2

Belföld Egyéb
Belföld összesen:
Ország 1 Tevékenység 1
Ország 1 Tevékenység 2

Ország 1 összesen
Ország 2 Tevékenység 1
Ország 2 Tevékenység 2

Ország 2 összesen

Külföld egyéb
Külföld összesen:
Mindösszesen

Vállalkozás vagyontárgyai 
(ingatlan, gép- eszköz, stb. 1.000.000 Ft piaci értéket meghaladó )

Megnevezés Megjelölés
(pl. HRSZ, stb.)

Zálogjog 
Igen/Nem

Könyvszerinti 
nettó érték eFt-

ban

Piaci értéke 
eFt-ban

Capital Hitelház Zrt.
Képviseli: Szűcs Gergely igazgatóság elnöke és Kovács- Molnár Gabriella igazgatósági tag

H-1146 – Budapest, Dózsa Gy. út 17. 4. em. 2.
Tel.: +36 1 273 0308 Fax: +36 1 273 0309 E-mail: info@capitalhitelhaz.hu



IV. Más pénzintézetnél fennálló kockázatvállalások

Pénzintézet Fennálló ügylet típusa
(hitel, garancia, lízing 

stb.)

Szerződött
összeg
(eFt)

Aktuális6 

összeg 
(eFt)

véglejárat Biztosíték 

összesen:

V. Vállalkozás mérlegen kívüli kötelezettségei

Vállalt kezesség: 
(Adós neve, kötelezettségvállalás összege, lejárata)

Más adós javára nyújtott dologi kötelezettség:
(Adós neve, kötelezettségvállalás összege, lejárata, nyújtott biztosíték értéke)

VI. A vállalkozás által igényelt kezesség

Típus7 Célja8 összeg -tól, -ig

7 1: Pályázati Garancia,  2:Közbeszerzési eljáráshoz nyújtott biztosíték, 3:Kereskedelmi Garancia
8 Pályázati garancia esetén: 1:Előleglehívás, 2:Megvalósítási – Beruházási időszak, 3: Fenntartási időszak

Közbeszerzési eljárás esetén: 1:Ajánlati biztosíték,  2:Teljesítési biztosíték, 3:Jólteljesítési biztosíték, 
4:Keret biztosíték 

Rendelkezésretartás ütemezése:
Törlesztés ütemezése
Felajánlott biztosítékok (típusa, azonosító adatai):

Nyilatkozatok:
Büntetőjogi  felelősségem  tudatában  kijelentem  (kijelentjük),  hogy  a  vállalkozás  nem  áll  csőd-,  
felszámolási- vagy végelszámolási eljárás alatt és a vállalkozás ellen nincs folyamatban végrehajtási  
eljárás.

Büntetőjogi  felelősségem  tudatában  kijelentem  (kijelentjük),  hogy  a  fentiekben  az  általam 
(általunk)  közölt  adatok  a  valóságnak  megfelelnek  -  a  vállalkozás  minden  kötelezettségét  és 
gazdálkodásának fontosabb körülményeit  ismertette,  azokon túl  nincs fennálló (vagy várható) 
kötelezettsége - és hozzájárulok (hozzájárulunk) azoknak a hitelnyújtó által történő kezeléséhez.

Kelt:

                ......................................................
cégszerű aláírás

6  Aktuális összeg: fennálló állomány + rendelkezésre tartott keret
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