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MEGRENDELŐLAP INGÓSÁG ÉRTÉKBECSLÉSÉRE 
 

MFB KRÍZIS HITEL PROGRAM 
 

CAPITAL HITELHÁZ ZRT-HEZ BENYÚJTÁSRA KERÜLT HITELKÉRELEM 
KAPCSÁN 

 
 

A) MEGRENDELÉS INGÓSÁG ÉRTÉKBECSLÉSRE 

Hitelkérő vállalkozás elnevezése/neve: 
 

 

Képviselő (vállalkozás esetén): 
 

 

Számlázási cím: 
 

 

Levelezési cím: 
 

 

Vállalkozás telefonszáma: 
 

 

Vállalkozás e-mail címe: 
 

 

 

B) ÉRTÉKELENDŐ INGÓSÁGOK 

 Ingóság 1. Ingóság 2. 

Szállító cég neve: 
 

  

Szállító cég kapcsolattartója: 
 

  

Szállító cég elérhetősége: 
 

  

Vételár nettó HUF: 
 

  

Eszköz tulajdonosa: 
 

  

Eszköz megnevezése: 
   
Ingóság feltalálási helye: 
   
Ingóság típusa: 
   
Eszköz gyártója: 
   
Azonosító száma (ha van pl: gyári, 
gyártási szám, stb.): 
   
Gyártási év: 
   
Üzemóra / km óra állása: 
   
Egyéb specialitása: 
   
Tartozékok: 
   
Sérülések, hibák, üzemképesség, 
állapot: 
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Közhiteles nyilvántartásban 
szerepel-e? Ha igen, annak 
nyilvántartási száma   
 
Az eszköz tételes elbírálható árajánlatát és meglévő eszköz esetén a tulajdonjogot igazoló dokumentumot mellékletben 
szükséges csatolni jelen Megrendelőlaphoz (eszköznyilvántartó karton, szerződés, számla, számviteli dokumentum, 
cégszerű/szabályszerű tulajdonosi nyilatkozat stb.). 
 
Alulírott(ak) ezennel kérjük, hogy a B.) pontban megjelölt ingóság(ok)értékbecslése elkészítésének díját részünkre a fent megadott 
e-mail címre küldött levélben jelezni szíveskedjenek. 
Az értékelés célja a Capital Hitelház Zrt. felé beadásra kerülő hitelkérelem mögé felajánlott fedezet vételárának / értékének 
alátámasztása. 
Egyúttal vállalom/vállaljuk, hogy az értékbecslés elkészítésének díjára vonatkozó ajánlatukra 2 munkanapon belül írásban 
visszajelzek/visszajelzünk. A díj elfogadása esetén vállalom/vállaljuk, hogy – a díjat az értékbecslő részére a helyszíni szemle 
időpontjában készpénzben kifizetem/kifizetjük vagy előzetesen az értékbecslő részére, a vele egyeztetetteknek megfelelően 
átutalással teljesítem/teljesítjük. Tudomásul veszem/vesszük, hogy az értékbecslő addig nem adja át az elkészült értékbecslést sem 
vállalkozásom, sem a Capital Hitelház Zrt. részére, amíg annak díja kiegyenlítésre nem került. 
 
Helyszínen történő fizetés esetén, amennyiben a helyszíni szemle időpontjában visszalépek/visszalépünk a megrendelt 
értékbecslés elkészíttetésétől, úgy tudomásul veszem/vesszük, hogy ez esetben a helyszíni szemle díját az értékbecslő részére 
készpénzben kell megtérítenem/megtérítenünk. 
Felhatalmazom / felhatalmazzuk a Capital Hitelház Zrt-t, hogy a jelen Megrendelő lapon magadott adatokat az értékbecslő 
részére átadja, valamint a hitelkérelem benyújtásáról az értékbecslőt tájékoztassa. 
Alulírott(ak) nyilatkozom/nyilatkozunk továbbá, hogy amennyiben az értékbecslés tárgya nem a tulajdonomat / tulajdonunkat 
képezi, úgy felhatalmazással rendelkezem / rendelkezünk a tulajdonostól az értékbecslés megrendelésére és annak 
megrendeléséhez, elkészítéséhez szükséges adatok Capital Hitelház Zrt. és az értékbecslő részére történő átadására. 
 
 
 

2020. …………….. hó ….nap 
 

……………………………………………………………………. 
 Megrendelő Vállalkozás cégszerű/szabályszerű aláírása  

(aláírás, név/cégnév) 
egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: ………………….. 

 
 
 
Előttünk, mint tanúk előtt (egyéni vállalkozónál/egyéni cégnél/ egyéni ügyvédnél/egyéni közjegyzőnél/egyéni szabadalmi 
ügyvivőnél/ önálló állategészségügyi szolgáltatónál): 
 
Név:………………………………………………………..  Név:……………………………………… 

Lakcím:…………………………………………………….  Lakcím:…………………………………… 

Aláírás:…………………………………………………….  Aláírás:…………………………………… 

 
 


