HITELKÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

Érvényes: 2011. április 15-től

Budapest Autófinanszírozási Zrt. (1138 Budapest, Váci út 193. Tel: 06-1-450-8000 Fax: 06-1-450-8510 e-mail: budapestauto@ge.com)
Szem. ig. szám:
1. A KÉRELMEZŐ Neve:
Okmány típusa:
Okmány száma:
Okmány érvényessége:
Születési helye:
dátuma:
Anyja neve:
Születési név:
Állandó lakcíme:
Telefon:
Értesítési / levelezési címe:
Telefon:
Kapcsolattartásra kijelölt SMS szám:
Tevékenységi kör:
ipar
, mezőgazdaság
, kereskedelem
, szolgáltatás
, egyéb:
Működés megkezdésének éve:
Vállalkozói eng. szám:
Adószám:
Egy évnél rövidebb vállalkozás esetén előző munkahelyének neve:
Címe:
Munkaviszonya
-tól
-ig tartott.
Előző év vállalkozói árbevétele.
-Ft Havi jövedelme:
,-Ft
Egyéb jövedelem:
,-Ft
Forrása:
A rezsiköltség feletti fizetési kötelezettségek havonta:
,-Ft Jellege:
Családi állapota:
hajadon
, férjezett
, nőtlen
, nős
, elvált
, özvegy
Közös háztartásban élő keresők száma:
Közös háztartásban élő eltartottak száma:
Lakásában
óta: tulajdonos
, bérlő
, családtagként lakó
, egyéb:
Számlavezető bankja:
Bankszámlaszáma:
Az Üzletszabályzat szerinti információt, tájékoztatást, minden egyéb írásos forma helyett az alábbi e-mail címre
küldve elfogadok:
Címe:
2. SZÁLLÍTÓ / ELADÓ Neve:
Neve:
Címe:
3. PÉNZÜGYI
Ügyintézője:
Tel/fax:
KÖZVETÍTŐ
A szállítói számla kiegyenlítésének, / folyósításának várható időpontja:
Típusa:
cm3
3. A GÉPJÁRMŰ Gyártmánya:
Alvázszám:
Motorszám:
Új
, használt
szgk.
, tgk.
Ajtók száma:
Tulajdonosok száma:
Km-óra állása:
Forgalmi rendszám:
Gyártási év, hó:
Első hazai nyilv. vétel:
Forgalmi engedély érvényes
-ig
Átadás várható időpontja:
Extra felszerelések:
Gépjármű ára készpénzes vétel esetén:
,-Ft Eurotax kód:
Finanszírozás
típusa:
Hitel
Lízing
Devizaalap:
Futamidő:
Változó
Fix
hónap
4.FINANSZÍROZÁS
Kamatozás módja:
Változtatható
Fix
FELTÉTELEI
Bruttó (ÁFÁ-t és reg. adót tartalmazó) vételár
,-Ft Kérelmező sajátrésze:
%
,-Ft
Finanszírozott összeg:
,- Ft Szerződéskötési díj:
%
,- Ft
Havi törlesztőrészlet / lízingdíj induló összege:
,- Ft
Induló teljes hiteldíj összege:
,- Ft
Beépített casco biztosítás, módozat:
Casco mentes:
Casco biztosítás kötése egyénileg a
biztosítónál.
A hitelfedezeti biztosítást igénylem: Igen
Nem
Választott biztosítási csomag: A
Hitelfedezeti biztosítás havi díj a törlesztőrészlet 3%-a, jelenleg:
Ft
A hiteltörlesztés (díjfizetés) Kérelmező által választott módja:
csekk
,átutalás
, készpénzfizetés
A Kérelmező kijelenti, hogy a Budapest Autó Üzletszabályzatát tudomásul veszi és elfogadja, a CARDIF Biztosítók ügyféltájékoztatóját átvette. A Kérelmező a pénzmosás megelőzéséről szóló 2003. évi XV. törvény alapján büntetőjogi felelőssége
tudatában nyilatkozik arról, hogy az általa igénybevett szolgáltatásokat saját nevében veszi igénybe.
A Hitelkérelem elválaszthatatlan részét képezi a Mellékletben foglalt Biztosítotti Nyilatkozat és további nyilatkozatok, melyek
tartalmát a Kérelmező megismerte és elfogadja, valamint a Hitelkérelmen aláírásával két tanú előtt jóváhagyja.
A Kérelmező felhatalmazza a Budapest Autót arra, hogy a Hitelkérelemben közölt adatok valódiságát ellenőrizze. Aláírók
büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a Hitelkérelemben foglalt adatok megfelelnek a valóságnak.
Dátum: ………………..
…………………………………………………
Közvetítő

…………………………………………………
Kérelmező

Előttünk, mint tanúk előtt:
1. …………………………………………………
Aláírás

……………………………………………………………………………………………………………………………
Név, cím, személyazonosító okmány száma

2. …………………………………………………
Aláírás

……………………………………………………………………………………………………………………………
Név, cím, személyazonosító okmány száma

MELLÉKLET a Hitelkérelemhez
I. A Kérelmező a Hitelkérelem benyújtásával, az abban foglaltak szerint finanszírozást kér a Budapest Autótól. A Kérelmező
(Kezes) büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy büntetlen előéletű, hogy vagyonára függő zálogjog nincs bejegyezve
(és ilyen jogot senkinek sem biztosított), továbbá, hogy a Budapest Autó Tájékoztatóját, illetve Üzletszabályzatát megismerte
és a finanszírozási szerződés feltételeit teljesíteni tudja.
A Kérelmező igazolja, hogy a Közvetítő a Kérelmező felhatalmazásával közreműködött a Hitelkérelem kitöltésében.
A Budapest Autó fenntartja az egyedi hitelbírálat jogát, amihez a felsoroltakon kívül egyéb okmányok benyújtása is
szükségessé válhat.
A Kérelmező tudomásul veszi, hogy a KHR-ben történő szereplés a Hitelkérelem elutasítását vonhatja maga után.
Amennyiben a Budapest Autó a folyósítást megelőző vizsgálat során eltéréseket tapasztal a Hitelkérelemben, illetve az
Adatszolgáltatásban foglaltakhoz képest, úgy jogában áll a folyósítást megtagadni, s a szerződést azonnali hatállyal
felmondani. A Kérelmező és a Közvetítő tudomásul veszik, hogy az ebből adódó esetleges károkért a Budapest Autó
felelősséggel nem tartozik.
A Kérelmező átvette és aláírta a Tájékoztató és Adatkezelési Nyilatkozatot. A Nyilatkozat tartalmazza Központi
Hitelinformációs Rendszer ( KHR ) részére történő adatszolgáltatásra és a Kérelmező személyes adatainak kezelésére
vonatkozó részletes szabályokat a Budapest Bankcsoport által a KHR részére történő adatszolgáltatásról valamint az
ügyfelek személyes adatainak kezeléséről.
II. A Kérelmező tudomásul veszi, hogy amennyiben nem casco-mentes vagy nem Beépített Cascos finanszírozást választ,
köteles az Üzletszabályzat szerint Casco biztosítási szerződést kötni.
III. A hitelfedezeti biztosítás igénylése esetén a Budapest Autó mint szerződő (a továbbiakban: Szerződő) által kötött
csoportos hitelfedezeti biztosítási szerződés(ek)ben (a továbbiakban: Biztosítási Szerződés) a kockázatot elvállaló CARDIF
Biztosító Zrt. és - az „A” vagy a „C” biztosítási csomag választása esetén - a CARDIF Életbiztosító Zrt. (a továbbiakban külön és
együttesen: Cardif) részére a Kérelmező a következő nyilatkozatot teszi:
1. Kérelmező kijelenti, hogy: (1) életkora 18 és 60 év közötti; (2) egészséges (megállapított krónikus betegség következtében
nem áll tartós gyógyszeres kezelést igénylő rendszeres orvosi kezelés alatt.
2. Kérelmező, mint a Biztosítási Szerződés(ek) biztosítottja hozzájárul ahhoz, hogy
2.1. a Biztosítási Szerződés(ek) kedvezményezettje a Budapest Autó legyen, és egyúttal nyilatkozik arról, hogy a Biztosítási
Szerződés(ek)be azok hatálya alatt szerződőként nem lép be,
2.2. a Cardif a Kérelmező - a biztosítási szolgáltatás teljesítésével összefüggő - (személyes-, egészségi állapotával és/vagy
munkaviszonyával illetve munkanélküliségével, valamint hitelszerződésével kapcsolatos) adatait beszerezze, nyilvántartsa,
valamint egymás és a Szerződő részére átadja.
3. Kérelmező hozzájárul ahhoz, hogy a Cardif informatikai felügyeletét ellátó GIE BNP Paribas Assurance, amely megfelel a
biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) 76-77. §–ai szerinti előírásoknak,
a Biztosítási Szerződés(ek) kezelése és a károk nyilvántartásának működtetése céljából a Cardif által nyilvántartott adatokhoz
hozzáférjen, azokba betekintsen.
4. Kérelmező kijelenti, hogy a jelen nyilatkozat aláírása előtt a Budapest Autótól megfelelő tájékoztatást kapott a csoportos
hitelfedezeti biztosítás jellemzőiről és a Cardif főbb adatairól, a Cardif Általános, valamint Különös Biztosítási Feltételeit
megismerte, az ügyfél-tájékoztatót átvette és mindezt aláírásával igazolja. A fentieknél bővebb tájékoztatást a Kérelmező
közvetlenül a Cardiftól kaphat.
A hitelfedezeti biztosítás igénylése esetén Kérelmező a Budapest Autó felé a következő nyilatkozatot teszi:
Kérelmező hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest Autó a biztosítási szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben, a Cardif
által kért személyes adatnak és banktitoknak minősülő adatokat a Cardif részére átadja. Ilyen adatok különösen a
Kérelmezővel kötött szerződés adatai, a mindenkor fennálló tőketartozás, a Hitelfedezeti Szolgáltatási Csomag adott
Kérelmezőre eső díja, annak megfizetésére vonatkozó információk, stb. Kérelmező tudomásul veszi, hogy a Budapest Autó a
Kérelmező által aláírt, a Biztosítotti Nyilatkozat elfogadását is tartalmazó Hitelkérelem másolati példányát a Cardif részére,
annak kérése esetén átadja.
IV. Beépített Casco Biztosítási Szolgáltatást tartalmazó finanszírozás esetén a Kérelmező hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
Budapest Autó a Kérelmező és a gépjármű jelen Hitelkérelmen szereplő személyes illetve banktitoknak minősülő adatait az
Uniqa Biztosító Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.) (a továbbiakban: Uniqa) részére a casco biztosítási
szolgáltatás előzetes engedélyezése céljából átadja és az átadott adatokat az Uniqa ugyanezen célból kezelje. Kérelmező
hozzájárulását adja továbbá ahhoz, hogy az Uniqa a jelen Hitelkérelmen megadott telefonszámokon megkeresse az előzetes
engedélyezéshez szükséges további adatok beszerzése céljából.
V. A Cardif és az Uniqa tájékoztatják a Kérelmezőt, hogy a csoportos biztosítási szerződés(ek) kapcsán tudomásukra jutott
adatokat a Bit. 153-161. §-a alapján biztosítási titokként kezelik.

