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Kérelem üzembentartói bejegyzésére 
 

 
 
………………………………. (név) ………………………………… (cím) kérem az Erste Bank Hungary Zrt. 
(továbbiakban Bank) Ügyfélszolgálatát, hogy a ………………………. számú szerződésemre (rendszám: 
……………….) szíveskedjenek hozzájárulni: 
 

- A szerződésben szereplő Adóstárs/Kezes üzembentartóként való bejegyzésére: 
…………………………………….. (név) …………………………………… (cím), illetve 

- Az alábbi cég üzembentartóként való bejegyzésére: 
 
Név: ………………………………………………………………………………………………… 
Székhely : ……………………………………………………………………………………. 
Levelezési cím: ……………………………………………………………………………………. 
Adószám: …………………………………Cégjegyzék szám:..…………………………………. 
Kapcsolattartó: …………………………….. Telefonszám: …………………………………..… 
 

Tudomásul veszem, hogy az új üzembentartói bejegyzésnek az üzembentartó Adóstársi vagy Kezesi minősítése 
valamint a gépjármű kilométer számláló műszere által jelzett aktuális érték (km óra állás) megadása szükséges, 
és az ehhez szükséges dokumentum másolatokat a kérelemmel együtt továbbítom Erste Bank Hungary Zrt. 
Ügyfélszolgálatának. Ezek: 
Kitöltött aláírt: 

- Kérelem üzembentartó bejegyzésére (Cég) 

- Kezesi adatlap gazdálkodó szervezetek részére 

- 30 napnál nem régebbi cégkivonat, egyéb (egyesület, alapítvány, közhasznú, stb.) szervezetek esetén 
nyilvántartásba vételt igazoló okirat, 

- A legfrissebb Egységes szerkezetű Társasági Szerződés, vagy Alapító Okirat másolata, 
- Aláírási címpéldány másolata, 
- Utolsó lezárt év számviteli törvény által előírt beszámoló másolata, 
- Utolsó lezárt év főkönyvi kivonatának másolata (egyszerűsített beszámoló esetén), 
- Aktuális főkönyvi kivonat másolata, 
- Amennyiben a társasági szerződés (alapító okirat vagy alapszabály) úgy rendelkezik, hogy taggyűlési 

határozat szükséges a hitel felvételéről, akkor szükséges a taggyűlési határozat másolata a 
hitelfelvételről, 

- Adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat másolata (25%-os tulajdonosi részesedést elérő mértékű 
tulajdoni hányaddal rendelkező természetes személy tulajdonos esetén), 

- Ügyvezetőtől, cégvezetőtől: 
Érvényes személyazonosító okirat másolata (A személyi igazolvány aláírást, személyi adatokat, állandó- 
és ideiglenes lakcímet, érvényességet, valamint fényképet tartalmazó oldalainak másolata, vagy a 
személyazonosító igazolvány/útlevél/ új típusú vezetői engedély és a lakcímkártya azon oldalának 
másolata, amelyen a lakcím szerepel, vagy az útlevél aláírást, személyi adatokat, érvényességet, 
valamint fényképet tartalmazó oldalának és a lakcímkártya azon oldalának másolata, amelyen a lakcím 
szerepel  

- Nyilatkozat a kilométer számláló műszer aktuális állásáról 
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Továbbá a pozitív elbírálást követően az alábbi dokumentumokat személyes ügyfélszolgálatunkon vagy 
képviseleti irodánkban kell aláírni: 
 

- Kezesi szerződés  
 
A szerződéskötéshez minden, a finanszírozási kérelemhez csatolt dokumentum eredeti példányát be kell 
nyújtani, amennyiben a kérelemmel egy időben azok csak másolatban kerültek benyújtásra.  
 
Üzembentartó büntetőjogi felelősségének tudatában kijelenti, hogy büntetlen előéletű, és a Bank Általános 
Szerződési Feltételeit megismerte. Egyben felhatalmazza a Bankot, hogy az általa közölt adatokat, benyújtott és 
bemutatott okmányokat, arcképét és aláírását a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal 
nyilvántartásában és egyéb helyen ellenőrizze. 
 
 
A hozzájárulást várom (a megfelelő aláhúzandó, illetve kitöltendő): 

- a szerződésben megjelölt levelezési címre 
 
 
 
 
Kelt: ………………. év ………………………. hó …….. nap 
 
 
 
 
 
………………………………………..         ………………………………………. 

Lízingbevevő/Adós                                                         Új üzembentartó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gépjármű-finanszírozási és ingatlanlízing szerződéséhez kapcsolódó ügyeit gyorsabban intézheti, ha postai 
küldeményét közvetlenül az erre a célra fenntartott 1380 Budapest, Pf.: 1179 címre küldve juttatja el hozzánk. 
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