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KEZESI ADATLAP MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE 

 
 
 
1. KEZES ADATAI 

Családi és utó-/házassági 

név: 
 Születési név:  

Anyja neve:  Születési hely, 

idő: 
 

Lakcím/székhely:  

Levelezési cím:  

Állampolgárság:    

Vezetékes telefonszám*:  Személyi ig. szám:  Érvényes:  

Mobil telefonszám*:  Gépj. vez. eng. szám:  Érvényes:  

Lakcímkártya szám:  Útlevél szám:  Érvényes:  

Számlavezető pénzintézet:  Számlaszám:  

Milyen jogcímen lakik 

lakhelyén: 
 Lakóépület jellege:  

Mióta lakik jelenlegi 

lakhelyén: 
 Megtakarítások:  

Legmagasabb iskolai 

végzettség: 
 Levonásokkal csökkentett nettó 

jövedelem: 
 

Volt-e korábban saját 

gépjárműve: 
 Ha igen, finanszíroztatta-e:  

Kötelezettségek 

Finanszírozó Havi törlesztés [Ft] Kötelezettség típusa Futamidő 

kezdete 

Futamidő 

vége 

     

     

     

Összesen:     

Magánszemély esetén töltendő ki 

Főállású munkahely neve, 

címe: 

 Alkalmazottak 

száma: 

 

Munkahely telefonszáma:  Munkakör:  Munkaviszony 

kezdete: 

 

Ágazat:  Beosztás:  

Egyéni vállalkozó/egyéni cég esetén töltendő ki 

Főtevékenysége:  Egyéni cég neve:  

Vállalkozás kelte:  Nyilvántartási 

szám: 

 

 
*A kapcsolattartási adat megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Bank ezen adatot a szerződés teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás céljából a 
szerződés kötelező megőrzési idejéig kezelje, tárolja és ezen elérhetőségemen megkeressen. 

 
 

 
Bírálathoz szükséges egyéb dokumentumok: 

 Jövedelem igazolás magánszemély esetén: Munkáltató által kiállított jövedelemigazolás, és a legutóbbi kéthavi bankszámlakivonat 
jövedelem feltüntetésével. Amennyiben nem rendelkezik lakossági folyószámlával vagy nem lakossági folyószámlára kapja jövedelmét 

(készpénzes kifizetés), úgy az Adóhatóság által kiadott un. adóhatósági jövedelemigazolás (NAV igazolás). Nyugdíjas esetén: nyugdíj 
szelvény és az utolsó 2 havi bankszámlakivonat. Egyéni vállalkozó esetén: Előző évi adóbevallás másolat (eBEV sikeres beküldési nyugta 

másolattal) és az adóhatóság által kiállított 30 naptári napnál nem régebbi jövedelemigazolás (NAV igazolás). 

 Vállalkozói igazolvány, vagy a nyilvántartási számot igazoló dokumentum másolata (Egyéni vállalkozó esetén) 
 

Finanszírozási kérelem mellékletei: 

 Kezes által aláírt "Ügyfél tájékoztató nyilatkozatok” és „Kockázatfeltáró nyilatkozat külföldi devizában történő finanszírozás általános 
kockázatairól (deviza alapú finanszírozás esetén) Kockázat feltáró nyilatkozat kezességhez” 
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Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen Finanszírozási kérelemben közölt információk a valóságnak megfelelnek.  
 

Igen    Nem  Ezúton Felhatalmazom az Erste Bank Hungary Zrt-t (a továbbiakban Bank), hogy az általam közölt adatok, a benyújtott dokumentumok, illetve az 
általam szolgáltatott egyéb adatok valóságtartalmát bármely közhiteles nyilvántartásban (így különösen a Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatala nyilvántartásaiban /vagy az annak megfelelő, a mindenkor hatályos jogszabályok szerint meghatározott 
adatnyilvántartásban, mint a hatósági személyi adat és lakcímnyilvántartásban, hatósági gépjármű-nyilvántartásban, valamint a Központi 
Hitelinformációs Rendszerben, továbbá a GIRINFO rendszerben) ellenőrizze, illetve az általam benyújtott dokumentumokat, szolgáltatott egyéb 
adatokat az adatok, dokumentumok valódiságának ellenőrzése céljából ezen szervezeteknek átadja vagy ilyen adatokat ellenőrzési célból 
ezektől a szervezetektől átvegyen. Egyúttal ezen felhatalmazásom keretében ezen szervezeteket a Bankkal szemben fennálló titoktartási 
kötelezettségük alól is feloldom. 

 

Igen    Nem  Felhatalmazom a Bankot arra is, hogy az általam megadott adatokat, illetve azon körülményeket – amelyekből a finanszírozási kérelmem 
elbírálása érdekében a hitelkockázatok feltárásának, illetve a hitelbírálat lefolytatásának érdekében megalapozott finanszírozói döntést tud hozni – 
ellenőrizze, az ehhez kapcsolódó adatokat tárolja, kezelje és a hitelbírálat lefolytatásában, hitelkockázatok felmérésében vagy annak 
elősegítésében részt vevő, a Bankkal szerződéses kapcsolatban álló harmadik személyek részére – így a finanszírozás közvetítését végző, a 
Bankkal szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi közvetítők (közvetítői alvállalkozók) részére is – a hitelbírálati döntés Bank általi meghozatala 
érdekében, az ehhez szükséges mértékben és időtartamig átadja.  

 

Igen    Nem  Tájékoztattak, hogy a Bank e körben is jogosult, az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére adatfeldolgozót 
(kiszervezett tevékenységet végző, követelés érvényesítésével megbízott, pénzügyi közvetítő stb.) megbízni és ennek keretében személyes 
adataimat az adatfeldolgozást végző szolgáltató részére átadni, illetve ezen szolgáltatótól átvenni. A Bank, mint adatkezelő felel az adatfeldolgozó 
számára adott adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért. 

 
 
 
Jelen Nyilatkozat a kiállításától számított 30 napig hatályos, illetve amennyiben jelen finanszírozási kérelem alapján a finanszírozási szerződés köztem és a Bank 
között létrejön, úgy a jelen Nyilatkozat a finanszírozás szerződés teljes időtartama alatt, illetve annak megszűnését követően is a finanszírozási szerződésből 
eredő tartozásom teljes mértékben történő megfizetéséig hatályban marad.  

 

A Bank a jelen kérelemben, illetve a szerződéses jogviszony fennállása alatt a Kérelmezőnek a szerződés megkötésével, teljesítésével kapcsolatosan megadott 
vagy más módon a Bank tudomására hozott személyes adatait a mindenkor hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásokkal, valamint a Bank 
Üzletszabályzatában és Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakkal összhangban kezeli, és gondoskodik a Kérelmező személyes adatainak védelméről és 
biztonságáról. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletes szabályokat, ideértve különösen az adatok felhasználásának céljait és módjait, az 
adatkezelés időtartamát, valamint a Kérelmező jogaira és a jogorvoslati lehetőségeire vonatkozó előírásokat a Bank Üzletszabályzata és Adatkezelési 
Tájékoztatója tartalmazza. 
 
Nyilatkozom, hogy tájékoztattak arról, hogy a Bank a jelen Nyilatkozat aláírása alapján az üzleti kapcsolat létesítésekor, valamint esetenként később is további 
banki termékek, szolgáltatások igénybevételekor, megbízások benyújtásakor (a továbbiakban együtt: üzleti kapcsolat létesítése) – személyes adataimat rögzíti, és 
azokat rendszereiben elektronikusan, illetve papír alapon tárolja, kezeli a vonatkozó jogszabályi előírásoknak (pl. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény – Pmt.) alapján. Tudomásul veszem, hogy a Bank ennek keretében a személyazonosító 
okmányaimról (személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, útlevél) köteles másolatot készíteni a Pmt.-
ben megjelölt ügyfélazonosítás, a személyazonosság igazoló ellenőrzése, továbbá a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás megelőzése és megakadályozása 
érdekében, valamint ha csaláskezelési szempontból arra szükség van. A Bank jogosult továbbá ezen adataim és okmányaim valódiságának és érvényességének 
ellenőrzése céljából központi vagy más nyilvános és hiteles nyilvántartásokból való lekérdezésre és ellenőrzésre is. A másolás tudomásul vételének megtagadása 
és a másolás végrehajtásának megakadályozása a szerződéses kapcsolat létesítésének akadályát jelenti. 
 
A személyazonosító okmányaimon túl továbbá: 

 
 

 
 
Kelt.:_______________________________ ___________________________________ 

 Kezes aláírása 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:   

   

1. tanú aláírása  2. tanú aláírása 

   

Teljes hivatalos családi és utó-/házassági neve  Teljes hivatalos családi és utó-/házassági neve 

   

Bejelentett állandó lakcíme  Bejelentett állandó lakcíme 

 

  
önkéntes és befolyásmentes hozzájárulásomat adom, hogy a Banka személyes adataimat (is) tartalmazó igazolványomról, okmányomról, okiratomról is 
másolatot készítsen, illetve ezen adataimat is kezelje, továbbá lekérdezze és ellenőrizze, ha erre a Banknak a prudens működés, illetve a hitelintézeti 
törvényekben előírt követelményeknek való megfelelés érdekében szüksége van.   

  nem járulok hozzá, hogy a Bank a személyes adataimat (is) tartalmazó igazolványomról, okmányomról, okiratomról is másolatot készítsen. 
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