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AJÁNLATKÉRŐI / SZÁLLÍTÓI ADATLAP 
 

I. Szállító azonosító adatok 

A vállalkozás neve:  

Adószám:         -  -     

Ügyintéző neve:  

E-mail címe: 
 

Telefonszáma: 
 

 

II. Vevőkapcsolatokra vonatkozó alapadatok 
5 legjelentősebb vevő és velük bonyolított elmúlt éves forgalom nagysága 

 
Vevő 

Elmúlt évi 
forgalom 

fizetési határidő 
(nap) 

 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 
 

III. Indikatív ajánlathoz mellékelendő dokumentumok listája 
Kérjük, hogy jelen adatlap mellékletét képező „Vevői adatlap” kitöltésével szíveskedjen megadni 
azon vevői nevét, amelyekkel szembeni követeléseit részben, vagy egészben faktoráltatni  kívánja 
az MKB Bank Zrt-vel.  
 

Dokumentum 

Kereskedelmi / vállalkozási / megbízási szerződés 

korábbi számla másolat és ahhoz kapcsolódó teljesítésigazolás minta 

Aktuális hitelbiztosítási kötvény (ha van) 
 
 

IV. Nyilatkozat 
Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
Kijelentjük továbbá, hogy csődeljárás, felszámolási eljárás, illetve végelszámolás ellenünk nem 
indult, és eljárás iránti kérelem nincs előterjesztve.  

 
Dátum:.......................................... 

 

 ...................................................... 
              ügyfél cégszerű aláírása 
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VEVŐI ADATLAP 
Jelen adatlapot minden faktorálandó vevő tekintetében egyenként kérjük kitölteni  

I. Vevő azonosító adatok 

Vevő neve:  

Adószám:  

Azonosító száma*  

* külföldi partner esetén adott országban alkalmazott azonosító (statisztikai szám, vagy adószám) 
 

II. Vevői finanszírozásra, bankkapcsolatokra vonatkozó alapadatok1
 

1. Vevővel szembeni forgalomra / finanszírozási igényre vonatkozó adatok  

Átlagos finanszírozási igény (elszámolási devizanemben):  

Maximális szezonális finanszírozási igény2  

(elszámolási devizanemben): 

 

Várható éves forgalom (elszámolási devizanemben):  

Termékértékesítés / szolgáltatásnyújtás szerződés szerinti 
megnevezése (rövid leírás): 

 

Adott vevő felé irányuló számlák várható száma:                             db / év 

Átlagos számlanagyság (devizában):  

Szokásos/tényleges fizetési határidő (nap):  

Kapcsolat kezdete a vevővel (év):  

Előző év forgalma (elszámolás devizanemében)  

visszáru / levonások mértéke az előző évhez képest (%-ban 
vagy elszámolás devizanemében kifejezett értékben)  

 

Biztosított –e a követelés (megfelelő kiválasztandó) igen   /  nem 

Biztosító neve  

Biztosítási limit összege  

Kárfizetési  hányad mértéke  

Biztosítási limit érvényessége  

 
2. Faktoring ügylet alapját képező szerződés (szállítói szerződés)  amennyiben az ajánlatkéréskor 
nem került benyújtásra 

Kelte (dátum):  

Összege (elszámolási devizanemben):  

Lejárata (dátum):  

Közbeszerzés kapcsolódik-e: igen/nem 

                                              
1
 Amennyiben a kapcsolódó szerződést mellékeli, csak a szerződés érintett pontjával hivatkozzon a válaszra  

2
 Az adatlap egyik legfontosabb mezője: az Ön által megjelölt maximális finanszírozási igény összegére kéri a Bank a 

biztosítótól a biztosítási limitet, illetve ehhez igazítja az esetleges finanszírozási limitet is. Kérjük ennek megfelelően 
körültekintően meghatározni!  
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III. Vevőkapcsolat 
 

A biztosító/faktorszervezet felkeresheti-e a vevőt adatkéréssel a biztosítási/banki limit 
megállapításához?* 

 IGEN 

NEM 
* Kérjük amennyiben az üzleti érdekeit kifejezetten nem sérti engedélyezze a kapcsolatfelvételt, ugyanis a 
biztosító/faktorszervezet tapasztalataink szerint lényegesen nagyobb limitösszeget tud megállapítani 
abban az esetben, ha a vevővel a közvetlen kapcsolatfelvétel engedélyezett, ha a vevőtől a szükséges 
alapvető pénzügyi adatok, információk beszerezhetőek.  
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Tisztelt Ügyfelünk! 

 
Köszönettel vettük, hogy Ön érdeklődést mutat az MKB Bank Zrt. (Magyarország meghatározó 
faktorpiaci szereplője) alább bemutatott vevői faktoring szolgáltatásainak igénybevétele iránt.  

Faktoring szolgáltatásunk előnyei: 

– Gyors: A faktoring szerződés előkészítése a hitelhez képest lényegesen gyorsabb, akár 
komplett csomaggal, indulhatunk akár fokozatosan bővülő keretekkel. Az ajánlat 
elfogadását követően akár 2 héten belül már megindulhat a finanszírozás. A szerződés 

módosítása (új vevők bevonása, feltételek változtatása) csupán néhány napot igényel. Az 
egyes követelések finanszírozása akár azok keletkezésének napján megtörténhet, így 
Önök gyakorlatilag a készpénzes értékesítés előnyeit élvezhetik.  

– Egyszerű: Az MKB Faktoring adminisztrációs, dokumentációs háttere lényegesen 

egyszerűbb az egyéb finanszírozási termékekhez képest.  
– Rugalmas, támogatja a növekedést: A finanszírozás volumene együtt nő a bővülő 

forgalom kiváltotta igényekkel. Biztonságos feltételekkel nyújthat kedvező fi zetési 

határidőket vevőinek, amivel az értékesítés és a tendereken való részvétel sikerét 
növelheti. 

– Kiszámítható: A finanszírozás tervezhető, a szolgáltatások díjai kalkulálhatóak, a 

díjstruktúrában nincsenek rejtett költségek. A kiajánlott kondícióink ve rsenyképesek 
bármely hiteltermékkel, főként a szolgáltatás nyújtotta előnyeivel együtt.  

– Eredményjavító: A követelések, kintlévőségek csökkenése miatt a mérlegfőösszeg 

csökken, a mérlegszerkezet javul, a saját tőke arány növekszik.  
– Naprakész információk: Ügyfeleink folyamatos, naprakész információkhoz juthatnak 

számláikkal, illetve vevői fizetéseikkel kapcsolatban. Az MKB Bank e -faktoring terminálja 

felhasználóik részére azonnali statisztikákat és információkat biztosítanak egy adott 
számlaköveteléssel vagy a vevői számlakapcsolatra nézve.  

 
Annak érdekében, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges ajánlatot és szerződéseket az 

Ön számára a legkedvezőbb módon tudjuk előkészíteni, kérjük szíveskedjen a további oldalakon 
felsorolt kérdésekre a szükséges válaszokat kitölteni és a szükséges dokumentációk csatolásával 
munkatársaink számára megadni. 

 
Adatlapjainkon feltett kérdésekkel, illetve a szolgáltatással kapcsolatos bármilyen kérdésben 
munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre személyesen, telefonon, vagy a 

faktoring@mkb.hu vagy a faktor.sales@mkb.hu e-mail címeken. 
 
 

Üdvözlettel: 
MKB Bank Zrt. 
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