MKB 1X1 FOLYÓSZÁMLAHITEL PLUSZ IGÉNYLÉS
I. Igényelt hitel főbb adatai
Igényelt hitelkeret összege

 HUF

Hitelkeret devizaneme
 Első igénylés

Az igénylés típusa

Már meglévő hitel esetében:
 új, ismételt igénylés azonos összeggel
 új, ismételt igénylés alacsonyabb összeggel
 új, ismételt igénylés magasabb összeggel

A hitelkerethez kapcsolódó bankszámla száma

10300002- .................................................-...................................................

Az igényelt hitelkeret lejárata (maximum 12 hónap)
………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....

Kérjük, írja le röviden a hitel célját

II. Az igénylő adatai
Vállalkozás neve
Vállalkozás cégformája

Vállalkozás címe

Telephely címe
(ha más, mint a székhely)

 Társas vállalkozás (Kkt., Rt.,Bt.,Kft egyéb)

 Egyéni vállalkozó

ir. szám:

helység:

utca/út/egyéb:

házszám/em./ajtó:

telefonszám:

Van-e saját tulajdonú telephelye?

ir. szám:

helység:

utca/út/egyéb:

házszám/em./ajtó:

Alapítás dátuma

Vállalkozói tevékenység megkezdésének éve

(egyéni váll. esetén megalakulás dátuma)

(csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben eltér az alapítás időpontjától)

 Igen

 Nem

Fő tevékenység
TEÁOR szám
Adószám

KSH szám
Cégjegyzék helye, száma (egyéni váll. esetén egy. váll. igazolványszám)

Foglalkoztatottak (fő)

Menedzsment (fő)

Tulajdonosok száma

Képvis. jog. személy neve

Beosztása1

Végzettsége1

Vállalkozás számlavezető hitelintézetének megnevezése: (több hitelintézet esetén kérjük legalább a három legnagyobb forgalmat bonyolító hitelintézet nevét megadni)
Hitelintézet
megnevezése

Árbevételének
Hiteltípus/pü-i
Számlanyitás
hány %-a érkezik a lízing /garancia
dátuma
bankba
megnevezése

Egyéb adatok
Van a vállalkozás tulajdonában ingatlan?
Van-e a vállalkozásnak hátralékos vagy
átütemezett köztartozása (adó, tb., vám, helyi
adók, illeték stb.)?

 Igen

 Nem

 Igen

 Nem

Szerződéskötés
dátuma

Szerződött
összeg (eFt)

Fennálló
kötelezettség
összege (eFt)

A vállalkozás székhelyén van vagyonbiztosítás?
Van vagy volt folyamatban csőd-, felszámolási,
végrehajtási vagy végelszámolási eljárás a
vállalkozással vagy kapcsolt vállalkozása(i)val
szemben?

Végső lejárata
(dátum)

 Igen

 Nem

 Igen

 Nem

III. Az igénylő (egyéni vállalkozó) és az igénylő 2 tulajdonosának adatai
(magánszemély tulajdonos, illetve egyéni vállalkozó esetén kitöltendő)
Név
Anyja neve
Születési hely, idő
Részesedés mértéke
Vezetékes telefon/fax
Rendelkezik-e magán ingatlannal?
Legmagasabb iskolai végzettség
Név
Anyja neve
Születési hely, idő
Részesedés mértéke
Vezetékes telefon/fax
Rendelkezik-e magán ingatlannal?
Legmagasabb iskolai végzettség

%
 Igen

 Nem

Születési név
Lakcíme
Családi állapot
Adóazonosító jel
Mobil telefon
Eltartottak száma (fő)

 Általános iskola  Szakközépiskolai érettségi
Szakmunkás bizonyítvány  Technikus

%
 Igen

 Nem

1 A képviseletre jogosult személyre vonatkozó adatok
2 10%, vagy azt meghaladó részesedésű tulajdonosok adatai

 Gimnáziumi érettségi

Születési név
Lakcíme
Családi állapot
Adóazonosító jel
Mobil telefon
Eltartottak száma (fő)

 Általános iskola  Szakközépiskolai érettségi
Szakmunkás bizonyítvány  Technikus

 Egyedülálló

 Főiskola/Egyetem

 Egyedülálló

 Gimnáziumi érettségi

 Házas



 Házas

 Főiskola/Egyetem



1

Név
Anyja neve
Születési hely, idő
Részesedés mértéke
Vezetékes telefon/fax
Rendelkezik-e magán ingatlannal?
Legmagasabb iskolai végzettség
Név
Anyja neve
Születési hely, idő
Részesedés mértéke
Vezetékes telefon/fax
Rendelkezik-e magán ingatlannal?
Legmagasabb iskolai végzettség

%
 Igen

 Nem

Születési név
Lakcíme
Családi állapot
Adóazonosító jel
Mobil telefon
Eltartottak száma (fő)

 Általános iskola  Szakközépiskolai érettségi
Szakmunkás bizonyítvány  Technikus

%
 Igen

 Nem

 Egyedülálló

 Gimnáziumi érettségi

Születési név
Lakcíme
Családi állapot
Adóazonosító jel
Mobil telefon
Eltartottak száma (fő)

 Általános iskola  Szakközépiskolai érettségi
Szakmunkás bizonyítvány  Technikus

 Házas

 Főiskola/Egyetem

 Egyedülálló

 Gimnáziumi érettségi



 Házas

 Főiskola/Egyetem



Jogi személy vagy jogi személyiség nélküli (Bt, Kkt) gazdasági társaság tagok adatai (Kapcsolt vállalkozások)
Vállalkozás teljes neve:
Vállalkozás rövid neve
Vállalkozás adószáma:

Vállalkozás székhelye
Részesedés mértéke

%

Vállalkozás teljes neve:
Vállalkozás rövid neve
Vállalkozás adószáma:

Vállalkozás székhelye
Részesedés mértéke

%

Vállalkozás teljes neve:
Vállalkozás rövid neve
Vállalkozás adószáma:

Vállalkozás székhelye
Részesedés mértéke

%

IV. Gazdálkodási adatok:
Tárgyidőszak (negyedév)

Kitöltő vállalkozás
 Nem EVA-s társas vállalkozások
 SZJA-s egyéni vállalkozók
 EVA-s (Minden társasági forma)

I.

I-II.

Eredménykimutatás adatai

I-III.
TÁRGY
IDŐSZAK3

I-IV.

ezer Ft

Legutolsó
előzetes4
pénzügyi év

Legutolsó
lezárt
pénzügyi év

Legutolsó
előtti lezárt
pénzügyi év

………..(év)

………..(év)

………..(év)

Igen/Nem

Igen/Nem

Értékesítés nettó árbevétele
Adóalapba beszámító bevétel
Vállalkozói adóalap
Az adóévben megszerzett bevétel
EVA alapja
Üzemi/üzleti eredmény

 Nem EVA-s társas vállalkozások

Pü-i műv. ráfo-ból: Fizetendő
kamatok
Szokásos vállalkozási eredmény
Adózás előtti eredmény
Mérleg szerinti eredmény

 SZJA-s egyéni vállalkozók
 EVA-s (Minden társasági forma)

Adózás után vállalkozói jövedelem
Mérlegadatok
Befektetett eszközök

 Nem EVA-s társas vállalkozások

Követelések
Pénzeszközök

 Nem EVA-s társas vállalkozások
 SZJA-s egyéni vállalkozók
 EVA-s (Minden társasági forma)
 Nem EVA-s társas vállalkozások

Forgóeszközök
ebből: Vevőkkel szembeni
követelések
Készletek
Eszközök összesen
Saját tőke
Jegyzett tőke

 Nem EVA-s társas vállalkozások

Rövid lejáratú kötelezettségek

 SZJA-s egyéni vállalkozók

ebből: Szállítókkal szem.
kötelezettség
Hosszú lejáratú kötelezettségek

 EVA-s (Minden társasági forma)
 Nem EVA-s társas vállalkozások
NAV-hoz benyújtott/auditált (aláhúzandó)

Tulajdonosi (tagi) kölcsön
Igen/Nem

Értékesítés nettó árbevétele (adó alapjába számító ÁFA nélküli bevétel, ill. adóévben megszerzett bevétel) az előző év tárgyidőszakkal megegyező negyedévének végén

3 Tárgyidőszak: a legutolsó naptári negyedév végén fennálló állomány illetve az előző év végétől a legutolsó naptári negyedév végéig tartó időszak forgalmi adatai
4 Legutolsó előzetes pénzügyi év: amennyiben a hitelkérelem időpontja és az utolsó lezárt pénzügyi év között már újabb egy pénzügyi év eltelt, de a végleges, lezárt pénzügyi
beszámoló még nem készült el
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V. A vállalkozás - készfizető kezességet vállaló – magánszemély tulajdonosainak adatai
Kezes neve

Születési neve

Anyja neve

Állampolgársága

Születési helye

Születési ideje

Személyazonosító okmány típusa

 személyi igazolvány

 útlevél

Személyazonosító okmány száma

Lejárata

Lakcímkártya száma

Kiállító hatóság

Adóazonosító jele

Tulajdonosi arány

Kezes neve

Születési neve

Anyja neve

Állampolgársága

Születési helye

Születési ideje

Személyazonosító okmány típusa

 személyi igazolvány

 útlevél

Személyazonosító okmány száma

Lejárata

Lakcímkártya száma

Kiállító hatóság

Adóazonosító jele

Tulajdonosi arány

Kezes neve

Születési neve

Anyja neve

Állampolgársága

Születési helye

Születési ideje

Személyazonosító okmány típusa

 személyi igazolvány

 útlevél

Személyazonosító okmány száma

Lejárata

Lakcímkártya száma

Kiállító hatóság

Adóazonosító jele

Tulajdonosi arány

Kezes neve

Születési neve

Anyja neve

Állampolgársága

Születési helye
Személyazonosító okmány típusa

 vezetői engedély

%

 vezetői engedély

%

 vezetői engedély

%

Születési ideje

 személyi igazolvány

 útlevél

Személyazonosító okmány száma

Lejárata

Lakcímkártya száma

Kiállító hatóság

Adóazonosító jele

Tulajdonosi arány

 vezetői engedély

%

3

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Egyéni
vállalkozó
esetén

Az Igényléshez benyújtandó, illetve bemutatandó dokumentumok köre:

Egyéni cég
esetén

Társas
vállalkozás
esetén

Igénylő

Természetes
személy Készfizető
kezes esetén

VI. Benyújtandó dokumentumok köre

30 naptári napnál nem régebbi, eredeti cégkivonat hiteles másolata, illetve amennyiben módosítás van folyamatban, a Cégbírósághoz
benyújtott változás bejegyzési kérelem másolati példánya
Utolsó egységes szerkezetbe foglalt, a vállalkozás nevére szóló, cégszerűen aláírt, ügyvéd által ellenjegyzett, cégbíróság által érkeztetett
társasági szerződés/ alapító okirat
Egyéni vállalkozói igazolvány
Aláírási címpéldány
Az utolsó két lezárt pénzügyi év
- adózási és könyvvezetési módja szerinti,
(1) mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, amennyiben
- valamennyi dokumentum tekintetében cégszerűen aláírt,
előírás a könyvvizsgálói jelentés
- legalább Cégbírósághoz vagy NAV-hoz benyújtott
(2) csak EVA bevallást készítő Bt, Kkt, egyéni cég vagy egyéni
● Éves beszámoló (1) és az annak alapjául szolgáló főkönyvi
vállalkozó esetében
kivonat
(3) egyéni cég vagy egyéni vállalkozó esetén
● Egyszerűsített éves beszámoló (1) és az annak alapjául szolgáló
- február 16-tól az előző évre vonatkozóan csak végleges, lezárt
főkönyvi kivonat
EVA/SZJA bevallás fogadható el)
● EVA bevallás (2)
● SZJA bevallás (3)
Amennyiben a hitelkérelem időpontja és az utolsó lezárt pénzügyi év között már újabb egy pénzügyi év eltelt, de a végleges, lezárt pénzügyi
beszámoló még nem készült el, akkor az előző pénzügyi év eredeti és cégszerűen aláírt
- előzetes éves beszámolója és az annak alapjául szolgáló főkönyvi kivonat
- előzetes egyszerűsített éves beszámolója és az annak alapjául szolgáló főkönyvi kivonat is.
- január 1-től előzetes beszámoló szükséges;
A tárgyév első napjától az Igénylés benyújtását megelőző naptári negyedév utolsó napjáig szóló, eredeti és cégszerűen aláírt
- előzetes éves beszámolója és az annak alapjául szolgáló főkönyvi kivonat
- előzetes egyszerűsített éves beszámolója és az annak alapjául szolgáló főkönyvi kivonat is.
(A tárgynegyedévet követő második hónap 16. napjától kötelező)
De ettől eltérően – ha a hiteligénylő rendelkezésére áll – a negyedévesnél frissebb főkönyvi kivonat is bemutatható. Nem kötelező, de
amennyiben bemutatásra kerül, úgy a hitelbírálathoz kapcsolódó dokumentummá válik, és az egyes feltételek az alapján kerülnek vizsgálatra.
NAV által kiállított 30 napnál nem régebbi dátumú nemleges együttes adóigazolás eredeti példánya, amely tanúsítja, hogy a Vállalkozásnak
nincs lejárt adótartozása (eredetiben vagy hitelesített elektronikusan lekért)
Átütemezett NAV köztartozás esetén az átütemezésről szóló határozat
30 naptári napnál nem régebbi eredeti Bankinformáció és bankszámlaforgalom igazolás a Bank által meghatározott adattartalommal, az összes
számlavezető banktól
Nyilatkozat tulajdonosi struktúráról (ügyfélcsoport, illetve nagykockázat megállapításához) - formanyomtatvány
Személyi okmány(ok) és adókártya (másolati példánya)
Eredeti kijelölési határozat: amennyiben az Rt.-ként működő ügyfél tulajdonosi köre 10-nél nagyobb számosságú, és a cég vezetője vállal
készfizető kezességet
Garantiqa nyilatkozatok megléte

2014.....................................

Hiteligénylő cégszerű aláírása:.............................................................................

2014.....................................

Készfizető kezes aláírása:.....................................................................................
Készfizető kezes aláírása:.....................................................................................
Készfizető kezes aláírása:.....................................................................................

Előttünk, mint tanúk előtt:
Név: ..........................................................
.
Cím: ..........................................................

Név: .....................................................................
Cím: ......................................................................

Nyilatkozat MKB 1X1 Folyószámlahitel Plusz Igényléséhez
o

o
o
o

A Hiteligénylő tudomással bír arról, hogy a Bank jelen MKB 1X1 Folyószámlahitel Plusz Igénylés alapján hitelképességi vizsgálatot végez. Tudomásul veszi,
hogy a Bank a hitelkérelmet - indokolási kötelezettség nélkül - jogosult elutasítani, vagy az igényeltnél alacsonyabb hitelösszeget megállapítani. Alacsonyabb
hitelösszeg megállapítása esetén az ügyfél jogosult a megállapított hitelösszeget elutasítani, ebben az esetben a Bank és a Hiteligénylő között hitelszerződés
megkötésére nem kerül sor.
A Hiteligénylő kijelenti, hogy a jelen Igénylésben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
A Hiteligénylő kijelenti, hogy az MKB Bank Zrt.-nél elhelyezett - illetőleg jelen MKB 1X1 Folyószámlahitel Plusz Igényléshez csatolt - alapítói okirat, aláírási
címpéldány, illetve cégbírósági bejegyzés a valóságnak megfelelő, az aláíráshoz hatályos adatokat tartalmazza.
Az Ügyfél kijelenti, hogy a vállalkozás ellen csőd-, felszámolási-, végrehajtási- (kivéve NAV által indított), illetve végelszámolási eljárás nem indult az elmúlt 3
évben, nincs folyamatban és eljárás megindítása iránti kérelem nincs előterjesztve.

2014.....................................
A Bankfiók tölti ki!
Befogadó fiók neve

Hiteligénylő cégszerű aláírása:.....................................................................

Költséghelyi kódja
Ügyintéző neve
Ügyintéző telefon melléke
KUT rendszerben adatváltozás

 igen, az adatok módosítására vonatkozó szükséges intézkedést megtettük

 nem

Hitelcentrum tölti ki!
Szerződés-azonosító szám
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