MKB 1X1 STABILITÁS HITEL IGÉNYLÉS
I. Igényelt hitel fıbb adatai
Igényelt hitel összege
A kiváltandó hitel típusa

 HUF

Hitel devizaneme
 Széchenyi kártya

 1x1 Folyószámlahitel Plusz

A kiváltandó hitelszerzıdés
száma

A kiváltandó hitelkeret összege:1 ………………………. HUF

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

A hitelhez kapcsolódó bankszámla száma
Az igényelt hitel futamideje

 2 év

 3 év

 4 év

 5 év

II. Az igénylı adatai
Vállalkozás neve
Vállalkozás cégformája

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

 Egyéni vállalkozó

ir. szám:

helység:

Vállalkozás címe

utca/út/egyéb:

házszám/em./ajtó:

telefonszám:

Van-e saját tulajdonú telephelye?

Telephely címe
(ha más, mint a székhely)

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 idıpontjától)

 Igen

 Nem

Fı tevékenység
TEÁOR szám
Adószám

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

III. A vállalkozás - készfizetı 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

1 Csak a tıkeösszeget kérjük szerepeltetni, 100.000 Ft-ra kerekítve.

 vezetıi engedély

%

 vezetıi engedély

%
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%
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Egyéni
vállalkozó
esetén

Az Igényléshez benyújtandó, illetve bemutatandó dokumentumok köre:

Egyéni cég
esetén

Társas
vállalkozás
esetén

Igénylı

Természetes
személy Készfizetı
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 vagy e-cégeljáráson keresztül hitelesített példánya.
Utolsó egységes szerkezetbe foglalt, a vállalkozás nevére szóló, cégszerően aláírt, ügyvéd által ellenjegyzett, cégbíróság által érkeztetett
társasági szerzıdés/ alapító okirat
Egyéni vállalkozói igazolvány, adókátya (másolati példánya)
Aláírási címpéldány
Az utolsó két lezárt pénzügyi év
- adózási és könyvvezetési módja szerinti,
(1) mérleg, eredménykimutatás, kiegészítı melléklet, amennyiben
- valamennyi dokumentum tekintetében cégszerően aláírt,
elıírás a könyvvizsgálói jelentés
- legalább Cégbírósághoz vagy APEH-hez benyújtott
(2) csak EVA bevallást készítı Bt, Kkt, egyéni cég vagy egyéni
● Éves beszámoló (1) és az annak alapjául szolgáló fıkönyvi
vállalkozó esetében
kivonat
(3) egyéni cég vagy egyéni vállalkozó esetén
● Egyszerősített éves beszámoló (1) és az annak alapjául szolgáló
- február 16-tól az elızı évre vonatkozóan csak végleges, lezárt
fıkönyvi kivonat
EVA/SZJA bevallás fogadható el)
● EVA bevallás (2)
● SZJA bevallás (3)
Amennyiben a hitelkérelem idıpontja 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 elızı pénzügyi év eredeti és cégszerően aláírt
- elızetes éves beszámolója és az annak alapjául szolgáló fıkönyvi kivonat
- elızetes egyszerősített éves beszámolója és az annak alapjául szolgáló fıkönyvi kivonat is.
- január 1-tıl elızetes beszámoló szükséges;
A tárgyév elsı napjától az Igénylés benyújtását megelızı naptári negyedév utolsó napjáig szóló, eredeti és cégszerően aláírt
- elızetes éves beszámolója és az annak alapjául szolgáló fıkönyvi kivonat
- elızetes egyszerősített éves beszámolója és az annak alapjául szolgáló fıkönyvi kivonat is.
(A tárgynegyedévet követı második hónap 16. napjától kötelezı)
De ettıl eltérıen – ha a hiteligénylı rendelkezésére áll – a negyedévesnél frissebb fıkönyvi kivonat is bemutatható. Nem kötelezı, de
amennyiben bemutatásra kerül, úgy a hitelbírálathoz kapcsolódó dokumentummá válik, és az egyes feltételek az alapján kerülnek vizsgálatra.
30 naptári napnál nem régebbi NAV által kiállított, adók és járulékok köztartozás-mentességérıl szóló eredeti igazolás
Átütemezett NAV köztartozás esetén az átütemezésrıl szóló határozat
Nyilatkozat tulajdonosi struktúráról (ügyfélcsoport, illetve nagykockázat megállapításához) - formanyomtatvány
Személyi okmány(ok) és adókártya (másolati példánya)
Garantiqa részére - Ügyfélnyilatkozat
Garantiqa részére - Ügyfélnyilatkozat – „de minimis”
Garantiqa részére - Ügyfélnyilatkozat – EIK (Adós)
Garantiqa részére - Ügyfélnyilatkozat – EIK (Kezes)
Garantiqa részére - Készfizetı kezes(ek) nyilatkozat

201.....................................

Hiteligénylı cégszerő aláírása:.............................................................................

201.....................................

Készfizetı kezes aláírása:.....................................................................................
Készfizetı kezes aláírása:.....................................................................................
Készfizetı kezes aláírása:.....................................................................................

Elıttünk, mint tanúk elıtt:
Név: ..........................................................
.
Cím: ..........................................................

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

Nyilatkozat MKB 1X1 STABILITÁS HITEL Igényléséhez
o

o
o
o

A Hiteligénylı tudomással bír arról, hogy a Bank jelen MKB 1X1 Stabilitás hitel 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 Hiteligénylı között hitelszerzıdés
megkötésére nem kerül sor.
A Hiteligénylı kijelenti, hogy a jelen Igénylésben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
A Hiteligénylı kijelenti, hogy az MKB Bank Zrt.-nél elhelyezett - illetıleg jelen MKB 1X1 Stabilitás hitel Igényléshez csatolt - alapítói okirat, aláírási
címpéldány, illetve cégbírósági bejegyzés a valóságnak megfelelı, az aláíráshoz hatályos adatokat tartalmazza.
Az Ügyfél kijelenti, hogy a vállalkozás ellen csıd-, felszámolási-, végrehajtási- (kivéve NAV által indított), nincs folyamatban és eljárás megindítása iránti
kérelem nincs elıterjesztve.
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Hiteligénylı cégszerő aláírása:.....................................................................

A Bankfiók tölti ki!
Befogadó fiók neve
Költséghelyi kódja
Ügyintézı neve
Ügyintézı telefon melléke
KUT rendszerben adatváltozás

 igen, az adatok módosítására vonatkozó szükséges intézkedést megtettük

 nem

Hitelcentrum tölti ki!
Szerzıdés-azonosító szám
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