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AZONOSÍTÁSI ADATLAP 

JELZÁLOG ALAPÚ HITEL VAGY LÍZING KÉRELEMHEZ 
 

Megvásárlandó/jelzálogbiztosítéki ingatlan adatai: 

Ingatlan adatai: Cím: 

Hrsz.:  Felépítmény 

alapterület: 

 Szobák száma:  

Telek 

alapterület: 

 Félszobák 

száma: 

 

Ingatlan tulajdonosa:  

Ingatlan minősítése:  

Ingatlanra bejegyzett 

teher: 

 

Tehermentesítés várható 

költségei: 

 

Ingatlan érintett-e 

bérbeadással: 

 

Ingatlan ügyfél által 

becsült forgalmi értéke: 

 

Vételár össz.:  

Vételárból önerő össz.:  

Helyszíni értékbecslésről 

értesítendő személy adatai 

(név, cím, tel.szám): 

 

 

Igényelt hitel/lízing legmagasabb összege: 

 

Kérelmező adatai: 

Kérelmező (adós) neve:  

Adóstárs (1) neve:  

Adóstárs (2) neve:  

Kezes (1) neve:  

Kezes (2) neve:  

 

Kérelmező értesítési címe:  

Kérelmező telefonszáma:  

Kérelmező e-

mailcíme/cégkapucíme: 

 

 

Kérelmező adatai: 

Családi és utónév 

/házassági név/: 

 

Születési családi és 

utónév: 

 

Anyja születési neve:  Állampolgárság:  

Születés helye:  Szül. ideje:  

Azonosító okmány típusa 

/egy személyazonosságot 

és egy lakcímet igazoló 

okmány szükséges/: 

Személyazonosító igazolvány □  

Lakcímigazolvány □ Száma: Érv. ideje: 

Vezetői engedély □ Száma: Érv. ideje: 

Útlevél□ Száma: Érv. ideje: 

Személyi azonosítót igazoló 

hatósági igazolvány □ 

Száma: Érv. ideje: 

Egyéb □ Száma: Érv. ideje: 

Igényelt összeg:  

Devizanem:  

Futamidő év, hónap):  
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Adóazonosító száma:  

Állandó lakcíme annak 

hiányában tartózkodási 

helye: 

Irányítósz.:         Helység:                                   Utca:                                                

Hsz.:            Em/a.: 

 

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (egyéni vállalkozó adatai): 

Név, rövid név:  

Székhely/külföldi 

székhelyű vállalkozás 

esetén a magyarországi 

fióktelep címe: 

 

Cégjegyzéksz./határozati/

nyilvántartási szám, nyt. 

hatóság: 

 

Azonosító okirat típusa, 

száma: 

Nyilvántartási szám: 

 

Adószám:  Váll típusa: magán: □       társas: □ 

Képviseletre jogosult 

neve: 

 Beosztása:  

Képviselő születési neve:  Anyja születési 

neve: 

 

Képviselő lakcíme: Irányítósz.:         Helység:                                   Utca:                                                

Hsz.:            Em/a.: 

Kézbesítési megbízott 

neve, születési neve: 

 

Kézbesítési megbízott 

anyja születési neve: 

 

Kézb. mb. lakcíme: Irányítósz.:         Helység:                                   Utca:                                                

Hsz.:            Em/a.: 

 

Lakcím adatok: 

Milyen jogviszony alapján 

lakik a lakcímen: 

tulajdonos 

□ 

családtag 

□ 

bérlő 

□ 

egyéb 

□ 

Mióta lakik a lakcímen:  

Családi állapot: házas 

□ 

élettársi kapcs. 

□ 

egyedülálló 

□ 

elvált 

□ 

özvegy 

□ 

 

 

Legmagasabb iskolai 

végzettség: 

Kevesebb, mint 

általános 

□ 

általános iskola 

□ 

szakiskola 

 

□ 

szakközépisk. 

érettségi 

□ 

gimnáziumi 

érettségi 

□ 

főiskola 

□ 

egyetem 

□ 

 

egyéb: …………………………………… 

A háztartásban eltartottak 

száma: 

 

fő 

Eltartottakból 

18 év alatti: 

 

fő 

 

Jövedelem adatai: 

Munkahely neve:  Nyilvántartási 

száma: 

 

Munkahely székhelye: Irányítósz.:         Helység:                                   Utca:                                                

Hsz.:            Em/a.: 

M.hely telefonszáma:  foglalkozása:  

Munkaviszony jellege: alkalmazott □ egyéni vállalk. □ tulajdonos □ őstermelő □ 

szellemi szabadfogl. □ egyéb: 

Ha nem áll 

munkaviszonyban: 

tanuló 

□ 

háztartásbeli gyes/gyed 

□ 

nyugdíjas 

□ 

munkanélküli 

□ 

Jelenlegi munkaviszony 

kezdete: 

 Munkaviszony típusa: határozott idejű □ 

határozatlan □ 



GoodDeal Agency Pénzügyi Tanácsadó Kft. 

 
Előző munkaviszony 

időtartama: 

 

Havi nettó jövedelem 

összege: 

 

Jövedelme bankszámlára 

érkezik? 

igen □ bankszámla száma:…………………………………. nem □ 

 

Egyéb bevételek:  igen □ nem □ 

Összege:  

Jövedelmet terhelő 

levonások: 

   

Jogcíme:  Összege:  

Jogcíme:  Összege:  

 

Vagyoni helyzet: 

Egyéb ingatlantulajdon: igen□ nem □ Fedezet lehet-e: igen□ nem □ 

Ingatlan adatai: Cím: 

Hrsz.:  Felépítmény 

alapterület: 

Telek 

alapterület: 

 

Ingatlan tulajdonosa:  Tul.hányad:  

Ingatlan tulajdonosa:  Tul.hányad:  

Ingatlan minősítése:  

Ingatlanra bejegyzett 

teher: 

 

 

Vállalkozás neve:  igen □nem □ 

Azonosító adatok:  

Tulajdoni hányad:  

 

Ingóság megnevezése:  igen □ nem □ 

Azonosító adatok:  

Tulajdoni hányad:  

 

Más szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítás esetén 

Az ügyfél átvilágítás 

elvégző szolgáltató neve: 

 

 

Címe:  

 

 

Kelt, _________________________________ 

 

______________________________________ 

Adatrögzítő neve 


