Banki kapcsolattartó neve:
Kitöltés dátuma:

SBERBANK Perfekt FOLYÓSZÁMLAHITEL
HITELIGÉNYLŐ ADATLAP

A társaság neve:

Adószáma:

Kapcsolattartó neve:
A kapcsolattartó telefonszáma:

E-mail címe:

Igényelt hitel összege:

Devizaneme:

Hitelkiváltás?

EUR hitel igénylése esetén a legutóbbi lezárt évben elért árbevétel hány százaléka keletkezik EUR devizanemben?

IGEN

NEM

%

A társaság 25%-nál nagyobb, tényleges tulajdonosai:
Név:

Név:

Anyja neve:

Anyja neve:

Első számú vezető:

Tulajdoni hányad:

Első számú vezető:

Név:

Név:

Anyja neve:

Anyja neve:

Első számú vezető:

Tulajdoni hányad:

Első számú vezető:

Tulajdoni hányad:

Tulajdoni hányad:

Amennyiben a tulajdonos cég, a tulajdonos cég adatai:
A társaság neve:

Adószám:

A társaság neve:

Adószám:

Készfizető kezesek (az Adós legalább 50%-os tulajdonrészt elérő magánszemély tulajdonosai):
Név:

Név:

Anyja neve:

Anyja neve:

Készfizető kezes nyilatkozik, hogy a Sberbankon kívül az alábbi
pénzintézeteknél vezet számlát:
Pénzintézet
Számlaszám

Készfizető kezes nyilatkozik, hogy a Sberbankon kívül az alábbi
pénzintézeteknél vezet számlát:
Pénzintézet
Számlaszám

A Sberbankon kívül nem rendelkezem fizetési
számlával

A Sberbankon kívül nem rendelkezem fizetési
számlával

Név:

Név:

Anyja neve:

Anyja neve:

Készfizető kezes nyilatkozik, hogy a Sberbankon kívül az alábbi
pénzintézeteknél vezet számlát:

Készfizető kezes nyilatkozik, hogy a Sberbankon kívül az alábbi
pénzintézeteknél vezet számlát:

Pénzintézet

Pénzintézet

Számlaszám

Számlaszám
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A Sberbankon kívül nem rendelkezem fizetési
számlával

A Sberbankon kívül nem rendelkezem fizetési
számlával
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Kapcsolt vállalkozások (Azon cégek, melyekben az adós, vagy az adós ügyvezetője, 50%-ot elérő tulajdonrésszel bíró magánszemély / nem magányszemély
tulajdonosa legalább 50%-ot elérő tulajdonrésszel bír, vagy ügyvezetői megbízással rendelkezik)
A társaság neve:

Adószám:

A társaság neve:

Adószám:

A társaság neve:

Adószám:

A társaság neve:

Adószám:

A társaság neve:

Adószám:

A társaság neve:

Adószám:

A társaság neve:

Adószám:

A társaság neve:

Adószám:

Azon kapcsolt vállalkozások, melyekkel az adós vállalkozás a 575/2013/EU rendelet 4. cikkely 39b pontja szerint - meghatározó befolyás nélkül - kizárólag
finanszírozási visszafizetési keresztkapcsolatban van:
A társaság neve:

Adószám:

A társaság neve:

Adószám:

A társaság neve:

Adószám:

A társaság neve:

Adószám:

Foglalkoztatottak létszáma
Utolsó lezárt év:

Létszám:

fő

Utolsó lezárt évet megelőző év:

Létszám:

fő

A vállalkozás legfontosabb vevői:
Vevő neve:

Vevő neve:

Székhelye:

Kapcsolat
kezdete:

Székhelye:

Részesedés az árbevétel %-ban
<10%

Részesedés az árbevétel %-ban

10-25%

26-40%

41-60%

>61%

Mennyire könnyen helyettesíthető?
Könnyen

Közepesen

<10%

10-25%

26-40%

41-60%

>61%

Mennyire könnyen helyettesíthető?
Nehezen

Könnyen

Vevő neve:

Közepesen

Nehezen

Vevő neve:

Székhelye:

Kapcsolat
kezdete:

Székhelye:

Részesedés az árbevétel %-ban
<10%

Kapcsolat
kezdete:

Részesedés az árbevétel %-ban

10-25%

26-40%

41-60%

Mennyire könnyen helyettesíthető?
Könnyen

Kapcsolat
kezdete:

Közepesen

>61%

<10%

10-25%

26-40%

41-60%

>61%

Mennyire könnyen helyettesíthető?
Nehezen

Könnyen

Közepesen

Nehezen

Vevőállomány korosítása:

nem lejárt, határidőn belüli

ezer Ft

30 napon belül lejárt követelés

ezer Ft

31-60 napon belül lejárt követelés

ezer Ft

61-90 napon belül lejárt követelés

ezer Ft

91-180 napon belül lejárt követelés

ezer Ft

181-365 napon belül lejárt követelés

ezer Ft

365 napon túli követelés

ezer Ft
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A vállalkozás legfontosabb szállítói:
Szállító neve:

Szállító neve:

Székhelye:

Kapcsolat
kezdete:

Székhelye:

Részesedés a teljes szállítói állomány %-ban
<10%

10-25%

26-40%

Részesedés a teljes szállítói állomány %-ban
41-60%

>61%

Mennyire könnyen helyettesíthető?
Könnyen

<10%

10-25%

26-40%

>61%

41-60%

Mennyire könnyen helyettesíthető?

Közepesen

Nehezen

Könnyen

Szállító neve:

Nehezen

Közepesen

Szállító neve:

Székhelye:

Kapcsolat
kezdete:

Székhelye:

Részesedés a teljes szállítói állomány %-ban
<10%

Kapcsolat
kezdete:

10-25%

26-40%

Részesedés a teljes szállítói állomány %-ban
41-60%

>61%

Mennyire könnyen helyettesíthető?
Könnyen

Kapcsolat
kezdete:

<10%

10-25%

26-40%

>61%

41-60%

Mennyire könnyen helyettesíthető?

Közepesen

Nehezen

Könnyen

Nehezen

Közepesen

Szállítói állomány korosítása:

nem lejárt, határidőn belüli

ezer Ft

30 napon belül lejárt kötelezettség

ezer Ft

31-60 napon belül lejárt kötelezettség

ezer Ft

61-90 napon belül lejárt kötelezettség

ezer Ft

91-180 napon belül lejárt kötelezettség

ezer Ft

181 -365 napon belül lejárt kötelezettség

ezer Ft

365 napon túli kötelezettség

ezer Ft

Vállalkozás tervadatai:
Év
Nettó árbevétel

ezer Ft

Adózott eredmény

ezer Ft

Üzemi eredmény

ezer Ft

Értékcsökkenés

ezer Ft

Vállalkozás fennálló hitelei:
Pénzügyi intézmény megnevezése:

Pénzügyi intézmény megnevezése:

Keret vagy állomány (e Ft):

Keret vagy állomány (e Ft):

Fennálló

Biztosítékok:

Tervezett

Kiváltás

Részkiváltás

Fennálló

Biztosítékok:

Tervezett

Kiváltás

Pénzügyi intézmény megnevezése:

Pénzügyi intézmény megnevezése:

Keret vagy állomány (e Ft):

Keret vagy állomány (e Ft):

Biztosítékok:

Részesedés a teljes szállítói állomány %-ban
Fennálló

Tervezett

Kiváltás

Részkiváltás

Biztosítékok:

Részesedés a teljes szállítói állomány %-ban
Részkiváltás

Fennálló

Tervezett

Kiváltás

Részkiváltás
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Vállalkozás fennálló garanciaügyletei:
Pénzügyi intézmény megnevezése:

Pénzügyi intézmény megnevezése:

Keret vagy állomány (e Ft):

Keret vagy állomány (e Ft):

Biztosítékok:

Biztosítékok:

Pénzügyi intézmény megnevezése:

Pénzügyi intézmény megnevezése:

Keret vagy állomány (e Ft):

Keret vagy állomány (e Ft):

Biztosítékok:

Biztosítékok:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kitöltött adatlapon szolgáltatott információk /adatok a valóságnak megfelelnek:

Kelt (helység, dátum):

Cégszerű aláírás

A jelen nyilatkozat aláírásával a Vállalkozás kijelenti, hogy az Üzletszabályzatot megismerte, azt magára nézve kötelezőnek fogadja el, valamint az
abban és a jelen nyilatkozatban foglalt feltételeknek maradéktalanul megfelel és ezen dokumentumokban meghatározott feltételekkel részt kíván
venni a Sberbank Perfekt folyószámlahitel konstrukcióban.

Kelt (helység, dátum):

Cégszerű aláírás

Alulírott
hozzájárulok ahhoz, hogy a Bank a személyi igazolványom jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében a Belügyminisztérium Központi
Nyilvántartó és Választási Hivatal adatszolgáltatása alapján ellenőrizze a közölt személyes adatokat, illetve a nyilvántartásból való esetleges kikerülés okát és
idejét.
Amennyiben a jelen Nyilatkozat aláírói a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 2. § (1) bekezdésének alapján
adatletiltási jogukat érvényesítették, úgy jelen nyilatkozatukkal eseti engedélyt adnak a tilalommal érintett adatok kiadására is.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Bank a személyi igazolványomról, a lakcímkártyámról és az adóazonosító jelet tartalmazó kártyámról másolatot készítsen, és azt
hatályos jogszabályokban meghatározott ideig tárolja.

Kelt (helység, dátum):

Aláírás

5/6

Jelen nyilatkozat aláírásával kifejezett hozzájárulásomat adom a Sberbank Magyarország Zrt. számára, hogy a gazdasági tevékenységemet érintő
adatokat, illetőleg személyes adataimat, továbbá minden egyéb, a hitelkérelemmel, illetőleg egyéb nyilatkozataimmal kapcsolatban a Bank
tudomására jutott adatot, információt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezéseinek betartása mellett elemzési, információszolgáltatási, adatkezelési és adatfeldolgozási céllal, a SBERBANK konszern tagjainak (így
különösen a SBERBANK of Russia, a Sberbank Europe AG és a Sberbank CZ Private Ltd.) részére, valamint az ERGO Versicherung Fióktelepe, az
ERGO Életbiztosító Zrt, és a VB Management Beratung GmbH illetve az Allgemeines Rechenzentrum GmbH részére az EU területén belül, valamint
Oroszországba, mint harmadik országba továbbítsa.
Kelt (helység, dátum):

Cégszerű aláírás
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