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Első Hitelkapu Pénzügyi Zrt. 
1077 Budapest, Wesselényi u. 30. III. emelet 1. +36 1 782-4783 info@hitelkapu.net www.hitelkapu.net 

Kölcsönkérelmi pótlap 

(zálogkötelezett/készfizető kezes/további cégképviselő részére) 

Személy neve:  Személy neve:  

Ügyletbeni szerepe: Ügyletbeni szerepe: 

Születéskori név: Születéskori név: 

Beosztás: Beosztás: 

Születési hely, idő: Születési hely, idő:  

Személyi igazolvány szám:  Személyi igazolvány szám:  

Személyi azonosító jel:  Személyi azonosító jel:  

Anyja neve:  Anyja neve:  

Lakcím:  Lakcím:  

Adóazonosító jel: Adóazonosító jel:  

Telefonszám:  Telefonszám: 

E-mail címe:  E-mail címe: 

Személy neve:  Személy neve: 

Ügyletbeni szerepe: Ügyletbeni szerepe: 

Születéskori név:  Születéskori név: 

Beosztás:  Beosztás: 

Születési hely, idő:  Születési hely, idő: 

Személyi igazolvány szám:  Személyi igazolvány szám: 

Személyi azonosító jel:  Személyi azonosító jel: 

Anyja neve:  Anyja neve: 

Lakcím:  Lakcím: 

Adóazonosító jel: Adóazonosító jel: 

Telefonszám: Telefonszám: 

E-mail címe: E-mail címe: 

Személy neve: Személy neve: 

Ügyletbeni szerepe: Ügyletbeni szerepe: 

Születéskori név: Születéskori név: 

Beosztás: Beosztás: 

Születési hely, idő: Születési hely, idő: 

Személyi igazolvány szám: Személyi igazolvány szám: 

Személyi azonosító jel: Személyi azonosító jel: 

Anyja neve: Anyja neve: 

Lakcím: Lakcím: 

Adóazonosító jel: Adóazonosító jel: 

Telefonszám: Telefonszám: 

E-mail címe: E-mail címe: 

Számlavezető bank neve (kezesnél/zálogkötelezettnél): Számlavezető bank neve (kezesnél/zálogkötelezettnél): 

Számlaszám: Számlaszám: 
 

Nyilatkozat 
 

Alulírott 

• hozzájárulok, hogy az általam átadott azonosításra bemutatott adatok nyilvántartásba kerüljenek, 

• büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kölcsönkérelemben és mellékleteiben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek és semmilyen olyan adat nem került eltitkolásra, 

amelyek befolyásolhatják a kölcsönkérelemben foglaltakat, 

• felhatalmazom az Első Hitelkapu Zrt-t, hogy a kölcsönigénylésben közölt adatok, továbbá az általam benyújtott dokumentumok valódiságát bármely hatóságnál, közigazgatási szervnél 

és egyéb természetes vagy jogi személynél is ellenőrizze 

• tudomásul veszem, hogy abban az esetben, a jogszabályban meghatározott esetekben a vállalkozás és az ügyvezető(k) adatai a KHR rendszerben rögzítésre kerülnek, 

• kijelentem, hogy az ügyletben felkínált fedezeti ingatlanon végrehajtási, peres eljárás nincs folyamatban. 

• tudomásul veszem, hogy a Kölcsönkérelem befogadása nem jelent kölcsönnyújtási kényszert. 

• Felhatalmazom az Első Hitelkapu Zrt-t, hogy a kölcsönkérelem befogadását követően a fedezeti ingatlan(ok) vonatkozásában az értékbecslést rendelje meg, továbbá tudomásul veszem, 

hogy az értékbecslés díja a kölcsönt kérőt tereli 
 

Kelt: ………..…….,  2020. ……. hó …. nap 

 
Személy(ek) aláírása (ügyletbeni szerepük megjelölésével) 
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