
Finanszírozási KÉRELEM gazdasági társaság részére

Konstrukció adatok  (Ha az ajánlat száma ismert, akkor a konstrukcióra vonatkozó többi adat megadása nem szükséges) 

Ajánlat száma: Finanszírozási összeg:   Futamidő:  THM%: Esedékesség napja: 
Finanszírozás célja1: Fin. típusa2: Devizanem:  Maradványérték* % / Ft:  

Finanszírozandó eszköz adatok     (Több eszköz (flotta) esetén külön adatlapok szükségesek! A „+” mezők csak használt fin. eszköz esetén kitöltendőek) 

Gyártmány / típus: Eszk. jelleg: Eurotax kód: 
Fin. eszk kortípus:     Új     Használt Gyártási év: Első nyilv. vétel+ : Műszaki vizsg. érv+ : 
Alvázszám: Motorszám: Rendszám+ : Forg. eng. szám+ : 
Fin. eszk. bruttó ár (Ft): Regisztrációs adó: Futott km: CASCO típusa3: 

Ügyfél adatai 

Név: Adószám: KSH szám:  
Székhely:  Lev. cím: Cégjegyzék szám: 
Telefon:  Mobil: E-mail: Fax: 
Ágazat4: Működés kezdete: Alkalmazottak száma: Bankszámlaszám: 

Cégjegyzésre jogosult adatai (1) 

Neve: Születési név: Cégjegyzés módja:    önálló      együttes 
Születési hely: Születési idő: Anyja neve: 
Szem. ig. szám: Vezetői eng. szám: Cégjegyzésre jog. beosztása5: 
Állandó lakcím: Lakcímkártya szám: Telefon: 

Cégjegyzésre jogosult adatai (2)      (akkor szükséges kitölteni, ha több cégjegyzésre jogosult van társas vállalkozásban) 

Neve: Születési név: Cégjegyzés módja:    önálló      együttes 
Születési hely: Születési idő: Anyja neve: 
Szem. ig. szám: Vezetői eng. szám: Cégjegyzésre jog. beosztása5: 
Állandó lakcím: Lakcímkártya szám: Telefon: 

Kézbesítési megbízott  (Ha az ügyvezetőnek / tulajdonosnak nincs Magyarországon állandó lakcíme) 

Neve: Nyilvántartási szám vagy cégjegyzék szám: 
Születési hely: Születési idő: Anyja neve: 
Állandó lakcím: Lakcímkártya szám: Telefon: 

Ügyintéző adatai 

Neve: 
Születési hely: Születési idő: Anyja neve: 
Állandó lakcím: Telefon: 

Pénzügyi adatok a    lezárt évre vonatkozóan 

Eredménykimutatás (eFt-ban megadva) Mérleg adatok (eFt-ban megadva) 
Értékesítés nettó árbev.: Egyéb bevételek : Befektetett eszk.: Készletek: 
Értékcsökkenési leírás : Üzemi eredmény : Követelések: Pénzeszközök: 
Vállalkozási eredmény : Mérleg szerinti eredm. : Forgóeszközök: Hosszú lejáratú köt.: 

Adózás előtti eredm.: Rövid lejáratú köt. : Kötelezettségek: 
Saját tőke: Eszközök: 

Kérelemhez tartozó kiegészítő adatok 

Kereskedő/ügynök cégneve: Ügyintéző neve / tel.: 
Értékesítés (számla) típus7: Várható átadás / átvétel dátuma: 
Kérelmező Ügyintéző mikor kereshető? 8: Megjegyzés:  

A Kérelemhez kapcsolódóan Kezes / Garantőr is bevonásra kerül    Ebben az esetben egy további - megfelelő típusú – adatlap kitöltése is szükséges! 

* Kölcsön és Zártvégű pénzügyi lízing esetén az annuitástól eltérő, magasabb utolsó törlesztés. Nyíltvégű pénzügyi lízing esetén a tulajdonszerzéshez megfizetendő nettó maradványérték. 
1., Vásárlás  
2.,Zártvégű pénzügyi lízing / Nyíltvégű pénzügyi lízing  
3., Casco / Beépített Casco / Cascomentes 
4., Ipar / Mezőgazdaság / Kereskedelem / Szolgáltatás / Közszolgáltatás / Egyéb 

5., Vezető tisztségviselő / Munkavállaló 
7., Áfás / Különbözeti áfás (csak Használt eszk. esetén) / Áfamentes 
8., Bármikor / Munkaidőben (8h-17h) / Munkaidőn kívül / Délelőtt / Délután

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A fent megjelölt gépjárművet kölcsönügylet a kereskedőnél megrendeltem, illetve használt gépjármű 
esetén az eladóval érvényes adásvételi szerződést kötöttem.  
Jelen – a tárgybani kölcsön ügylet során vissza nem vonható – okirat aláírásával hozzájárulok, hogy a Hitelező az általam benyújtott személyes adatokat, bemutatott okmányokat, továbbá arcképemet vagy aláírásomat a  
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala nyilvántartásában, a GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. útján vagy egyéb más törvényes úton ellenőrizze az aktuális kölcsönügylet során. Amennyiben az 1992. 
évi LXVI. tv. 2. szakasz (1) bekezdése alapján adatletiltási jogomat érvényesítettem, úgy jelen nyilatkozatommal eseti engedélyt adok a tilalommal érintett adatok kiadásra. 
Tudomásom van arról, hogy az üzleti kapcsolat fennállása alatt, az adatokban bekövetkezett változásról, a 2007. évi CXXXVI. törvény értelmében köteles vagyok a finanszírozót értesíteni, a tudomásszerzéstől számított 5 
munkanapon belül. 
Kijelentem, hogy, a központi hitelinformációs rendszerre vonatkozó tájékoztatást átvettem. Mint társas vállalkozás képviselője kijelentem, hogy társas vállalkozásunknak 45 napot meghaladóan lejárt adó, TB vagy más 
tartozása nincs. Hozzájárulok, hogy banktitoknak minősülő adataim a jelen adatalapon megjelölt kereskedőnek/ügynöknek a finanszírozó kiadja. 

Kelt:

Kérelmező Kereskedő / Ügynök 
(amennyiben adatkezelésben és/vagy finanszírozási kérelem közvetítésében részt vesz)

  

Toyota Pénzügyi Zrt.
Magyarország, 1134 Budapest, Lőportár utca 24.
T +36 1 438 8787, F +36 1 345 2409, ugyfelszolgalat@toyota-fs.hu, www.toyotahitel.hu
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