Előminősítő adatlap
Személyes adatok
Adós

Adóstárs

Családnév:

Családnév:

Utónév:

Utónév:

Születési név:

Születési név:

Anyja születési neve:
Állampolgárság:

Anyja születési neve:
Állampolgárság:

Születési hely és idő:
Családi állapot:
Egyedülálló
Házas
Elvált
Élettársi viszony
Állandó bejelentett lakcíme:
Tulajdonos
Társtulajdonos
Albérlő
Családdal él
Egyéb jogcím

Születési hely és idő:
Családi állapot:
Egyedülálló
Házas
Elvált
Élettársi viszony
Állandó bejelentett lakcíme:
Tulajdonos
Társtulajdonos
Albérlő
Családdal él
Egyéb jogcím

Mióta lakik a bejelentett lakcímén?
Telefonszám:

Mióta lakik a bejelentett lakcímén?
Telefonszám:

E-mail cím:

E-mail cím:
Pénzügyi adatok

Adós
Milyen jogviszonyból származik a jövedelme?
Alkalmazott
Vállalkozó
GYES,CSED,stb
Egyéb jogcím

Nyugdíj

Adóstárs
Milyen jogviszonyból származik a jövedelme?
Alkalmazott
Vállalkozó
GYES,CSED,stb
Egyéb jogcím

Munkáltató neve:

Munkáltató neve:

Gazdasági szektor:

Gazdasági szektor:

Foglalkozás:

Foglalkozás:

Munkaviszony kezdete:
Munkaviszony vége:
Munkaviszony típusa:

év
év
határozott

hó
hó

nap
nap

határozatlan

Munkaviszony kezdete:
Munkaviszony vége:
Munkaviszony típusa:

év
év
határozott

Nyugdíj

hó
hó

nap
nap

határozatlan

Mekkora összegű igazolható nettó jövedelemmel
rendelkezik?
Ft /hó

Mekkora összegű igazolható nettó jövedelemmel
rendelkezik?
Ft /hó

Milyen kiegészítő jövedelemmel rendelkezik?
Ft/hó családi pótlék
Ft/hó gyes/gyed/tgyás

Milyen kiegészítő jövedelemmel rendelkezik?
Ft/hó családi pótlék
Ft/hó gyes/gyed/tgyás

Ft/hó cafetéria
Ft/hó ingatlan bérbeadás
Ft/hó bónusz
Ft/hó egyéb
A jövedelem bankszámlára érkezik?
igen
nem
Melyik bankhoz érkezik?
Meglévő hitelek:
Ft/hó jelzáloghitel
Ft/hó személyi kölcsön
Ft/hó hitelkártya keret összege
Ft/hó folyószámlahitel keret összege
Ft/hó autóhitel
Ft/hó egyéb

Ft/hó cafetéria
Ft/hó ingatlan bérbeadás
Ft/hó bónusz
Ft/hó egyéb
A jövedelem bankszámlára érkezik?
igen
nem
Melyik bankhoz érkezik?
Meglévő hitelek:
Ft/hó jelzáloghitel
Ft/hó személyi kölcsön
Ft/hó hitelkártya keret összege
Ft/hó folyószámlahitel keret összege
Ft/hó autóhitel
Ft/hó egyéb

Melyik banknál?
Jövedelemmel rendelkezők száma:
Eltartottak száma:

Melyik banknál?
Jövedelemmel rendelkezők száma:
Eltartottak száma:

Hitel jellemzői
Önerő forrása:
saját erő (megtakarítás, öröklés,stb)
CSOK
munkáltatói kölcsön

másik hitelből
lakástakarékból
egyéb:

Hitelcél:
új lakás/ház vásárlása
használt lakás/ház vásárlása
bővítés
hitelkiváltás

új lakás/ ház építés
korszerűsítés
felújítás
egyéb:
Ingatlan

Az ingatlan címe:

Az ingatlan helyrajzi száma:

Ingatlan típusa:
lakás

építési telek

családi ház

üdülő, nyaraló

Osztatlan közös tulajdonban áll?
igen
nem
Az ingatlan terhelt vagy tehermentes?
terhelt
tehermentes
Ingatlan elhelyezkedése:
belterület
külterület

zártkert
CSOK

CSOK mértéke:
1 gyermekre
2 gyermekre

(szükség esetén kitöltendő)
3 gyermekre
3 vagy több gyermekre

Meglévő gyermekek száma:

Rendelkezik 50%-nál magasabb tulajdoni hányaddal?
igen
nem

Vállalt gyermekek száma:
Ön vagy párja betöltötte már a 40. életévét?
igen
nem
Fedezetként felajánlott ingatlan
(szükség esetén kitöltendő)

Ingatlan nm2:
Az ingatlan helyrajzi száma:

Az ingatlan címe:

Ingatlan vételára:

Ft

Önerő összege:

Igényelt hitel összege:

Ft

Futamidő:

Kamatperiódus:

3 hónapos

12 hónapos

3 éves

5 éves

Ft
hó
10éves

fix

G.N.

