www.lizingfinanszirozas.hu

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM CÉGEK, EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE
I. ÜGYFÉL INFORMÁCIÓK
ÜGYFÉL ADATAIT - Neve (Cégnév):
Adószám / Cégjegyzékszám:
Székhely:
Levelezési cím:
Telefonszám / Faxszám:
Mobiltelefon szám:
E-mail cím:
Alkalmazotti létszám:
Fő bankszámlaszám(ok) (azok devizaneme):
a számlán bonyolított forgalom %-ban:
ÁFA-bevallás gyakorisága (pl. havi, negyedéves):
Könyvelő neve, telefonszáma:
ÜGYVEZETŐ ADATAI - Neve:
Címe:
Születési helye / ideje:
Anyja neve:
Személyigazolvány száma:
Lakcímkártya száma:
Telefonszáma:
Ügyvezető családi állapota / gyermekei száma:
Ügyvezető végzettsége:
Ügyvezető szakmai múltja (év):

II. TULAJDONOSI SZERKEZET
A legnagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosok:

Tulajdonos neve

Tulajdonszerzés
időpontja

Mértéke
(%)

Magánszemély esetén
Születési helye
/dátuma
Anyja neve

Társas vállalkozás esetén
Alapítási dátuma

Vállalkozás vagy a fő tulajdonosok érdekeltsége más vállalkozásban:
Vállalkozás megnevezése (teljes névvel)

Adószáma

Tulajdonrész mértéke (%)

III. TEVÉKENYSÉG
Fő tevékenység:
Tevékenység kezdete:
Kérjük, röviden részletezze a cég tevékenységét, a tulajdonosok, cégvezetők szakmai hátterét, esetleges jogelődöt:

Tehergépjármű finanszírozás esetén töltendő:
Árbevétel megoszlása tevékenység szerint:

.....% belföldi fuvarozás;

.....% nemzetközi fuvarozás;

.....% szállítmányozás

Meglévő eszközpark: (Több tétel esetén külön listát szíveskedjen csatolni. Megfelelő a tárgyi eszközök nyilvántartása is!)
Eszköz megnevezése (fuvareszközök / gépek / berendezések)
gyártási éve
beszerzés éve
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Tevékenység végzésének helye (székhely, telephely, vállalkozás ingatlana(i)):
Ingatlan jellege
Bérelt / saját
Ingatlan mérete (m2)

Becsült értéke / bérleti díj nagysága

IV. LEGFŐBB VEVŐK / MEGRENDELŐK
Vevő / Megrendelő neve

Termék / Szolgáltatás

Fizetési határidő

Előző évi árbevétel

Kapcsolat kezdete

Vevők által történt fizetés: átutalással ..............%, készpénzzel ..............% / Lejárt vevőkövetelések összege: ……………………………….. Ft

V. LEGFŐBB SZÁLLÍTÓK
Szállító neve

Beszerzett termék

Előző évi nettó beszerzés

Kapcsolat kezdete (év)

Szállítóknak történő fizetés: átutalással ............%, készpénzzel ............% / Határidőn túli fizetési kötelezettségek: ………………………….Ft

VI. PÉNZÜGYI ADATOK
Hitelek, pénzügyi lízing, operatív lízing, bérlet, váltó, faktoring kötelezettségek (ezer HUF)
Több tétel esetén a fenti adatok feltüntetésével külön listát szíveskedjen csatolni!

Pénzügyi intézmény

Finanszírozás típusa

Finanszírozás
induló összege

Futamidő

Fennálló
kötelezettség

Éves törlesztés

-tól
-ig
-tól
-ig
-tól
-ig
-tól
-ig
Tervezett árbevétel az idei évre.: ….............................................................................................e Ft
Utolsó lezárt év árbevételének megoszlása
A jelenlegi beruházás oka (kérem bekarikázni):

Deviza: ...............%
Minőségi csere

Forint: .............%
-

Bővülés -

Jelenlegi gépjármű állomány kötelező biztosításai (GFB):
Biztosító megnevezése
A biztosítónál lévő eszközök darabszáma

Új üzletág indítása
Káresemények száma 1 éven belül

Jelen finanszírozási kérelem aláírásával hozzájárulok, hogy a Liabor Consulting Kft.-t, mint független pénzügyi közvetítő, a fentiekben megadott
személyes adatainkat, elérhetőségeinket és a részére megküldött cégdokumentumainkat tevékenysége során és annak érdekében kezelje.
Hozzájárulunk továbbá ahhoz, hogy a Liabor Consulting Kft. a hitelvizsgálathoz szükséges személyes adatainkat, elérhetőségeinket és
cégdokumentumainkat partner finanszírozóinak átadja és a hitelkérelem elbírálásáig nevünkben és helyettünk eljárjon.
Dátum: ……………………

Cégszerű aláírás (aláírás és bélyegző)
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