
GRÁNIT Banki kérelemazonosító:

Adós Adóstárs Zálogkötelezett Haszonélvező

Előnév: dr. ifj. id. özv. egyéb

Családi név: Utónév:

Születési név: Anyja neve:

Állampolgárság: Rezidens:
1

igen nem

Születési hely: Születési idő: év hó nap

Személyazonosságot igazoló okmány típusa:

személyi igazolvány Személyazonosító okmány száma:

személyazonosító igazolvány Lakcímkártya száma:

kártya formátumú vezetői engedély Személyi azonosító szám:

útlevél Adóazonosító jel:

Állandó lakcím:
2

ország irsz. település

utca házszám lépcsőház em. ajtó

Állandó lakhelyének: tulajdonosa résztulajdonosa bérlője tulajdonos családtagja

Értesítési cím: azonos az állandó lakcímmel egyéb:

ország irsz. település

utca házszám lépcsőház em. ajtó

E-mail címe 1: @ Mobiltelefon szám: 

E-mail címe 2: @ Lakás telefonszám:

E-mail címe 3: @ Munkahely telefonszáma:

egyedülálló alapfokú középiskola Rendelkezik-e nyelvvizsgával? Nyelvvizsgák száma:
3

házas egyéb középfokú főiskola alapfok db

élettárs egyetem középfok db

elvált egyéb: felsőfok db

özvegy Középfokú bizonyítványok száma: db

gyámság Diplomák száma: db Rendelkezik egyéb ingatlan tulajdonnal? igen nem

Jelenleg Ön: Havi nettó jövedelme: Tagja Ön betéti társaságnak, közkereseti társaságnak vagy egyéni vállalkozó-e? igen nem

alkalmazott Ft Társaság / vállalkozás adószáma - -

vállalkozó Ft Foglalkozása:

nyugdíjas Ft Munkahelye neve:

egyéb* Ft Munkahelye címe:

Munkahelyének tulajdonosa, vezető tisztségviselője közeli hozzátartozója: igen nem

*Pl. GYES, GYED, GYÁS, TGYÁS, járadék, stb.:

Kijelentem, hogy a fent megjelölt jövedelmek után - tudomásom szerint - az előírt közterhek megfizetésre kerültek.

Adós / Adóstárs további adatai

KÖLCSÖNIGÉNYLŐK /  ÜGYLETSZEREPLŐK ADATAI

Adós / Adóstárs / Zálogkötelezett / Haszonélvező adatai

GRÁNIT Bank tölti ki!

Ügyletszereplő kölcsönügyletben betöltött szerepe:

Személyazonosságot igazoló okmány

Ügyletszereplő személyes adatai

Állandó és értesítési címek

Elérhetőségek

Családi állapot Legmagasabb iskolai végzettség Nyelvvizsgák

Egyéb ingatlan

Jövedelmi adatok
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Gránit banki kérelemazonosító:

Önnel együtt, egy háztartásban élő személyek száma:
4

fő

ebből 14 év alatti gyermek fő igen nem

ebből nyugdíjas fő

Rendszeres megtakarítás (megtakarítási elemet is tartalmazó életbiztosítás, önkéntes nyugdíjpénztár, lakás-takarékpénztár) havi összege:
5

1 000 Ft alatt 1000 - 10 000 Ft között 10 000 Ft felett

Egyéb megtakarítás (lekötött betét, értékpapír) összege:

nincs 1 000 000 Ft alatt 1 000 000 - 3 000 000 Ft között 3 000 000 - 5 000 000 Ft között 5 000 000 Ft felett

Gépjárművel rendelkezik: igen nem Magántulajdonban: Munkaadó / vállalkozás tulajdonában:

Gépjármű típusa: Kora: év

Gépjármű becsült értéke: Ft

1. Számlavezető bank neve:

2. Számlavezető bank neve:

3. Számlavezető bank neve:

Típusa:
6

Hitelintézet neve:

Fennálló tartozás összege: HUF/CHF/EUR/JPY
7

HUF/CHF/EUR/JPY
7

HUF/CHF/EUR/JPY
7

Havi törlesztőrészlet összege: HUF/CHF/EUR/JPY
7

HUF/CHF/EUR/JPY
7

HUF/CHF/EUR/JPY
7

Hitel lejárata:

igen nem igen nem igen nem

HUF HUF HUF

igen nem igen nem igen nem

igen nem igen nem igen nem

HUF/CHF/EUR/JPY
7

HUF/CHF/EUR/JPY
7

HUF/CHF/EUR/JPY
7

A hitelben szereplő Adós/Adóstársak száma összesen: fő fő fő

akik közül jelen kölcsönkérelemben Adós/Adóstársként szerepel: fő fő fő

Jelen kölcsönből kiváltásra kerül? igen nem igen nem igen nem

Családi név: Utónév:

E-mail címe 1: @ Mobiltelefon szám: 

Lakcíme: ország irsz. település

utca házszám lépcsőház em. ajtó

2
 Külföldi cím esetén kérjük az országot is megadni.

3 
Egy nyelvből csak egy vizsga, a legmagasabb fokozatú írható be.

4  
Vásárlási hitelkérelem esetén a hitelcél megvalósulását követő együttköltözők létszámát szükséges megadni.

5
 Az a befizetés vehető figyelembe, amelyet a kérelem benyújtását legalább hat hónappal megelőzően kötött szerződés alapján fizet a kölcsönigénylő.

6
 Pl. személyi hitel, lakáshitel, jelzálogkölcsön, folyószámlahitel, hitelkártya,visszatérítendő megelőlegező kölcsön, egyéb

7
 A megfelelőt húzza alá.

8  
Pl.MFB energiahatékonysági hitel

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen adatlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

, 

ügyletszereplő aláírása

1
 Rezidens: Azok a természetes személyek, akik egy évnél hosszabb ideig Magyarországon tartózkodnak, kivéve a Magyarországon működő külföldi diplomáciai testületek külföldi tagjait és családtagjaikat, 

de ideértve a külföldön működő magyar diplomáciai testületek magyar alkalmazottait és családtagjaikat.  A jogi személyiséggel bíró, illetve azzal nem rendelkező Magyarországon bejegyzett társas és egyéni 

vállalkozások, társadalmi testületek, non profit intézmények és kormányzati szervek. Magyar rezidensnek minősülnek a Magyarországon bejegyzett vámszabadterületi és a bármilyen devizakülföldi 

jogosítvánnyal rendelkező vállalkozások is.

Lakás-előtakarékossági (LTP)-, vagy 

életbiztosítási szerződéssel kombinált a hitel?

Korlátozott időtartamra akciós vagy halasztott 

tőketörlesztésű a hitel, amely jelenleg is tart?

Havi törlesztőrészlet az akció lejárta 

után/tőketörlesztés megkezdésekor:

LTP/életbiztosítás havi összege (a havi 

törlesztőrészleten túl):

Visszatérítendő hazai vagy uniós 

költségvetési forrású támogatás?
8

Hitel 1. Hitel 2. Hitel 3.

KÖLCSÖNIGÉNYLŐK /  ÜGYLETSZEREPLŐK ADATAI

Amennyiben nem Ön az Adós: egy háztartásban él majd a hitelcél 

megvalósulását követően az Adóssal?

Bankkapcsolatok:

Kelt:

Külföldi hiteligénylő esetén magyar állampolgárságú kézbesítési megbízott

Megtakarítások

Fennálló kölcsön / hitelkeret

GRÁNIT Bank tölti ki!

Gépjármű

Háztartási adatok
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