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KÉRELEM ÜZEMBENTARTÓI BEJEGYZÉSÉRE 

 
 
 
………………………………. (név) ………………………………… (cím) kérem az Erste Bank Hungary Zrt. 
(továbbiakban Bank) Ügyfélszolgálatát, hogy a ………………………. számú szerződésemre (rendszám: 
……………….) szíveskedjenek hozzájárulni: 
 

- A szerződésben szereplő Adóstárs/Készfizető Kezes üzembentartóként való bejegyzésére: 
…………………………………….. (név) …………………………………… (cím), illetve 
 

- Az alábbi személy üzembentartóként való bejegyzésére: 
 
Név: ……………………………………… Születési név: ………………………………………. 
Állandó lakcím: ……………………………………………………………………………………. 
Levelezési cím: ……………………………………………………………………………………. 
Anyja neve: …………………………….. Születési hely, idő: …………………………………. 
Szig. szám: …………………………….. Telefonszám: ……………………………………….. 
 

Tudomásul veszem, hogy az új üzembentartói bejegyzésnek az üzembentartó Adóstársi vagy 
Készfizető Kezesi minősítése valamint a gépjármű kilométer számláló műszere által jelzett aktuális 
érték (km óra állás) megadása szükséges, és az ehhez szükséges dokumentum másolatokat a 
kérelemmel együtt továbbítom az Erste Bank Hungary Zrt. Ügyfélszolgálatának. Ezek: 

 
Kitöltött aláírt (tanúztatott): 
 

- Kérelem üzembentartó bejegyzésére 
- Kezesi adatlap magánszemélyek és egyéni vállalkozók részére 
- Kockázatfeltáró nyilatkozat külföldi devizában történő finanszírozás általános kockázatáról 
- Ügyfél tájékoztató nyilatkozat  
- Nyilatkozat reklámközlésről 
- Nyilatkozat a kilométer számláló műszer aktuális állásáról (pénzügyi lízing szerződés 

esetén) 
 

- Érvényes személyazonosító okirat másolata (a személyi igazolvány aláírást, személyi adatokat, 
állandó- és ideiglenes lakcímet, érvényességet, valamint fényképet tartalmazó oldalainak 
másolata, vagy a személyazonosító igazolvány/útlevél/ új típusú vezetői engedély és a 
lakcímkártya azon oldalának másolata, amelyen a lakcím szerepel, vagy az útlevél aláírást, 
személyi adatokat, érvényességet, valamint fényképet tartalmazó oldalának és a lakcímkártya 
azon oldalának másolata, amelyen a lakcím szerepel), 

- Magánszemély esetén: munkáltató által kiállított jövedelemigazolás és az utolsó 2 havi 
bankszámlakivonat bérátutalással. Amennyiben lakossági folyószámlával nem rendelkezik vagy 
nem lakossági folyószámlára kapja jövedelmét, abban az eseten a NAV által kiállított 
adóhatósági jövedelemigazolás, 

- Egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói igazolvány vagy nyilvántartási számot igazoló 
dokumentum (másolat), előző évi SZJA bevallás és NAV által kiállított jövedelemigazolás, 

- Nyugdíjas esetén: nyugdíjszelvény vagy nyugdíj-részletező és utolsó 2 havi 
bankszámlakivonat. Nem nyugdíjas korú nyugdíjas esetén a fentieken túl Nyugdíjas Igazolvány, 

- Bejegyezni kívánt személlyel való rokoni kapcsolat igazolása (dokumentumokkal alátámasztva, 
vagy nyilatkozat a rokoni kapcsolatról, két tanúval aláíratva) 
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 Pozitív elbírálást követően a Készfizető kezességvállalási szerződést és a Kockázatfeltáró nyilatkozatot 
a fogyasztó által nyújtott kezességhez a Személyes ügyfélszolgálatunkon vagy Bankfiókjainkban van 
lehetősége aláírni. 
 
A szerződéskötéshez minden, a finanszírozási kérelemhez csatolt dokumentum eredeti példányát 
kérjük beküldeni, amennyiben a kérelemmel egy időben azok csak másolatban kerültek benyújtásra.  
 

A Lízingbevevő/Adós jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszi, hogy a Bank köteles késedelem 
nélkül tájékoztatni a kezest a Lízingbevevő/Adós teljesítésének elmaradásáról, a 
biztosított(finanszírozási szerződében meghatározott) kötelezettség teljesítési határidejének 
változásáról és a Lízingbevevő/Adós helyzetében beálló minden olyan változásról, amely a kezes 
kötelezettel szembeni megtérítési igényét hátrányosan befolyásolhatja azzal, hogy e tájékoztatásnak ki 
kell terjednie a biztosított kötelezettségnek a tájékoztatás időpontjában fennálló mértékére továbbá arra, 
ha a kezességgel biztosított kötelezettség mértéke a kezesség elvállalásakor számított vagy az utolsó 
tájékoztatáskor fennálló mértékéhez képest 20 %-kal nőtt. A Lízingbevevő/Adós hozzájárul ahhoz, hogy 
a Bank e tájékoztatási kötelezettségének eleget tegyen és megerősíti, hogy az nem jelenti a banktitok 
sérelmét.  

 
Üzembentartó büntetőjogi felelősségének tudatában kijelenti, hogy büntetlen előéletű, és a Bank 
Általános Szerződési Feltételeit megismerte. Egyben felhatalmazza a Bankot, hogy az általa közölt 
adatokat, benyújtott és bemutatott okmányokat, arcképét és aláírását a BM Központi Adatfeldolgozó, 
Nyilvántartó és Választási Hivatal nyilvántartásában és egyéb helyen ellenőrizze. 
A Bank a jelen kérelemben, illetve a szerződéses jogviszony fennállása alatt az Lízingbevevő/Adós/Új 
üzembentartó szerződés megkötésével, teljesítésével kapcsolatosan megadott vagy más módon a 
Bank tudomására hozott személyes adatait a mindenkor hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályi 
előírásokkal, valamint a Bank Üzletszabályzatában és Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakkal 
összhangban kezeli, és gondoskodik a személyes adatoknak védelméről és biztonságáról. A személyes 
adatok kezelésével kapcsolatos részletes szabályokat, ideértve különösen az adatok felhasználásának 
céljait és módjait, az adatkezelés időtartamát, valamint a Lízingbevevő/Adós/Új üzembentartó jogaira és 
a jogorvoslati lehetőségeire vonatkozó előírásokat a Bank Üzletszabályzata és Adatkezelési 
Tájékoztatója tartalmazza. 
 
 
Kelt: ………………. év ………………………. hó …….. nap 
 
 
 
………………………………..         ………………………………………. 

Lízingbevevő/Adós                                                         Új üzembentartó 

 

 
Előttünk, mint tanúk előtt:   

 
 

  

1. tanú aláírása  2. tanú aláírása 
 
 

  

Teljes hivatalos családi és utó-/házassági neve  Teljes hivatalos családi és utó-/házassági neve 
 
 

  

Bejelentett állandó lakcíme  Bejelentett állandó lakcíme 
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