
ADATLAP külső eladó részére

Kérjük az adatlapot kitölteni vásárláshoz kapcsolódó ügylet esetén, amennyiben a finanszírozott eszköz tulajdonosa és eladója nem gépjármű 
kereskedő (ügynök), vagy gépjármű kereskedő nem vesz részt a finanszírozási kérelem közvetítésében. 

Adásvételi szerződés tárgyát képező eszköz adatok               (A „+” mezők csak használt fin. eszköz esetén kitöltendőek) 

Gyártmány / típus: Eszköz eladási ára (Ft): 
Alvázszám: Motorszám: Rendszám+ : Forg. eng. szám+ : 

Eladó adatai  - Természetes személy / Egyéni vállalkozó EV eladó esetén 

Név: Anyja neve: 
Születési név: Adóazonosító jel: Állampolgárság: 
Születési hely: Születési idő: Személyi ig.:      régi*       új Szem. ig. száma: 
Állandó lakcím: Lakóhelye1: Lakcímkártya száma**: 
Levelezési cím: Bankszámlaszám: 

Egyéni vállalkozó eladó esetén Adószám EV: Működés kezdete EV: 

Eladó adatai - Gazdasági társaság eladó esetén 

Név: Adószám: Cégjegyzék szám:  
Székhely:  Működés kezdete: 
Lev. cím: Bankszámlaszám: 
Cégjegyzésre jogosult neve: Cégjegyzés módja:            önálló               együttes 

Születési hely / Dátum: Anyja neve: 
Lakcím: Szem. ig. szám: 

* Nem kártya alapú személyi igazolvány | ** Amennyiben az eladó nem rendelkezik ilyen dokumentummal, a régi típusú személyi igazolvány másolatának leadása kötelező, az állandó lakcímet tartalmazó oldal másolatával 
együtt! 

1., Tulajdonos / Bérlő / Családtag / Albérlő / Egyéb 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen adatlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
Jelen – a tárgybani kölcsön/lízing ügylet során vissza nem vonható – okirat aláírásával hozzájárulok, hogy a Hitelező/Lízingbeadó 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 ügylet során. 
Amennyiben az 1992. évi LXVI. tv. 2. § (1) bekezdése alapján adatletiltási jogomat érvényesítettem, úgy jelen nyilatkozatommal eseti engedélyt adok a tilalommal érintett adatok kiadásra.
 

Kelt: 

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

A kitöltött adatlapot kinyomtatva, aláírva is szükséges felküldeni a finanszírozási kérelem befogadásához! 
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