
 
T E R M É S Z E T E S   S Z E M É L Y   N Y I L A T K O Z A T A 

 
 
Az igényl� 
1.) Saját tulajdonú ingatlannal/ingatlanokkal rendelkezik igen nem 

   Ingatlan címe hrsz. értéke (MFt)  jelzálog teher/bank tulajdoni hányad (%) lakott 
1.....................................................................................................................................................  igen nem 
2.....................................................................................................................................................  igen nem 
3. ...................................................................................................................................................  igen nem 

100%-tól eltér� tulajdoni hányad esetén az ingatlan(ok) további tulajdonosai, tulajdoni hányaduk: 
1...................................................................................................................................................................  
2...................................................................................................................................................................  
3...................................................................................................................................................................  

 
2.) Saját tulajdonú gépkocsival rendelkezik igen nem 

ennek típusa: ....................................................................................................... 
a gépkocsi 4 évnél régebbi igen nem 

értéke meghaladja az 5 M Ft-ot  igen 
2 - 5 M Ft között van igen 
2 M Ft alatt van igen 

 
3.) Egyéb, 500 e Ft-nál nagyobb érték� vagyontárgyakkal rendelkezik igen nem 
 
4.) Megtakarítással rendelkezik (értékpapír +betét) igen nem 

Ha igen értéke: 300 ezer – 1 M Ft között igen 
 1 - 5 M Ft között igen 
 5 M Ft felett igen 
 
5.) Más pénzintézetnél rendelkezik -e számlával igen nem 

ha igen annak számlaszáma: .................................................................... 
 
6.) Áll-e fenn kezességvállalása mások tartozásaiért igen nem 
 
7.) Van-e a Kinizsi Banknál hitele igen nem 

ennek törlesztése (adóstárssal) nettó jövedelme 30%-a alatt felett 
 
8.) Van-e más banknál hitele van  nincs 

ennek törlesztése (adóstárssal) nettó jövedelme 30%-a alatt felett 
 
9.) Kinizsi Banknál rendelkezik-e értékpapírszámlával  igen nem 
 
10.) Kinizsi Banknál rendelkezik-e NYESZ számlával  igen nem 
 
11.) Van-e APEH, TB, helyi adóhatóság, egyéb hatósági tartozása van nincs 
 
12.) Munkaviszonyban áll-e igen nem 

Nyugdíjas igen nem 
Mióta áll munkaviszonyban jelenlegi munkáltatójánál (év) ...................... 
Vezet� beosztásban dolgozik? igen nem 
Van-e egyéb igazolt jövedelme van  nincs 

 
13.) Havi nettó jövedelme 

50 – 100 ezer Ft között igen 
100 – 150 ezer Ft között igen 
150 – 200 ezer Ft között igen 
200 ezer Ft felett igen 

 
14.) Legmagasabb iskolai végzettsége (alapfok, középfok, fels�fok) ...................... 



 
15.) Mobiltelefonnal rendelkezik igen nem 

ez céges tulajdonban van igen nem 
 
16.) Van otthon a családnak internetes hozzáférése igen nem 
 
17.) Életbiztosítása van igen nem 

ennek típusa: .................................................................................... 
ennek összege: ................................................................................. 
díja/hó: ............................................................................................. 

 
18.) Évente hány alkalommal utazik üdülési céllal 

Belföldre/külföldre: .../............ 
 
19.) Családi állapot 

Van házastársa/élettársa igen nem 
eltartottak száma: ……………….. 

 
20.) A házastárs/élettárs 
Saját tulajdonú ingatlannal rendelkezik igen nem 
 Házastárs havi nettó jövedelme 

50 – 100 ezer Ft között igen 
100 – 150 ezer Ft között igen 
150 – 200 ezer Ft között igen 
200 ezer Ft felett igen 

 
 
 
Büntet�jogi felel�sségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek! 
 
 
Kelt: ...........................................................................  
 
 
 
 

...............................................  
Kölcsönigényl� 


