
1051 Budapest, Nádor utca 26. IV. emelet Telefon: +36 1 44 33 888

E-mail: info@ablizing.hu

Honlap: www.ablizing.hu

Igénylő neve:

Lízingtárgy:

Projekt:

A finanszírozás formája:

Szerződés devizaneme:

Ingatlan vételára: forint

Igényelt finanszírozás: forint

Maradványérték*:

Futamidő: hónap(max 240hó)

* 20 éves maximum 10%, 15 éves maximum 20%, 10 éves maximum 30% 

Ügyletkód:

Benyújtás/befogadás dátuma:

Ügyintéző

Ügyintéző tölti ki

LÍZINGKÉRELEM MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

használt lakás használt ház

5% 10% 15% 20%

HUF alapú

nincs Más bank:

nyíltvégű pnézügyi lízing zártvégű pénzügyi lízing

30%
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Családi név: Családi név:

Utónév: Utónév:

Születési családi és 

utónév:

Születési családi és 

utónév:

Anyja születési neve: Anyja születési neve:

Születési hely, 

dátum: Születési hely, dátum:

Személyi ig. szám: Személyi ig. szám:
Személyi azonosító 

(személyi szám):

Személyi azonosító 

(személyi szám):

Adószám: Adószám:

Állampolgárság: Állampolgárság:

Vállalkozói 

igazolvány szám:

Vállalkozói igazolvány 

szám:

Neme: Neme:

Állandó lakcím: Állandó lakcím:

Lakcímbejelentés 

időpontja:

Lakcímbejelentés 

időpontja:

Fenti címen a 

Lízingbevevő:

Fenti címen a 

Lízingbevevő:

Értesítési cím: Értesítési cím:

E-mail cím: E-mail cím:

Telefonszám: Telefonszám:

           Állandó lakhely vezetékes telefonszáma:            Állandó lakhely vezetékes telefonszáma:

           Ideiglenes lakcím vezetékes telefonszáma:            Ideiglenes lakcím vezetékes telefonszáma:

           Előfizetéses mobil telefonszáma:            Előfizetéses mobil telefonszáma:

           Kártyás mobil telefonszáma:            Kártyás mobil telefonszáma:

Foglalkozás: Foglalkozás:

Munkahely neve:
Munkahely neve:

Munkahely címe:
Munkahely címe:

Munkahely 

telefonszáma/ 

Kapcsolattartó:

Munkahely 

telefonszáma/ 

Kapcsolattartó:

Beosztása: Beosztása:

Mióta dolgozik 

jelenlegi 

munkahelyén:

Mióta dolgozik 

jelenlegi 

munkahelyén:

Előző munkaviszony 

kezdete, vége:

Előző munkaviszony 

kezdete, vége:

Foglalkozási viszony: Foglalkozási viszony:

A Lízingbevevő összevontan adózó jövedelme saját vagy közvetlen hozzátartozójának vállalkozásából származik:

A Társlízingbevevő összevontan adózó jövedelme saját vagy közvetlen hozzátartozójának vállalkozásából származik:

2. Társlízingigénylő- Társlízingbevevő1. Lízingigénylő- Lízingbevevő

1.2 Munkahelyi Adatok 2.2 Munkahelyi Adatok

férfi nő

tulajdonos

családtag

társtulajdonos

egyébb

férfi nő

tulajdonos

családtag

társtulajdonos

albérlő egyébb

alkalmazott egyéni vállalkozó

alkalmazott és egyéni vállalkozó nyugdíjas

albérlő

nyugdíjas és alkalmazott nyugdíjas és egyéni vállalkozó

Bt., Kft. tagja

alkalmazott egyéni vállalkozó

alkalmazott és egyéni vállalkozó nyugdíjas

nyugdíjas és alkalmazott nyugdíjas és egyéni vállalkozó

Bt., Kft. tagja

igen nem

igen nem
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Fő bankszámla vezető bank neve: Fő bankszámla vezető bank neve:

mióta: mióta:

Számlaszám (HUF) Számlaszám (HUF)

Számlaszám (EUR) Számlaszám (EUR)

II bankszámla vezető bank neve: II bankszámla vezető bank neve:

mióta: mióta:

Számlaszám (HUF) Számlaszám (HUF)

Számlaszám (EUR) Számlaszám (EUR)

Családi állapota: Családi állapota:

Iskolai végzettség: Iskolai végzettség:

Lakóhely típusa: Lakóhely típusa:

Közös háztartásban élők száma: fő Közös háztartásban élők száma: fő

Finanszírozó neve: Finanszírozó neve:

Szerep: Szerep:

Jellege: Jellege:

Finanszírozó neve: Finanszírozó neve:

Szerep: Szerep:

Jellege: Jellege:

Finanszírozó neve: Finanszírozó neve:

Szerep: Szerep:

Jellege: Jellege:

1.3 Bankkapcsolatok 2.3 Bankkapcsolatok

1.5 Fennálló Hiteltartozások 2.5 Fennálló Hiteltartozások

1.4 Egyébb Adatok 2.4 Egyébb Adatok

egyedülálló

elvált

élettársi kapcsolat

özvegyházas

egyedülálló

elvált

élettársi kapcsolat

özvegyházas

8 általános alatt általános iskola

szakmunkásképző, szakiskola szakközépiskolai érettségi

gimnázium technikum főiskola egyetem

özvegyházas

8 általános alatt általános iskola

szakmunkásképző, szakiskola szakközépiskolai érettségi

gimnázium technikum főiskola egyetem

panellakás különálló ház ikerház

sorház társasházi lakás (nem panel) egyébb

panellakás különálló ház ikerház

sorház társasházi lakás (nem panel) egyébb

Adós Adóstárs Kezes

Személyi kölcsön Folyószámlahitel Áruhitel

Jelzáloghitel Önkormányzati kölcsön Munkáltatói hitel

Gépjármű finanszirozás Egyébb

Adós Adóstárs Kezes

Személyi kölcsön Folyószámlahitel Áruhitel

Jelzáloghitel Önkormányzati kölcsön Munkáltatói hitel

Gépjármű finanszirozás Egyébb

Adós Adóstárs Kezes

Személyi kölcsön Folyószámlahitel Áruhitel

Jelzáloghitel Önkormányzati kölcsön Munkáltatói hitel

Gépjármű finanszirozás Egyébb

Adós Adóstárs Kezes

Személyi kölcsön Folyószámlahitel Áruhitel

Jelzáloghitel Önkormányzati kölcsön Munkáltatói hitel

Gépjármű finanszirozás Egyébb

Adós Adóstárs Kezes

Személyi kölcsön Folyószámlahitel Áruhitel

Jelzáloghitel Önkormányzati kölcsön Munkáltatói hitel

Gépjármű finanszirozás Egyébb

Adós Adóstárs Kezes

Személyi kölcsön Folyószámlahitel Áruhitel

Jelzáloghitel Önkormányzati kölcsön Munkáltatói hitel

Gépjármű finanszirozás Egyébb
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Lízingtárgy (ingatlan) címe:

(település, irányítószám, kerület, út/utca/tér/sugárút, házszám, emelet ajtó)

Az ingatlan (tervezett, jövőbeni) helyrajzi száma

(település, kerület is)

Ingatlan jellege:

Lakóház/lakás hasznos területe: m2,               szobák száma:

Az ingatlanra vagyonbiztosítás:

Ingatlan tehermentes:

Ingatlanra bérleti jogviszony fennáll-e:

Az ingatlan vételára: Ft

Az ingatlanra előszerződés 

Vételár-önerő 

(előleg,foglaló) 

összege:

Ft, ebből az eladónak 

már átadva:

Az ingatlan leendő tulajdonosai (csak zártvégű pénzügyi lízing esetén):

1. Név: Tulajdoni hányad:

Személyi szám: Telefonszám:

2. Név: Tulajdoni hányad:

Személyi szám: Telefonszám:

3. Név: Tulajdoni hányad:

Személyi szám: Telefonszám:

Lízingtárgy (ingatlan) címe:

(település, irányítószám, kerület, út/utca/tér/sugárút, házszám, emelet ajtó)

Az ingatlan (tervezett, jövőbeni) helyrajzi száma

(település, kerület is)

Ingatlan jellege:

Lakóház/lakás hasznos területe: m2,               szobák száma:

Az ingatlanra vagyonbiztosítás:

Ingatlan tehermentes:

Ingatlanra bérleti jogviszony fennáll-e:

Az ingatlan becsült 

értéke:

Az ingatlan tulajdonosai:

1. Név: Tulajdoni hányad:

Személyi szám: Telefonszám:

2. Név: Tulajdoni hányad:

Személyi szám: Telefonszám:

3. Név: Tulajdoni hányad:

Személyi szám: Telefonszám:

félszobák száma:

3.1 Kiegészítő Ingatlanfedezet

félszobák száma:

3. A Lízingtárgy (Az Ingatlan)

családi ház társasházi lakás sorházi lakás ikerház osztatlan közös tul. Lakás/ház garázs tároló

nincs van, a Biztossító társaság neve:

Igen nem, a terhelés jellege:

igen nem

van nincs

családi ház társasházi lakás sorházi lakás ikerház

nincs van, a Biztossító társaság neve:

Igen nem, a terhelés jellege:

igen nem
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LÍZINGKÉRELEMHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB NYILATKOZATOK

Alulírott

Lízingbevevő a lízingkérelmemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatokat teszem, felhatalmazásokat adom:

·                    Kifejezetten tudomásul veszem, hogy bármely információ, okirat, stb. beszerzése, amely a lízingkérelem elbírálásához szükséges, nem jelenti számomra a kedvező 

döntésre való utalást és mindaddig, amíg a lízingkérelmem jóváhagyásáról szóló írásos, pozitív döntést kézhez nem kapom, a lízingbeadónak nincs szerződéskötési 

kötelezettsége;

·                    Lízingbevevőként tudomásul veszem továbbá, hogy a lízingbeadó a lízingszerződést a jelen lízingkérelem pozitív elbírálása esetén is csak az Általános Szerződési 

Feltételekben meghatározott feltételek maradéktalan teljesülése és az ott megjelölt rendelkezések alapján köteles megkötni;

·                    Jelen lízingkérelem aláírásával tudomásul veszem, hogy a lízingszerződés aláírásának a feltétele, hogy a lízingtárgy fekvése szerint illetékes Önkormányzattól 

általam beszerzésre kerüljön és átadjam mindazokat a nyomtatványokat, melyek az ingatlant terhelő helyi adók bevallásához szükségesek;

·                    Tudomással bírok arról, hogy a lízingkérelem elutasítása esetén a lízingbeadó írásbeli értesítést küld a lízingbevevő, társlízingbevevő részére. Lízingbevevő 

tudomással bír arról, hogy lízingbeadó a lízingbírálat alapján hozott döntését nem indokolja és a bírálat szempontjait, illetve a lízingbevevő döntését lízíngbevevő, illetőleg a 

társlízingbevevő nem kifogásolhatja;

·                    Felhatalmazom az Arthur Bergmann Lízing Zrt-t, hogy a személyazonosságom igazolásául bemutatott személyi okmányaimról és az általam benyújtott 

bizonylatokról fénymásolatot készítsen, és azt megőrizze, azokat a jogszabályban előírt határidőig megőrizze, továbbá az eredeti számlákat a pénzügyi vállalkozás jelzésével 

ellássa. Hozzájárulok, hogy a jelen lízingigénylésben az általam közölt adatokat a saját termékek bevezetésével és értékesítésével kapcsolatban a továbbiakban kezelje, 

nyilvántartsa és felhasználja. Hozzájárulok ahhoz is, hogy a fent megadott elérhetőségeimen (ideértve az e-mail-címemet is) lízingkérelmem ügyében, a lízingügylet során az 

Arthur Bergmann Zrt. velem a lízingügylethez kapcsolódó általános és konkrét, akár banktitoknak minősülő kérdésekről kommunikáljon. Tudomásul veszem azt, hogy az 

Arthur Bergmann Zrt. kizárja mindennemű felelősségét a fenti e-mail címemről, esetlegesen illetéktelen megkeresésekre kiadott információk ügyében. Tudomásul veszem azt 

is, hogy amennyiben a fentiekhez képest eltérő e-mail címről érkezne megkeresés az Arthur Bergmann Zrt. felé, úgy az Arthur Bergmann Zrt. kettő tetszőleges személyes 

adatom alapján azonosítja az e-mail küldőjét, s sikeres azonosítást követően ad ki információt;

·                    Kijelentem továbbá, hogy a lízingkérelmemben megjelölt lízingcélhoz más bankhoz, hitelintézethez, pénzügyi vállalkozáshoz finanszírozási kérelmet nem 

nyújtottam be, folyamatban lévő finanszírozási kérelmem elbírálás alatt nincs;

·                    Jelen lízingkérelem aláírásával kijelentem és elismerem, hogy az igényelt lízingtermékre vonatkozó teljes körű tájékoztatást megkaptam, így a lízingkérelem 

elbírálásához, a szerződéskötéshez, továbbá a lízingügylethez kapcsolódó, az igénylés időpontjában hatályos feltételekről, díjakról, költségekről, így különösen a lízingbírálati 

díjról, értékbecslési díjról, folyósítási jutalékról, szerződéskötési díjról, a szerződésmódosítási díjról, az előtörlesztési díjról, a lízingdíjról, az óvadékról, illetve azok tartalmáról 

és mértékéről, a biztosítékokról, a szerződések és nyilatkozatok közjegyzői okiratba foglalásának várható díjáról és költségéről, a teljes hiteldíj mutatóról, az ÁFA és illeték 

fizetési kötelezettségemről, mind a nyílt-, mind pedig a zártvégű pénzügyi lízing konstrukció vonatkozásában tájékoztatást kaptam úgy szóban, mint a kifüggesztett 

Hirdetmény és az általam megismert Üzletszabályzat, valamint az Általános Szerződési Feltételei útján. Kijelentem, hogy a kapott tájékoztatást megértettem és az abban 

foglaltakat tudomásul vettem;

·                    A jelen kérelem aláírásával felhatalmazom az Arthur Bergmann Lízing Zrt-t, hogy helyettem és nevemben a lízing tárgyát képező ingatlan értékbecslésével az 

általa elfogadott ingatlanszakértők bármelyikét megbízza, az értékbecslés elkészítésére felkérje, amelynek költségei megfizetésére ezennel kötelezettséget vállalok;

·                    Felhatalmazom továbbá az Arthur Bergmann Lízing Zrt-t, hogy

-       a velem üzleti vagy szerződéses kapcsolatban álló illetékes hatóságoktól, természetes vagy jogi személyektől - hitelintézettől, gazdálkodó szervezettől bankszámlámra, 

gazdálkodásomra és vagyoni helyzetemre vonatkozó – bármely információt beszerezzen, egyúttal az illetékes hatóságokat, természetes és jogi személyeket a titoktartási 

kötelezettség alól a lízingbeadóval szemben feloldom,

-       a lízingigényléshez benyújtott adóigazolás tartalmának valódiságát ellenőrizze a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, továbbá felmentem a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt a 

titoktartási kötelezettség alól,

-       az ingatlan eladó/beruházó részére a lízingkérelem pozitív elbírálása esetén kötendő lízingszerződésben meghatározott finanszírozási összegről, valamint valamennyi, az 

eladó által elvárt, illetve kért egyéb szerződéses feltételről információkat szolgáltasson, beleértve a banktitoknak számító adatokat is,

-       a nevemben, helyettem és részemre megbízott ingatlanforgalmi szakértő részére kiadja a lízingügylettel, illetve a lízingkérelemmel összefüggésben rendelkezésre álló 

információkat, banktitkot, amelyek a leendő ingatlan lízingtárgy értékbecslésének az elkészítéséhez, a megbízás teljesítéséhez szükségesek; 

Lízingbevevő TársLízingbevevő

4. Egyebek

·                    Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a kérelmemben és azok mellékletében megjelölt adatok a valóságnak 

megfelelnek, az általam benyújtott igazolásokon feltüntetett jövedelemmel a kérelmem benyújtásának időpontjában rendelkezem;

·                    Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a magam és a tulajdonomban/résztulajdonomban lévő vállalkozás(ok)nak a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal felé lejárt kötelezettségem nincsen, velem, illetőleg a fent említett vállalkozás(ok) ellen büntető eljárás, illetőleg végrehajtási eljárás nem folyik;

·                    Tudomással bírok azon tényről, hogy az Arthur Bergmann Lízing Zrt. a pénzügyi szolgáltatást a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete EN-I/M- 506/2009. számú 

határozata alapján jogosult nyújtani. Nyilatkozom, hogy a jelen kérelmemmel érintett lízingügylethez tartozó valamennyi Arthur Bergmann Lízing Zrt-t jogosító nyilatkozatom, 

felhatalmazásom, engedélyem korlátozás nélkül kiterjed az általa meghatalmazott személyre. Hozzájárulok továbbá, hogy az Arthur Bergmann Lízing Zrt. az azonosításra 

szolgáló adataim ellenőrzését, valamint a tényleges tulajdonosról szóló nyilatkozatomat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló 2017. évi LIII. törvény előírásainak megfelelően a szerződéskötéskor elvégezze, az előírt adatokat a szerződésben való feltüntetéssel rögzítse, azokat kezelje.
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Családi név Utónév Születési családi és utónév Anyja születési neve Szig. szám: Születési Hely, Idő

Együttköltöző1:

Együttköltöző2:

Együttköltöző3:

Együttköltöző4:

Kérelmem elutasítása esetén a benyújtott dokumentumok visszaküldését az alábbi címre kérem:

Budapest

Előttünk, mint tanúk előtt:

1./ Név: 2./ Név: 

     Lakcím:      Lakcím:

     Aláírás:      Aláírás:

Családi név: Családi név:

Utónév: Utónév:

Születési családi és 

utónév:

Születési családi és 

utónév:

Anyja születési neve: Anyja születési neve:

Születési hely, 

dátum: Születési hely, dátum:

Személyi ig. szám: Személyi ig. szám:

Személyi azonosító 

(személyi szám):

Személyi azonosító 

(személyi szám):

Adószám: Adószám:

Állampolgárság: Állampolgárság:

Vállalkozói 

igazolvány szám:

Vállalkozói igazolvány 

szám:

Neme: Neme:

Állandó lakcím: Állandó lakcím:

Lakcímbejelentés 

időpontja:

Lakcímbejelentés 

időpontja:

Fenti címen a 

Zákogkötelezett/ 

Készfizető kezes:

Fenti címen a 

Zákogkötelezett/ 

Készfizető kezes:

Értesítési cím: Értesítési cím:

E-mail cím: E-mail cím:

Telefonszám: Telefonszám:

           Állandó lakhely vezetékes telefonszáma:            Állandó lakhely vezetékes telefonszáma:

           Ideiglenes lakcím vezetékes telefonszáma:            Ideiglenes lakcím vezetékes telefonszáma:

           Előfizetéses mobil telefonszáma:            Előfizetéses mobil telefonszáma:

           Kártyás mobil telefonszáma:            Kártyás mobil telefonszáma:

·                    Lízingbevevőként nyilatkozom arról, hogy a lízingügylet kapcsán, a lízing tárgyát képező ingatlanba velem az alábbiakban megnevezett hozzátartozók kívánnak 

beköltözni:

Lízingbevevő TársLízingbevevő

5. Kiegészítő adatlap eltérő zálogkötelezettek vagy készfizető kezes esetére

5.1 Zálogkötelezett/ Készfizető kezes - Személyi Adatok 5.2 Zálogkötelezett/ Készfizető kezes - Személyi Adatok

férfi nő

tulajdonos társtulajdonos

egyébb

férfi nő

tulajdonos

családtag

társtulajdonos

albérlő egyébbalbérlőcsaládtag
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Befogadva

Befogadva

Munkáltatói igazolás 

Lakossági folyószámla kivonat (minimum 3 hónap)   

 Adóhatóság által kiállított jövedelemigazolás (készpénzes kifizetés esetén) 

Vállalkozás nemleges NAV köztartozás igazolása 

Utolsó évi SZJA bevallás

Lakossági folyószámla kivonat (minimum 3 hónap)    

Adóhatóság által kiállított jövedelemigazolás   

Vállalkozói nemleges NAV köztartozás igazolása 

Vállalkozói igazolvány (egyéni vállalkozó esetén) vagy Határozat

Nyugdíjas, rokkantnyugdíjas

Gyed, Gyes (csak Társlízingbevevő esetén elfogadható, Lízingbevevő esetén nem)

Ingatlan bérbeadásból származó jövedelem esetén

Ingatlanbérleti szerződés

Előző évi SZJA adóbevallás

Adóhatóság által kiállított jövedelemigazolás 

Lakossági folyószámla kivonat (minimum 3 hónap)

Amennyiben a Lízingigénylő egynél több kategóriába esik, akkor minden - a megfelelő kategóriához előírt- 

dokumentumot be kell nyújtania

Nugdíj részletező

Megbízási szerződés, és minimum utolsó 3 havi vállalkozói számlakivonat,

negyedéves jóváírás esetén 6 havi számlakivonat, melyen a jóváírások a "Megbízási

szerződés" tartalmának megfelelnek

Egyéni vállalkozó, szabadfoglalkozású    

Nyugdíjas igazolványa 

Nyugdíjszelvény vagy minimum utolsó 3 havi bankszámlakivonat

Munkáltatói igazolás      

Postai igazolószelvényvagy minimum utolsó 3 havi bankszámlakivonat 

Dokumentum

Alkalmazott (közalkalmazott, köztsiztviselő,állami cég alkalmazottja,egyéb 

Munkáltatói igazolás                    

 Lakossági folyószámla kivonat (minimum 3 hónap)                                     

 Adóhatóság által kiállított jövedelemigazolás (készpénzes kifizetés esetén)

Bt., Kft. tulajdonosai és közvetlen hozzátartozói  

Megbízási szerződés, és minimum utolsó 3 havi vállalkozói számlakivonat,

negyedéves jóváírás esetén 6 havi számlakivonat, melyen a jóváírások a "Megbízási

szerződés" tartalmának megfelelnek

Kifizetői nyilatkozat (készpénz kifizetés esetén  minimum 3 db)

2. A jövedelem igazolásának dokumentumai

1. Ügyfél Dokumentumai

Dokumentum

Lízingkérelem

Személyazonosító okirat (érvényes személyi igazolvány vagy kártya alapú személyi

azonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány) (Ideiglenes személyi

igazolvány érvényes útlevél vagy plasztikkártya alapú vezetői engedély felmutatása

mellett fogadható el a személyazonosság igazolásául. A szerződéskötésig azonban be

kell mutatni az állandó érvényességű személyi igazolványt) 

Adóazonosító jelet tartalmazó kártya

Meghatalmazás (Lízingbevevő, Társlízingbevevő, Zálogkötelezett akadályoztatása

esetén)
Közvetítői meghatalmazás (Közvetítőn keresztül igényelt ügyletek esetén)
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Külföldről származó jövedelem esetén   

Munkáltatói igazolás (OFFI fordítással)

Munkavállalási engedély (OFFI fordítással)

Tartózkodási engedély (OFFI fordítással)

Munkszerződés (OFFI fordítással)           

Külföldi adóhatóság által kiállított jövedelemigazolás (OFFI fordítással) 

Lakossági folyószámla kivonat (minimum 3 hónap)

Befogadva

Befogadva

Befogadva

Befogadva

Arthur Bergmann Lízing Zrt. Fenntartja a jogot, hogy ha az ügylet megkívánja, további dokumentumokat kérhet be.

Amennyiben a Lízingigénylő egynél több kategóriába esik, akkor minden - a megfelelő kategóriához előírt- dokumentumot be 

kell nyújtania

Szerződés kötéshez (30 napnál nem régebbi cégkivonat és NAV "nullás"

6. Egyéb Dokumentumok

Dokumentum

Az Ingatlan műszaki leírása

Társasház alapító okirat (társasház esetén)

Használati megosztás+ Vázrajz+Elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat                                                                                             

Energetikai tanúsítvány

5. Eladó Dokumentumai

Dokumentum

Szándéknyilatkozat ingatlan eladásáról

Aláírási címpéldány

Cégkivonat

Társasház alapító okirat (társasház esetén)

Használati megosztás+ Vázrajz+Elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat                                                                                             

Energetikai tanúsítvány

3. A Lízingcél (Ingatlan) dokumentumai

4. Kiegészítő fedezet dokumentumai

Dokumentum

30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat a lízing tárgyát képező ingatlanról                                                                            

30 napnál nem régebbi helyszínrajz vagy térképmásolat

Az Ingatlan (kézzel is elkészíthető) alaprajza

Ügyvédi kézbesítési megbízotti meghatalmazás (Lízingbevevő és a Kézbesítési

megbízott által tanúk előtt tett nyilatkozat)

Dokumentum

30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat a lízing tárgyát képező ingatlanról                                                                            

30 napnál nem régebbi helyszínrajz vagy térképmásolat

Az Ingatlan (kézzel is elkészíthető) alaprajza

Az Ingatlan műszaki leírása

8/8

mailto:info@ablizing.hu

