
Benyújtandó dokumentumok

 Kérelemhez benyújtandó dokumentumok Átvállaláshoz szükséges dokumentumok
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Kérelmi adatlap aláírva scannelve Írásos Átvállalási kérelem (nyomtatvány letölthető)

Magatartási Kódex Nyilatkozat aláírva scannelve Magatartási Kódex Nyilatkozat aláírva scannelve 

Tájékoztató a túlzott eladósodottságról aláírva scannelve Tájékoztató a túlzott eladósodottságról aláírva scannelve

1 db 30 napnál nem régebbi, az adós lakcímkártyáján v.
személyi ig-ban szereplő címre szóló közüzemi számla
másolatban

1 db 30 napnál nem régebbi, az adós lakcímkártyáján v. személyi ig-
ban szereplő címre szóló közüzemi számla másolatban

Munkáltatói jövedelemigazolás vagy utolsó 2 havi bankszámla
kivonat másolata  v Apeh jövedelem igazolás

Munkáltatói jövedelemigazolás vagy utolsó 2 havi bankszámla kivonat
másolata  v Apeh jövedelem igazolás

Személyi igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány másolat Személyi igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány másolat

Kezes esetén fenti dokumentumok a kezestől is Kezes esetén fenti dokumentumok a kezestől is

Használt autó esetén a fentieken túl:
Forgalmi engedély másolata
Gépjármű szemle jegyzőkönyv másolata

ÚJ autó esetén:
Megrendelő, vagy
adásvételi másolata
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Kérelmi adatlap (nyilatkozatokkal együtt)  aláírva, másolatban Írásos Átvállalási kérelem (nyomtatvány letölthető)

Személyi igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány, vállalkozói
igazolvány másolat

 Személyi igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány, vállalkozói
igazolvány másolat

1 db 30 napnál nem régebbi, az adós lakcímkártyáján v.
személyi ig-ban szereplő címre szóló közüzemi számla
másolatban

1 db 30 napnál nem régebbi, az adós lakcímkártyáján v. személyi ig-
ban szereplő címre szóló közüzemi számla másolatban 

Adóbevallás, Munkáltatói jövedelem v. APEH
jövedelemigazolás utolsó kéthavi bankszámla kivonat másolata 

Adóbevallás, Munkáltatói jövedelem v. APEH jövedelemigazolás v.
utolsó kéthavi bankszámla kivonat másolata

Kezes esetén fenti dokumentumok a kezestől is Kezes esetén fenti dokumentumok a kezestől is

Használt autó esetén a fentieken túl:
Forgalmi engedély másolata
Gépjármű szemle jegyzőkönyv másolata

ÚJ autó esetén:
Megrendelő, vagy
adásvételi másolata
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Kérelmi adatlap másolatban (Cégszerűen aláírva) Írásos Átvállalási kérelem (nyomtatvány letölthető)

Cégvezető személyi igazolvány és lakcímkártya másolat Cégvezető személyi igazolvány és lakcímkártya másolat

Aláírási címpéldány másolata Aláírási címpéldány másolata

Utolsó lezárt év mérleg és eredménykimutatás másolata Utolsó lezárt év mérleg és eredménykimutatás másolata

Tárgyévi friss főkönyvi kivonat másolata Tárgyévi friss főkönyvi kivonat másolata

Kezes esetén a magánszemélyre vonatkozó dokumentumok a
kezestől

Kezes esetén a magánszemélyre vonatkozó dokumentumok a
kezestől

Használt autó esetén a fentieken túl:
Forgalmi engedély másolata
Gépjármű szemle jegyzőkönyv másolata

ÚJ autó esetén:
Megrendelő, vagy
adásvételi másolata
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