Hitelpont Zrt.
1022 Budapest, Alvinci út 16.
tel: +36-(1)-239-86-38
email: info@hitelpont.hu
www.hitelpont.hu
EGYSZERŰSÍTETT KÖLCSÖNKÉRELEM A HITELPONT ZRT.
ÚJ SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI ÉS FORGÓESZKÖZ HITELÉHEZ
EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE
Igénylő vállalkozás neve: .............................................

Közvetítő cég neve: ...............................................................

Igénylő vállalkozás képviselője: ...................................

Közvetítő neve: ......................................................................

Kapcsolattartó telefonszáma: .......................................

Közvetítő telefonszáma: ........................................................

Kapcsolattartó email címe: ...........................................

Közvetítő email címe: ............................................................

Igényelt termék (Kérjük válasszon az elérhető termékeink közül egyet):
BERUHÁZÁSI HITEL

FORGÓESZKÖZ HITEL

A kölcsönkérelem befogadásával, a nyomtatványok kitöltésével, illetve dokumentáció beszerzésével
kapcsolatos kérdéseit tegye fel a www.hitelpont.hu weboldalon, regisztrációt követően az Online igénylés
profilján, az online ügyfélszolgálat menüpontban, vagy kérjen segítséget a Visszahívást kérek menüpontban.
Szükséges dokumentumok listája
Adós

Kezes / Egyéb
biztosítékot nyújtó
vállalkozás

Egyszerűsített kölcsönkérelem
Adatlap egyéni vállalkozásoknak
Üzleti terv
Nyilatkozat az Új Széchenyi Hitel Programban megjelölt kizáró
körülményekről
Nyilatkozat igénybe vett de minimis támogatásokról
Pótlapok
Magánszemély pótlap
(abban az esetben szükséges, ha az ügyletben több magánszemély érintett,
mint amennyinek az adatait fel lehetett tüntetni az adatlapon. Amennyiben nem
volt rá szükség, nem szükséges kinyomtatni a kölcsönkérelmi dokumentációba
Letölthető a www.hitelpont.hu weboldalról)

Szervezet pótlap
(abban az esetben szükséges, ha az ügyletben több vállalkozás / szervezet
érintett, mint amennyinek az adatait fel lehetett tüntetni az adatlapon.
Amennyiben nem volt rá szükség, nem szükséges kinyomtatni a kölcsönkérelmi
dokumentációba. Letölthető a www.hitelpont.hu weboldalról)

Fedezet pótlap
(abban az esetben szükséges, ha kettőnél több ingatlan kerül fedezetként
bevonásra az ügyletben. Letölthető a www.hitelpont.hu weboldalról)

Vállalkozás létezését igazoló dokumentumok
Vállalkozói igazolvány másolata vagy
Eredeti igazolás egyéni vállalkozás működéséről

..................................................................
Cégszerű aláírás
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Vállalkozás eredményességét, pénzügyi adatait bemutató dokumentumok
SZJA vagy EVA bevallás a tárgyévet megelőző évre
(Kérjük, legyenek szívesek a lemásolt bevallás valamennyi oldalát cégszerű
aláírással ellátni)

SZJA vagy EVA bevallás a tárgyév előtt 2 évvel
(Kérjük, legyenek szívesek a lemásolt bevallás valamennyi oldalát cégszerű
aláírással ellátni)

Utolsó 3 hónap bankszámlakivonatainak másolata
(Amennyiben a számlakivonatot kizárólag elektronikus úton kapja, akkor az
eredeti pdf dokumentumot az info@hitelpont.hu címre kell megküldeni és
kinyomtatva is mellékelni kell)

Magánszemélyek okmányai, nyilatkozatai (Valamennyi tulajdonos, vezető, készfizető kezes, zálogkötelezett, (ingatlan
tulajdonos, haszonélvező), egyéb jogosult aláírással ellátott személyes okmányainak másolatait szükséges benyújtani!)

db

db

Személyi igazolvány, vagy útlevél, vagy jogosítvány (Kérjük, legyenek
szívesek a lejárat dátumára figyelni!))

Lakcímkártya
Adókártya
KHR Nyilatkozat magányszemélyek részére (minden, az ügyletben érintett
magánszemély részéről. Letölthető a www.hitelpont.hu weboldalról.)

Adózással kapcsolatos igazolások
NAV nullás adóigazolás
(30 napnál nem régebbi, eredeti példány)

NAV folyószámla-kivonat
(naptári év január 01-től)

Önkormányzati adóigazolás (30 napnál nem régebbi, eredeti példány.
Amennyiben a vállalkozásnak több telephelye, fióktelepe van, abban az esetben
valamennyi telephelyen illetékes helyi Önkormányzattól szükséges beszerezni
az igazolást.
Budapest székhely / telephely esetén a Kerületi és a Fővárosi Önkormányzattól
is szükséges beszerezni az igazolást)

Ingatlanfedezettel kapcsolatos dokumentumok
db
Földhivatali tulajdoni lap
(30 napnál nem régebbi teljes hiteles vagy e-példány
E-hiteles tulajdoni lap (.es3 formátum) esetén a fájlt az info@hitelpont.hu címre
kell megküldeni és kinyomtatva is mellékelni kell)

Földhivatali térképmásolat
(90 napnál nem régebbi hiteles vagy e-hiteles példány
E-hiteles térképmásolat (.es3 formátum) esetén a fájlt az info@hitelpont.hu
címre kell megküldeni és kinyomtatva is mellékelni kell)

Ingatlan alaprajza
Osztatlan közös tulajdon esetén használati megállapodás
Értékbecslés (Az értékbecslést a Hitelpont Zrt rendeli meg az ügyfél kérésére
hivatalos partnereitől. Az elkészült értékbecslést a Hitelpont Zrt. csatolja a
hitelkérelemhez)

..................................................................
Cégszerű aláírás
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Általános dokumentumok, nyilatkozatok
Átláthatósági nyilatkozat (Letölthető a www.hitelpont.hu weboldalról.)
KHR Nyilatkozat vállalkozások részére (minden, az ügyletben érintett
vállalkozás részéről. Letölthető a www.hitelpont.hu weboldalról.)

Nyilatkozat elektronikus számlaküldésről (Letölthető a www.hitelpont.hu
weboldalról.)

Önerő igazolása (30 napnál nem régebbi dokumentummal)
Szakhatósági engedély (Amennyiben ez nem szükséges, erről szóló
nyilatkozat)

Hatósági engedély (amennyiben jogszabály valamely gazdasági társaság
alapítását, vagy valamely
engedélyhez köti.)

gazdasági

tevékenyég

gyakorlását

hatósági

Működési engedély (amennyiben jogszabály valamely tevékenység végzését
működési engedélyhez köti.)

Nyilvántartásba vételi határozat a kamarai tagságról (amennyiben
valamely tevékenység végzéséhez kamarai tagság szükséges.)

Beruházási tevékenységhez kapcsolódó dokumentumok
Ingatlanvásárlás esetén

db

db

db

db

db

db

Szándéknyilatkozat vagy előszerződés eredeti példánya
Építési beruházás esetén
Részletes költségvetési terv benyújtása
Építési engedély, tervdokumentáció benyújtása
Eszközvásárlás esetén
Eszközvásárlás esetén árajánlatok
(eurós esetén aktuális forint összeg megnevezése)

Közvetítői meghatalmazás
Az átvett dokumentumok listája a Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zrt. részéről egy átvételi elismervény. A
dokumentumok átvétele azonban még nem egyenlő a hitelkérelmi folyamat hivatalos elindításával (’befogadás’).
A dokumentumok hiánytalan átvételét követően a Hitelpont Zrt. vállalati hitelreferense részletesen ellenőrzi a
hitelkérelmi dokumentációt, és ezt követően írásban jelez vissza az esetleges egyedi hiánypótlásokkal kapcsolatban.
Befogadói nyilatkozat csak a hiánytalan dokumentáció kézhezvételét követően kerül megküldésre a benyújtott
nyilatkozatban feltüntetett e-mail címre.
Dátum: ……………… év, ……….. hó, ………. nap
..................................................................
Hitelpont Zrt.

..................................................................
Cégszerű aláírás
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