
  INFORMÁCIÓS ADATLAP 

 

Magyar Hitel Zrt. 

1095 Budapest, 

Mester utca 87. 

 

Cégbejegyzés száma: 01-10-049001 
Adószám: 25766305-2-43 

MNB engedély száma: H-EN-I-801/2016  

Telefon: +36-1-4766-987 
E-mail: office@mahizrt.hu  

Web: www.mahizrt.hu 

 

  

I. AJÁNLATKÉRŐ CÉG ADATAI:  
 

1. Cég neve: .........................................................................  

Székhelye: ........................................................................  

Levelezési címe: ...............................................................  

Web cím:  .........................................................................  

Cégjegyzék száma: .....................................  

Adószáma: ..................................................  

Számlavezető bankok neve, bankszámlaszámok: (Az utalásokat az első helyen jelzett 

számlára kérjük) 

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

Főtevékenysége: ..............................................................  

Alapítás éve: ....................................................................  

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: .................  

 

2. Kapcsolattartó neve: ...............................................................................   

Beosztása: ...................................................  

Telefon: .......................................................  

Fax: ............................................................  

E-mail(hivatalos értesítésekre): .................  

 

3. Cégvezetők neve, beosztása 

 ....................................................................  ............................................  

 ....................................................................  ............................................  

Utolsó változás a cégvezetők személyében:  ............................................  

           Cégtulajdonosok, tulajdoni hányaduk (%-ban)                     

 ....................................................................  ............................................  

 ....................................................................  ............................................   

 

………………………… 

Szignó 

mailto:office@mahizrt.hu
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A tulajdonosok és vezetők részesedése más cégekben (nemleges választ is kérjük 

beírni) 

 ....................................................................  ............................................  

 ....................................................................  ............................................   

A cég könyvelője, elérhetősége 

 ....................................................................  ............................................   

4. Főbb szállító és vevőkapcsolatok 

 

 Szállítók 
2017. évi forgalom  

(e Ft) 
Vevők 

2018. évi forgalom  

(e Ft) 

    

    

    

    

    

    

 

5. Vevőkövetelések, szállítói kötelezettségek (e Ft-ban) 

 
 2017. végi 2018. végi  2017. végi 2018.végi 

Vevőkövetelések   Száll. köt.   

Ebből lejárt   Ebből lejárt   

0-30   0-30   

31-60   31-60   

61-90   61-90   

91-180   91-180   

181-   181-   

Peresített    Peresített    

 

 60 napnál régebben lejárt tartozások és követelések (partnerenkénti összeg, oka, 

rendezés várható módja és ideje), illetve 10 millió Ft feletti peres ügyek (tárgy, érték, 

felek, ügy rövid leírása): 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................   

  

6. Mérlegen kívüli kötelezettségek (kezességek, garanciák) 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 

 

 

 

 
.................................................. 

                                                                                                                                   Szignó 
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7. Egyéb kötelezettségek  

 

Finanszírozó 

hitelintézet 

Finanszírozás típusa 

(pl. folyószámlahitel, 

lízing) 

Lejárat Fedezet 
Keretösszeg 

(e Ft) 

     

     

     

     

 

8. Adótartozás 

 

Lejárt adótartozás: van nincs 

a. Fizetési átütemezéssel rendezve:  ............................. e Ft  

b. Nem rendezett:  ............................. e Ft 

 

9. 2019. évi szerződésállomány 

 

Partner Szerződés tárgya 

Szerződés 

státusza(aláírt, 

tervezet) 

Szerződés 

értéke (e Ft) 

Eddig 

realizálódott 

árbevétel (e Ft) 

     

     

     

     

 

10. Faktoráltat –e más Faktorháznál?        igen       nem 

 

                Ha igen: melyik Faktorháznál? .................................  

 mekkora limite  van? ..................................  

   Hogyan került kapcsolatba a Magyar Hitel Zrt-vel? ............................   

………………………… 

Szignó 
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II. FAKTORÁLÁSBA  BEVONNI KÍVÁNT  VEVŐ  ADATAI  ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK 

 

Cég neve: .........................................................................  

Székhelye: ........................................................................  

Adószáma: ..................................................  

Ügyintéző (név, beosztás, tel. sz.): .......................................................................... 

• Kapcsolat kezdete a vevővel: ............................................................................  

• Áru vagy szolgáltatás megnevezése: ................................................................  

• Előző évi forgalom a vevővel (e Ft): ................................................................  

• Tárgyévi eddigi forgalom a vevővel (e Ft): ......................................................  

• Várható éves forgalom a vevővel (e Ft):  .........................................................  

• Szezonalítás jellemző-e? igen nem 

Ha igen, milyen: ...............................................................................................  

• Átlagos számlanagyság (e Ft): .........................................................................  

• Várható legnagyobb kinnlevőség (e Ft): ..........................................................  

• Számlák fizetési határideje (nap): ....................................................................  

• Számlázás gyakorisága: ...................................................................................  

• Számlaigazolás módja: teljesítési igazolás szállítólevél 

• Vevő fizetési szokásai (késedelem): 0-15 nap 16-30 nap 31-45 nap 46-60 nap 

• Van-e a vevőnek utólagos beszámítási joga (bonusz, marketing, stb.)? 

 igen nem 

Ha igen, mértéke: .............................................................................................  

• Hitelbiztosítás van–e a vevőre? igen nem 

Ha igen, melyik biztosítónál: ............................................................................  

• Igényelt faktor limit bruttó (e Ft): .............................  

 

 

 

 

 

 

………………………… 

Szignó 

 

 

CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK: 
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• Vevővel kötött, mindkét fél által aláírt vállalkozási/szállítási szerződés 

•  2018. évi mérleg vagy friss főkönyvi kivonat 

• Aláírási címpéldány 

• Adófolyószámla az ügyfélkapuról és az esetleges átütemezésről szóló 

határozat 

• Faktorálni kívánt számlák, a hozzájuk tartozó teljesítésigazolásokkal, 

megrendelésekkel 

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. Kijelentem továbbá, hogy a cég ellen nem indult csődeljárás, felszámolási 

eljárás, valamint végelszámolás, s ilyen eljárás megindítására vonatkozó kérelem sincs 

előterjesztve. 

Dátum: 2019 …………………..…hó…….nap  

 

 

 

 

 

……………………… 

cégszerű aláírás 

 


