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Magánszemély készfizető kezes – adatlap
(Nem kell kitölteni OTP LendületPlusz Folyószámla Hitel – COSME termékvariáns és OTP LendületPlusz
Folyószámla hitel COSME termékvariáns kiváltására szolgáló OTP Egyensúly Hitel esetén)
Magánszemély készfizető kezes főbb adatai
A magánszemély kezes neve

Születési neve

Adóazonosító jele

A kezes tulajdoni hányada %

A kezes telefoszáma

A kölcsönhöz kapcsolódó levelezési cím

A kezes más pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett LAKOSSÁGI fizetési számlái
Számlavezetőhely (Bank)

Pénzforgalmi jelzőszám
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Nyilatkozatok
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fentiekben az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek és hozzá
járulok azoknak a hitelnyújtó által történő kezeléséhez.
A magyar nyelvet szóban és írásban is jognyilatkozat megtételéhez szükséges mértékben megértem
(megértjük):

igen
nem

„Nem” válasz jelölése esetén az alábbi bekezdés töltése kötelező!
Kijelentem, hogy a magyar nyelvet szóban és írásban is jognyilatkozat megtételéhez szükséges mértékben megértem, vagy ennek
hiányában hitelfelvevő ügyfél neve: ............................................................................... székhely: .............................................................
................................................... / egyéni vállalkozó esetén: egyéni vállalkozó neve: ...............................................................................
születési hely, idő: ……………………...........……...................., anyja neve: .............................................................................../ őstermelő esetén:
őstermelő neve: ...................................................................... lakcím: ...........................................................................................................
................................................., FELÍR azonosító: ............................................ hiteligénylésével összefüggésben magam gondoskodom
olyan magyar nyelvet értő személy bevonásáról, aki magyarázó tanúként az általam ismert nyelven előzetesen tájékoztat az
általam aláírt jognyilatkozatok és szerződések tartalmáról. Tudomásul veszem, hogy ha nem gondoskodom magyarázó tanú
bevonásáról, akkor ez a mulasztás nem eredményezi a hiteligénnyel összefüggő, általam aláírt jognyilatkozatok és szerződések
érvénytelenségét.
Jelen nyilatkozattal kijelentem, hogy ellenem végrehajtási eljárás nincs folyamatban, továbbá harmadik személy bármely követelése
kiegyenlítésének érdekében – végrehajtható határozat alapján – végrehajtás megindítására, illetőleg zálogtárgy bírósági végre
hajtáson kívüli értékesítésre nem jogosult. Kijelentem továbbá, hogy a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi
CV. törvény rendelkezései szerint sem bíróságon kívüli adósságrendezésre irányuló megállapodás megkötését, sem bírósági
adósságrendezési eljárás lefolytatását nem kezdeményeztem, illetve adósságrendezési eljárás hatálya alatt nem állok.
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