IGÉNYLŐLAP
szerződésmódosítás kezdeményezéséhez
Amennyiben a BG Magyarország Lízing Zrt.-nél vagy a BG Finance Zrt.-nél (továbbiakban: Társaság) fennálló
kölcsönszerződését/lízingszerződését módosítani szeretné, akkor kérjük az alábbi igénylőlap kitöltését. Az
igénylőlap kitöltése önkéntes, ugyanakkor Társaságunk kizárólag indokolt esetben dönthet a szerződések
módosításáról, ezért saját érdekében kérjük, hogy az alábbi igénylőlapot gondosan és teljes körűen töltse ki, és
azt (az utolsó oldalon felsorolt valamennyi dokumentum másolatával együtt) Társaságunk központi irodájába
(1025 Budapest, Szépvölgyi út 6.) postai úton vagy személyesen eljuttatni szíveskedjen.
Amennyiben az igénylőlap kitöltésével kapcsolatban kérdése merül fel, kérjük, hogy keressen minket a 06-1439-2130 –as telefonszámon.
A módosítandó szerződés(ek) szerződésszáma(i): ……………………..…………………………………………

Az ügyletben érintett ingatlanok és azok lakói:
Érintett ingatlanok: az ügyletbe fedezetként a szerződéskötéskor bevont, vagy a jelen kérelem alapján figyelembe veendő
vagy bevonandó ingatlanok (a lakók egyéb, be nem vont ingatlanok is!), valamint az ügyletbe adósként/adóstársként a
szerződéskötéskor bevont, vagy a jelen kérelem alapján bevonandó személyek ingatlanai (akkor is, ha ezek fedezetként nem
kerültek/kerülnek bevonásra az ügylethez).
Érintett ingatlanok lakói: a fedezetül szolgáló lakóingatlan(ok)ban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező természetes személyek

Első ingatlan
Pontos cím (lépcsőház és ajtószám is, ha van), HRSZ: …………………………..………………………………
Ingatlan szerepe az ügyletben:
Fedezetként már bevont és fedezetben is maradó
Fedezetből kiengedni kérelmezett
Az ingatlan lakói (kiskorúak is):
Név
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Születési idő

Adós

Zálogkötelezett

Lakó

Egyéb

Második ingatlan (ha van ilyen)
Pontos cím (lépcsőház és ajtószám is, ha van), HRSZ: …………………………………………………………
Ingatlan szerepe az ügyletben:
Fedezetként már bevont
és fedezetben is maradó

Fedezetként a kérelem
kapcsán bevonni kívánt

Fedezetből
kiengedni
kérelmezett

Egyéb, az adós vagy az ingatlan
lakói tulajdonában lévő,
fedezetként be nem vont

Az ingatlan lakói (kiskorúak is):
Név

Születési idő

Adós

Zálogkötelezett

Lakó

Egyéb

Az ingatlan tulajdonosai (ha az ingatlan nem szerepel a hitelszerződésben / lízingszerződésben):
Név
Anyja neve
Születési idő
Tulajdonos
Haszonélvező

Harmadik ingatlan (ha van ilyen)
Pontos cím (lépcsőház és ajtószám is, ha van), HRSZ: …………………………………………………………
Ingatlan szerepe az ügyletben:
Fedezetként már bevont
és fedezetben is maradó

Fedezetként a kérelem
kapcsán bevonni kívánt

Fedezetből
kiengedni
kérelmezett

Egyéb, az adós vagy az ingatlan
lakói tulajdonában lévő,
fedezetként be nem vont

Az ingatlan lakói (kiskorúak is):
Név

Születési idő

Adós

Zálogkötelezett

Lakó

Egyéb

Az ingatlan tulajdonosai (ha az ingatlan nem szerepel a hitelszerződésben / lízingszerződésben):
Név
Anyja neve
Születési idő
Tulajdonos
Haszonélvező
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Negyedik ingatlan (ha van ilyen)
Pontos cím (lépcsőház és ajtószám is, ha van), HRSZ: …………………………………………………………
Ingatlan szerepe az ügyletben:
Fedezetként már bevont
és fedezetben is maradó

Fedezetként a kérelem
kapcsán bevonni kívánt

Fedezetből
kiengedni
kérelmezett

Egyéb, az adós vagy az ingatlan
lakói tulajdonában lévő,
fedezetként be nem vont

Az ingatlan lakói (kiskorúak is):
Név

Születési idő

Adós

Zálogkötelezett

Lakó

Egyéb

Az ingatlan tulajdonosai (ha az ingatlan nem szerepel a hitelszerződésben / lízingszerződésben):
Név
Anyja neve
Születési idő
Tulajdonos
Haszonélvező

Ötödik ingatlan (ha van ilyen)
Pontos cím (lépcsőház és ajtószám is, ha van), HRSZ: …………………………………………………………
Ingatlan szerepe az ügyletben:
Fedezetként már bevont
és fedezetben is maradó

Fedezetként a kérelem
kapcsán bevonni kívánt

Fedezetből
kiengedni
kérelmezett

Egyéb, az adós vagy az ingatlan
lakói tulajdonában lévő,
fedezetként be nem vont

Az ingatlan lakói (kiskorúak is):
Név

Születési idő

Adós

Zálogkötelezett

Lakó

Egyéb

Az ingatlan tulajdonosai (ha az ingatlan nem szerepel a hitelszerződésben / lízingszerződésben):
Név
Anyja neve
Születési idő
Tulajdonos
Haszonélvező
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Az ügyletben érintett (az igénylőlap első két oldalán felsorolt, valamint az esetleges további,
jövedelmeikkel bevonandó) nagykorú személyek adatai:
Érintett nagykorú azonosító adatai, elérhetősége és szerepének változása az ügyletben
Név………………………………………………………………Születési név: ………………………………..
Anyja leánykori neve: …………………………………………...Családi állapot: ………………………………
Születési hely: ………………………………………………... Születési idő: ……………….…….…………..
Személyi igazolvány száma: ................................................................... …………………………….……………
Azonosító okmány kiállítója és betűjele: ……………………………………………………….…………………
Személyi azonosító (régi személyi szám) …………………………….. Adóazonosító jel: ………………………
Állandó lakcím (lépcsőház és ajtószám is, ha van): ………………………………………………………………
Levelezési cím (ha különbözik az állandó lakcímtől): ……………………………………………………………
Lakcímhez tartozó vezetékes telefon: …………………………….. Mobiltelefon: ………………………………
E-mail cím: ............................................................................................. ………………………………………….
Iskolai végzettség: ……………………………………… Nyelvismeret: ……………..…………………………
Amennyiben szerepe változik: a kérelem kapcsán bevonandó
vagy kiengedendő
adósként

kezesként

zálogkötelezettként

lízingbevevőként

egyéb szerepkörben: ……………

Milyen ingatlan tulajdonnal rendelkezik?
Cím: ……………………………………………………………………….. HRSZ: …………………………….
Cím: ……………………………………………………………………….. HRSZ: …………………………….
Cím: ……………………………………………………………………….. HRSZ: …………………………….
Érintett nagykorú munkaviszonya, jövedelmi adatai és tartozásai
Rendelkezik Ön jelenleg munkaviszonnyal (vagy munkaviszonyra utaló egyéb jogviszonnyal)? Igen

Nem

Amennyiben nem rendelkezik, mikor szűnt meg az utolsó munkaviszonya? Dátum: ……………………….
Mi volt a megszűnés oka?

Munkáltató érdekkörében felmerült ok: …………………………….………….
Munkavállaló érdekkörében felmerült ok: ……………………………………..

Munkahely keresését regisztráltatta a Regionális Munkaügyi Központban? Igen
1. Jövedelemszerző tevékenység
FőMellék- Egyéni Egyéb megnevezése
állású
állás
vállal(Gyes, Gyed,
munkakozás
nyugdíj, szociális
viszony
ellátás stb.)

Munkáltató neve és
székhelye

Nem a Társaság felé fennálló tartozások/hitelkeretek:
JelAutoSzemé- AruHitelFolyózáloghitel
lyi köl- hitel
kártya
számla
hitel
csön
hitelkeret
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Egyéb

Tartozás
eredeti
összege

Nem
Havi
rendszeres
bruttó
jövedelem

Tartozás
futamideje
(ha
értelmezhető)

Havi
rendszeres
nettó
jövedelem

Legutóbbi
havi
törlesztő
részlet
összege

Az ügyletben érintett (az igénylőlap első két oldalán felsorolt, valamint az esetleges további,
jövedelmeikkel bevonandó) nagykorú személyek adatai:
Érintett nagykorú azonosító adatai, elérhetősége és szerepének változása az ügyletben
Név………………………………………………………………Születési név: ………………………………..
Anyja leánykori neve: …………………………………………...Családi állapot: ………………………………
Születési hely: ………………………………………………... Születési idő: ……………….…….…………..
Személyi igazolvány száma: ................................................................... …………………………….……………
Azonosító okmány kiállítója és betűjele: ……………………………………………………….…………………
Személyi azonosító (régi személyi szám) …………………………….. Adóazonosító jel: ………………………
Állandó lakcím (lépcsőház és ajtószám is, ha van): ………………………………………………………………
Levelezési cím (ha különbözik az állandó lakcímtől): ……………………………………………………………
Lakcímhez tartozó vezetékes telefon: …………………………….. Mobiltelefon: ………………………………
E-mail cím: ............................................................................................. ………………………………………….
Iskolai végzettség: ……………………………………… Nyelvismeret: ……………..…………………………
Amennyiben szerepe változik: a kérelem kapcsán bevonandó
vagy kiengedendő
adósként

kezesként

zálogkötelezettként

lízingbevevőként

egyéb szerepkörben: ……………

Milyen ingatlan tulajdonnal rendelkezik?
Cím: ……………………………………………………………………….. HRSZ: …………………………….
Cím: ……………………………………………………………………….. HRSZ: …………………………….
Cím: ……………………………………………………………………….. HRSZ: …………………………….
Érintett nagykorú munkaviszonya, jövedelmi adatai és tartozásai
Rendelkezik Ön jelenleg munkaviszonnyal (vagy munkaviszonyra utaló egyéb jogviszonnyal)? Igen

Nem

Amennyiben nem rendelkezik, mikor szűnt meg az utolsó munkaviszonya? Dátum: ……………………….
Mi volt a megszűnés oka?

Munkáltató érdekkörében felmerült ok: …………………………….………….
Munkavállaló érdekkörében felmerült ok: ……………………………………..

Munkahely keresését regisztráltatta a Regionális Munkaügyi Központban? Igen
1. Jövedelemszerző tevékenység
FőMellék- Egyéni Egyéb megnevezése
állású
állás
vállal(Gyes, Gyed,
munkakozás
nyugdíj, szociális
viszony
ellátás stb.)

Munkáltató neve és
székhelye

Nem a Társaság felé fennálló tartozások/hitelkeretek:
JelAutoSzemé- AruHitelFolyózáloghitel
lyi köl- hitel
kártya
számla
hitel
csön
hitelkeret
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Egyéb

Tartozás
eredeti
összege

Nem
Havi
rendszeres
bruttó
jövedelem

Tartozás
futamideje
(ha
értelmezhető)

Havi
rendszeres
nettó
jövedelem

Legutóbbi
havi
törlesztő
részlet
összege

Az ügyletben érintett (az igénylőlap első két oldalán felsorolt, valamint az esetleges további,
jövedelmeikkel bevonandó) nagykorú személyek adatai:
Érintett nagykorú azonosító adatai, elérhetősége és szerepének változása az ügyletben
Név………………………………………………………………Születési név: ………………………………..
Anyja leánykori neve: …………………………………………...Családi állapot: ………………………………
Születési hely: ………………………………………………... Születési idő: ……………….…….…………..
Személyi igazolvány száma: ................................................................... …………………………….……………
Azonosító okmány kiállítója és betűjele: ……………………………………………………….…………………
Személyi azonosító (régi személyi szám) …………………………….. Adóazonosító jel: ………………………
Állandó lakcím (lépcsőház és ajtószám is, ha van): ………………………………………………………………
Levelezési cím (ha különbözik az állandó lakcímtől): ……………………………………………………………
Lakcímhez tartozó vezetékes telefon: …………………………….. Mobiltelefon: ………………………………
E-mail cím: ............................................................................................. ………………………………………….
Iskolai végzettség: ……………………………………… Nyelvismeret: ……………..…………………………
Amennyiben szerepe változik: a kérelem kapcsán bevonandó
vagy kiengedendő
adósként

kezesként

zálogkötelezettként

lízingbevevőként

egyéb szerepkörben: ……………

Milyen ingatlan tulajdonnal rendelkezik?
Cím: ……………………………………………………………………….. HRSZ: …………………………….
Cím: ……………………………………………………………………….. HRSZ: …………………………….
Cím: ……………………………………………………………………….. HRSZ: …………………………….
Érintett nagykorú munkaviszonya, jövedelmi adatai és tartozásai
Rendelkezik Ön jelenleg munkaviszonnyal (vagy munkaviszonyra utaló egyéb jogviszonnyal)? Igen

Nem

Amennyiben nem rendelkezik, mikor szűnt meg az utolsó munkaviszonya? Dátum: ……………………….
Mi volt a megszűnés oka?

Munkáltató érdekkörében felmerült ok: …………………………….………….
Munkavállaló érdekkörében felmerült ok: ……………………………………..

Munkahely keresését regisztráltatta a Regionális Munkaügyi Központban? Igen
1. Jövedelemszerző tevékenység
FőMellék- Egyéni Egyéb megnevezése
állású
állás
vállal(Gyes, Gyed,
munkakozás
nyugdíj, szociális
viszony
ellátás stb.)

Munkáltató neve és
székhelye

Nem a Társaság felé fennálló tartozások/hitelkeretek:
JelAutoSzemé- AruHitelFolyózáloghitel
lyi köl- hitel
kártya
számla
hitel
csön
hitelkeret
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Egyéb

Tartozás
eredeti
összege

Nem
Havi
rendszeres
bruttó
jövedelem

Tartozás
futamideje
(ha
értelmezhető)

Havi
rendszeres
nettó
jövedelem

Legutóbbi
havi
törlesztő
részlet
összege
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Az ügyletben érintett (az igénylőlap első két oldalán felsorolt, valamint az esetleges további,
jövedelmeikkel bevonandó) nagykorú személyek adatai:
Érintett nagykorú azonosító adatai, elérhetősége és szerepének változása az ügyletben
Név………………………………………………………………Születési név: ………………………………..
Anyja leánykori neve: …………………………………………...Családi állapot: ………………………………
Születési hely: ………………………………………………... Születési idő: ……………….…….…………..
Személyi igazolvány száma: ................................................................... …………………………….……………
Azonosító okmány kiállítója és betűjele: ……………………………………………………….…………………
Személyi azonosító (régi személyi szám) …………………………….. Adóazonosító jel: ………………………
Állandó lakcím (lépcsőház és ajtószám is, ha van): ………………………………………………………………
Levelezési cím (ha különbözik az állandó lakcímtől): ……………………………………………………………
Lakcímhez tartozó vezetékes telefon: …………………………….. Mobiltelefon: ………………………………
E-mail cím: ............................................................................................. ………………………………………….
Iskolai végzettség: ……………………………………… Nyelvismeret: ……………..…………………………
Amennyiben szerepe változik: a kérelem kapcsán bevonandó
vagy kiengedendő
adósként

kezesként

zálogkötelezettként

lízingbevevőként

egyéb szerepkörben: ……………

Milyen ingatlan tulajdonnal rendelkezik?
Cím: ……………………………………………………………………….. HRSZ: …………………………….
Cím: ……………………………………………………………………….. HRSZ: …………………………….
Cím: ……………………………………………………………………….. HRSZ: …………………………….
Érintett nagykorú munkaviszonya, jövedelmi adatai és tartozásai
Rendelkezik Ön jelenleg munkaviszonnyal (vagy munkaviszonyra utaló egyéb jogviszonnyal)? Igen

Nem

Amennyiben nem rendelkezik, mikor szűnt meg az utolsó munkaviszonya? Dátum: ……………………….
Mi volt a megszűnés oka?

Munkáltató érdekkörében felmerült ok: …………………………….………….
Munkavállaló érdekkörében felmerült ok: ……………………………………..

Munkahely keresését regisztráltatta a Regionális Munkaügyi Központban? Igen
1. Jövedelemszerző tevékenység
FőMellék- Egyéni Egyéb megnevezése
állású
állás
vállal(Gyes, Gyed,
munkakozás
nyugdíj, szociális
viszony
ellátás stb.)

Munkáltató neve és
székhelye

Nem a Társaság felé fennálló tartozások/hitelkeretek:
JelAutoSzemé- AruHitelFolyózáloghitel
lyi köl- hitel
kártya
számla
hitel
csön
hitelkeret
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Egyéb

Tartozás
eredeti
összege

Nem
Havi
rendszeres
bruttó
jövedelem

Tartozás
futamideje
(ha
értelmezhető)

Havi
rendszeres
nettó
jövedelem

Legutóbbi
havi
törlesztő
részlet
összege

Kérelmezett szerződésmódosítás célja
Fedezetcsere vagy fedezet kiengedés (Kérjük, hogy ez esetben fokozottan ügyeljen az adatlap első két
oldalán az ingatlanok igényelt szerepváltozásának jelzésére. Fedezetcsere, de különösen fedezet kiengedés
feltételeként szükséges lehet a jelenleg fennálló tartozásának csökkentése egyösszegű befizetéssel.)
Adós, kezes kiengedés vagy bevonás (Kérjük, hogy ez esetben fokozottan ügyeljen az érintett személyek
igényelt szerepváltozásának jelzésére. Kiengedésre jellemzően házassági vagyonközösség megszűnése esetén
kerülhet sor.)
Fizetési könnyítés, melynek oka a gazdasági válság miatti pénzügyi problémái.
Biztonsággal vállalható havi törlesztő részletfizetésem összege: …………………………………………...Ft/hó
Szöveges kiegészítés (csak a fentiekben nem közölt, legfontosabb információkra szorítkozzon):
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A szerződésmódosítási igény valamennyi jelzett okát a megfelelő iratok csatolásával kérjük alátámasztani
(pl. munkaviszony felmondás, táppénzes papír, családi állapot változását igazoló iratok)!
Igénylő nyilatkozata
1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.
2. Tudomásul veszem, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, és az általam szolgáltatott adatok Társaság általi
kezeléséhez hozzájárulok.
3. Kötelezettséget vállalok, hogy a kérelmem kapcsán általam szolgáltatott adatokban esetlegesen bekövetkező
változásokat a szerződés módosítása előtt a Társaságnak bejelentem.
4. Hozzájárulok, hogy a Társaság minden általam közölt adatot és információt az Üzlet-szabályzatban közzétett
általános szerződési feltételekben foglalt előírásoknak és céloknak megfelelően kezelje és ellenőrizze, illetve
ügyfél azonosítás céljára nyilvántartsa.
5. Tudomásul veszem, hogy a kérelem benyújtásakor, a kérelem jellegétől függően érték megállapítási díjat,
tulajdoni lap lekérésének díját, továbbá minden esetben (általában a szerződés módosítását megelőzően)
szerződésmódosítási díjat vagyok köteles fizetni a mindenkori Hirdetmény szerinti összegben, illetve hogy a
szerződésmódosítás közjegyzői díja engem terhel. Fizetési könnyítési igény esetén a szerződésmódosítási díjat
az alábbiak szerint vállalom megfizetni:
o

A szerződésmódosítás aláírását megelőzően a Társaság részére átutalom.

o

A szerződésmódosítási díj összegét a Társaság által előírt módon, négy év alatt egyenlő
részletekben fizetem meg.

6. Tudomásul veszem, hogy a Társaság kérelmem bírálata során további társkötelezett(ek) bevonását kérheti.
Kelt:…………………………...., __ __ __ __ év __ __ hó __ __ nap
…………………………………
Adós / Lízingbevevő aláírása
A kérelem elbírálásához szükséges dokumentumok
Felhívjuk figyelmét, hogy kérelmét csak az alábbi iratok benyújtását követően tudjuk érdemben
elbírálni, ezért kérjük, hogy ezeket mielőbb juttassa el központi irodánkba:
Utolsó 3 havi bankszámla kivonat, melyen az érintett személyek jövedelmei és (nem a Társaság felé
teljesített) hiteltörlesztései láthatóak. Amennyiben a jövedelem nem bankszámlára érkezik, akkor egyéb, a
jövedelmet igazoló irat (pl. utolsó 3 havi nyugdíjszelvény vagy 30 napnál nem régebbi munkáltatói
jövedelemigazolás).
Amennyiben a fennálló hitelek (vagy azok egy részének) törlesztése nem a bemutatott bankszámláról
történik, az azok teljesítését igazoló bizonylatok (pl. postai csekkek, más banknál vezetett számlák
kivonata).
A fennálló hitelek hitelszerződései.
Lakásbiztosítás utolsó három havi díjfizetésének igazolása valamennyi, fedezetként bevont ingatlan
tekintetében, valamint az utolsó évi indexált biztosítási kötvény másolatának bemutatása.
A szerződésmódosítási igényt alátámasztó, a fentieken túli iratok (pl. munkaviszony felmondás, táppénzes
papír, családi állapot változását igazoló iratok).
Személyi igazolvány, adó- és lakcímkártya
A fenti iratokat valamennyi érintett személyre vonatkozóan (adósok, kezesek, zálogkötelezettek, együtt
élő családtagok) kérjük megküldeni.
Szerződéskötéskor szükséges dokumentumok és beszerzési helyük (minden aláíró)
Szerződésmódosítási díj befizetését igazoló átutalási megbízás (fizetési Bankfiók
könnyítés esetén: csak amennyiben az egyösszegű befizetést választja).
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