Bank specifikus kérdések: Sberbank Magyarország Zrt.
Ezt az oldalt akkor töltse ki, ha a Széchenyi Kártyát a Sberbank Magyarország Zrt.-től szeretné
igénybe venni! Kérjük, a mellékelt lista alapján válassza ki, hogy melyik Sberbank bankfióknál kíván
eljárni a szerződések aláírása és a kártya átvétele érdekében!
A számlavezető fiók megnevezése (címe)
A kártyán szereplő pontos név
Kártyabirtokos neve (max. 22 karakter!)

A kártya típusa: MasterCard

Vállalkozás neve (max. 22 karakter)
A további (társ-) kártyán szereplő pontos név
Kártyabirtokos neve (max. 22 karakter!)

A kártya típusa: MasterCard

Vállalkozás neve (max. 22 karakter)
Kíván Sberbank Telebank szerződést kötni?1
Kíván Mobil Banking szerződést kötni?

□ igen
□ igen

□ nem
□ nem

Pozitív hitelbírálat esetén a Sberbank Magyarország Zrt. a kártyaigénylő részére a Széchenyi Kártyát
legyártatja. Az igénylő Vállalkozás tudomásul veszi, hogy a kártya díja a gyártás megrendelésekor
esedékes. A kártya igénylője hozzájárul ahhoz, hogy a Sberbank Magyarország Zrt. a Széchenyi Kártya
díját a kártyaforgalom lebonyolítására megnyitásra kerülő pénzforgalmi bankszámlájához kapcsolódó
hitelkeret terhére számolja el, valamint, hogy az általa közölt adatok felhasználásra kerüljenek a
kártyaigénylés kapcsán.

1.

Lejárt vevő/szállító állomány (csak akkor szükséges kitölteni, ha a beszámolóban
szereplő vevő állomány nagyobb, mint az éves nettó árbevétel vagy a szállító állomány
nagyobb mint az /anyagjellegű ráfordítások; egyéni vállalkozó esetén
bevétel/anyagköltség 20%-a).
Van lejárt vevő követelése? (eFt)

Napok száma

kérelem
beadásakor

aktuális negyedéves
főkönyvi kivonat
alapján

Van lejárt szállítói tartozása? (eFt)
kérelem
beadásakor

aktuális negyedéves
főkönyvi kivonat
alapján

a) 30-60 nap között
lejárt:
b) 60-90 nap között
lejárt:
c) 90 napon túl lejárt:

2.

Kérjük jelölje meg vevőinek számát!
□ 0-9
□ 10-19
□ 60-69
□ 70-79
□ nem meghatározható

1

□ 20-29
□ 80-89

□ 30-39
□ 90-99

□ 40-49
□ 100 v. több

□ 50-59

Sberbank Telebank szerződés kötése nélkül a számláról telefonos információt a Bank nem tud biztosítani.

Ügyvezető iskolai végzettségére vonatkozó adatok:

3.

Legmagasabb iskolai végzettség igazolására
alkalmas Bizonyítvány megszerzésének éve:
Oktatási intézmény neve:

Bankváltás igényléstípus esetén, az alábbi adatokat kérjük, töltse ki!

4.

Mióta rendelkezik folyamatosan (megszakítás nélkül)
Széchenyi Kártya hitellel? (évszám megadása szükséges)
Kérjük adja meg, az első/induló Széchenyi Kártya hitelének
összegét.

eFt

Kérjük adja meg Könyvelőjének elérhetőségeit
Könyvelő neve:
Könyvelő telefonszáma:
Könyvelő e-mail címe:

Kelt:………………………….(hely), ……………………………………(év, hónap, nap)

Cégszerű aláírás

Egyéni vállalkozó esetén Tanúk:
Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Cím:

Cím:

