
Kezesség Lehívási Lap 1. oldal

A szerzõdés
felmondásának idõpontja

év hó nap

A szerzõdés felmondásának oka(i), elõzménye(i);

Egyéb közlemények, információk 
  (pl. Felmondás és lehívás közötti idõszakban 
  megtett intézkedések, 
  követelés állomány csökkenés, stb.)

tõkeösszeg (Ft)

kamatösszeg (Ft)

A felmondás idõpontjában az Adóssal szemben fennálló követelések

tõkekövetelés összege (Ft)

kamatkövetelés összege (Ft)

egyéb követelés
(késedelmi kamat,
költségek, stb.) (Ft)

Alapítványtól
igényelt összegek

Alapítványi iktatás adatai:

Összege

Iktatószám

év hó nap

Érkezés

év hó nap

Beváltás napja

Számla száma

év hó nap

Kifizetés idõpontja

Kölcsön és Bankgarancia szerzõdéshez
Hitelgarancia Alapítvány

Agrár-Vállalkozási

- tõkére

- kamatra

Kamat

Felmondáskori

Késedelmi

Vállalkozás neve

%

%

%

Pénzügyi intézmény neve

érvényes: 2008.08.04-tõl

Kezességi Levél száma

Pénzügyi intézmény 
ügy azonosító szám

A garancia adatai



A Lehívási Laphoz mellékelt iratok,
dokumentumok listája

2. oldal/1

Hitelgarancia Alapítvány
Agrár-Vállalkozási

az ÜSZ.XIII.I.2. k.)pont: pénzügyi intézmény a kötelezettség-vállalási döntés-
elõkészítõ cenzúra elõterjesztése és határozata;

az ÜSZ.XIII.I.2. j.)pont: a hitelképesség megítéléséhez a hitelbírálathoz benyújtott
köztartozás igazolások ( APEH, TB, VPOP, illeték, helyi adó )

az ÜSZ.XIII.I.2.  h.)pont: az adós ellen folyó felszámolási eljárás esetén a hitel-
ezõi igény bejelentése és visszaigazolása, és egyéb a felszólással 
kapcsolatos rendelkezésre álló irat;

az ÜSZ.XIII.I.2. c.)pont: a szerzõdés felmondását igazoló irat az adós és az egyéb 
dologi és személyi kötelezettek vonatkozásában;

dbaz ÜSZ.XIII.1.2. a.)pont: Jogszabály alapján nyújtott hitelkonstrukció esetén annak 
igazolása, hogy a kölcsönszerzõdés a jogszabálynak megfelel

az ÜSZ.XIII.I.2. b.)pont: a hitelezés körülményeit összefoglaló tákéjoztató levél 
( a vállalkozás tevékenységérõl, a piacáról, a hitel felvételérõl, 
céljáról és a hitel felmondás okáról, elõzményeirõl, a vállalko-
zásnak (adósnak), adóscsoportnak, a pénzügyi intézmény rendelkezésre 
álló dokumentumok szerint kimutathatóü összes kötelezettségérõl )

db

az ÜSZ.XIII.I.2. d.)pont: a fizetési kötelezettség teljesítéseére nyitva álló 
fizetési határidõ eredménytelen leteltét igazoló irat;

db

az ÜSZ.XIII.I.2. e.)pont: az adós részére történõ szabályszerû kézbesítést igazoló
okiratok;

db

az ÜSZ.XIII.I.2. f.)pont: a hátraléki kimutatás az adóssal szembeni követelésekrõl; db

az ÜSZ.XIII.I.2. g.)pont: a folyósítás tényét igazoló bizonylatok; db

az ÜSZ.XIII.I.2. i.)pont: az adós ellen folyó csõd-, felszámolási-, végelszámolási- 
illetve végrehajtási eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok

db

az ÜSZ.XIII.I.2. l.)pont: a folyósítás feltételeinek beálltát bizonyító irat(ok); db

Van/Nincs

db

db

db

db

Kezesség Lehívási Lap

Kölcsön és Bankgarancia szerzõdéshez érvényes: 2008.08.04-tõl



A Lehívási Laphoz mellékelt iratok,
dokumentumok listája

2. oldal/2

Hitelgarancia Alapítvány
Agrár-Vállalkozási

Pénzügyi intézmény központ
Alapítványnál bejelentett

cégszerû aláírása*

Pénzügyi intézmény
cégszerû aláírása

P. H.

Kelt

P. H.év hó nap

Van/Nincs

az ÜSZ.XIII.I.2. m.)pont: az adós - rendelkezésre álló - utolsó éves beszámolója; db

az ÜSZ.XIII.I.2. n.)pont: a fedezetekre vonatkozó vagyonértékelés(ek); db

az ÜSZ.XIII.I.2. o.)pont: a birálathoz használt BAR lekérdezés; db

db

db

Kezesség Lehívási Lap

Kölcsön és Bankgarancia szerzõdéshez

* Takarékban Zrt.- vel szerzõdött integrált Takarékszövetkezeteknél a Takarékbank Zrt.

érvényes: 2008.08.04-tõl



„A” típusú biztosítékok felsorolása és adatai

Típusa

Megnevezés

Fedezeti érték (Ft)Biztosítéki
  érték (Ft)

Piaci érték (Ft)

Típusa

Megnevezés

Fedezeti érték (Ft)Biztosítéki
  érték (Ft)

Piaci érték (Ft)

Típusa

Megnevezés

Fedezeti érték (Ft)Biztosítéki
  érték (Ft)

Piaci érték (Ft)

Típusa

Megnevezés

Fedezeti érték (Ft)Biztosítéki
  érték (Ft)

Piaci érték (Ft)

Típusa

Megnevezés

Fedezeti érték (Ft)Biztosítéki
  érték (Ft)

Piaci érték (Ft)

3. oldal

Hitelgarancia Alapítvány
Agrár-Vállalkozási

Pénzügyi intézményi
ügy azonosító szám

Kezesség Lehívási Lap

Kölcsön és Bankgarancia szerzõdéshez

Kezességi Levél száma

1.

2.

3.

4.

5.

érvényes: 2008.08.04-tõl



ir. szám

Cím

Helyrajzi szám

Mûvelési ág 
/ Típus

Ingatlanra / Ingóságra
   vonatkozó adatok

Piaci érték (Ft) RanghelyBiztosítéki érték (Ft)

Terhelések

Ranghely Típusa
Zálogjog

összege (Ft)
Fennálló tartozás /
Kitöltött keret (Ft) Jogosult

Tulajdonosok adatai

Mértéke (%)
/ -

Mûvelés alól kivett terület megnevezése 
/ Jellemzõi

„B” típusú biztosítékok adatai

folytatás

4. oldal

Hitelgarancia Alapítvány
Agrár-Vállalkozási

Igénylõ /
Vállalkozás

Tulajdoni hányadAnyja neve /
Adószám

Név

Pénzügyi intézményi
ügy azonosító szám

Kezesség Lehívási Lap

Kölcsön és Bankgarancia szerzõdéshez

Kezességi Levél száma

érvényes: 2008.08.04-tõl
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