
Auchan kártya birtokos aláírása

ÜGYFÉL TÖLTI KI!
Kérjük amennyiben adataiban változás történt, az adatváltozást itt jelezze!

       Hajadon/Nőtlen        Házas         Élettársi viszonyban él         Elvált         Özvegy  Eltartott gyermekek száma:

                   óta             Tulajdonos            Főbérlő            Albérlő            Családdal él            Szolgálati lakás

CSALÁDI ÁLLAPOTA:

LAKÁSHELYZETE:

HÁZASTÁRSA / ÉLETTÁRSA SZEMÉLYI ADATAI :

FOGLALKOZÁSI ADATOK:

FOGLALKOZÁSI ADATOK:

HAVI KIADÁSAI :

Családi név:             Utónév:

Születési név:             Anyja neve:

Születési idő:             Születési hely:

Az Ön foglalkozása:            Jelenlegi munkaviszony kezdete:

Az Ön munkáltatója:            Mh. telefonszáma:

Munkahely címe:

Társa foglalkozása:             Jelenlegi munkaviszony kezdete:

Társa munkáltatója:                 Mh. telefonszáma:

Munkahely címe:

Az Ön fizetése/nyugdíja:        Ft Társa fizetése/nyugdíja:  Ft

Családi pótlék:         Ft Egyéb jövedelmei:  Ft

-tól                                               -ig

Lakbér, rezsiköltség (villany, gáz, víz)      Ft Egyéb állandó kiadások:  Ft

Kölcsönök törlesztése más banknál összesen (havonta):  Ft

Kelt   20   hó.  napján.

ÁTUTALÁSI KÉRELEM
Kérem az Oney Magyarország Zrt.-t, hogy hitelkeretem terhére az alábbi összeg átutalását teljesítse 

folyószámlám javára.    Ft,     azaz forint.

Folyószámla száma:

Kelt   20   hó.  napján.

- -

MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS

(Cégszerű aláírás és cégbélyegző)

Kitöltésért felelős személy: .........................................Telefonszám (mellék): ..................................................
Ellenőrzés céljából fax szám:  .....................................E-mail cím: ....................................................................

   MUNKAVÁLLALÓ ADATAI:

Családi név: .................................................................. Utónév: ........................................................................
Születési név: ...............................................................Anyja neve: ...................................................................
Születési hely:  ..............................................................Születési idő: ................................................................
Állandó lakcím: ...................................................................................................................................................
Ideiglenes lakcím: ...............................................................................................................................................
Telefon: ......................................................................... Adóigazolvány száma: ................................................

   MUNKÁLTATÓ ADATAI:

Cégnév:  .......................................................................Cégjegyzékszám: .........................................................
Székhely: ..............................................................................................................................................................
Címe (ha nem azonos a székhellyel): ..........................
Telefonszám (mellék):  .................................................Fax szám: ......................................................................
Főbb tevékenységi kör:  ..............................................Működés kezdete: .......................................................
Adószám:  .....................................................................
A cég felszámolás alatt           nem áll                  áll

   MUNKAVISZONY ADATAI:

Munkavégzés pontos helye: ..............................................................................................................................
Tel. (mellék): .................................................................Beosztás:  .....................................................................
Foglalkozás:.........................................................................................................................................................
Amennyiben munkabérben nem részesül, GYES, GYED vagy táppénz összege: ........................................
Elmúlt 3 hónap alapján számított átlagos nettó jövedelme: ..........................................................................
Elmúlt 12 hónapban kifizetett összes bónusz, premium és jutalom havi átlagos nettó összege: .............................

Béren kívüli juttatás (Cafeteria) tárgyévi havi átlagos nettó összege: ............................................................
Levonások a munkabérébôl (jogcím és összeg megadásával): ......................................................................

Munkaviszonyának kezdete a jelenlegi munkáltatójánál:  ...............................................................................
Munkaszerződés típusa:         határozott idejű 
                                                  határozatlan idejű 
                                                  Munkavállaló felmondás alatt               nem áll                  áll

Kijelentem, hogy a munkavállaló munkabére után az előírt közterhek megfizetésre kerültek.
   

Ezen igazolást a fent megnevezett dolgozó adataival az oney Magyarország zrt. részére, hitelbírálat céljából adtuk ki.
Érvényes: a kiállítás dátumától számított 30 napig.

Kelt   20   hó.  napján.



ÜGYFÉL TÖLTI KI!
AUCHAN KÁRTYA

KERETEMELÉSI ADATLAP
AZ AUCHAN KÁRTYA KERETÉNEK MEGEMELÉSÉHEZ 
AZ ALÁBBI TEENDŐI VANNAK:

-  Kérjük, töltse ki az Auchan kártya keretemelési adatlap „Ügyfél tölti ki” részeit!
-  Kérjük a Havi nettó bevételei és Bevételek/Havi kiadások részt és a nyilatkozat részt pontosan 

töltse ki és az aláírásról se feledkezzen meg!
-  Kérjük, hogy a Nyilatkozat részt is töltse ki! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben 

nem jelöli meg a KHR-re vonatkozó nyilatkozatot Igennel, a keretemelési igényét nem áll 
módunkban elbírálni!

-  A mellékelt válaszborítékban küldje vissza a keretemelési adatlapot és a szükséges 
dokumentumokat, ezzel kapcsolatban részletes tájékoztatást lentiekben talál.

-  A borítékot elküldheti postai úton vagy leadhatja személyesen a 19 Auchan áruház Pénzügyi 
Sarkainak egyikében vagy központi ügyfélszolgáltunkon.

-  Munkatársaink hamarosan felveszik Önnel a kapcsolatot a keretemelés eredményéről.
-  Amennyiben a keretemelés elfogadásra kerül, Ön azonnal használhatja megemelt hitelkeretét!

A keretemeléshez a mellékelt formanyomtatványon kívül az alábbi dokumentumra van szükség:

-  amennyiben jövedelme (fizetése, nyugdíja) bankszámlára érkezik, az utolsó havi bankszámla 
kivonatának másolatát, vagy

-  amennyiben munkavállaló, és jövedelme nem bankszámlára érkezik, akkor a csatolt munkáltatói 
igazolást

-  amennyiben nyugdíjas, és nyugdíja nem bankszámlára érkezik, akkor utolsó havi 
nyugdíjszelvényének vagy éves nyugdíjértesítőjének másolatát

Amennyiben adataiban változás történt, kérjük az alábbi felsorolásban ellenőrizze a szükséges 
dokumentumokat:

- személyi adataiban bekövetkezett változás esetén: személyi igazolvány másolata
-  állandó lakcímében bekövetkezett változás esetén: lakcímkártya másolata
-  munkahelyének változása esetén: munkáltatói igazolás
-  jövedelmében/nyugdíjában bekövetkezett változás esetén:
 munkáltatói igazolás/lakossági folyószámla kivonat másolata/nyugdíjszelvény másolata

Az Oney Magyarország Zrt., az Oney Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. (együtt a továbbiakban: „Oney”) valamint 
a Magyar Cetelem Zrt. mint az Oney kiemelt közvetítője jogosult az Ön által a www.oney.hu oldalon, az 
Oney telefonos ügyfélszolgálatán vagy az Auchan Pénzügyi Sarokban megadott személyes adatokat 
tárolni, feldolgozni, és az igényelt hitel nyújtásával kapcsolatban felhasználni.  Az Oney jogosult továbbá 
behajtási célból a követeléskezelésért felelős partnerei részére továbbítani az Ön releváns adatait. Ezen felül 
adatfeldolgozás céljából az adatait továbbíthatja az Auchan Magyarország Kft-nek, a Tízpróba Magyarország 
Kft-nek illetve az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott más adatfeldolgozóinak. Az Oney és 
a Magyar Cetelem Zrt.  számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, fióktelepein 
vagy telephelyein, valamint az Oney mindenkori tárhely szolgáltatójának, adattárolójának vagy azok 
alvállalkozója székhelyén, fióktelepein vagy telephelyein találhatók meg. A mindenkori tárhelyszolgáltató 
cégnevét és elérhetőségét az Oney közzéteszi a www.oney.hu honlapon.  A személyes adatok kezelésének 
egyéb részleteit az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza, amelyet rendelkezésére bocsátunk 
minden egyes Auchan Pénzügyi Sarokban, illetve amely megtalálható a www.oney.hu honlapon is.

Auchan kártya birtokos aláírása

*Kérjük, a lakcímkártya / személyazonosító okmány másolatát csatolja!
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Családi név:    Utónév:

Állandó lakcím*:

    , helység         utca           hsz.        emelet/ajtó

Tartózkodási cím:

    , helység         utca           hsz.        emelet/ajtó

Telefonszám:    Szem. azon. okm. száma:

AZ ÖN SZEMÉLYI ADATAI:

NYILATKOZAT

HITELKERET EMELÉSI KÉRELEM

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. Ezen adatok és a hitelkeret emelési kérelemben foglaltak a Hitelszerződés és Auchan 
Hitelkártya Pénzforgalmi Szolgáltatási Keretszerződés I.1.3. pontjának megfelelően a szerződés 
módosítását jelentik. A jelen hitelkeret emelési kérelem megtételekor cselekvőképes vagyok, nem 
állok felmondási idő alatt és nem vagyok munkanélküli. Kijelentem, hogy az itt feltüntetett fizetésem/
nyugdíjam/egyéb ellátásom után az előírt közterhek tudomásom szerint levonásra kerültek.

Hozzájárul-e Ön ahhoz, hogy jelen keretemelési kérelmére vonatkozó hitelbírálathoz a törvényben 
meghatározott adatait az Oney Magyarország Zrt. vagy megbízásából a Magyar Cetelem Zrt. 
lekérdezze a KHR-ből?

      igen   nem

Amennyiben van más pénzügyi intézménynél hteltörlesztése, történt-e az elmúlt egy évben növekedés a 
törlesztő részletekben, vagy történt-e új hitelfelvétele az elmúlt 12 hónapban?

      igen    nem

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben nem jelöli meg a KHR-re vonatkozó 
nyilatkozatot Igennel, a keretemelési igényét nem áll módunkban elbírálni!

Alulírott         , kérem az Oney Magyarország Zrt.-t, 

hogy az        számú Auchan kártyám

engedélyezett hitelkeretét       forintra emelje meg. 

Kelt   20   hó.  napján.

* * ** * *


