
Kérjük amennyiben adataiban változás történt, az adatváltozást itt jelezze! 

ÜGYFÉL TÖLTI KI!

 HavI  neTTó bevÉTeLeI :

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

Családi  pótlék:                                                           Ft Egyéb jövedelmei:                                                       Ft    

 HavI  KIadásaI : 

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

Kölcsönök törlesztése más banknál összesen (havonta):                                                                                      Ft

MunKáLTaTóI IGazoLás

Kitöltésért felelõs személy: Telefonszám (mellék):
Ellenõrzés céljából fax szám: E-mail cím:

   MunKaváLLaLó  adaTaI:

Családi név: Utónév: 
Leánykori név: Anyja neve: 
Születési hely: Születési idő: 
Állandó lakcím: 
Ideiglenes lakcím: 
Telefon: Adózonosító jele: 

   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    o nem áll  o 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:       o  határozott idejű                                           -tól                                                   -ig
                                              o határozatlan idejû
                                              Munkavállaló felmondás  alatt           o nem áll  o áll

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

Kelt                                          20                                            hó.            napján. 

ezen  igazolást  a  fent  megnevezett  dolgozó  adataival az oney  Magyarország  zrt.  részére,  hitelbírálat  céljából  adtuk  ki. 

Érvényes:  a kiállítás  dátumától  számított  30  napig.

      
  (Cégszerû  aláírás  és   cégbélyegzô)

Alulírott mint a hiteligénylő házastársa/élettársa felhatalmazást adok arra, hogy a fent megadott, személyemhez 
kapcsolódó adataimat az Oney Magyarország Zrt. az ott rögzített feltételek szerint kezelje.

Kelt                                          20                                            hó.            napján.

                      Házastárs / élettárs aláírása

CsaLádI  áLLapoTa:

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

LaKásHeLYzeTe:

                          óta                  O Tulajdonos  O Főbérlő  O Albérlő  O Családdal él  O Szolgálati lakás

HázasTáRsa /  ÉLeTTáRsa szeMÉLYI  adaTaI : 

Családi név: Utónév: 

Leánykori név: Anyja neve: 

Születési idő: Születési hely: 

FoGLaLKozásI  adaToK: 

Az Ön foglalkozása:  Jelenlegi munkaviszony kezdete:  

Az Ön munkáltatója: Mh. telefonszáma: 

Munkahely címe:  

Társa foglalkozása:  Jelenlegi munkaviszony kezdete:

Társa munkáltatója: Mh. telefonszáma: 

Munkahely címe: 

KÉszpÉnzFoRRás szoLGáLTaTás 
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. 

          Auchan Bevásárlókártya birtokos aláírása 

08_keretemeles_nyomtatvany_20160401.indd   1 2016.03.30.   15:10:41

ÜGYFÉL TÖLTI KI!

Auchan kártya birtokos aláírása



Az igénylés feltételei

p  Devizabelföldi

p  Betöltött 18. életév

p  Magyarországon lévő 
állandó lakcím

p  Igazolt, rendszeres jövedelem

p  Munkaviszonyában nem áll 
próbaidő vagy felmondás alatt

p  Vezetékes telefonon való közvelen 
elérhetőség

Szükséges dokumentumok

p  Érvényes, állandó 
személyi igazolvány

p  Érvényes adóigazolvány

p  2 hónapnál nem régebbi 
a tartózkodási helyre szóró bank-
számlakivonat vagy telefon-, 
gáz- vagy villanyszámla

p  Alkalmazottaknál ugyanazon 
munkáltatónál eltöltött min. 
3 hónapos munkaviszonyról szóló, 
30 napnál nem régebbi 
munkáltatói igazolás

p  Nyugdíjasok esetében 
nyugdíjtörzslap és 
az utolsó nyugdíjszelvény

p  Egyéb rendszeres jövedelem 
igazolásához - amennyiben 
munkáltatói igazolás nem áll ren-
delkezésre - az APEH által érkez-
tetett előző évi SZJA-bevallás 
vagy APEH-jövedelemigazolás

p  Bankszámláról történő teljesítés 
esetén azon bankszámla legutóbbi 
kivonata, amelyre 
a hiteligénylő felhatalmazást ad

Jelen kiadvány nem minősül ajánlattételnek, célja a figyelem felkeltése. Az Oney 

Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a hitelbírálat jogát minden esetben fenntartja. 

A kölcsönre és egyéb feltételeire – így különösen a THM-re, az ügyleti kamatra, a fu-

tamidőre – az Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. hirdetményei irányadóak.

' Infovonal: (06 1) 888 0000 www.oney.hu

www.oney.hu 
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auCHan bevásáRLóKáRTYa
KeReTeMeLÉsI adaTLap

ÜGYFÉL TÖLTI KI!

az Ön szeMÉLYI  adaTaI :

Családi  név: Utónév: 

Állandó lakcím*:

              ,                                                           helység                                         utca          hsz.        emelet/ajtó

Tartózkodási cím: 

              ,                                                           helység                                         utca          hsz.        emelet/ajtó

Telefonszám: Szem. azon. okm. száma:

*Kérjük, a lakcímkártya / személyazonosító okmány másolatát csatolja!
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az auCHan bevásáRLóKáRTYa KeReTÉneK MeGeMeLÉsÉHez az aLábbI
teendői vannak:  

 - Kérjük, töltse ki az Auchan Bevásárlókártya 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

nYILaTKozaT
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Ezen ada-
tok 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 meg-
tételekor 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 Bank Zrt. lekérdezze a KHR-ből?
     o  igen              o  nem

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

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

HITeLKeReT eMeLÉsI KÉReLeM
Alulírott                                                                                    , kérem az Oney Magyarország Zrt.-t,

hogy az     számú Auchan Bevásárlókártyám

engedélyezett hitelkeretét     forintra emelje meg.

Kelt                                          20                                            hó.            napján. 

          Auchan Bevásárlókártya birtokos aláírása 
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ÜGYFÉL TÖLTI KI!

AUCHAN KÁRTYA
KERETEMELÉSI ADATLAPAZ 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

Auchan kártya birtokos aláírása

számú Auchan kártyám
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