
Vevői adatlap
Jelen adatlapot minden faktorálandó vevő tekintetében egyenként kérjük kitölten

 I. Vevő azonosító adatok
Vevő neve: 

Székhely címe:   
 irsz. település utca/házszám em. ajtó

Levelezési címe:   
 irsz. település utca/házszám em. ajtó

Adószám:   –  –  

KSH-számjel:   –     –    –  

Cégjegyzék szám:   –   –      
Cégjegyzék helye:  Törvényszék Cégbírósága

Vevőnél a faktoring ügylettel foglalkozó ügyintéző neve, telefonszáma:

E-mail címe: 

Vevő telefonszáma: 

* kizárólag vonalas telefonszám adható meg

 II. Vevői finanszírozásra, bankkapcsolatokra vonatkozó alapadatok3

1. Vevővel szembeni forgalomra / finanszírozási igényre vonatkozó adatok

Átlagos finanszírozási igény (ezer Ft): 

Maximális szezonális finanszírozási igény (ezer Ft): 

Várható éves forgalom (ezer Ft – amennyiben megbecsülhető): 

Várható éves számla darabszám (amennyiben becsülhető): 

Fizetési fegyelem (1- nagyon rossz, 5 – jó):   1        2       3        4        5  

Forgalom az előző három évben (ezer Ft)

3 éve 

2 éve 

1 éve 

Határidőn túli követelések a vevővel szemben?  

30 napon belül 

31-60 nap között 

61-90 nap között 

90 napon túl 

Termékértékesítés / szolgáltatásnyújtás szerződés szerinti   
megnevezése (rövid leírás):

Szokásos fizetési határidő (nap): 

Kapcsolat kezdete a vevővel (év): 

1 éve 

Következő egy évben várható beszállítandó áru értéke (ezer Ft): 

Alvállalkozót igénybe vesz a teljesítéshez?  
(Amennyiben igen, kérjük megnevezni)

Beszállítás gyakorisága (napi, heti, stb.): 

3 Amennyiben a kapcsolódó szerződést mellékeli, csak a szerződés érintett pontjával hivatkozzon a válaszra

1. számú melléklet



 2. Faktoring ügylet alapját képező szerződés (szállítói szerződés)

Kelte (dátum): 

Összege (ezer Ft): 

Lejárata (dátum): 

Várható átlagos számlaösszeg (ezer Ft): 

 III. Melyik szolgáltatásunkat szeretné igénybe venni vevője/megrendelője vonatkozásában?

Kérjük, szíveskedjen jelezni, hogy a bevezetőben jelzett szolgáltatásaink közül jelen vevői adatlapon szereplő vevője 
vonatkozásában mely szolgáltatásunkat igényli. Ajánlatunkat – lehetőség szerint – az Ön által kért szolgáltatásra fogjuk 
elkészíteni. (Kérjük válaszát a sor elején lévő négyzetben X jellel jelezze.)

 „Classic” faktoring (finanszírozás, követelésbehajtás, nyilvántartás)

 „Full” faktoring (vevőbiztosítás, finanszírozás, követelésbehajtás, nyilvántartás)

  Export Faktoring (vevőbiztosítás, finanszírozás, kedvező állami forrás bevonás lehetősége, követelésbehajtás, nyilván-
tartás, árfolyamkockázat kezelés)

 Beszállítói faktoring (finanszírozás, nyilvántartás)

  Európai uniós támogatást folyósító szervvel szembeni követelés faktorálása (finanszírozás, követelésbehajtás, nyilvántartás)

  Állami, egészségügyi, önkormányzati intézményekkel szembeni követelések vásárlása (finanszírozás,  
követelésbehajtás, nyilvántartás)

1. számú melléklet
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