Internetes kérelem

LÍZINGBE VEVŐ / ADÓS / BÉRLŐ ADATVÁLTOZÁSÁT BEJELENTŐ NYILATKOZAT
Alulírott ………………………..……………. (adószám: …………………………….) a Raiffeisen Corporate Lízing
Zrt-vel / Raiffeisen Autólízing Kft-vel ……………………………………. szerződésszámon kötött Finanszírozási
szerződés kapcsán az alábbi adatváltozást jelentem be, és kérem az adatváltozások átvezetését.
Lízingbe vevő / Adós / Bérlő új elnevezése:
Új székhelycím/ telephelycím:
A számla fejlécén az itt megadott székhelycím / telephelycím szerepeljen: igen;

nem

Új levelezési cím:
Új bankszámla száma:
Új telefonszám:
Új e-mail cím:
Új cégjegyzésre jogosult személy:
Egyéb::
……………………
…………………………………………….....
Csak a megváltozott adatokra vonatkozó részeket kell kitölteni!

Kérelemhez csatolt dokumentumok:
Adatmódosítási kérelem nyomtatvány eredeti példánya
Felhatalmazó levél eredeti példánya, melyet a számlavezető
bank cégszerű aláírásával hitelesített
30 napnál nem régebbi cégbírósági végzés / hiteles cégkivonat,
mely a változás adatait tartalmazza
Cégjegyzésre jogosult személy(ek) vezetői engedély és
személyi igazolvány másolata
Aláírási címpéldány

 igen;

 nem

 igen;

 nem

 igen;

 nem

 igen;
 igen;

 nem
 nem

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban megjelölt adatok a valósággal megegyezőek.
Hozzájárulási Nyilatkozat
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. / Raiffeisen Autólízing Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) a fent
megadott adatokat a jogszabályokban meghatározott esetekben és módon az ügyfélkapcsolat létrehozása, fenntartása,
követelésének érvényesítése érdekében kezelje és továbbítsa. Hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelő a fent megadott
adataimat átadja a vele szerződéses jogviszonyban álló ügynökök, közreműködők, az Adatkezelő üzemszerű
működésével kapcsolatos járulékos tevékenységet (kiszervezés) végző vállalkozások, valamint az Adatkezelő
megbízásából fogyasztói, illetve ügyfél-elégedettségi felmérést, kutatást végző szervezetek részére ezen ügynökök,
közreműködők, vállalkozások és szervezetek feladatainak teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamra.
Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt felhatalmazás – az Adatkezelő vonatkozásában – a személyes adatok
átadására vonatkozó felhatalmazásnak minősül. Kijelentem, hogy az adatkezeléshez, adattovábbításhoz és az
adatfeldolgozáshoz való hozzájárulásom önkéntes, és azt az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az
adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, a személyes adataimat megismerő személyekről,
illetve az adatkezeléssel kapcsolatos jogaimról és jogorvoslati lehetőségekről való szükséges és elégséges tájékoztatást
követően bocsátom az Adatkezelő rendelkezésére.
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