Fizetési nehézség bejelentı
Személyes adatok:

Családi név: …………………………………….
Utónév: ………………………………….......
Születési név: ……………………………………
Anyja neve: ………………………………….
Születési hely: …………………………………..
Születési idı: …… . …………….. …...
Személyi igazolvány szám: ……………………………..
Állandó lakcím:
.….. irányítószám ………………………………………………….. helység .……………….………………………. utca ..…
házszám ….… emelet ….… ajtó
Állandó lakcím telefonszáma:……………………
Értesítési cím:
.….. irányítószám ………………………………………………..….. helység .……………….………………………. utca ..….
házszám .…… emelet .…… ajtó
Értesítési cím telefonszáma:……………………………………
Mobiltelefonszáma: ………………………………………..
Elérhetıség: □ Reggel
□ Nappal
□ Este

Jövedelmi adatok:
Munkáltató neve: ……………………………………………………………………………………………
Munkáltató címe: …………………………………………………………………………………………….
Adós havi nettó jövedelme: ……………………………..
Adós házastársának/élettársának nettó jövedelme: …………………………
A saját háztartás egyéb havi rendszeres jövedelme: …………………………………………..
A
háztartás
átlagos
havi
kiadása
(közüzemi
díjak,
biztosítások,
egyéb
költségek):……………………………………
Keresôk
száma
a
saját
háztartásban:
…………………Eltartottak
száma
háztartásban:……………………………………

megélhetési
a

saját

Más banknál vagy pénzügyi vállalkozásnál (pl. lízingcég) bármilyen jogcímen (pl. kölcsön, kamat,
díj) fennálló tartozásai:
1.Folyósító bank/pénzügyi vállalkozás neve:
………………………………………………………………………………..…………….
A fennálló tartozás jogcíme: ……………………………….….……. A fennálló tartozás összege:
……………….…………………….
Lejárata: ……………………………………
Havi törlesztı részlet: ……………………………………
2. Folyósító bank/pénzügyi vállalkozás neve:
………………………………………………………..…………………………………….
A fennálló tartozás jogcíme: ………………………………….……. A fennálló tartozás összege:
……………………………………….
Lejárata: ……………………………………
Havi törlesztı részlet: ……………………………………
Meglévı hitelkártya hitelkeretének összege: ………………………. Bankszámla hitelkeret összege: ………………………

Finanszírozási szerzıdés szám: ……………………………………….

Kezes van a szerzıdéshez: I / N

Fizetési nehézség oka:
□ adós munkanélkülisége
□ adós tartós betegsége, rokkantsága
□ adós házastársának halála
□ törlesztırészlet emelkedése
□ adós jövedelmének csökkenése
□ egyéb indok:
………………………………………………………………………………………………………………………
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Fizetési nehézség bejelentı
Mekkora törlesztı részletet tud vállalni?

……………………………. HUF

Választott speciális konstrukció (csak egy jelölhetı):

□

„a”- Easy payment - könnyített havidíj konstrukció

□

„b”- Vis major könnyített havidíj konstrukció

A fentiekre tekintettel, jelen fizetési nehézség bejelentı aláírásával – a banktitokra és személyes adatokra
vonatkozó titoktartási kötelezettség alóli felmentésként - hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti konstrukció megvalósítása
érdekében;
> kölcsönszerzıdés esetén (személyes) adataimat (beleértve különösen a lakcímet/székhelyet, telefonszámot) és a fenti
finanszírozási szerzıdés, valamint a fenti konstrukció keretében megkötendı szerzıdések és kapcsolódó egyéb
dokumentáció tartalmát a Raiffeisen Lízing Zrt. az alábbi vállalkozások valamelyikének átadja, ezen vállalkozások egyike
a fenti célból azokat kezelje:
STOP-TEAM Autójavító, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 1211 Budapest, Posztógyár u. 8.
Telephely: 1214 Budapest, II. Rákóczi út 257.
Cg: 01-06-013819
Adószám: 28089179-2-43
Metálelektro Mőszaki Fejlesztı Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1119 Budapest Major u 67.
Telefon: 06-20/926-0944
Cg: 01-09-075906
Adószám: 10539284-2-43

Felhatalmazom továbbá a Raiffeisen Lízing Zrt.-t arra, hogy a részére a jelen bejelentın átadott adatok,
információk, illetve dokumentumok – ideértve a természetes személy (képviselı) személyazonosító, lakcím és a
bemutatott személyi igazolvány adatainak, valamint a jövedelemre vonatkozó adatok – valódiságát,
hitelességét az adatszolgáltatónál – ideértve az Adó és Pénzügyi Ellenırzési Hivatalt – ellenırizze.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti pénzügyi vállalkozások a prudenciális szabályozók által elıírt ellenırzési és
azonosítási kötelezettségeinek teljesítése céljából (személyes) adataimat, az általam benyújtott, bemutatott
vagy a fenti cégek által lekérdezett okmányaimat valamint aláírás-mintámat kezelje és azonosítsa (ellenırizze)
a következı adatbázisok igénybevételével: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
adatbázisai, Publikus adatbázisok (Magyar Országos Közjegyzıi Kamara adatbázisa, Opten Cégtár).
Hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen bekezdésben meghatározott (személyes) adatok feldolgozását a fenti cégek
megbízásából a GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Vadász u. 31.; nyilvántartásba
vette a Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg. 01-10-041159 számon) végezze és a fenti cégek részére
információt továbbítson a fenti cégek prudens mőködésének elısegítése céljából.
Tudomásul veszem, hogy a jelen fizetési nehézség bejelentıben foglaltak nem keletkeztetnek semmiféle
kötelezettséget a Raiffeisen Lízing Zrt. számára, a Társaság kifejezetten fenntartja a jogot, hogy kockázati
szempontokra tekintettel speciális konstrukciót részemre nem biztosítanak.
Dátum:

…………………………………
Aláírás
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