
1051 Budapest, József Attila utca 8.  
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telefon: +36 1 268-68-68    •    telefax: +36 1 268-68-80   
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GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK, EGYÉB SZERVEZETEK* MEGVÁLTOZOTT 
ADATAINAK BEJELENTÉSE  
(*IDEÉRTVE AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, EGYSZEMÉLYES KFT., EGYSZEMÉLYES ZRT., EGYÉNI CÉG, EGYÉB 
ÖNÁLLÓ VÁLLALKOZÓ, ŐSTERMELŐ ÉS ADÓSZÁMMAL RENDELKEZŐ MAGÁNSZEMÉLY IS) 

KÉRJÜK NYOMTATOTT BETŰVEL KITÖLTENI! 

Szerződött partner neve: Finanszírozási szerződés azonosító száma: 

Gépjármű forgalmi rendszáma: Gépjármű típusa: 

Alulírott(ak) 

Képviselő (1) neve: Anyja születési neve: 

Lakcím: 

Képviselő (2) neve: Anyja születési neve: 

Lakcím: 

Az általam/általunk képviselt szervezet - a Finanszírozási szerződésben rögzített - adata megváltozott, az új adatot az 

alábbiak szerint jelentem/jelentünk be:                CSAK A MEGVÁLTOZOTT ,ILLETVE ÚJ ADATOKAT SZÜKSÉGES KITÖLTENI!  

Új TELEPHELY, LEVELEZÉSI CÍM, TELEFONSZÁM VAGY E-MAILCÍM ESETÉN  

KÉRHETI A KORÁBBI  ELÉRHETŐSÉGI ADATOK TÖRLÉSÉT, A  MEZŐBEN JELZETT X-SZEL! 

Székhelye:1    Az itt szereplő cím egyben levelezési cím is2.

Irányítószám: Település: 

Út/utca/tér, házszám, em., ajtó: 

Telephely1:        Az itt szereplő cím egyben levelezési cím is3. 

Irányítószám: Település: 

Út/utca/tér, házszám, em., ajtó: 

Adószám1: Telefonszám: 

Nyilvántartási szám1, 4: E-mail cím:

A székhelyváltozás a gépjármű forgalmi engedélyben történő átvezetéséhez szükséges dokumentumra igényt tartok/tartunk: 

igen      nem 

Tudomásul veszem, hogy a személyes adatok  kezelésére vonatkozó információkat tartalmazó adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatók a 

Társaság székhelyén az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben és a www.merkantil.hu honlapunkon megtekinthetőek.  

KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓINKAT! 

________________________________ 

dátum 

___________________________________ 

Képviselt szervezet képviselőjének/képviselőinek cégszerű aláírása 

1 A székhely, telephely, nyilvántartási szám, adószám változásának bejelentése esetén kérjük, az aláírt 
nyilatkozathoz csatolja az új adatokat tartalmazó cégkivonatot/nyilvántartásba vételt igazoló határozatot is!  
2 Kérjük, a   mezőben jelzett x-szel, ha ezt kívánja levelezési címnek is megjelölni! 
3 Kérjük, a   mezőben jelzett x-szel, ha ezt kívánja levelezési címnek is megjelölni! 
4 Nyilvántartási szám: pl.: cégjegyzékszám, nyilvántartásba vételi szám, bejegyzési szám, nyilvántartási szám. 

http://www.merkantil.hu/
http://www.merkantil.hu/
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