posta cím: 1365 Budapest, Pf.: 676
e-mail: informacio@mail.merkantil.hu

NYILATKOZAT FIZETÉSI MORATÓRIUMBÓL VALÓ KILÉPÉSRŐL (ADÓSZÁMMAL NEM
RENDELKEZŐ TERMÉSZETES SZEMÉLY ESETÉN)
A KITÖLTÖTT ÉS ALÁÍRT NYILATKOZATOT BESZKENNELVE E-MAILBEN VAGY POSTAI ÚTON KÜLDJE MEG NEKÜNK!
NYILATKOZAT FELDOLGOZÁSÁT KÖVETŐEN BANKUNK SMS-BEN VISSZAJELZÉST KÜLD!

Szerződött partner (adós) azonosítási és kapcsolattartási
adatai:
Családi és utónév:
Születési családi és
utónév:
Születési hely és idő:
Mobil telefonszám1:
E-mail cím1:
A finanszírozási szerződésre vonatkozó adatok:
Szerződés száma:
Gépjármű rendszáma:
Kijelentem, hogy nem kívánok élni az agrárvállalkozásokra kiterjedő fizetési moratóriummal. Kijelentem, hogy döntésem
végleges és tudomással bírok arról, hogy a fizetési moratóriumba vissza már nem léphetek.
Amennyiben fizetési kötelezettségemet eddig is csoportos beszedési megbízás útján teljesítettem2, kérem a Bankot, hogy
a Szerződés szerinti valamennyi fizetési kötelezettségem összegét továbbra is szedje be. Ismert előttem, hogy a Bank a jelen
nyilatkozatom alapján a beszedést legkorábban a jelen Nyilatkozatom feldolgozására vonatkozó visszajelzése keltét követően
tudja újra indítani, ezért az emiatt be nem szedhető, vagy az ezt megelőzően esedékes fizetési kötelezettségeket – ha teljesíteni
kívánom - magamnak kell átutalnom vagy befizetnem a szerződés egyedi befizetési számlaszámára 3.
Amennyiben korábban csoportos beszedési megbízással fizettem és azt leállítattam vagy annak limit összegét, vagy végdátumát
korlátoztam, ismert előttem, hogy a fizetési moratóriumból való kilépésére vonatkozó nyilatkozatom megtételéig gondoskodnom
kell arról, hogy a számlavezető a Bankot csoportos beszedésre jogosultként ismételten nyilvántartásba vegye és a megfelelő
fedezet rendelkezésre álljon ahhoz, hogy a Bank szerződéssel kapcsolatos törlesztéseket, fizetési kötelezettségeket
beszedhesse.
Kijelentem, hogy a személyes adatokról a jelen nyilatkozat kitöltését megelőzően rendelkezésemre álló - a Bank ügyfélterében
kifüggesztett, valamint a Bank honlapján (https://www.merkantil.hu/hu/Adatvedelem) is megtalálható - Általános Adatvédelmi
Tájékoztatót és Finanszírozási Adatkezelési Tájékoztatót és a Finanszírozási Adatkezelési Tájékoztató Fizetési moratórium miatti
kiegészítését maradéktalanul megismertem.
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ügyfél aláírása

Kapcsolatfelvétel céljából szükséges adat! Amennyiben nem adott meg ilyen adatot a Bank részére kérjük, olvassa el ismételten

adatkezelési tájékoztatóinkat.
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Csoportos beszedésre vonatkozó részletes tájékoztató: https://www.merkantil.hu/hu/Ugyfelkapu/Tajekoztatas
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A szerződés egyedi befizetési számlaszáma a Végleges fizetési ütemezésen és az Ügyfélkártyán található meg!

