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

NYILATKOZAT AZ EREDETI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK SZERINTI TELJESÍTÉSRŐL
LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ VAGY KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ
(JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET1 ESETÉN)

PÉNZÜGYI

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/lízingbevevő) azonosítási és kapcsolattartási adatai:
Szerződött partner neve:
Szerződött partner adószáma:
Mobil telefonszám2:
E-mail cím2:

AZ ALÁBBI KÉT LEHETŐSÉG KÖZÜL CSAK AZ EGYIKET VÁLASZTHATJA KI! VÁLASZÁT JELÖLJE X-SZEL!

󠄀

Nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általam/általunk képviselt lízingbevevő/adós nem kíván élni az

*

agrárvállalkozásokra kiterjedő fizetési moratóriummal. Kijelentem/kijelentjük, hogy döntésem/döntésünk
végleges és tudomással bírok/bírunk arról, hogy a fizetési moratóriumba vissza már nem léphetek/léphetünk.

* HA CSAK 1 DARAB SZERZŐDÉSE VAN, VAGY VALAMENNYI SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓAN NYILATKOZIK.

󠄀

Nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általam/általunk képviselt lízingbevevő/adós nem kíván élni az
alábbiakban felsorolt Merkantil Bank Zrt.-vel fennálló szerződések esetén az agrárvállalkozásokra
kiterjedő fizetési moratóriummal. Kijelentem/kijelentjük, hogy döntésem/döntésünk végleges és tudomással
bírok/bírunk arról, hogy a fizetési moratóriumba vissza már nem léphetek/léphetünk.

AMENNYIBEN KETTŐNÉL TÖBB SZERZŐDÉST KÍVÁN MEGJELÖLNI, KÉRJÜK AZT A NYILATKOZAT MELLÉKLETÉBEN
SOROLJA FEL, ÉS ITT ADJA MEG A MELLÉKELT OLDALAK SZÁMÁT: ___________ OLDAL.

Gépjármű/eszköz forgalmi rendszáma:

Finanszírozási szerződések száma:

Amennyiben fizetési kötelezettséget eddig is csoportos beszedési megbízás útján került teljesítésre3, kérem/kérjük a
Bankot, hogy a Szerződés szerinti valamennyi fizetési kötelezettség összegét továbbra is szedje be. Ismert előttem/előttünk,
hogy a Bank a jelen Nyilatkozat alapján a beszedést legkorábban a jelen Nyilatkozat feldolgozására vonatkozó visszajelzése
keltét követően tudja újra indítani, ezért az emiatt be nem szedhető, vagy az ezt megelőzően esedékes fizetési
kötelezettségeket – ha teljesíteni kívánom/kívánjuk – magamnak/magunknak kell átutalni vagy befizetni a szerződés egyedi
befizetési számlaszámára4.
Amennyiben korábbi csoportos beszedési megbízás leállításra, vagy annak limit összege, vagy végdátuma korlátozásra került,
ismert előttem/előttünk, hogy a fizetési moratóriumból való kilépésére vonatkozó Nyilatkozat megtételéig
gondoskodnom/gondoskodnunk kell arról, hogy a számlavezető a Bankot csoportos beszedésre jogosultként ismételten
1ideértve

az egyéni vállalkozó, egyszemélyes kft., egyszemélyes zrt., egyéni cég, egyéb önálló vállalkozó, őstermelő és
adószámmal rendelkező magánszemély is.
Kapcsolatfelvétel céljából szükséges adat! Amennyiben nem adott meg ilyen adatot a Bank részére kérjük, olvassa el
ismételten adatkezelési tájékoztatóinkat.
2

3

Csoportos beszedésre vonatkozó részletes tájékoztató: https://www.merkantil.hu/hu/Ugyfelkapu/Tajekoztatas

4

A szerződés egyedi befizetési számlaszáma a Végleges fizetési ütemezésen és az Ügyfélkártyán található meg!
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nyilvántartásba vegye és a megfelelő fedezet rendelkezésre álljon ahhoz, hogy a Bank a 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 maradéktalanul megismertem.
Alulírott(ak)
Képviselő (1) neve:

Képviselő (1) tisztsége:

Képviselő (2) neve:

Képviselő (2) tisztsége:

________________________________

___________________________________

dátum

Képviselt szervezet képviselőjének/képviselőinek cégszerű aláírása

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

Melléklet:
____________ oldal
Szerződött partner neve:

Szerződött partner adószáma:

Gépjármű/eszköz forgalmi rendszáma:

Finanszírozási szerződések száma:

