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TÁJÉKOZTATÓ AZ EREDETI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK SZERINTI TELJESÍTÉSRŐL
(FOGYASZTÓK ESETÉN)
A KITÖLTÖTT ÉS ALÁÍRT TÁJÉKOZTATÓT BESZKENNELVE E-MAILBEN VAGY POSTAI ÚTON KÜLDJE MEG NEKÜNK!
TÁJÉKOZTATÁS FELDOLGOZÁSÁT KÖVETŐEN BANKUNK SMS-BEN VISSZAJELZÉST KÜLD!

Szerződött partner (adós/lízingbevevő) azonosítási és kapcsolattartási adatai:
Családi és utónév:
Születési családi és utónév:
Születési hely és idő:
Mobil telefonszám 1:
E-mail cím1:
A finanszírozási szerződésre vonatkozó adatok:
Finanszírozási szerződés száma:
Gépjármű forgalmi rendszáma:
Tájékoztatom a Merkantil Bank Zrt.-t (továbbiakban Bank) arról, hogy nem kívánok élni a koronavírus fertőzés okozta tömeges
megbetegedést okozó, a 2020. évben bekövetkezett humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása
keretében biztosított fizetési moratóriummal, így az eredeti szerződéses feltételek szerint – a végleges fizetési ütemezésben
és a havonta/negyedévente megküldött számlalevelekben közöltek és az eddigi fizetési gyakorlatomat (csekkes
befizetés/számlára történő átutalás/számlára történő befizetés/csoportos beszedés) folytatva - kívánom a fizetési
kötelezettségeket teljesíteni, ideértve az esedékessé váló lízingdíjakat/törlesztő-részleteket és az esetleges lízingdíj/törlesztőrészlet különbözeteket és díjakat.
Amennyiben fizetési kötelezettségemet eddig is csoportos beszedési megbízás útján teljesítettem 2, kérem a Bankot,
hogy a Szerződés szerinti valamennyi fizetési kötelezettségem összegét továbbra is szedje be. Ismert előttem, hogy a Bank a
jelen tájékoztatásom alapján a beszedést legkorábban a jelen Tájékoztatásom 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.
Ismert előttem, hogy a szerződés szerinti átutalások, befizetések teljesítésének beszüntetése esetén, valamint csoportos
beszedés újra indítására vonatkozó Tájékoztatásom esetén is, amennyiben nem áll rendelkezésre a beszedéssel érintett
számlámon az esedékes törlesztőrészlet/lízingdíjrészlet és/vagy a törlesztőrészlet-/lízingdíjrészlet-különbözet összege, a
késedelem jogkövetkezményei nem állnak be, hanem automatikusan a fizetési moratórium szabályai lépnek hatályba, a
továbbiakban a Bank a fizetési moratórium ideje alatt a csoportos beszedések jogával nem él. A csoportos beszedés folytatását
bármikor újból kérhetem, mely esetben újabb Tájékoztatást szükséges megküldenem, tájékoztatva a Bankot, hogy a fizetési
moratóriummal nem kívánok élni.
Kijelentem, hogy a személyes adatokról a jelen Tájékoztatás 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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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!

