posta cím: 1365 Budapest, Pf.: 676
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TÁJÉKOZTATÓ CSOPORTOS
(FOGYASZTÓK ESETÉN)

BESZEDÉSI

MEGBÍZÁS

VISSZAVONÁSÁRÓL

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 a koronavírus fertőzés okozta tömeges
megbetegedést okozó, a 2020. évben bekövetkezett humánjárvány megelőzésére, illetve következményeinek
elhárítására biztosított fizetési moratóriumra tekintettel az eredeti szerződéses feltételek szerinti teljesítésemhez
szükséges csoportos beszedési megbízás benyújtását - a korábbi tájékoztatásomban közöltek ellenére – a fentebb
megjelölt kölcsönszerződés/pénzügyi lízingszerződés tekintetében állítsa le.
Ismert előttem, hogy a Bank a jelen tájékoztatásom alapján a beszedést legkorábban a jelen Tájékoztatásom
feldolgozására vonatkozó visszajelzése keltét követően benyújtandó beszedések esetén tudja leállítani 2. Elfogadom,
hogy a jelen tájékoztatásom feldolgozását megelőzően már benyújtásra került beszedések visszavonásával
kapcsolatban a Bank nem tud eljárni; azok teljesítésének törlését kizárólag a számlavezető bankomnál van
lehetőségem kérelmezni. Ismert előttem, hogy amennyiben a folyamatban lévő beszedés a jelen tájékoztatásom
ellenére teljesítésre kerül, annak beérkezését követő visszautalását a Bank arra a bankszámlára teljesíti, amelyről a
beszedés történt.
Tudomásul veszem, hogy a moratórium lejártát követően esedékessé váló törlesztéseket a korábban megadott
felhatalmazásom alapján a Bank továbbra is jogosult beszedni. A felhatalmazásom visszavonására, módosítására
számlavezető bankomnál van lehetőségem.
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

