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NYILATKOZAT 

Alulírott ___________________________________ (cím:_______________________________________________________), 

mint Lízingbevevő nyilatkozom, hogy a (szerződésszám) ________________________________________ számú szerződés 

tárgyát képező lízingtárgyra 

vételi joggal élni kívánok és a lízingtárgyon a maradványérték megfizetésével tulajdonjogot kívánok szerezni. 

a vételi jogomat akként gyakorlom, hogy lízingtárgy tulajdonjogának megszerzésére az általam alábbiakban megjelölt 
3.személyt jelölöm ki.1

A 3. személy adatai (nem természetes személy vevő esetén):2 

A 3. személy adatai (természetes személy vevő esetén):2

Kérem a maradványértékről szóló számla fentiek szerinti kiállítását. 
Tudomásul veszem, hogy a lízingtárgyat csak a teljes vételár határidőre történt maradéktalan kiegyenlítése esetén adhatom a 3. személy 
birtokába. Tudomásul veszem továbbá, hogy abban az esetben, ha az általam kijelölt vevő a megadott határidőig nem teljesíti fizetési 
kötelezettségét, köteles vagyok a lízingtárgyat a Merkantil Bank Zrt részére haladéktalanul visszaszolgáltatni. 

Kelt:______________________________________________ 

Lízingbevevő 

Záradék:3 

Alulírott_________________________________________ (cím:______________________________________________________________), 
ezúton nyilatkozom, hogy a fent megnevezett lízingtárgyon tulajdonjogot kívánok szerezni, és vállalom, hogy a lízingtárgy vételárát a számlán 
feltüntetett határidőig, illetve előtörlesztés esetén az előtörlesztés Merkantil Bank Zrt. által meghatározott határidejéig maradéktalanul 
kiegyenlítem. Előtörlesztés esetén a lízingtárgy értékesítésére vonatkozó számla a pénzügyi teljesítéssel egyidejűleg kerül kiállításra és 
megküldésre. Tudomásul veszem, hogy a lízingtárgyat csak a teljes vételár Lízingbeadó számláján történt jóváírását követően vehetem birtokba. 

Kelt:______________________________________________ 

Vevő 

1 a megfelelő rész jelölendő 
2 a 3. személy adatait csak abban az esetben töltse ki, ha a tulajdonjog megszerzésére ilyet kijelöl. 
3 a fent megjelölt 3. személy töltse ki.  
A személyes adatok kezeléséről a Merkantil Bank ügyfélterében kifüggesztett, valamint a honlapján (www.merkantil.hu) található adatvédelmi és 
adatkezelési tájékoztatók adnak tájékoztatást.

Cégneve/Szervezet neve: 

Képviseletre jogosult neve és 
címe: 

Székhely címe:: 

Számlázási cím: 

Adószám: 

Cégjegyzékszám: 

Bankszámlaszám: 

Telefonszám: 

Statisztikai számjel.: 

Családi és utónév: 

Születési családi és utónév: 

Lakcím: 

Születési hely és idő: 

Anyja neve: 

Személyi igazolvány száma: 

http://www.merkantil.hu/
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