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Tisztelt Ügyfelünk! Felhívjuk figyelmét, hogy a pénzügyi helyzet figyelembevétele kizárólag a kérelmező érdekeinek az
előmozdítása céljából, a kérelmező hozzájárulása mellett valósulhat meg. A Merkantil Bank Zrt. – a már rendelkezésére
álló, jogszerűen kezelt adatok mellett – kizárólag a kérelmező által önként megadott adatokat kezeli, melyhez az
információadás az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul.
Merkantil Bank Zrt.

NYILATKOZAT MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM ELBÍRÁLÁSÁHOZ
________________________________ név ( __________________________________________________ )
szám alatti lakos _______________________________ számú szerződésemen részletfizetési kérelmem
elbírálásához az alábbi nyilatkozatot teszem:
Jövedelmem (és a velem közös háztartásban élő közeli hozzátartozók együttes) havi nettó összege
___________________forint. A háztartásban élő személyek száma (kérelmezővel együtt): ___________fő.
A kérelmemhez csatolom, a 30 napnál nem régebbi jövedelemigazolást/bankszámlakivonatot.
Munkajövedelemnek nem minősülő jövedelemmel rendelkezem:
ösztöndíj,

vállalkozói kivét,

szakképzéssel összefüggő juttatás,

ingatlan bérbeadás,

társadalombiztosítás alapján járó ellátás,

kamatjövedelem,

munkanélküli járadék,

árfolyamnyereség,

egyéb rendszeres pénzbeli juttatás,

osztalékjövedelem.

A kérelmemhez csatolom a jövedelmemről szóló igazolást.
Nyilatkozom, hogy nincs munkáltatóm, nem vagyok nyugdíjas, és nincs egyéb jövedelmem.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom, hogy
Ingatlantulajdonnal nem rendelkezem.
Kizárólag a lakhelyemül szolgáló ingatlan tulajdonjogával rendelkezem.
A lakhelyemül szolgáló ingatlan tulajdonjogán kívül rendelkezem még ingatlan tulajdonjogával (tulajdoni
hányad: ____________ %, becsült forgalmi érték:____________________________ Ft)
Rendszeres szociális segélyben, időskorúak járadékában, ápolási díjban, vakok személyi járadékában,
fogyatékossági támogatásban részesülök.
Pénzellátásban részesülő hadigondozott/nemzeti gondozott vagyok.
Hajléktalan vagyok.
Egyéb különös méltánylást érdemlő körülményeim:

Tartozásomat havi _________________________ forint összegben áll módomban visszafizetni.
Tudomásul veszem, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó információkat tartalmazó adatvédelmi és adatkezelési
tájékoztatók a Merkantil Bank Zrt. székhelyén az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben és a www.merkantil.hu
honlapunkon megtekinthetőek. Kérjük, olvassa el figyelmesen az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatóinkat.
Amennyiben jelen nyilatkozat mellékleteként különleges adatot tartalmazó - pl. egészségügyi állapotra vonatkozó dokumentumot bocsátok rendelkezésre, úgy ezen adatok Merkantil Bank Zrt. általi kezeléséhez a jelen kérelem aláírásával
kifejezetten hozzájárulok a méltányossági kérelem elbírálása érdekében.
Tudomásul veszem, hogy ezen hozzájáruló nyilatkozatot bármikor visszavonhatom.
Mint kérelmező kifejezetten elfogadom, hogy amennyiben tartozásomat készfizető kezesség biztosítja, a Merkantil Bank Zrt.
a kezest a jelen kérelmem alapján megkötendő teljesítési megállapodás létrejöttéről akkor is értesíti, ha a kezes nem válik a
teljesítési megállapodás alanyává.

Kelt, ________________________________

__________________________________
aláírás

