IGÉNY BEJELENTŐ
A LÍZINGSZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS 2014. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY 10-11. §
SZERINTI FORINTRA TÖRTÉNŐ ÁTVÁLTÁS ÉS AZ EZZEL ÖSSZEFÜGGŐ
KAMATMÓDOSÍTÁS MELLŐZÉSÉRŐL
A kérelmet a kapcsolódó tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül kell a pénzügyi
intézménynél írásban kezdeményezni. Az azt megelőzően, vagy azt követően benyújtott
kérelmet nem áll módunkban elfogadni.
Forintosítás alapjául szolgáló lízingszerződés száma:
|___||___||___||___||___||___||___||___| -|___||___||___||___||___||___|

Ügyfél neve:____________________________________________________________
Ügyfél születési neve:_____________________________________________________
Születési helye, ideje: _____________________________, |___||___||___||___|év|___||___| hó |___||___| nap
Anyja születési neve:________________________________________________________________
Személyazonosító okmány típusa*: személyi igazolvány / személyazonosító igazolvány /
új típusú vezetői engedély / útlevél
Személyazonosító okmány száma:______________________________________________
Állandó lakcíme|___||___||___||___| ___________________________________________________________
Levelezési címe|___||___||___||___| ___________________________________________________________
Mobil telefonszám: ____________________Vezetékes telefonszám:__________________________
Szerződésbeli jogállás**:

LízingbevevőTársszerződő

Ügyfél neve:____________________________________________________________
Ügyfél születési neve:_____________________________________________________
Születési helye, ideje: _____________________________, |___||___||___||___|év|___||___| hó |___||___| nap
Anyja születési neve:________________________________________________________________
Személyazonosító okmány típusa*: személyi igazolvány / személyazonosító igazolvány /
új típusú vezetői engedély / útlevél
Személyazonosító okmány száma:______________________________________________
Állandó lakcíme|___||___||___||___| ___________________________________________________________
Levelezési címe|___||___||___||___| ___________________________________________________________
Mobil telefonszám: ____________________Vezetékes telefonszám:__________________________
Szerződésbeli jogállás**:

LízingbevevőTársszerződő

További társszerződők esetén kérjük az első oldal megfelelő blokkját annyiszor kitölteni, ahány
társszerződő szerepel a kötelemben

* Aláhúzással jelölendő
** A megfelelő részhez tegyen X-et!

1.oldal

A 2014. évi LXXVII. törvény 15. §-ában foglalt jogaim érvényesítése érdekében ezúton nyilatkozom, hogy a
pénzügyi intézmény által felajánlott, fenti számlaszámú lízinggel kapcsolatos forintra átváltás és az ezzel
összefüggően meghatározott kamatszabályok alkalmazásáról szóló lehetőséggel nem kívánok élni.
Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatban meghatározott kezdeményezésre társszerződők esetén a
lízingbevevő és társszerződő(k) együttes, egybehangzó nyilatkozatával van mód, így minden társszerződő
részéről szükséges jelen nyilatkozat kitöltése és egyidejű benyújtása.
Jelen nyilatkozatomat fentiek ismeretében, azokat elfogadva tettem meg.

Kelt: ........................................................., |___||___||___||___| év

|___||___|

hó

|___||___|

nap

Lízingbevevő aláírása

Társszerződő aláírása

Társszerződő aláírása

Társszerződő aláírása

(pénzügyi intézmény tölti ki):
További ügyintézésre ……………. napon átvettem:

…………………………………….
Átvevő aláírása

Amennyiben nem a pénzügyi intézmény ügyintézője előtt történik a nyomtatvány aláírása, úgy kettő tanú
aláírása szükséges.

1. Tanú: Név:______________________________ 2. Tanú: Név:_____________________________
Lakcím:______________________________
Lakcím:______________________________
Szem.az. okm. sz:______________________
Szem.az. okm.sz:______________________
Aláírás:_______________________________
Aláírás:_______________________________

* Aláhúzással jelölendő
** A megfelelő részhez tegyen X-et!

2.oldal

