NYILATKOZAT
AZ ELSZÁMOLÁST KÖVETŐEN FENNMARADÓ TÚLFIZETÉS KIFIZETÉSÉHEZ
Azon fogyasztók tehetik meg ezt a nyilatkozatot, akik nem rendelkeznek fizetési számlával az
elszámolást végző pénzügyi intézménynél, illetve a pénzügyi intézménnyel összevont alapú
felügyelet hatálya alá tartozó másik pénzügyi intézménynél.
- Benyújtandó az elszámolásról készült tájékoztatás kézhezvételét követően –
OTP Ingatlanlízing Zrt. az alábbi, fizetési számlavezetéssel foglalkozó pénzügyi intézménnyel tartozik
összevont felügyelet hatálya alá: OTP Bank Nyrt.

NYILATKOZAT
Nyilatkozó neve:____________________________________________________________
Nyilatkozó 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:__________________________
Elszámolás alapjául szolgáló lízingszerződés száma:
|___||___||___||___||___||___||___||___| |___||___||___||___||___||___|

Szerződésbeli jogállás**:

 Lízingbevevő

 Társszerződő

Alulírott fogyasztó, nyilatkozom arról, hogy a fenti szerződésszámú fogyasztói lízingszerződés
elszámolását követően fennmaradó, kifizetendő fogyasztói követelés összegét az alábbi módon kérem
rendelkezésemre bocsátani:
Kifizetendő összeg (elszámolási levél tartalmazza): ………………..…. Ft. (Kérjük kitölteni!)
(A visszafizetés módját x-szel jelölni és a szükséges adatokat megadni szíveskedjék):
A túlfizetés összegét következő számlaszámra kérem átutalással teljesíteni:
számlatulajdonos neve: ………………………………………………………………………….
számlavezető intézmény megnevezése: ………………………………………………………
fizetési számla száma: ……………………..-……………………..-………………………
A túlfizetés összegét OTP Bank fiók pénztárból történő készpénzkifizetés útján, előzetesen
egyeztetett időpontban kívánom felvenni.
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Tájékoztatjuk Önt, hogy az összeg készpénzben történő felvételére Társaságunk ügyfélszolgálatán,
előzetesen írásban egyeztetett időpontban átvehető készpénzutalvány felhasználásával az OTP Bank
fiókjaiban van lehetőség.
Mind az utalásra, mind a készpénzutalványok átadására a nyilatkozat bejelentésétől számított 15 napon
belül kerül sor.

Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozat megtételére személyesen vagy meghatalmazott útján van
lehetőségem. Meghatalmazás esetén a pénzügyi intézmény ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító erejű
magánokiratba vagy közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazást, külföldön kiállított okirat esetén magyar
külképviseleti hatóság által felülhitelesített, vagy a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai
vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről szóló, Hágában, 1961. október 5. napján
kelt egyezményben meghatározott tanúsítvánnyal (apostille) ellátott okiratot fogad el.

Jelen nyilatkozatomat fentiek ismeretében, azokat elfogadva tettem meg.
Kelt: ........................................................., |___||___||___||___| év

|___||___|

hó

|___||___|

nap

Fogyasztó aláírása
………………………………………………
Meghatalmazott esetén meghatalmazott aláírása
1. Tanú:
Név:
Lakcím:
Szem.azon. okm. sz.:

2. Tanú:
Név:
Lakcím:
Szem.azon. okm. sz.:

Személyes ügyintézés esetén az átvétel igazolása (pénzügyi intézmény tölti ki):
További ügyintézésre ……………………. napon átvettem:…………………………………….
Átvevő aláírása
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