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 ŰRLAP 

  
Azonosító: <DebtCaseId>  

Tisztelt Cím! <DebtCaseOperator> 

Hivatkozva <CurrentDate> napján kelt levelükre, az alábbiak szerint nyilatkozom: 

Név:     <DebtorLastName> <DebtorFirstName> 

Lakcím:  …………………………………………………………………………………………….… 
 

Az űrlap aláírásával hozzájárulok, hogy kapcsolattartásra az alábbi elérhetőségeim kerüljenek 
felhasználásra*:  
Lakcím telefonszáma: .…………………………………….. Mobil: ……………………………….. 
Levelezési cím: ………………………………….......…  E-mail:…………………………….…. 
 

* NEM kötelező adatok, csak akkor töltse ki, ha a fenti elérhetőségeken való kapcsolattartáshoz hozzájárul. 

 

Elismerem, hogy <CurrentDate>-i állapot szerint, eredetileg a <DebtCaseCreditorName> hitelezővel kötött 
kölcsönszerződésből (szerződésszám: <MainDebtInvoiceList>) eredően <DebtCurrentTotal>,- Ft-tal és további 
törvényes járulékaival tartozom a Magyar Faktorház Zrt-nek. 

Tartozásának rendezése céljából az alábbi lehetőségek közül választhat. Választását jelölje X-szel!   X 

□ Részletfizetés (Részletfizetési megállapodás esetén az egy havi részlet összege 10.000,- Ft-nál nem lehet kevesebb! A 

megállapodás megkötésének előfeltétele, hogy az első részlet ténylegesen megfizetésre kerüljön. ) 

A tartozást nem tudom egy összegben kiegyenlíteni, ezért kérem, hogy szíveskedjenek részemre részletfizetési 
lehetőséget biztosítani. Tartozásom rendezésére az alábbi ajánlatot teszem: tartozásomat  …………….. Ft 
összegű havi részletekben tudnám rendezni.  
Kérjük, a következő részt akkor töltse ki, ha egy éven túli futamidejű részletfizetést szeretne:  

A részletfizetési kérelem elbírálásához, az arra vonatkozó megállapodás megkötéséhez az értesítésben adott 
tájékoztatás alapján, az abban foglaltakat megértve az alábbi adatokat adom meg (például: jövedelemre 
vonatkozó adatok, havi munkabér, másodállásból, vagy egyéb forrásból származó jövedelem, jelenlegi 
munkáltatójánál mióta dolgozik, hány munkáltatója volt az elmúlt három évben, az Ön által eltartottak száma):  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
  

□ Fizetési halasztás 

A tartozást pillanatnyilag nem tudom egy összegben kiegyenlíteni, ezért kérem, hogy szíveskedjenek részemre 
fizetési halasztást biztosítani. Tartozásom rendezésére az alábbi ajánlatot teszem: tartozásomat  …………….. 
napjáig tudnám rendezni. 
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Kérjük, a következő részt akkor töltse ki, ha egy éven túli fizetési halasztást szeretne:  

A fizetési halasztás iránti kérelem elbírálásához, az arra vonatkozó megállapodás megkötéséhez az 
értesítésben adott tájékoztatás alapján, az abban foglaltakat megértve az alábbi adatokat adom meg (például: 
tulajdonomban lévő ingatlan helyrajzi száma, értéke, tulajdoni hányad, a tulajdonomban lévő nagy értékű - 
200.000,- Ft érték felett - ingóság megnevezése, értéke, esetlegesen azonosító adata- pl. gépjármű 
rendszám): 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

A részletfizetésre, vagy fizetési halasztásra vonatkozó kérelmem indoka: 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Tudomásul veszem, hogy az általam megadott adatokat a Társaság a követeléskezelési tevékenysége során, 
annak érdekében kezelni fogja. Az űrlap kitöltésével az általam az űrlapon megadott adatok Magyar 
Faktorház Zrt. adatkezelő által történő kezeléséhez az adatkezelési tájékoztató ismeretében önkéntes 
hozzájárulásomat adom.   
 

 
 
  
  .......................................................   ........................................................  
 Hely, dátum Aláírás 


