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sorszám: …………./M/2012 
 

ADATLAP 
Magánszemély részletfizetésre irányuló kérelmének elbírálásához 

 

Alulírott azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy folyószámlámon, a mai napon fennálló 
tartozás megfizetésére.............havi részletfizetést engedélyezni szíveskedjen. 

1. Fogyasztó azonosító adatai: 
 

a) neve: folyószámla azonosító:  
b) adóazonosító szám:  
c) lakcíme:  
d) telefonszáma:  mobil telefonszáma:  
e) foglalkozása:  
f) munkahely megnevezése és címe:  
  
A szolgáltatással érintett épületrész ( lakás, nem lakás célú helyiség tulajdonosa) 
:…………......................................................................................................................................... 

2. Kérelemmel érintett összeg(ek) (tőke, késedelmi kamat, behajtási költség) 
részletezése: 

 
Tartozás típusa Összeg 

  
  
  
  
Mindösszesen  
 

3. Jövedelmi adatok 
 
- Munkaviszonyból származó rendszeres havi nettó jövedelem: Ft 
- Mellékfoglalkozásból származó rendszeres havi nettó jövedelem:  Ft 
- Nyugdíj:  Ft 
- Egyéb jövedelmek, rendszeres juttatások felsorolása (pl.: családi pótlék, rendszeres segély, 
tartásdíj, stb.): ...................................................................................................................................... Ft 
- A kérelmezővel közös háztartásban élő személyekre és jövedelmeikre (egyéb rendszeres 
juttatásaikra) vonatkozó adatok (eltartottak is): 
 
Egy háztartásba élők száma: fő, ebből az eltartottak száma: fő 
Egy háztartásban élők havi összes nettó jövedelme: Ft 
1 főre jutó havi nettó jövedelem: Ft 
 
 

4.  A 3. pontban felsorolt jövedelmeket havonta terhelő, lakásfenntartással kapcsolatos, 
kiadások: (pl.: albérleti díj, közös költség, villany, víz, gáz, biztosítás, stb.,) 
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Kiadás jogcíme Összege Kiadás jogcíme összege 
    
    
    
    
 

5. Egyéb, rendszeres havi többletkiadás: 
(pl.: tartós betegségből fakadó ápolási költségek, orvos- gyógyszerköltség, hitel-törlesztő 
részletek esetén a lejárat dátuma stb.) 
 

Kiadás megnevezése Összege Lejárat dátuma (év, hó) 
   
   
   
   
 

6. Vagyoni viszonyokra vonatkozó adatok: 
 

6.1. A kérelmező tulajdonában lévő ingatlanok: 
 

Ingatlan jellege1:  

Cím és helyrajzi szám:  
Tulajdonos(ok) neve:  
Tulajdoni hányad:  
A szerzés éve és jogcíme2:  
A tulajdoni hányad becsült forgalmi értéke3:  
 

6.2. A kérelmező használatában, (birtokában) lévő gépjárművek, ipari, 
mezőgazdasági gépek adatai: 

 
Használat jellege: személygépjármű, tehergépjármű, haszongépjármű stb.  
Pénzintézeti hitel esetén a hitel lejárati dátuma (év, hó):  
Hasznosítás: vállalkozásban vagy magáncélra 
Használat jogcíme: tulajdonos, lízing, bérlet, egyéb 
 

7. A kérelem benyújtásával kapcsolatos egyéb megjegyzések (fizetési nehézség 
keletkezésének oka, rendkívüli kiadások stb.) 

 
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti önkéntes adatszolgáltatás során megosztott személyes 
adatokat a kérelmem elbírálásához szükséges mértékben a Szolgáltató és Megbízottja 
kezelje. 
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Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom továbbá, hogy a fenti adatok, különös 
tekintettel a jövedelemi- és vagyoni viszonyaimmal kapcsolatos adatokra, a valóságnak 
megfelelnek. 

Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben bebizonyosodik, hogy a megadott adatok az 
adatszolgáltatás időpontjában nem feleltek meg a valóságnak, az engedélyezett 
részletfizetés (megkötött részletfizetési megállapodás) hatályát veszti, és a fennálló tartozás 
haladéktalanul, egy összegben esedékessé válik, 

 
 
Kelt, ............................., ....... (év) .................... (hónap) ..... (nap) 
 
 
 
 

…………………………………… 
      Fogyasztó 


