NYILATKOZAT EGYEDI KÉRLEMHEZ
Kérjük a nyomtatványt tollal, olvasható nyomtatott betűkkel töltse ki, illetve a megfelelő részeket húzza alá.
Ügyfél azonosító:92/ …………..…………….
Személyi adatok:
Név: ……………………………………………………………………………………………………….
Lakcíme: ……………………………………………………………………..….………….………….....
Levelezési címe: …………………………………………………………………………………………..
Anyja neve.: …………………………………………………………….…………………………………
Születési hely, idő: ………………………………………………………………………………………..
Személyigazolvány száma: ………………………………….……………………………………………
Telefonszáma: ………………………….………
Családi állapota:

E-mail címe:……………………………….……….

házas/élettársi kapcsolatban él

egyedülálló

Házastárs/élettárs neve*:…………………………………………………………………………………
A kérelmező:

alkalmazott

vállalkozó

nyugdíjas

Jövedelmi adatok:
Keresők száma a háztartásban: …………………

Eltartottak száma a háztartásban: ………….……….

Kérelmező utolsó három havi átlagkeresete: ……………………………………………………………..
Házastárs/élettárs utolsó három havi átlagkeresete: ……………………………………………………..
A háztartás egyéb rendszeres havi nettó jövedelme: …………………..

megnevezése:………………….

A háztartásban élőkre jutó egy főre eső jövedelem: ……………………………………………………….
A háztartást terhelő egyéb havi kiadások összesen: ……………………………………………………….
Van-e a háztartásban élőknek más pénzügyi intézménnyel szembeni tartozása?
mértéke: …………………………………………

igen

nem

várható futamidő hossza: ……………..….……….

*Az adatokat az igényérvényesítés érdekében kérjük megadni.
A nyilatkozatban szereplő adatok megadása önkéntes. Amennyiben az adatokat nem adja meg, kizárólag a Társaságunk
birtokában lévő adatok alapján áll módunkban elbírálni kérelmét. A nyilatkozó az adatok megadásával hozzájárul a
megadott adatok Díjbeszedő Faktorház Zrt. által történő kezeléséhez. Tájékoztatjuk, hogy az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak alapján az adatokat az
Önökkel való hatékonyabb kapcsolattartás és kizárólag a követelés érvényesítésének érdekében használjuk fel. A
Díjbeszedő Faktorház Zrt. Adatkezelési Tájékoztatója elérhető az Ügyfélszolgálaton, valamint a Társaság honlapján a
http://www.dbfaktor.hu/adatkezelesi-tajekoztato menüpontban, amelyben további információk találhatóak az
adatkezelésről.

A kérelmező vagyoni adatai:
Rendelkezik saját tulajdonú ingatlannal?

igen

nem

Az ingatlan értéke*: …………………….………….….

helyrajzi száma*:……………………...

Az ingatlan értéke*: ……………………………..…….

helyrajzi száma*:……………………...

Az ingatlan értéke*: ………………………………..….

helyrajzi száma*:……………………...

Rendelkezik 300.000,- forint feletti értékű ingó vagyonnal?

igen

Ingó vagyontárgy megnevezése:…………………………………….…

értéke:…………..…………

Ingó vagyontárgy megnevezése:…………………………………….…

értéke:…………..…………

Ingó vagyontárgy megnevezése:…………………………………….…

értéke:…………..…………

nem

A vagyonnyilatkozathoz kérjük, csatolja az utolsó három havi folyószámla kivonatát, amelyre munkabére
érkezik, illetve amennyiben nem rendelkezik folyószámlával, úgy a jövedelmét igazoló dokumentumot pl.
nyugdíjszelvényének másolatát.
Kelt:……………………………………………….
……………………………………………..
kérelmező

*Az adatokat az igényérvényesítés érdekében kérjük megadni.
A nyilatkozatban szereplő adatok megadása önkéntes. Amennyiben az adatokat nem adja meg, kizárólag a Társaságunk
birtokában lévő adatok alapján áll módunkban elbírálni kérelmét. A nyilatkozó az adatok megadásával hozzájárul a
megadott adatok Díjbeszedő Faktorház Zrt. által történő kezeléséhez. Tájékoztatjuk, hogy az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak alapján az adatokat az
Önökkel való hatékonyabb kapcsolattartás és kizárólag a követelés érvényesítésének érdekében használjuk fel. A
Díjbeszedő Faktorház Zrt. Adatkezelési Tájékoztatója elérhető az Ügyfélszolgálaton, valamint a Társaság honlapján a
http://www.dbfaktor.hu/adatkezelesi-tajekoztato menüpontban, amelyben további információk találhatóak az
adatkezelésről.

