Print Form

NYILATKOZAT
AZ ELSZÁMOLÁST KÖVETŐEN FENNMARADÓ
TÚLFIZETÉS KIFIZETÉSÉHEZ
- a 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 17.§ (1) bekezdése alapján –
Kérjük, jelölje meg, hogy melyik pénzügyi intézménynél kötött kölcsön-/lízingszerződésével
kapcsolatosan nyilatkozik:
UniCredit Leasing Hungary Zrt.

UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt.

UniCredit Ingatlanlízing Zrt.

Az elszámolással érintett kölcsön/lízingszerződés száma1:: ………………………………………………..
Kérjük, a következő lehetőségek közül jelölje x-szel a rubrikában, hogy milyen minőségben
nyilatkozik, és adja meg a szükséges adatokat.
 Ön az elszámolással érintett kölcsön/lízingszerződés adósa
 Ön az elszámolással érintett kölcsön/lízingszerződés adósának örököse2
 Ön az elszámolással érintett kölcsön/lízingszerződés adósának meghatalmazottja3
Nyilatkozó (fogyasztó) neve: …………………………………………………………………………..…..
Nyilatkozó (fogyasztó) születési neve: ……………………………………………………………………
Születési helye, ideje: ………………………………………………………………………………………
Anyja születési neve: ……………………………………………………………………………………….
Állandó lakcím:………………………………………………………………………………………………
Levelezési cím:……………………………………………………………………………………………...
Személyazonosító igazolvány típusa, száma: ……………………………………………………………

Alulírott nyilatkozom, hogy az UniCredit Leasingnél nem rendelkezem fizetési számlával, ezért a fenti
számú kölcsön/lízingszerződés elszámolását követően fennmaradó túlfizetés összegét az alábbi
számlaszámra kérem átutalással teljesíteni:
Számlatulajdonos neve: …………………………………………………………………………………….
Számlavezető intézmény megnevezése: …………………………………………………………………
1

Az elszámolással érintett több kölcsön-/lízingszerződés számát is megadhatja, ha az elszámolásban adósként
több kölcsön/lízingügyletben is érintett, és minden ügyletre vonatkozóan azonos tartalmú nyilatkozatot kíván
tenni. Ha kölcsön-/lízingügyletenként eltérő tartalommal kíván nyilatkozni, azaz más adatokat kíván megadni,
külön formanyomtatványt szükséges kitöltenie minden egyes ügylete esetében.

2

Ezt tanúsító eredeti jogerős, teljes hatályú közjegyzői hagyatékátadó végzés / öröklési bizonyítvány / hagyatéki
perben hozott jogerős érdemi ügydöntő határozat alapján.

3

Ezt tanúsító eredeti ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazás alapján.

Számlaszáma:

-

-

Kérjük, amennyiben a túlfizetés összegének kifizetését nem átutalás, hanem postai kézbesítés útján
kéri, úgy az alábbiak szerint adja meg a postai teljesítéshez szükséges lakcímét /kézbesítési cím
megadása esetén kérjük, a számlaszámra vonatkozó adatok kitöltését szíveskedjék mellőzni;
tájékoztatjuk, hogy mindkét adat kitöltése esetén az UniCredit Leasing a kifizetést átutalás útján
teljesíti/:
Kézbesítési cím:………………………………………………………………………………………………
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat alapján csak abban az esetben történik kifizetés, ha a
megjelölt kölcsön-/lízingszerződés alapján az UniCredit Leasinget a Törvény szerint elszámolási
kötelezettség terheli, és az elszámolást követően, annak eredményeképpen az UniCredit Leasingnek
a vonatkozó jogszabályok alapján fizetési kötelezettsége keletkezik az adós javára.
Az UniCredit Leasing az elszámolás eredményéről levélben ad tájékoztatást, melyet a Törvényben
erre meghatározott időszakban küld el az adósnak.
A Törvény 17. § (1a) bekezdés a) pontja szerint a kifizetésről átutalás esetén a fizetési számlaszám
bejelentésétől számított 15 napon belül intézkedünk. A fizetési számlaszám fogyasztó általi
bejelentése a vonatkozó jogszabályok szerint az elszámolás megküldését követően lehetséges,
azonban saját döntésünk alapján, az ügyfelek kényelme érdekében, és igényük esetén már az
elszámolás megküldése előtt is fogadjuk a vonatkozó bejelentést. Ha az ügyfél a fizetési
számlaszámot már az elszámolás előtt bejelenti, majd az elszámolás eredményeként az UniCredit
Leasingnek fizetési kötelezettsége keletkezik az adós javára, akkor a visszatérítendő összeg
átutalásáról az UniCredit Leasing – az ügyfél számára előnyösen – már az elszámolás elküldésétől
számított 15 napon belül intézkedik, hiszen ebben az esetben az ügyfél bejelentésére már nem kell
várnia.
Kelt: …………………………., 201…… év ………………………. hó …… napján

…………………………………………
Nyilatkozó aláírása
Amennyiben nem az UniCredit Leasing ügyintézője előtt történik a nyomtatvány aláírása, úgy kettő
tanú megadása szükséges.
1. Tanú:

2. Tanú:

Név:

Név:

Szem.azon. okm. sz.:

Szem.azon. okm. sz.:

Aláírás:

Aláírás:

Személyes ügyintézés esetén az átvétel igazolása (UniCredit Leasing tölti ki):
További ügyintézésre ……………………. napon átvettem:

…………………………………….

UniCredit Leasing képviselőjének aláírása

