Telefonszám: 06-1-414-5000

Adatváltozás bejelentése
Sorszám*: A/___/_________/____

Fogyasztási hely azonosító adatai:

Kir.*:_______ Azonosító*:____________/____ Fiz.kód:________________
Tranzakciókód(ok)*:_____________________
Alulírott

Személyesen,

Írásban (______________________iktatószámon),

Telefonon

bejelentettem az alábbi adatváltozásokat (az adatlapon már az új adatok szerepelnek).
Fogyasztóváltozás

Névjavítás

Címpontosítás

Fogyasztási hely
Változás dátuma

Bejelentő neve

Fogyasztó neve
Születési neve
Anyja neve
Születési hely

Születési dátum

Telefonszám, mobilszám

Fax szám

E-mail cím
Adószám**
Cégjegyzékszám**
KSH szám**
Ügyfél típus

magánszemély

gazdálkodó

Számlakötelezett jogcíme

Tulajdonos

Bérlő

társasház

lakásszövetkezet

Egyéb:

Fentieket igazolom a Díjbeszedő Holding Zrt.-nél bemutatott:
Adásvételi szerződéssel

Egyéb:

Bérleti szerződéssel

Tulajdoni lap másolattal

Hagyatéki végzéssel

Bemutatási név, cím / Kézbesítési mód változás
Fizető neve
Fizető címe
Kézbesítési mód
Fizetési mód

Díjbeszedő Holding Zrt.
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díjbeszedő

posta

Díjnet (elektronikus)

készpénz (díjbeszedőnél)

egyedi átutalás

csekk

csoportos beszedési megbízás
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Telefonszám: 06-1-414-5000
Kijelentem, hogy az ingatlanban felszerelt vízmérő(k) állása a következő, illetve, hogy a lejárt hitelességű
mellékvízmérőim cseréjéről, hitelesítéséről a kapott tájékoztatás szerint gondoskodom.
Készülékhely

Óraállás (m3)

Gyári szám

Hitelesítés éve/
Felszerelés
dátuma

Hitelesség

Aláírásommal igazolom, hogy a D___________ iktatószámú mellékmérős díjmegosztási szerződést átvezettem.*
1. A fenti adatokkal kapcsolatos személyes adatkezelésre vonatkozóan az érintettek aláírásukkal igazolják, hogy
megismerték a Díjbeszedő Holding Zrt. Adatvédelmi tájékoztatóját.
2. A Díjbeszedő Holding Zrt. a fenti bejelentés alapján a számlázási adatokat a Szolgáltatóval átvezetteti.
3. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy amennyiben több – a Szolgáltató́ megbízásából a Díjbeszedő Holding Zrt.
által számlázott – közüzemi és egyéb szolgáltatást veszek igénybe, úgy azok számlázási adatait a Díjbeszedő
Holding Zrt. együttesen kezelje, és a terhelési összesítőn összevontan mutassa be számomra.
4. Alulírott számlakötelezett büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Budapest, 20________________________
P.H.
_____________________________
Ügyintéző

__________________________
Számlakötelezett aláírása
Előttünk, mint tanúk előtt:

_____________________________
1. tanú neve

__________________________
2. tanú neve

_____________________________
1. tanú címe

__________________________
2. tanú címe

Engedje meg, hogy felhívjuk figyelmét a Díjnet internetes számlakezelő rendszerére - www.dijnet.hu -, melynek
használatával Ön egyszerűen, ingyenesen és biztonságosan kezelheti és fizetheti számláit. Többféle fizetési mód közül
választhat: fizethet internetbankon keresztül, bankkártyával, mobiltelefon segítségével.
*- ügyintéző tölti ki
**- csak gazdálkodó szervezet esetén kérjük kitölteni
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