Részletfizetési kérelem
Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni!
Fogyasztó adatai
Fogyasztó neve*
Születési név*
Anyja neve*
Születési hely*

Születési dátum*

E-mail cím

Telefonszám*

Fogyasztási hely címe
Levelezési cím
(amennyiben a fogyasztási helytől
eltérő)

Kérjük, amennyiben Ön – a kötendő részletfizetéshez kapcsolódóan – támogatásban részesül/fog részesülni azt az alábbiakban jelölje.

Támogatás formája:

Jelölje X-el a megfelelőt!
HÁLÓZAT – Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány
Önkormányzati támogatás
Egyéb:_______________________________________________________

A Hálózat Alapítvány által nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről a kerületi Családsegítő Szolgálatoknál
tájékozódhat.
A részletfizetési kérelem indoklása:

1. A fenti adatokkal kapcsolatos személyes adatkezelésre vonatkozóan az érintettek aláírásukkal igazolják, hogy
megismerték a Díjbeszedő Holding Zrt. Adatkezelési tájékoztatóját.
2. Számlakötelezett büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ___________________ 20___ ______________ ____
év
hónap
nap
_________________________________
Kérelmező (fogyasztó) aláírása
*

Kötelezően kitöltendő mezőt jelzi.
Kérjük, hogy a Kérelem kitöltése előtt szíveskedjék áttanulmányozni a feltételeket tartalmazó mellékletet és az
Adatvédelmi Tájékoztató részletfizetési kérelemhez!

Tisztelt Ügyfelünk!

Díjbeszedő Holding Zrt.

Részletfizetési kérelem

A Részletfizetési kérelem nyomtatvány segítségével kezdeményezheti a számlatartozásának
részletekben történő kiegyenlítését.
A részletfizetés feltételei:
1. Részletfizetésre szerződő fél (továbbiakban: Kötelezett) tudomásul veszi, hogy bármely részlet
elmaradása vagy a tárgyhavi számla ki nem egyenlítése esetén a még hátralévő tartozást, valamint
annak kamatait egy összegben köteles megfizetni, valamint, hogy a részletfizetési megállapodás a
Ptk. 6:26.§.- a értelmében a tartozás elismerésének minősül, mely alapján a fenti feltétel nem
teljesítése esetén jogi eljárás haladéktalanul kezdeményezhető.
2. Amennyiben Kötelezett a tárgyhavi számlát a tárgyhónapon belül nem kapja kézhez, úgy azt
köteles a Díjbeszedő Holding Zrt. felé haladéktalanul jelezni. Ennek elmulasztása ugyancsak a
részletfizetési megállapodás megszűnését eredményezi.
3. Kötelezett vállalja, hogy a megállapodásban feltüntetett fogyasztási helyen történt adatok
változását (pl.: költözés esetén) - különös tekintettel a fizető adataira - a Díjbeszedő Holding Zrt.
felé azonnali hatállyal bejelenti.
4. Kötelezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a részletfizetésben meghatározott követelés(ei)
érvényesítése érdekében a jogosult végrehajtási eljárás(oka)t indított, abban az esetben a
végrehajtási eljárással kapcsolatosan felmerült, illetőleg az eljárás lezárásával járó minden
további, a végrehajtó által felszámított díj, költség, jutalék pontos végösszege a részletkötés
időpontjában még nem ismert. A kötelezett erre figyelemmel köteles az utolsó részlet megfizetése
előtt a jogosulttal a még fennálló hátralék összegét egyeztetni, s az eljárás lezárásához szükséges
végrehajtói költséget a jogosult részére megfizetni. A kötelezett tudomással bír arról, hogy a
végrehajtási eljárás költségeinek kiegyenlítése nélkül a vele szemben indított végrehajtási eljárás
nem zárható le.
5. Kötelezett tudomásul veszi, hogy a részletfizetés összegére és időtartamára vonatkozó – Ptk.-ban
meghatározott mértékű – késedelmi kamatot a befizetések hónapjától számított második havi
számlában számítja fel a Díjbeszedő Holding Zrt. E kamatösszeg határidőben történt
kiegyenlítésének elmulasztása ugyancsak a részletfizetési megállapodás megszűnését
eredményezi.
Tisztelt Ügyfelünk!
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelen nyomtatvány nem azonos a részletfizetési megállapodással,
ezen nyomtatvány csak a részletfizetés igénylését teszi lehetővé.
A részletfizetés konkrét feltételeit tartalmazó megállapodás a kérelem beérkezését, illetve annak
elbírálását követően kerül elkészítésre, mely tartalmazza a fennálló díjhátralék-, költség, illetve a
fizetendő részlet összegét, esedékességét, valamint a megállapodás szükséges feltételeit.
A kérelem elbírálásáról az Ön által megadott elérhetőségen értesítjük.
Díjbeszedő Holding Zrt.
A kitöltött nyomtatványt az alábbi címre kérjük megküldeni:

Díjbeszedő Holding Zrt.

Díjbeszedő Holding Zrt.
Központi Ügyfélszolgálat
1119 Budapest
Vahot u. 8.
doku@dbrt.hu

Részletfizetési kérelem

