
Ügyfél adatlap és kérelem 

    Név: Ügyfél azonosító: 

Ügyfél adatai 

Ügyfél neve: 

Lakcím: 

Értesítési cím:(ha a lakcímtől eltér) 

Telefonszáma (mobil és vezetékes, ha rendelkezik ilyennel): 

E-mail cím (ha rendelkezik ilyennel) 

Munkáltató neve: 

* Nyugdíjas: IGEN/NEM

Ha nyugdíjas, akkor a nyugdíja: * ÖREGSÉGI/ SZOLGÁLATI/ JÁRADÉK 

Munkáltató címe: 

Beosztása (munkaköre): Havi bére/illetménye/nyugdíja: 

Amennyiben munkabérét/illetményét letiltás terheli, annak mértéke/összege: 

*Ingatlantulajdonnal rendelkezem: IGEN/NEM

*Gépjárművel rendelkezem: IGEN/NEM

* Egy háztartásban élők száma: * Háztartásban aktív keresők száma: * Háztartásban eltartottak száma:

A háztartást terhelő egyéb tartozás(ok) havi törlesztő részlete: 

Fennálló egyéb tartozások összege mindösszesen: 

A jelen részletfizetési kérelmemben vállalt havi részlet összegét befolyásoló egyéb tényezők, körülmények: 

A CESSIO Zrt. mint a _______________________ jogutódja felé fennálló tartozásomat részletekben, az alábbiakban 
foglaltak szerint kívánom rendezni: 

Így: 

Kérem, hogy a jelen adatlapon előadottak alapján az általam elismert tartozásom rendezése tárgyában 

részlefizetési kedvezményt engedélyezni szíveskedjenek. A jövedelmi és/vagy egyéb körülményeimben 

időközben bekövetkezett változások miatt az általam vállalt havi törlesztő részlet összege: 

………………………….. HUF. 

* 
A további befizetésekhez csekket kérek / nem kérek. 

CESSIO Követeléskezelő Zrt. 



Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk a továbbiakban jelen adatlapon megjelölt, ennek hiányában az ismert és fellelhető 
elérhetőségein veszi fel és tartja Önnel a kapcsolatot, hétköznapokon hetente legfeljebb mindösszesen három alkalommal, 
reggel 8 és este 20 óra között. Ettől kizárólag abban az esetben tudunk eltérni, amennyiben azt Ön kifejezetten kéri, és a 
méltányolható kérése jelentős mértékben nem hátráltatja a kapcsolattartást, illetőleg a követeléskezelési tevékenységet. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelen ügyfél adatlap kitöltése és Társaságunk részére történő megküldése jelentősen 
elősegítheti a tartozása mihamarabbi rendezését, ami által az Ön tartozása nem növekszik tovább késedelmi kamatokkal és 
esetleges hatósági, bírósági eljárási költségekkel. 

Tájékoztatjuk, hogy adatait titkosan kezeljük. A jelenleg rendelkezésünkre álló adatai kezelésére az 1959. évi IV. törvény 
engedményezésről szóló 328. §-a (illetőleg a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) 6:193 §) alapján az információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (továbbiakban Info tv.) rendelkezéseinek megfelelően vagyunk jogosultak. 
Ennek megfelelően a szolgáltatott adatok kezelésére, feldolgozására kizárólag az Engedményes jogosult, azok harmadik fél 
számára nem hozzáférhetőek, kivéve, ha erre az Engedményest külön törvény felhatalmazza, illetve kötelezi. Az adatokat 
kintlévőség kezelés céljából tartjuk nyilván.  

A részletfizetés biztosítására az önként szolgáltatott adatokkal megfelelően kitöltött, aláírással és dátummal ellátott 
válasznyomtatványok visszaküldésével van lehetőség. Fenti adatokat a követelés érvényesítéséhez szükséges mértékben és 
ideig kezeljük, ezt követően törlésre kerülnek. Felhívjuk figyelmét, hogy az Info tv. rendelkezései alapján, külön erre irányuló 
kérelemmel, személyes adatai kezelésére vonatkozó bővebb tájékoztatás, valamint az adatok helyesbítése kérhető. 
Tájékoztatjuk, hogy az Info tv. 14-23. §-ában foglaltak a következő jogorvoslati lehetőségeket biztosítja: tiltakozás joga (ha a 
személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének 
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; ha a személyes adat felhasználása vagy 
továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint ha a tiltakozás 
jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.). További Info tv. által biztosított jogok a bírósági úton történő 
jogérvényesítés, kártérítés, illetőleg az önként szolgáltatott adatok, valamint a jogérvényesítéshez nem feltétlenül szükséges 
adatok vonatkozásában a törléshez való jog.  

Felhívjuk figyelmét, hogy abban az esetben, amennyiben a fizetési képességére ható körülményeit igazoló iratmásolatok az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) 3.§ 3. 
pontja szerinti különleges adatot tartalmaznak (3. különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai 
véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a 
szexuális életre vonatkozó személyes adat, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, 
valamint a bűnügyi személyes adat), úgy a kérelme elbírálásához elengedhetetlenül szükséges az Ön részéről ezen különleges 
adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulás.  

Fentieknek megfelelően kérjük, hogy a megküldött dokumentumokat szíveskedjen az alábbi kiegészítéssel, dátummal, 
illetve aláírással saját kezűleg ellátni: 
„A CESSIO Zrt. által részemre esetlegesen nyújtandó fizetési kedvezmény céljából kifejezetten és egyértelműen 
hozzájárulok jelen iratban szereplő különleges személyes adataim kezeléséhez.” (dátum, aláírás) 

Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulása hiányában a különleges személyes adatokat nem áll módunkban figyelembe venni kérelme 
elbírálásánál. 
Társaságunk eredeti dokumentum esetén, másolati példány készítését követően, visszaküldi azt az Ön részére. A másolati 
példány elektronikus formátumban, zároltan kerül tárolásra. 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok valósak. Jelen ügyfél adatlap kitöltésével és annak megküldésével 
nyilatkozom, hogy megértettem és tudomásul vettem az abban foglalt tájékoztatást. Fenti adataimat önkéntesen szolgáltatom, és 
hozzájárulok az adatkezeléshez, az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése, illetőleg a tartozásom rendezése céljából. Fent 
leírtak alapján az adataim önkéntes szolgáltatásával valamint az adatkezeléssel kapcsolatos teljes körű tájékoztatás részemre 
megtörtént, azt megértettem és tudomásul veszem. 

Kelt: …………………………………….(helység) ……………………. ….(dátum) 

………………………………………………… 
   ügyfél aláírása 

* A
* csillaggal megjelölt mezőkben a megfelelő részt aláhúzással jelölje.


