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KÉRELEM LÍZINGSZERZŐDÉSI SZÁMLAMÁSOLAT ELEKTRONIKUSAN TÖRTÉNŐ KÜLDÉSÉRŐL
(Lakossági ügyfelek részére)

 ÚJ KÉRELEM

 MEGLÉVŐ KÉRELEM MÓDOSÍTÁSA

LÍZINGBEVEVŐ ADATAI

TÁRS LÍZINGBEVEVŐ ADATAI

Név: ……………………………………………………………….

Név: ………………………………………………….

Anyja neve: ……………………………………………………….

Anyja neve: …………………………………………

Születési hely, idő: ………………………………………………

Születési hely, idő: …………………………………

Személyi igazolvány szám: …………………………………….

Személyi igazolvány szám: ……………………….

Ügyfélazonosító szám: …………………………………………

Ügyfélazonosító szám: …………………………….

LÍZINGSZERZŐDÉS SZÁMA: ………………………………..
E-MAIL CÍM: ………………………………………………………
Alulírott Lízingbevevő/ Társ Lízingbevevő az elektronikus számlamásolat küldés lehetőségéről szóló írásbeli
tájékoztatás alapján megbízom az ERSTE BANK HUNGARY ZRT.-t (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., Cg.
Fővárosi Bíróság 01-10-041054, továbbiakban: Társaság), hogy a fenti Lízingszerződés számon nyilvántartott
Lízingszerződésemhez tartozó számlamásolat példányait elektronikus formában bocsássa rendelkezésemre a fenti
e-mail címre történő továbbítással.
Az elektronikusan előállított Lízingszerződéshez tartozó számlamásolat példányai, jelszóval ellátott titkosított pdf
formátumban kerülnek létrehozásra, és továbbküldésre a megadott e-mail címre. A titkosított jelszó elérését és
összetételét a mellékelt tájékoztató levél tartalmazza.
Alulírott Lízingbevevő/ Társ Lízingbevevő az elektronikus számlamásolat és egyéb dokumentáció küldés
lehetőségéről szóló írásbeli tájékoztatás alapján megbízom a Társaságot, hogy amennyiben a fenti
lízingszerződésemmel kapcsolatban bármilyen banktitkot tartalmazó információra pl., tájékoztatóra, ajánlatra,
szerződésmódosítási tervezetre vagy egyéb dokumentációra lenne szükségem és kérelmezem annak
rendelkezésemre bocsátását, úgy azt e-mail útján kérem megküldeni a Társaságnál a számlamásolat küldésére
megadott e-mail címemre, azzal azonos jelszóval titkosítva.
Lízingbevevő/ Társ Lízingbevevő tudomásul veszem, hogy amennyiben a jelen kérelemben megadott e-mail címem
eltér a Társaságban nyilvántartott e-mail címtől, úgy jelen bejelentésemmel a Társaság módosítja, felülírja az eddig
nyilvántartott e-mail címemet, és a bejelentést követően a Lízingszerződésem számla másolatait, jelen
rendelkezésem szerint az új e-mail címemre küldi meg.
Kelt:…….………………, 20….. ….................
…………………………………..
Lízingbevevő

…………………………………..
Társ Lízingbevevő

Előttünk, mint tanúk előtt:
Név: …………………………………
Lakcím: …………………………….

Név: ………………………………………
Lakcím: ……………………………………

Aláírás: ……………………………..

Aláírás: …………………………………...

Lakossági/Mikrovállalati TeleBank:06 1 298 0222
ERSTEBUSINESS24: 06 1 298 0223

