NYILATKOZAT
ELSZÁMOLÁST KÖVETŐEN FENNMARADÓ TÚLFIZETÉS KIFIZETÉSÉHEZ
Hivatkozással a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával
kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb
rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvényben (továbbiakban: Elszámolási törvény) foglaltakra, alulírott
név: .......................................................................................................................................................................................................
születési név: ........................................................................................................................................................................................
születési hely, idő: ................................................................................................................................................................................
anyja neve: ............................................................................................................................................................................................
személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány típusa (aláhúzással jelölendő):
személyazonosító igazolvány / kártya formátumú vezetői engedély / útlevél
személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány száma: ..................................................................................................
telefonszám (vezetékes és/vagy mobil)*: .............................................................................................................................................
e-mail*: .................................................................................................................................................................................................
úgy nyilatkozom, hogy a közöttem és a CIB …………………………….. Zrt. között …………………………………………………….. számon
létrejött fogyasztói kölcsönszerződéssel kapcsolatos, az Elszámolási törvény és a kapcsolódó jogszabályok szerinti elszámolást
követően fennmaradó esetleges túlfizetés összegét (kérjük, nyilatkozzon aláhúzással és a megfelelő adatok megadásával a
visszafizetés módjáról):
a) következő számlaszámra kérem átutalással teljesíteni:
számlatulajdonos (kedvezményezett) neve:……………………………………………………………………………………………………………….................
számlavezető intézmény megnevezése: .........................................................................................................................................
számlaszám:

________-________-________

b) a CIB Bank Zrt. ügyfelei esetében a társaság bármely bankfiókjának pénztárából, CIB Lízing Zrt. és CIB Ingatlanlízing Zrt.
ügyfelei esetében kizárólag a lízing társaságok hivatalos ügyfélszolgálati helyiségében (1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8.)
készpénzben kívánom felvenni.
Ezúton kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy a CIB (CIB Bank Zrt./CIB Lízing Zrt./CIB Ingatlanlízing Zrt.) a Kúriának a
pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések
rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény, valamint az Elszámolási törvény rendelkezéseinek megfelelően elkezdte a
felkészülést a pénzügyi elszámolásra érintett ügyfeleivel. Továbbá tudomásom van arról is, hogy a Magyar Nemzeti Bank külön
rendeletben köteles meghatározni az elszámolásról szóló tájékoztatás tartalmát és formáját, így további nyilatkozat megtétele
válhat szükségessé ahhoz, hogy a CIB (CIB Bank Zrt./CIB Lízing Zrt./CIB Ingatlanlízing Zrt.) a pénzügyi elszámolást részemre el
tudja végezni.
Kifejezetten tudomásul veszem hogy a jelen nyilatkozat általam történő kitöltése és a CIB (CIB Bank Zrt./CIB Lízing Zrt./CIB
Ingatlanlízing Zrt.) számára történő átadása nem keletkeztet semmilyen pénzügyi elszámolási (ideértve kifizetési) kötelezettséget
a CIB (CIB Bank Zrt./CIB Lízing Zrt./CIB Ingatlanlízing Zrt.) részéről.
A nyilatkozat egy példányát a mai napon átvettem:
Helység, dátum: ………………………………

------------------------------------------------------Nyilatkozattevő aláírása

Helység, dátum: ………………………………

---------------------------------------------------ügyintéző neve és aláírása

Az ügyintéző tölti ki!
Ügyfélazonosító: ………………………………………….......... Azonosítva bélyegző helye:
Belső ügyletazonosító: …………………………………………
Workflow státusz: ………………………………………………..
Egyéb megjegyzés:………………………………………………… Időbélyegző helye:

Tájékoztató
E nyomtatvány kitöltésével Ön nyilatkozhat arról, hogy az Elszámolási törvénnyel összefüggő elszámolás során esetlegesen
visszafizetendő pénzösszeg kifizetése milyen módon történjen meg, amennyiben pénzbeni kifizetésre ténylegesen sor kerül.
Kérjük, a nyilatkozatot nyomtatott betűvel szíveskedjen kitölteni. A nyomtatvány értelemszerűen kitöltve, kizárólag személyesen
vagy ügyvédi meghatalmazás alapján, közjegyzői okiratba foglalt vagy közjegyzői aláíráshitelesítéssel ellátott meghatalmazással,
meghatalmazott útján adható le a CIB Bank Zrt. bármelyik bankfiókjában, illetve a CIB Lízing Zrt. vagy a CIB Ingatlanlízing Zrt.
ügyfélszolgálatán, azok nyitvatartási idejében. A meghatalmazás költsége Önt terheli. Felhívjuk figyelmét, hogy fogyasztói
kölcsönszerződésenként külön nyilatkozatot kell kitöltenie. Tájékoztatjuk, hogy a nyilatkozatban megadott adatok kizárólag az
elszámolási kötelezettség teljesítése érdekében kerülnek tárolásra, kezelésre.
*Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a telefonszám, illetve e-mail cím megadása az elszámolással kapcsolatos esetleges kérdések
tisztázása érdekében lehet szükséges.

