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Áthidaló megoldás iránti kérelem 

(Kérjük, a jelen nyomtatványt kitöltve és aláírva szíveskedjen eljuttatni a Rendezés Zrt. 

részére postai úton, vagy e-mailen) 

 

Alulírott  

név: 

születési név: 

születési hely, idő:  

anyja neve: 

lakcím:  

tartózkodási cím: 

személyi igazolvány/útlevél/ gépjárművezetői engedély / egyéb arcképes, a személyazonosság 

igazolására alkalmas igazolvány megnevezése, száma: 

telefonszám: 

e-mail cím:  

 

ezúton tájékoztatom a Rendezés Zrt.-t, hogy a ………………. napján kelt levelüket átvettem, 

amelyben a Rendezés Zrt. engem, mint kötelezettet az alábbi tartozás megfizetésére szólít fel: 

tartozás teljes összege: 

követelés jogcíme: 

engedményező: 

 

A fenti jogcímen keletkezett tartozást és annak összegét elismerem, azonban annak 

egyösszegű, illetve teljes visszafizetésére nincs lehetőségem. Annak érdekében, hogy a 

tartozás megfizetése a saját és családom megélhetését ne veszélyeztesse, az alábbi 

kérelemmel fordulok a Rendezés Zrt.-hez. 

http://www.rendezes-zrt.hu/
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Kijelentem, hogy a fenti összegű tartozás megfizetését az alábbiak szerint tudom vállalni1: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Kérem a Rendezés Zrt.-t, hogy kérelmemet elbírálni, a bírálat eredményéről a fent 

megadott elérhetőségen értesíteni szíveskedjen!  

Tudomással bírok arról, hogy az áthidaló megoldás nyújtása nem automatikusan történik, ezért 

kérem a Rendezés Zrt.-t, hogy amennyiben az általam megjelölt áthidaló megoldás iránti kérelmem 

elutasításra kerülne, lehetőség szerint szíveskedjen részemre más áthidaló megoldási lehetőséget 

felajánlani. 

Kijelentem, hogy a fent megjelölt adataimat a Rendezés Zrt. által – a felszólító levéllel együtt 

- részemre megküldött adatkezelési tájékoztató elolvasását és megértését követően adom 

meg és hozzájárulok a tájékoztatóban megjelöltek szerinti adatkezeléshez. 

 

Kelt: ………………………………………………. 

        ………………………………….. 

         (aláírás) 

 

Tanúk: 

Név:        Név: 

Cím:        Cím: 

Szig. szám:       Szig. szám: 

Aláírás:        Aláírás: 

                                                           
1 Kérjük, itt jelölje meg mely áthidaló megoldás (részletfizetés, fizetéskönnyítő megállapodás, kamat 
megfizetésére vonatkozó moratórium, egyösszegű tőkekifizetés esetén kamatok elengedésének, 
csökkentésének lehetősége) biztosítása mellett tudja megfizetni a tartozását, illetve azt milyen módon, milyen 
ütemezés szerint tudná teljesíteni. Az áthidaló megoldásokra vonatkozó bővebb tájékoztató a honlapon 
olvasható. 
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