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Nyilatkozat 
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NYILATKOZAT 
ÁTUTALÁSOS FIZETÉSI MÓD VÁLASZTÁSÁRÓL 
SAJÁT INTERNETBANKON KERESZTÜL VAGY EGYÉNI 

MEGBÍZÁSSAL 
A BAKONYI ERŐMŰ ZRT.  FOGYASZTÓI SZÁMÁRA 

 

Név:           

Lakcím:   

Ügyfél azonosító (a számla jobb oldalán, a fizetési határidő alatt található 6 jegyű „Ügyfél azonosító”): 

Fizetési számla pénzforgalmi jelzőszáma: 

--
Telefonszám 1:    

E-mail cím 1: 

Nyilatkozat átutalásos fizetésről  Átutalásos fizetés megszüntetése 



Érvényesség kezdete:  Érvényesség vége*:   

Visszavonásig érvényes** 

* és **: Csak új megbízás esetén szükséges kitölteni és csak az egyik rész kitöltése szükséges. Az ügyfél meghatározhatja az 
átutalásos fizetési időszak végét (*) vagy visszavonásig érvényes nyilatkozatot adhat (**). Jelen nyomtatvánnyal a kitöltő csak 
a Bakonyi Erőmű Zrt. számlázási osztálya felé, a megfelelő számla (csekkes vagy csekk nélküli) küldése érdekében nyilatkozik 
a fizetési mód változásáról, az ügyfél bankja felé ez nem kerül továbbításra. 

Jelen nyomtatvány kitöltésével és aláírásával felhatalmazom szerződéses távhőszolgáltatómat, a ............................................ 
................................................................................................ -t (cégnév), hogy a jövőben számomra a távhő számlákat postai 
csekk mellékelése nélkül postázza, egyben kijelentem, hogy az távhőszolgáltatási díjat minden esetben - a szolgáltató bank- 
számlájára, a vevőkódra történő hivatkozással - egyedi banki átutalással egyenlítem ki. Tudomásul veszem, hogy az egyedi 
banki átutalásról szóló felhatalmazás elfogadásáról a kedvezményezett a változást követő számlán, a megváltozott fizetési 
mód feltüntetésével értesítést küld. 

 

Megjegyzés: Az átutalást a kedvezményezett (távhőszolgáltató) által kibocsátott számlán szereplő bankszámlaszámra kell 
teljesíteni. 

 

A nyilatkozatból a szolgáltató által érkeztetett másolati példányt kérek (ebben az esetben két aláírt példányt kérünk leadni!) 


1 Az adat megadása önkéntes hozzájárulást jelent a Veolia cégcsoport adatkezeléséhez, mely adatkezelésre és adatfeldolgozásra az adatkezelés céljának fennállásáig a Veolia cégcsoport tagjai, a velük adatke- 
zelésre létrejött szerződéses jogviszonyban álló 3. személy, és ezek munkavállalói jogosultak az adatkezelés céljának teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés ügyfélkezelési céllal történik, 
különösen marketing és számlatartozás értesítés, illetve felszólítás céljából. Adatairól bármikor tájékoztatást kérhet, kérheti adatainak módosítását, törlését, zárolását és helyesbítését is. Jogorvoslatért az 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy Bírósághoz fordulhat. 

 
 

Kelt: ,  Kelt: ,    

 

 

 

 
Fizető fél aláírása:  Átvevő hivatalos aláírása:    

 

 
 

Érvényesség 

http://www.tavho.dalkia.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@dalkia.hu
mailto:ugyfelszolgalat@dalkia.hu

