
  Svea Finance Zrt. 
 1133 Budapest, Árbóc utca 6. 6 em. 
 Adószám: 25035353-2-41 Cégjegyzékszám: 1-10-048218 

 

Részletfizetési/méltányossági kérelem cégek részére 

Postacím: 1438 Budapest, Pf. 490. 

Telefonszám: (06 1) 888-1390, E-mail cím: info@sveafinance.hu 

Kérjük, az érdemi elbírálás érdekében a nyomtatványt szíveskedjen olvashatóan, nyomtatott betűvel, 

hiánytalanul kitölteni, és postacímünkre vagy e-mail címünkre visszaküldeni! 

 

Ügyiratszám: ..............................................................................................................................................................  

Cégnév:  ......................................................................................................................................................................  

Cégjegyzésre jogosult neve: .......................................................................................................................................  

Cégjegyzékszám: ........................................................................................................................................................  

Adószám:  ...................................................................................................................................................................  

Székhely cím:  .............................................................................................................................................................  

Levelezési cím (ha a székhely címtől eltér):  ..............................................................................................................  

Telefonos elérhetőség*:  ............................................................................................................................................  

E-mail cím*:  ...............................................................................................................................................................  

*A benyújtott kérelem további egyeztetést igényel, ezért kérjük, a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés 

érdekében adja meg telefonos elérhetőségét, illetve e-mail címét.  

 

A kérelem típusa (a megfelelőt jelölje x-el): 

  1. Részletfizetési kérelem    2. Méltányossági kérelem 

 

Jelen nyomtatvány aláírásával nyilatkozom, hogy a fenti ügyiratszámon nyilvántartott tartozásom jogalapját és 

összegszerűségét elismerem.  

1. A követelést nem áll módomban egy összegben kiegyenlíteni, ezért részletfizetést kérek engedélyezni, az 

alábbiak szerint: 

- az első részlet befizetésének határideje (az igényléstől számított max. 30 napon belül):  

 .....................................................................................................................................................................  

- vállalt havi törlesztés összege (saját jövedelmi helyzetét, valamint a követelés nagyságát figyelembe 

véve kérjük megadni):  .................................................................................................................................  

- befizetés módja (a megfelelő rész aláhúzandó): 

átutalás/OTP pénztári befizetés postai csekk személyes befizetés 

 

2. Méltányosságból a követelés egy részének elengedését kérem engedélyezni az alábbiak szerint: 

- megfizetni kívánt összeg:  .............................................  Ft 

- vállalt fizetési határidő:20 .......  év  ...................  hó  .......... nap 

- befizetés módja (a megfelelő rész aláhúzandó): 

átutalás/OTP pénztári befizetés postai csekk személyes befizetés 

 

A kérelem benyújtásának részletes indoklása:  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 

 



  Svea Finance Zrt. 
 1133 Budapest, Árbóc utca 6. 6 em. 
 Adószám: 25035353-2-41 Cégjegyzékszám: 1-10-048218 

 
A nyilatkozat kitöltése és az adatszolgáltatás önkéntes.  

Aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a fent megadott adatait a SVEA Finance Zrt. nyilvántartásba vegye, szükség 

esetén a nyilvántartásban szereplő adatokat az Ön által megadott információk alapján pontosítsa, a 

nyilvántartásból hiányzó adatait pótolja, és azokat kezelje.  

A kérelem benyújtása nem biztosít automatikusan mentességet, vagy fizetési haladékot a megjelölt 

ügyiratszámon nyilvántartott tartozás vonatkozásában. A kérelem elutasítása esetén az elutasítás időpontjában 

fennálló teljes tartozás megfizetése kötelező.  

Kérjük, a kérelem indoklásában, vagy a kérelemhez esetlegesen csatolt dokumentumok esetén ügyeljen arra, 

hogy magánszemély személyes és jövedelmi adatait ne adja meg, és ne továbbítsa részünkre. Az ilyen 

információkat tartalmazó dokumentumokat a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően megsemmisítjük.  

Amennyiben a kérelem elbírálását követően létrejött egyedi megállapodásban vagy részletfizetési 

megállapodásban rögzített feltételeket nem tartja be, a SVEA Finance Zrt. jogos igényét felszámolási eljárás 

vagy fizetési meghagyásos eljárás keretein belül, vagy amennyiben a fizetési meghagyás már jogerőre 

emelkedett, végrehajtási eljárás keretein belül érvényesítheti. 

A SVEA Finance Zrt. (1133, Budapest, Árbóc utca 6. 6. emelet, adószám: 25035353-2-41, e-mail cím: 

info@sveafinance.hu) eljárásai során a személyes adatok kezelése, feldolgozása kapcsán a társaság 

adatvédelmi szabályzatának megfelelően jár el, amely megfelel a GDPR rendelkezéseinek. Ha többet szeretne 

megtudni arról, hogyan történik a személyes adatok kezelése, látogasson el weboldalunkra a 

https://www.svea.com/Global/Hungary/Adatvedelmi_tajekoztato_ugyfelek_reszere_.pdf címen, vagy kérje 

részletes tájékoztatónkat ügyfélszolgálatunkon, vagy az info@sveafinance.hu elektronikus levelezési címünkön 

keresztül. 

 

Kijelentem, hogy az általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek.  

Felhívjuk figyelmét, hogy a kérelem dátum és aláírás nélkül nem érvényes. Amennyiben a méltányossági 

kérelemmel kapcsolatban meghatalmazott jár el, kérjük, hogy a meghatalmazást szíveskedjenek csatolni.  

 

 

Kelt:  ......................................... , 20 ..... év  .....  hó .....  napján 

 

  ..............................................................................  

 Aláírás 

 


