TÁRSASHÁZAKRA VONATKOZÓ
KI- ÉS BEJELENTKEZÉSI
NYILATKOZAT
A KÖZSZOLGÁLTATÁSSAL ÉRINTETT INGATLAN CÍME:

(ir.szám)

(város)

Vevőkód:

(utca)

(házszám)

(lépcsőház)

(emelet)

KIJELENTKEZŐ ÜGYFÉL ADATAI

BEJELENTKEZŐ ÜGYFÉL ADATAI

Név

Név

Szül. hely, idő

Szül. hely, idő

Anyja neve

Anyja neve

Vevőazonosító

Vevőazonosító

Új lakcíme:

Régi lakcíme:

Új lakcímen szerződés megkötve

amelyről kijelentkezem

Új lakcímre ügyfél bejelentkeztetve

nem jelentkezem ki

Megjegyzés:

Megjegyzés:

A szerződésmódosítás (partnerváltozás)
kezdete:
Kijelentem, hogy a tároló kapacitás kedvezményre:

Kijelentem, hogy a tároló kapacitás kedvezményre:



jogosult vagyok.



jogosult vagyok.



nem vagyok jogosult.



nem vagyok jogosult.

(ajtó)

Alulírott kijelentkező kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek, valamint tudomásul veszem, hogy a tulajdonosváltozás
tényének
bejelentéséig
a
közszolgáltatási
díjat
a
korábbi
ingatlantulajdonos köteles megfizetni, valamint, hogy a fenti adatokat a
Dél-Kom Nonprofit Kft. a társasház közös képviselője felé továbbítja.

Alulírott bejelentkező kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek, és a hulladékszállítási díjat a közös képviselő
tájékoztatása alapján rendszeresen megfizetem. Tudomásul veszem,
hogy a fenti adatokat a Dél-Kom Nonprofit Kft. a társasház közös
képviselője felé továbbítja.

Kijelentkező ügyfél

Bejelentkező ügyfél

Jelen nyomtatvány aláírásával az Ügyfelek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Dél-Kom Nonprofit
Kft. az önkéntesen megadott személyes adataikat a vonatkozó jogszabályok és
szabályzatok szerint kezelje.
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TÁRSASHÁZAKRA VONATKOZÓ
KI- ÉS BEJELENTKEZÉSI
NYILATKOZAT
A társasház közös képviselőjének neve és címe:

Intézte:

Kelt:

A „Társasházakra vonatkozó ki- és bejelentkezési nyilatkozat” melléklettel együtt érvényes.
A melléklet tartalmazza szolgáltató által igazolt tartozást, melyet kijelentkező ügyfél
tudomásul vesz.

Közös képviselő nyilatkozata: Alulírott közös képviselő kijelentem, hogy a fenti adatváltozást
tudomásul vettem, a bejelentkezőt a hulladékszállításra vonatkozó szabályokról és az általa fizetendő
díjról tájékoztatom. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés jelen változásnak megfelelő
módosítását a közszolgáltatónál kezdeményezem.
Kelt: ………….…………………………..

Kapják: ügyfél, adatszolgáltatási csoport, közös képviselő
Melléklet: ügyfélnyilatkozat

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-97163/2016.
Jóváhagyja: Biró Péter ügyvezető
Dokumentumgazda: Gálfi Andrea szolgáltatási koordinációs vezető
Kiadás dátuma: 2018. 05. 25.

____________________________
társasház közös képviselője

