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TARTOZÁSRENDEZÉSHEZ, FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK 
 
HITELEZŐ SZEMÉLY 
név:  
leánykori név:  
születési hely, idő:  
anyja neve:  
személyi szám:  
szem. ig. szám:  
lakcím:  
adóazonosító:  
 

HITELEZŐ CÉG 
cégnév:  
székhely:  
cg. szám:  
adószám:  
stat. azonosító:  
e-mail cím:  
képviselő neve:  
tisztsége:  
 
ADÓS SZEMÉLY 
név:  
leánykori név:  
születési hely, idő:  
anyja neve:  
személyi szám:  
szem. ig. szám:  
lakcím:  
adóazonosító:  
 
ADÓS CÉG 
cégnév:  
székhely:  
cg. szám:  
adószám:  
stat. azonosító:  
e-mail cím:  
képviselő neve:  
tisztsége:  
 

…folytatás a túloldalon 
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A tartozás (hitel): 
összege:  
határideje:  
jogcíme:  
kamatok:  
egyéb járulékok:  
lekötött fedezet:  
számla száma:  
A tartozásrendezéshez a tartozás összegét bizonyító alap-megállapodás és a befogadott 
számla másolata, valamint a tartozás egyéb bizonyítékai is szükségesek. 
 
Tartozásrendezési eljárásban célszerű mindkét félnek felmérnie a saját pénzügyi 
mozgásterét és elemezni a másik fél lehetőségeit. E kérdésekben és a tartozásrendezés 
módjában tanácsos részletes jogi (ügyvédi) konzultáció során értékelni a helyzetet és 
mérlegelni a lehetőségeket. 
 
KAPCSOLATTARTÓ 
név:  
e-mail cím:  
telefonszám:  
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