5.1. sz. melléklet

Bejelentés a vízdíj fizetésére kötelezett (lakossági felhasználó) személyében beállt változásról
Kérjük, szíveskedjen az adatlapot nyomtatott nagybetűvel kitölteni!

Felhasználás módja:
bekötési vízmérőn keresztül

mellékvízmérőn keresztül

Bejelentés jogcíme:

bekötési átalány

tulajdonos változás

al-bekötési vízmérőn keresztül
felhasználó változás

Felhasználás helye: __________________ir. szám_________________________________város_____________________________
______________________________________________út/utca/tér__________szám________em./ajtó __________ hrsz.
Felhasználási hely azonosító száma: ________________________
Birtokátruházás, változás időpontja: _________________________________________________________________
Vízmérő állása: __________________m³

Vízmérő gyári száma: ____________________________Hitelesítés éve:__________

Előző felhasználó adatai:
Név: _______________________________________________________________
Anyja neve:__________________________________________________________
Születési hely, idő (év/hónap/nap):_______________________________________

___________.________.______________

Előző felhasználó új lakcíme: _______ ir. szám ____________ város________________ út/utca/tér ______szám ____ em./ajtó
Előző felhasználó adóazonosító jele:_______________________

Bankszámlaszáma/bankja:________________________________

*Előző felhasználó telefonszáma: _____________________________ Vevőazonosító: _______________________________________
A fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Kötelezettséget vállalok a fenti időpontig és mérőállásig teljesített
víziközmű szolgáltatás ellenértékének, valamint a szolgáltatással vagy annak megszüntetésével kapcsolatban
felmerült egyéb díjaknak, költségeknek határidőn belüli kiegyenlítésére. Nyilatkozom, hogy a felhasználó
változás bejelentésével egyidejűleg a megkötött közszolgáltatási szerződést felmondom.
A felmondás napjáig kiszámlázott, folyószámlán szereplő számlák, követelések teljes kiegyenlítése az előző
felhasználó kötelessége.
*nem kötelező megadni
Telefonszámom megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Tettye Forrásház Zrt. adategyeztetéssel céljából telefonon megkeressen. Az átírást
követően a megadott telefonszámot töröljük. Hozzájárulás bármikor visszavonható.

Új felhasználó adatai:
Név: _____________________________________________

Születési név: __________________________________________

Anyja neve:________________________________________
Születési hely, idő (év/hónap/nap: ):_______________________________________

___________.________.______________

Új felhasználó lakcíme: _______ ir. szám ____________ város______________________ út/utca/tér ______szám ____ em./ajtó
Új felhasználó postacíme: _______ ir. szám ____________ város____________________ út/utca/tér ______szám ____ em./ajtó
Új felhasználó adóazonosító jele:__________________________ Bankszámlaszáma/bankja:_________________________________
*Új felhasználó telefonszáma:________________________________

*E-mail címe:___________________________________

Új felhasználó várható havi átlagfogyasztása:__________ m³/hó
Díjfizetés módja:
csoportos díjbeszedés
átutalás
csekk
(Csoportos beszedési megbízásnál a felhasználási hely azonosító számát kell megadni, valamint a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. szolgáltatói azonosító
számát, mely a következő: A14925889)
*nem kötelező megadni
E-mail címem vagy telefonszámom megadásával hozzájárulok ahhoz, a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. hírlevelet küldjön, illetve információt nyújtson az
általa biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatban. Hozzájárulás bármikor visszavonható
Tulajdonviszony
tulajdonos

bérlő
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haszonélvező

egyéb: _______________
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A tulajdonos adatai, ha a felhasználó nem tulajdonosa az ingatlannak, illetve társasházak esetén a bekötési vízmérőn nyilvántartott,
felhasználók képviselőjének (pl. közös képviselő, intézőbizottság elnöke stb.) adatai:
Természetes személy esetén:
Név: _________________________________
Anyja neve: ___________________________

Születési hely, idő (év/hónap/nap): ___________________________ ________

Telefonszám: __________________________

Állandó lakcím:______ ir. szám _______________ város___________________
______________________________________ út/utca/tér ______ sz ___ em./ajtó
Értesítési cím: ir. szám _______________ város__________________________

Adóazonosító jele:______________________

____________________________________ út/utca/tér ______ sz. ____ em./ajtó

Jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén:
Név: _________________________________
Székhely: ___________________________________
Képviselő: ____________________________
Értesítési cím: ir. szám _______________ város_______________________
____________________________________ út/utca/tér ______ sz. ____ em./ajtó
Adószáma: ___________________________
Telefonszám, e-mail: ________________________________________________

Dátum: 20_____._______._______

Előző felhasználó:___________________

Új felhasználó:______________________

Személyes adatokat csak a törvényi előírásoknak megfelelően gyűjtünk és kezelünk, melyeket a lehető legbiztonságosabban tárolunk. Harmadik
félnek személyes adatokat csak az érintett hozzájárulással adunk át. Az érintett kérésére felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, aminek
módosítását, törlését bármikor kérheti elérhetőségeinken. További információt az Üzletszabályzatunkban talál, amit weboldalunkon és a
személyes ügyfélszolgálati irodánkban is megtekinthet.
Az ingatlan tulajdonosának abban az esetben is tájékoztatást nyújtunk a felhasználási hely folyószámla egyenlegéről, ha nem ő a szerződött
Felhasználó.
Adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-54590/2017.

A vízikzömű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013
(II.27.) Kormányrendelete értelmében a felhasználó személyében bekövetkező változást a korábbi és az új
*
felhasználó a birtokátruházástól számított 15 napon belül kötelesek a víziközmű-szolgáltatónak bejelenteni.
*

A felhasználó elhalálozása esetén az örökös az elhalálozás tényét legkésőbb annak tudomása jutása napjától
számított 60 napon belül köteles bejelenteni.
A változás határidőn túli bejelentése esetén a víziközmű-szolgáltató kötbért számíthat fel.
A felhasználó személyében bekövetkező változás bejelentéséhez (az új felhasználó részéről) az alábbi okmányokból
legalább egy bemutatása szükséges:
- személyi igazolvány
- útlevél
- jogosítvány
A bejelentő laphoz csatolandó változást igazoló dokumentumok:
- adásvételi szerződés másolata vagy 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap bemutatása;
- bérlő esetén a bérleti szerződés másolata;
- egyéb (pl.: a birtokba adás időpontjában rögzített, mindkét fél aláírásával hitelesített vízmérő(k) adatait
és állását igazoló dokumentum (birtoka-adási jegyzőkönyv));
- az előző felhasználó elhalálozása esetén halotti anyakönyvi másolat másolata.

Csatolt dokumentumok száma:

db

A változás-bejelentés/szerződés felmondás nyomtatványát a mellékleteivel együtt átvettem:

Dátum: 20_____._______._______

A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. ügyintézőjének aláírása: __________________
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