KÖTELEZETTI NYILATKOZAT
Cím:

Címzett: BONUS FAKTOR Zrt.
1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 4.em 431.
Email: bonusfaktor@bonusfaktor.hu
Szerz. Szám: FSZ/00 ./20..
Alulírott …………………………. (Cím…………………………., Cg: …………. adószám: ………………,
képviseletében: ………………….., ügyvezető), mint Kötelezett tudomásul vesszük azt, hogy
az ……………………..-nek (Cím……………., Cg. ………….., asz: ………………., képviseletében:
…………………. ügyvezető), – mint Engedményezőnek – a velünk, mint Kötelezettel
szembeni, összesen …………..- Ft, azaz ........................ 00/100 forint összegű, jövőben
lejáró/lejárt* követelése és járulékai – számlakövetelés, azok késedelmi kamatai és
egyéb járulékai - állnak fenn. A fenti, ……………. számú számlákon alapuló követelést
…………………nappal a Ptk. 6:405- 6:408 §-aiban, az engedményezésre vonatkozó
szabályai szerint az Engedményező a BONUS FAKTOR Zrt-re (1119 Budapest, Fehérvári
út 89-95 4.em 431., Cg: 01-10-045333, adószám: 13609960-1-43) engedményezte.
Nyilatkozunk továbbá arról, hogy az engedményezett számlakövetelés szerinti fizetési
kötelezettségünk jogszerűségét elismerjük, mely egyben tartozás elismerési
nyilatkozat.
A fent részletezett számlával szemben ellen követelésünk: 0,- Ft értékben áll fenn /
nem áll fenn*.
…………ig (……………….) napjáig pénzügyileg teljesítendő összeg mindösszesen:
…………...- Ft, azaz ……………………. 00/100 forint.
A
Kötelezett
nevében
és
képviseletében
jelen
nyilatkozat
aláírásával
visszavonhatatlanul akként nyilatkozunk, hogy a fent megnevezett számla ellenértékét
esedékességkor csak és kizárólag a BONUS FAKTOR Zrt-nek, az Unicredit Bank
Hungary Zrt-nél vezetett ………………………………… számú bankszámlára fizetjük
meg, továbbá, hogy a fenti számla ellenértékét, sem az Engedményezőnek, sem más
harmadik személynek korábban meg nem fizettük. Tudomásul vesszük, hogy érvényes
és joghatályos teljesítésnek csak ezen számlára történő átutalás, vagy készpénzes
fizetés minősül.
Tudomásul vesszük továbbá, hogy a BONUS FAKTOR Zrt érvényesítheti mindazokat a
jogokat, amelyeket a korábbi jogosult Engedményező érvényesíthetne velünk
szemben.
A fizetési teljesítésünk a mindenkori, az engedményezővel szembeni fentiekben
megnevezett tartozásunk erejéig feltétlen, az nem függ az Engedményező vagy mások
megerősítésétől, vagy ellenvetésétől. Kijelentjük továbbá, hogy az engedményezett
követeléssel, illetve a mögöttes – a köztünk és az Engedményező közötti –
jogviszonyból származó kifogásainkat, beleértve a beszámítást is, továbbra is az
Engedményezővel szemben érvényesíthetjük.
Alulírott, egyúttal kijelentem, hogy jelen nyilatkozat megtételére cégünk nevében
felhatalmazással rendelkezem, ahhoz semmilyen további (tulajdonosi vagy hatósági)
engedélyre nincs szükség.
Kelt………………………………..
………………………….
Kötelezett
*A

megfelelő rész aláhúzandó!

