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Tájékoztató Szerződő féltől eltérő üzembentartói bejegyzéséről magánszemélyek és egyéni 
vállalkozások esetén 

Kérjük, hogy harmadik személy üzembentartóként történő bejegyzésének megkéréséhez a mellékelt adatlapot 
használja. Az új üzembentartó adatait kizárólag Társaságunk által kiadott formanyomtatvány kitöltésével fogadjuk el. 
Felhívjuk figyelmét, hogy hiányos adatközlés esetén a kérelmet tárgytalannak tekintjük. 
 

A módosítás feltételei az alábbiak: 
− A szerződésnek a kérelem benyújtásának pillanatában tartozásmentesnek kell lennie, amennyiben díjhátralék 

vagy késedelmi kamat terheli, azt Lízingbe Vevőnek /Adósnak minden esetben ki kell fizetnie. 
− A szerződésmódosítási kérelem benyújtása nem halasztó hatályú a késedelmes befizetések tekintetében. 
− A módosítás nem történik meg automatikusan, minden esetben Társaságunk elbírálásának függvénye az 

engedély kiadása. 
− A kérelem benyújtásakor az új üzembentartó részéről az alábbi dokumentumokat kérjük csatolni:  

• kérelmi adatlap 
• jogosítványmásolat 
• személyi igazolvány másolat 
• 30 napnál nem régebbi közüzemi számla 
• munkáltatói igazolás 

A szerződésmódosításkor felmerülő költségek: 
− Az átvállalás kapcsán Társaságunknak fizetendő kezelési költség mértékét a hirdetményként közzétett Kondíciós 

lista tartalmazza.  
− Új üzembentartó bejegyzése következtében a gépjármű forgalmi engedélyének átírása szükséges, melynek 

költsége Lízingbe vevőt / Adóst terheli.  
 
A fent említett dokumentumokat és a kérelmet a (06 1) 298-8044-es faxszámra, vagy postacímünkre (1139 
Budapest, Váci út 81-85.) küldheti el. 

Amennyiben a kért információkkal kapcsolatban bármilyen kérdése felmerülne, kérjük, forduljon bizalommal 
ügyfélszolgálatunkhoz a (06 1) 484-8494-es számon. 

Kérelmét leadhatja személyes ügyfélszolgálatunkon is, ahol - hiánytalan dokumentáció és pozitív elbírálás esetén - a 
szerződésmódosítást azonnal elkészítjük. 
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Internetes kérelem 

Szerződésszám: _____________________ 
 
Adatlap magánszemélyek és egyéni vállalkozók számára Szerződő féltől eltérő üzembentartói 
bejegyzéshez  

 
ÜZEMBENTARTÓ SZEMÉLYI ADATAI 

Családi név:  Utónév: Leánykori név: 

Anyja neve: Születési hely:                                             év:                      hó:           nap: 

Állandó lakcím: irsz                     helység:                                             utca:                                         ház sz.:  

Állandó lakcím bejelentésének dátuma: év:                      hó:           nap: 

Levelezési cím: irsz:                    helység:                                             utca:                                         ház sz.:  

Telefonszám:  
EGYÉB ADATOK 

Szem. ig. Szám:  Állampolgárság: Magyar#  Külföldi#_________ 

Számlavezető bank:  Bankszámlaszám: 

Egyéb igazolvány megnevezése:  Száma:  

Nem: # férfi  # nő Családi állapot:  # egyedülálló    # házas     # élettársi kapcsolatban él       # elvált 

Eltartottak száma:                            Közös háztartásban élő keresők száma: 

Lakáshelyzete:     # tulajdonos # főbérlő # albérlő  # családjánál él  # élettársnál él  

Legmagasabb iskolai végzettség:     # alapfok alatti      # alapfokú    # középfokú      # felsőfokú 
FINANSZÍROZANDÓ GÉPJÁRMŰ ADATAI 

Gyártmány: Típus: 

Alvázszám:  Forgalmi rendszám: 
 

ÜZEMBENTARTÓ MUNKAHELYI/VÁLLALKOZÁSI ADATAI 

Munkahely / vállalkozás neve:                                                                                 Telefonszám: 

Munkahely / vállalkozás címe: irsz:                helység:                               utca:                                           ház sz.:  

Munkahely/váll. adószáma: Belépés dátuma:  

Munkahelyében                 % - ban tulajdonos Beosztása:  

Munkahelyében rokona tulajdonos: igen # nem# Egyéb jövedelem(Ft/hó): 

Havi nettó igazolt jövedelme:  Egyéb jövedelem forrása: 
EGYÉNI VÁLLALKOZÓKRA VONATKOZIK  

Vállalkozás indításának dátuma:  Vállalkozói ig. száma: 

Utolsó év árbevétel: Foglalkoztatottak száma: Fő tevékenység: 

Van - e vállalkozástól független munkaviszonya / egyéb jövedelemforrása? igen#  nem# 

Egyéb jövedelem(Ft/hó): Forrása:  
 
Adataim Renault csoporton belüli marketing célú kezeléséhez, feldolgozásához és nyilvántartásához # hozzájárulok / # nem járulok hozzá. 
 
Üzembentartó az Igénylő Adatlap benyújtásával az abban foglaltak szerint finanszírozást kér a RCI Zrt.-től. A RCI Zrt. fenntartja az egyedi kockázat elbírálás jogát. 
Alulírottak kijelentik, hogy az Igénylő Adatlapon írtakat tudomásul vették. Üzembentartó/ Készfizető Kezes büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy büntetlen 
előéletűek, a RCI Zrt. Szerződési feltételeit (Szerződés és KÁSZF) maradéktalanul megismerték és azokat tudják teljesíteni, és az Adatlapon írtak megfelelnek a 
valóságnak. Egyben felhatalmazzák a RCI Zrt.-ét, hogy az általuk közölt adatokat, benyújtott és bemutatott okmányokat, arcképüket és aláírásukat a BM Központi 
Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal nyilvántartásában és egyéb helyütt ellenőrizze. 
 
Kelt: __________________________, 20 __________________________________ 
 

_______________________________    __________________________________ 
  Lízingbe Vevő /Adós   Készfizető kezes/ Szerződő féltől eltérő Üzembentartó 


