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Az őrlap személyesen, elektronikusan, illetve postai küldeményként is eljuttatható Társaságunk részére. 

 

Tartozásmegszüntetı Igazolás igénylı lapja 

BEJELENTİ ADATAI 

Név*: Leánykori név: 

Tel: 

Fax: 

Lakcím: 
 
 

Korábbi lakcím**: 

E-mail: 

Ügyszám/ügykód***: 

Ügyintézı vagy ügyintézı cég neve****: 

Kérjük, hogy az alábbiakban pontosan szíveskedjen megadni az igazolás megküldésének helyéül szolgáló 
postacímet és faxszámot. Az igazolást postán küldjük ügyfeleink részére, ezért a faxszámot abban az esetben 
tüntesse fel, ha azt fax útján is szeretné kézhez kapni: 
 
Cím:  
 
Fax: 

*Amennyiben a kötelemben nem mint adós szerepel, kérjük tüntesse fel státuszát (adóstárs/kezes/dologi adós) valamint 
adja meg az adós nevét 

** Be nem jelentett lakcímváltozás esetén kérjük adja meg a régi lakcímeket is 

*** Ügykód: betőkbıl és számokból álló azonosító kód 

     Ügyszám: hét/nyolc számjegybıl álló kód, amely megtalálható az OTP Faktoring Zrt által kipostázott levelek alján. (Az 
egyik kód megadása az azonosítás miatt kötelezı) 

**** Az OTP Faktoring Zrt ügyintézıje, vagy a Társaságunk által megbízott ügyintézı cég 

Társaságunk tartozás megszőnésérıl szóló igazolást abban az esetben állít ki, ha a kötelezettel szemben fennálló 
követelése teljes kiegyenlítést nyert. 

Alvállalkozó kezelésében állt követelés vonatkozásában a tartozás megszőnésérıl szóló igazolás kiállítása 
érdekében szükséges eljuttatni részünkre a követeléskezelı cég által a befizetésekrıl kiállított értesítı levelet is. 
Amennyiben alvállalkozónkkal korábban részletfizetési megállapodást kötött, kérjük, hogy annak másolatát is 
szíveskedjen eljuttatni Társaságunk részére. 

Ha az ügykezelı cég az értesítı levélben az üggyel kapcsolatos jogi eljárásról ad tájékoztatást, úgy az ügyfélnek a 
végrehajtó által kiállított, az eljárás megszüntetését igazoló levelet is csatolnia kell az igénylı laphoz. 

Ha az adós helyett meghatalmazottja jár el, úgy csak eredeti meghatalmazás csatolásával kérelmezhetı tartozáskiegyenlítı 

igazolás. A meghatalmazást abban az esetben fogadjuk el, ha az tartalmazza az adós nevét, anyja nevét, 
személyigazolvány számát, lakcímét, továbbá két tanú nevét, azok lakcímét, személyigazolvány számát és aláírásukat, 
vagy ha a meghatalmazás ügyvéd által ellenjegyzett. Meghatalmazás nélkül az igazolás a hatályos jogszabályok 
értelmében adatvédelmi okokból nem adható ki. 

Dátum: Aláírás: 

 
Az igénylı lapot az Ön ügyét kezelı területi régiónk részére kérjük eljuttatni, ha ez nem ismert, úgy az Ügyfélkapcsolati 
Csoport (1066 Budapest, Mozsár u. 8.) részére. 


