Iktatási szám: 2022/K/
REG-FINANCE Pénzügyi és Szolgáltató zártkörűen működő Részvénytársaság
(székhelye: 1044 Budapest, Óradna u. 5.; cégjegyzékszáma: 01-10-044035)

E-MAIL CÍM BEJELENTŐ NYOMTATVÁNY
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a szerződésével kapcsolatos megkeresését gyorsabbá és kényelmesebbé kívánja tenni, úgy a
REG-FINANCE Zrt. lehetőséget biztosít az elektronikus kapcsolattartásra is! Ehhez nem kell mást tennie, mint a jelen
nyomtatványt kitöltve, annak eredeti példányát aláírásával ellátva küldje vissza részünkre az alábbi elérhetőségek
egyikén:1044 Budapest, Óradna utca 5. vagy az info@reg-finance.hu e-mail címre. Ezt követően a REG-FINANCE Zrt. a
szerződésével kapcsolatos információkat, tájékoztatást, részletfizetési ajánlatot a jövőben az Ön által megadott e-mail címre
fogja küldeni.
Tájékoztatjuk, hogy igazolható módon küldendő iratokat továbbra is postai küldeményként fogjuk az Ön részére megküldeni.
Azonban szeretnénk felhívni a figyelmet az Internet használatának kockázataira! Elektronikus úton történő kézbesítés esetén
Társaságunk az Ön által megadott kézbesítési e-mail cím helyességét nem vizsgálja. Helytelen vagy hibásan megadott e-mail
címből eredő kézbesítési sikertelenségért a Társaság felelősséget nem vállal. A Társaság kizár minden felelősséget, amely a
csatolmány megnyitásából, illetve a számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlenségből, bármilyen internetes vírus
vagy egyéb internetes fenyegetések károkozó képessége miatt következik be.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön által megadott személyes adatok kezelője a REG-FINANCE Zrt. (1044 Budapest,
Óradna utca 5.)
ÜGYFÉL AZONOSÍTÁSI ADATOK
Szerződésszám/
Ügyfélazonosító
Ügyfél családi és utóneve

Születési neve

Anyja neve1

Születési helye, ideje1:

Állandó lakcíme
Levelezési címe:
Telefonszám2:
1: a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4. § alapján:
természetes személyi azonosító adat.
2: megadása nem kötelező
Alulírott kérem, hogy a szerződésemmel kapcsolatos információt, tájékoztatást, részletfizetési ajánlatot a REG-FINANCE Zrt. a
jövőben az alábbi e-mail címemre küldje:
..............................................................................................@................................................................................................................................
Alulírott Kérelmező büntetőjogi és polgári jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt, fentebb részletezett adatok a
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy amennyiben e-mail címem megváltozna, vagy másik e-mail címre is értesítést kérek, úgy
szükséges az új e-mail cím ismételt bejelentése.
………………………………(kelt) ............ év ...........hó ............... nap
………………………………..………………………….
Kérelmező
Előttünk, mint tanúk előtt:
……………………………………………………
1. tanú aláírása

……………………………………………………
2. tanú aláírása

……………………………………………………
Tanú teljes hivatalos családi és utóneve neve

……………………………………………………
Tanú teljes hivatalos családi és utóneve neve

…………………………………………………..
Bejelentett állandó lakcíme

…………………………………………………..
Bejelentett állandó lakcíme

Cím: 1044 Budapest, Óradna utca 5.; Telefonszám: +36-30/411-1114; Panaszkezelés: +36-20/494-9517; Fax: +36-1/999-7912;
E-mail: info@reg-finance.hu; Web: www.reg-finance.hu

