HITELEZŐI NYILATKOZAT
A(z)
Előfizető neve:
Adószáma:
Székhelye:
Telefonszám:
Céges e-mail cím:
mint hitelező és Előfizető (a továbbiakban: Előfizető) az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társasággal (a
továbbiakban: Szolgáltató) az Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer (a továbbiakban: EOKR) szolgáltatás
igénybevételére fennálló Előfizetési Szerződés alapján bejelenti a(z)
Adós Szervezet neve:
Adószáma:
Székhelye:
*Telefonszám:
*Céges e-mail cím:
Adós Szervezettel szembeni alábbi Követelését azzal a céllal, hogy a Követelést a Szolgáltató nyilvántartásba vegye Fennálló /
Vitatható Követelésként és azt az általa üzemeltetett online szolgáltatásban megjelenítse az alábbi adatokkal:
A Követelés
nettó összege

bruttó összege

pénzneme

esedékessége

1.
2.
3.
4.
5.
Az Előfizető az alábbi okiratokat is mellékeli a jelen Hitelezői Nyilatkozathoz:
1.
2.
3.
4.
5.

eredeti / másolat**
eredeti / másolat**
eredeti / másolat**
eredeti / másolat**
eredeti / másolat**

Az Előfizető teljes és kizárólagos felelősséget vállal az általa rendelkezésre bocsátott adatok helyességéért, pontosságáért,
teljességéért, valóságáért és valódiságáért (a továbbiakban együttesen: valóságtartalom).
Az Előfizető teljes és kizárólagos felelősséget vállal az általa rendelkezésre bocsátott okiratok valóságtartalmáért, illetve a
másolt okiratok eredetivel való egyezőségéért.
Az Előfizető kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Követelés nyilvántartásba vétele előtt értesíti az Adós
Szervezetet az Előfizető kilétéről és a jelen Hitelezői Nyilatkozatban foglaltakról, amelyhez az Előfizető kifejezetten hozzájárul.
Az Előfizető kifejezetten tudomásul veszi, hogy – az Előfizetési Szerződés bármely okból történő megszűnésétől függetlenül –
haladéktalanul köteles értesíteni a Szolgáltatót minden, Követeléssel kapcsolatos változásról (pl.: a Követelés részleges, teljes
kiegyenlítése, megszűnése, fizetési haladék stb.). Az Előfizető azt is tudomásul veszi, hogy az értesítés elmulasztása,
késedelmes teljesítése esetén, az értesítés elmaradásából, késedelmes teljesítéséből eredő minden jogkövetkezményért teljes
felelősséggel tartozik.
Az Előfizető kijelenti, hogy az EOKR szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket – amely a
www.opten.hu honlapon, az „Információk/ÁSZF menüpont” alatt is elérhető – elolvasta, annak teljes tartalmát a szerződéskötést
megelőzően részletesen megismerte, és azt mint akaratával mindenben megegyezőt magára nézve kötelezőnek elfogadja, és
ezt aláírásával jóváhagyólag igazolja.
Kijelentem, hogy a jelen Hitelezői Nyilatkozatot polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában tettem, a jelen Hitelező
Nyilatkozatot polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában írom alá.
Kijelentem, hogy a jelen Hitelezői Nyilatkozat aláírására érvényes írásbeli meghatalmazással rendelkezem, illetve a képviseleti
jogosultságom jogszabály alapján fennáll.
…………………………, 20 .............. hó …… napján.

* Opcionálisan kitöltendő!
** Kérjük válasszon!

…………………………………………..
Előfizető (hitelező)
(cégszerű) aláírása

