Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk a csekkes és pénztári befizetések esetében
tranzakciónként 500 Ft+ÁFA 1 ügyintézési díjat számít fel 2022. július 01-től.
Ennek oka, hogy a csekkek nyomdai kiadásait, postai tranzakciós díjait, továbbá a pénztári befizetéshez
kapcsolódó járulékos költségeket - ügyintézési díj, pénzszállítási díj, készpénz kezeléshez kapcsolódó díj –
Társaságunk a továbbiakban nem vállalja át. Nyilvántartásunk szerint, Ön a szerződéskötésénél a csekkes
fizetési módot választotta, tehát a fenti időponttól az Ön esetében is kiterheljük az ügyintézési díjat. 2
Az ügyintézési díj érvényesítéséig lehetőséget biztosítunk Önnek a csatolt nyomtatvány kitöltésével, hogy
más, a fenti ügyintézési díj alól mentes fizetési módot válasszon.
Ehhez a csatolt nyomtatványt kérjük kitöltve 2022. június 15-ig juttassa el postai úton címünkre, vagy
adja le az Ügyfélszolgálatunk recepcióján (UV Zrt. 1042 Budapest, Munkásotthon u. 66-68.), vagy
küldje be az aláírt mellékletet digitalizált formában az info@uvzrt.hu e-mail címre.
(A „Fizetési módról rendelkező nyilatkozat” továbbá letölthető ŰRLAP formájában is az uvzrt.hu honlapról,
a Letölthető dokumentumok / Nyilatkozatok menüpont alól, melyet elektronikusan kitöltve, aláírás nélkül
be lehet küldeni a bérleti szerződésben megadott e-mail címről, az info@uvzrt.hu e-mail címre.)
Ügyintézési díj mentes fizetési módként választhat csoportos beszedési megbízást vagy banki átutalást.
A csoportos beszedést javasoljuk Önnek, mivel az a fogyasztók számára is kényelmesebb, így elkerülhető a
postai sorban állás, nincs elhagyott csekk miatt keletkezett hátralék. Csoportos beszedés esetén is ellenőrizhető
a megbízást adó felhasználó számára a beszedések összege és időpontja a bankszámlakivonaton. Csoportos
beszedés keretében az ügyfél által megadott bankszámláról a számlatulajdonos felhatalmazását követően
Társaságunk kezdeményezi az aktuális havi számla összegének beszedését automatikusan, havi
rendszerességgel.
Teendője mindössze annyi, hogy egy egyszeri felhatalmazással él a saját számlavezető bankjánál, és megbízást
ad a következő adatok megadásával:
Jogosult megnevezése: UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.
Jogosult azonosítója: A10804001T241
Jogosult számlaszáma: 12010422-00251492-00100000
Az Ön ügyfél-azonosítója
Ha banki átutalásos fizetési módot választ, kérjük az átutalási megbízáson tüntesse fel ügyfél-azonosító
kódját is.
Amennyiben a csekkes fizetési módnál marad, akkor további teendője nincsen, ebben az esetben 2022. július
01-től kezdődően a havi számlában kiterheljük Önnek az ügyintézési díjat is, amelyet a csekk összegének
megfizetésével együtt tud rendezni.
Tisztelettel: UV Zrt.
1 Amennyiben az ügyintézési díj lakbérrel együtt kerül kiszámlázásra, akkor a díj ÁFA mentes.
2. Szociális bérlők esetében csak a pénztári befizetés díjköteles, a csekkes fizetés díjmentes.

