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*A tartozás összegének (T) és az elmúlt 12 hónap 1 havi átlagfogyasztása alapján számított víz- és csatornadíj 

(R) alapján kalkulált (T/R) számú, legfeljebb 4 havi törlesztőrészlet kérelmezhető. 

 

Alulírott 

Név: ............................................................................................................................................................................  

Leánykori név: ...........................................................................................................................................................  

Anyja neve: ................................................................................................................................................................  

Születési hely, idő (év, hó, nap): ................................................................................................................................  

Lakcím: ......................................................................................................................................................................  

Telefonszám: ..............................................................................................................................................................  

Felhasználó azonosító szám (számla első oldalán, jobb oldalon a bekeretezett mezőben lévő 10 jegyű szám): 

 ...................................................................................................................................................................................  

Szerződéses folyószámlaszám (a számla harmadik oldalán, bal oldalon fent): 

 ...................................................................................................................................................................................  

azzal a kéréssel fordulok a BÁCSVÍZ Zrt-hez, hogy a fennálló 

 ...........................................................................................  Ft összegű tartozásomra 

 ........................................................................................... havi törlesztési lehetőséget biztosítson *. 

Indoklás: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudomásul veszem, hogy 

- részletfizetési megállapodás csak fizetési hajlandóság esetén az ügyfélszolgálati irodában köthető (a 

szociálisan rászoruló nyilvántartásba felvételt kérelmező felhasználók kivételével) 

- a részletfizetési megállapodás érvényességének feltétele az esedékes számlák határidőben történő 

megfizetése. Ha a felhasználó bármely részlet határidőre történő befizetését elmulasztja, vagy aktuális 

számláját határidőben nem egyenlíti ki, a fennálló tartozás azonnal, egy összegben esedékessé válik, és a 

megkötött megállapodás felmondásra kerül; 

- az Üzletszabályzat 12. pontja szerinti késedelmi kamat részletfizetési megállapodás esetén is 

felszámításra kerül, a számlák eredeti fizetési határidejének figyelembevételével; 

- a BÁCSVÍZ Zrt. jogosult előterjesztett indokaim mérlegelése nélkül jelen kérelmet elutasítani ha: 

nem a valóságnak megfelelő adatot szolgáltattam, 

a E1-E2-E3-F-G-H. pontok bármelyikére "igen" választ adtam, 

a kért törlesztőrészletek száma meghaladja a részletfizetési kedvezmény méltányolható mértékét *. 

 

 

Kelt: .................................................................................   .......................................................  

 Felhasználó aláírása 
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** A-C. kérdésekre adott „igen” válasz esetén a tartozás összegének (T) és az elmúlt 12 hónap 1 havi 

átlagfogyasztása alapján számított víz- és csatornadíj (R) alapján kalkulált (T/R) szám kétszeresének, legfeljebb 

12 havi részletfizetési kedvezmény állapítható meg. 

*** A D. pontra adott „igen” válasz esetén legfeljebb 6 havi részletfizetési kedvezmény állapítható meg. 

 

 

  igen nem megjegyzés 

A. 

Szociálisan rászoruló felhasználó vagyok a 2011. évi 

CCIX. trv. 61/A. § szerinti nyilvántartásba vételről 

értesítést kaptam **:   

 

B. 

Víz- és/vagy csatornadíj tartozásom rendezésére 

érvényes adósságkezelési vagy lakásfenntartási 

önkormányzati határozattal rendelkezem **: 
  

Igen válasz esetén a határozat száma: 

 

 

Érvényességének kezdete: 

C. 
A házi ivóvízhálózaton történt meghibásodás miatt 

nyújtom be a kérelmet: **: 

  

 

D. 

A csatornarákötés bejelentését elmulasztottam. 

Visszamenőleg megállapított csatornadíj miatt nyújtom 

be a kérelmet.***   

 

E1. 
Szociálisan rászoruló felhasználóként 12 hónapon belül 

volt megítélt részletfizetési megállapodásom:  
  

 

E2. 
12 hónapon belül volt megítélt egyéb részletfizetési 

megállapodásom: 
  

 

E3. 

Az elmúlt 2 éven belül volt olyan részletfizetési 

megállapodásom, amely a törlesztőrészletek vagy az 

aktuális számlák teljesítésének elmulasztása miatt 

FELMONDÁSRA KERÜLT:   

 

F. 
A fennálló tartozás miatt korlátozásról szóló értesítőt 

kaptam:  
  

 

G. A vízszolgáltatás korlátozás alatt áll:  
  

 

H. 
Víz- és csatornadíj tartozás miatt ügyvédi felszólítást 

kaptam és a tartozásomat még nem egyenlítettem ki: 
  

 

 

 

Kelt: .........................................................................   ..................................................  

 Felhasználó aláírása 

 


