VÁLTOZÁSBEJELENTŐ
Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-51985/2012., NAIH-51987/2012., NAIH-51489/2012.

I.Változás oka/jogcíme

Társasházzá alakulás

Adásvétel

Haláleset

Bérbeadás/bérlő változás

Vagyonkezelő változás

Felszámolás

II. Felhasználási hely adatai
Irányítószám

Út, utca stb.

Helység neve

Az átadás/birtokátruházás dátuma

.

.

Házszám

ép/lh/em/ajtó

.

III. Vízmérő adatai
Készülékhely
azonosító szám

Gyári szám

Mérőállás az átadás/
birtokbaadás napján

Folyamatos
átvezetést kérek

Készülékhely
azonosító szám

Gyári szám

Mérőállás az átadás/
birtokbaadás napján

Folyamatos
átvezetést kérek

Készülékhely
azonosító szám

Gyári szám

Mérőállás az átadás/
birtokbaadás napján

Folyamatos
átvezetést kérek

IV. Régi felhasználó adatai
Nyilatkozom, hogy jelen változás bejelentéssel egyúttal a közszolgáltatási szerződést is felmondom.
Folyószámla-azonosító
Név

Születési dátum1

Születési helye
Adószám

Anyja neve

1

–

2

–

.

.

.

1

–

Cégjegyzékszám2

–

Irányítószám

Helység neve

Út, utca stb.

Házszám

ép/lh/em/ajtó

Irányítószám

Helység neve

Út, utca stb.

Házszám

ép/lh/em/ajtó

Lakcím/
székhely
Változást követő
lakcím/székhely

V. Új felhasználó adatai
Nyilatkozom, hogy jelen változás bejelentéssel egyúttal a Szolgáltatóval közszolgáltatási szerződést kívánok kötni.
Név1

Születési dátum1

Születési helye
E-mail cím

Anyja neve

1

.

.

.

1

Telefonszám3

3

0 6

Adatkezelési hozzájárulás: Hozzájárulok ahhoz, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. munkatársai, vagy megbízottjai a megadott elérhetőség(ek)en (telefonszám, e-mail cím) a víziközmű

szolgáltatás jogviszony keretében a szolgáltatással, ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás, illetve a szolgáltatással összefüggő igények érvényesítése céljából felkeressen.
Az adatkezelésről szóló részletes tájékoztatást társaságunk Üzletszabályzata, valamint az Adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.
igen
nem
Elérhetőség: www.vizmuvek.hu, ügyfélszolgálati irodák.
Irányítószám

Helység neve

Út, utca stb.

Házszám

ép/lh/em/ajtó

Irányítószám

Helység neve

Út, utca, postafiók stb.

Házszám

ép/lh/em/ajtó

Lakcím/
székhely
Levelezési cím

–
–

Adószám2
KSH-szám2

–
–

–

–

Bankszámlaszám3
Gazdálkodó szervezet telephelyének
tervezett ivóvízigénye2

–
–

Nyilvántartási szám2

–
m /nap
3

VI. Szerződéskötés jogcíme

–

Cégjegyzékszám2

kizárólagos
tulajdonos

Vízfelhasználás célja:2
résztulajdonos

Közületi

közös
képviselő

Egyéb:
jogcímen
családtag egyéb
használója

bérlő

VII. Új tulajdonos adatai (több tulajdonos esetén külön nyilatkozat szerint)
Születési dátum1

Név
Születési helye
Adószám

Anyja neve

1

–

2

Lakcím/
székhely

–

.

.

.

1

Cégjegyzékszám2

–
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Irányítószám

Helység neve

Út, utca stb.

Házszám

ép/lh/em/ajtó

Irányítószám

Helység neve

Út, utca, postafiók stb.

Házszám

ép/lh/em/ajtó

Levelezési cím
Dátum

.

. ____________________________ Dátum

.

.

.

Korábbi felhasználó (vagy bejelentő) aláírása

Átvétel dátuma
1

.

.

. ____________________________
Új felhasználó aláírása

.

Magánszemély esetén kötelezően kitöltendő. 2Gazdálkodó szervezet, intézmény, közület esetén kötelezően kitöltendő. 3Adatok megadása nem kötelező.

További tájékoztatás és ügyintézés céljából Vízvonalunk munkatársai készséggel állnak rendelkezésre a 06-1-247-7777-es telefonszámon. Bejelentéseit, észrevételeit online ügyfélszolgálatunkon (www.ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu) és a 1397 Budapest, Pf. 512 postacímen várjuk. Honlapunk címe: www.vizmuvek.hu
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