ARE-VI-NYIL-007. PÓTLAP [….]

ÜGYSZÁM: _________________________

KÉRELEM BÍRÓSÁGI ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁS
KEZDEMÉNYEZÉSÉRŐL
(A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény
19. § (13), (14) és (15) bekezdés, valamint 1. számú melléklet 3. pont f) alpont alapján)
Alulírott Adóstárs [….]
Titulus: ___________________
Családi név: ______________________ Utónév 1: _______________________ Utónév 2: ______________________
Születési név: ______________________ Utónév 1: ______________________ Utónév 2: ______________________
Születési helye, ideje: ______________________, |___||___||___||___|év|___||___| hó |___||___| nap
Anyja születési neve: ________________________ Utónév 1: ____________________ Utónév 2: ______________________

Alulírott Adóstárs [….]
Titulus: ___________________
Családi név: ______________________ Utónév 1: _______________________ Utónév 2: ______________________
Születési név: ______________________ Utónév 1: ______________________ Utónév 2: ______________________
Születési helye, ideje: ______________________, |___||___||___||___|év|___||___| hó |___||___| nap
Anyja születési neve: ________________________ Utónév 1: ____________________ Utónév 2: ______________________

hogy amennyiben
A

bíróságon kívüli adósságrendezés nem indul meg

VAGY
B

a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás nem jön létre

akkor jelen kérelmemmel BÍRÓSÁGI ADÓSSÁGRENDEZÉST
kezdeményezek.
Egyidejűleg nyilatkozom arról, hogy
C

igen

más adósságrendezési eljárást sem belföldön, sem külföldön nem kezdeményeztem

□*

nem

□*

D

igen
E
igen
F
igen

ilyen eljárás indult

□*

nem

□*

nem

□*

nem

□*

ilyen eljárás hatálya alatt állok

□*
ha igen a tartozásaim alól mentesültem

□*

G
Kötelezettséget vállalok arra, hogy ilyen eljárást a törvényben meghatározott időtartamon belül
nem kezdeményezek.
H
Kijelentem továbbá, hogy az adósságrendezés kezdeményezését megelőző öt naptári éven belül
500 000 forintot meghaladóan vállaltam ingyenesen kötelezettségvállalást
igen
I
igen
J
igen

□*

nem

□*

nem

□*

nem

□*

utasítottam vissza örökséget

□*
idegenítettem el vagyontárgyat

□*

H-J kérdésre adott „igen” válasz esetén, kérjük részletezni az alábbi keretes részben:
Milyen vagyontárgyra vonatkozott? / Milyen értékben? / Milyen jogcímen?

Az Are. törvény 1. számú melléklet f) pontja alapján
nyilatkozom
______________________________________________________ Adós / Adóstárs [….] lakóhelye
szerint illetékes bíróságnál kezdeményezem az adósságrendezési eljárást.

........................................................., |___||___||___||___| év |___||___| hó |___||___| nap

Adóstárs [….]:
____________________________________________

Aláírása:
____________________________________________

Adóstárs [….]:
____________________________________________

Aláírása:
____________________________________________

