PROVIDENT PÉLDÁNYA

Otthoni szolgáltatás nyújtására vonatkozó megbízási
szerződés módosítása
Amely létrejött egyrészről
Név

Születési idő

Születési név

Születési hely

Levelezési cím
Szerződésszám
mint megbízó (a továbbiakban: „Megbízó”), másrészről a Provident Pénzügyi Zrt., székhelye: 1134 Budapest, Angyalföldi út
6., tel.: 06-80-606060, cégjegyzékszáma: 01-10-044542, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószáma:
12590687-1-44, PSZÁF engedély száma: I 883/2001, adatkezelési nyilvántartási azonosítója: 00589, mint megbízott
(a továbbiakban: „Megbízott”) között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel. (TESZOR szám: 649212 Nem monetáris
intézmények fogyasztási célú hitelnyújtása, a szolgáltatás mentes az általános forgalmi adó alól.)
A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy közöttük a fenti számon kölcsönszerződés és a kölcsön mellé igénybe vett Otthoni
szolgáltatás nyújtására vonatkozó megbízási szerződés jött létre.
Tekintettel arra, hogy az Ügyfelet a Kölcsönszerződés hatályba lépésétől (lásd Kölcsönszerződés 3.3 pontját)
számított ötvenhat napig semmilyen fizetési kötelezettség nem terheli, vagyis ezen időszak alatt az Ügyfélnek
nem kell megkezdenie a tőkeösszeg törlesztését, illetve ezen időszakra nem kerül Ügyleti Kamat sem
felszámításra, a Megbízó és a Megbízott a megbízási szerződést egyező akarattal az alábbiak szerint módosítja:
1.

A Felek megállapodnak abban, hogy a megbízási szerződés 3.1. és 3.2. pontja helyébe az alábbi pontok lépnek:

3.1 A Megbízó az Otthoni szolgáltatás ellenértékeként egyrészt otthoni kihelyezési díjat
ban: „Otthoni kihelyezés díja”), másrészt otthoni szolgáltatási díjat

Ft (a továbbiakFt (a továbbiakban: „Otthoni

szolgáltatás díja”) fizet meg a Provident részére.
Az Ügyfél az Otthoni kihelyezés díjat és az Otthoni szolgáltatási díjat a Munkatárs útján, a Kölcsönszerződés alapján fizetendő törlesztőrészlettel egyidejűleg köteles
összesen

hét alatt, hetente egyenlő részletekben megfizetni, azaz hetente

Ft fizetendő.

3.2 Az Otthoni kihelyezés díjnak és az Otthoni szolgáltatási díjnak a hetente esedékes részlete, valamint a Kölcsönszerződés
szerinti heti törlesztőrészlet együttes összege

Ft.

A megbízási szerződésnek a jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
A Felek a jelen módosítást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Aláíró a Társaság
nevében
Ügyfél neve,
aláírása

Szerződéskötés dátuma

Tanú neve,
aláírása

Lakcíme

Tanú neve,
aláírása

Lakcíme
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