NYILATKOZAT

Alulírott …………………………………………………………………………………………………………………………………. (név)
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….……….. (lakcím)
nyilatkozom, hogy gyermekem ………………………………………………………………………………………….. (név)
…………………… (2015/16 tanév osztály) tanuló étkezési térítési díját 2015. év ………………..........
hónapjától banki utalás útján kívánom fizetni.
Utalást kizárólag az UniCredit Banknál vezetett ………………………………………… (bankszámlaszám) számú
számlaszámra kezdeményezek a kiállított átutalásos számlában megadott összegben a megjelölt
határidőig, továbbá az átutalás közleményében a számla azonosítóját tüntetem fel.
Amennyiben az átutalás a fizetési határidőig nem történik meg, vagy beazonosíthatatlanná válik, úgy
tudomásul veszem, hogy az étkezési térítési díjat az intézményben az ebédbefizetés vagy
pótbefizetés időpontjában készpénzben egyenlíthetem ki.
Továbbá nyilatkozom, hogy a GESZ által kiadott az átutalási fizetési módhoz kapcsolódó
„Tájékoztató” -t megismertem, valamint az abban foglaltakat megértettem.

Az átutalásos számlával kapcsolatos információkat az alábbi e-mail címre kérem:
………………………………………………..
e-mail cím
Gyermekem részére az alábbi étkezési típust igénylem: *





egyszeri étkezés
háromszori étkezés
egyszeri diétás étkezés
háromszori diétás étkezés

*Csak egy étkezési típus választható kérjük, a megfelelőt aláhúzással jelölje.

Budapest, 2015. …………………………….

…………………………………………………….
aláírás
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