NYILATKOZAT ÉS KIFIZETÉSI KÉRELEM HMKE BETERMELÉS
ELSZÁMOLÁSÁHOZ
Szerződött ügyfél adatai

Szolgáltató adatai
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Felhasználási hely azonosító
Felhasználási hely címe
Szerződésszám
Szolgáltató elszámoló
számlájának sorszáma
Elszámolási időszak
(szolgáltató számlája alapján)

A Szolgáltató által tételesen megadott, értékesített (betáplált) vill. energia elszámolása:
Elszámolási időszak
(bontott időszakok*)

Betáplálási többlet
mennyisége
(kWh)

Betáplálási többlet
nettó egységára
(Ft/kWh)

Betáplálási többlet
nettó értéke
(Ft)

ÖSSZESEN:
* Amennyiben az elszámolási időszakban árváltozás történt, emiatt a háztartási méretű kiserőmű (HMKE) által szaldóban hálózatba táplált
villamos energia mennyiségét időarányosan meg kell bontani, és ezeket a mennyiségeket lehet számlázni az adott időszakban érvényes
áron.

A fenti felhasználási hely szerződött felhasználójaként a következő nyilatkozatokat teszem:
1) a villamos energiát természetes személy lakossági fogyasztóként veszem igénybe a fenti fogyasztási
helyen
2) a kiserőmű saját, háztartási szükségleteim fedezésére szolgál, a háztartási méretű kiserőművel termelt és
a közcélú hálózatba betáplált villamos energia elszámolása során betáplálási többlet eseti jelleggel fordul elő.
Fizetési határidő: a nyilatkozat keltét követő 30. nap, de nem korábban, mint a beérkezést követő 30. nap.

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

.........................................................................................
Szerződött fogyasztó neve és aláírása
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MVM NEXT ENERGIAKERESKEDELMI ZRT. TÁJÉKOZTATÓJA:
1.) Ha a betáplálási többlet nem rendszeresen, hanem esetileg jött létre az adott elszámolási
időszakban, természetes személy
(lakossági felhasználó) esetén lehetőség van a betáplálási többlet ellenértékének számla kiállítása
nélküli kifizetésére.
2.) A betáplálási többlet kifizetése érdekében a felhasználónak a jelen kérelmet kitöltve, az MVM
KONTÓ Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Központ Zrt. posta címére (7031 Paks, Pf.:152.)
kell eljuttatni. A nyilatkozatban lévő feltételek nemteljesítése esetén csak számla ellenében történhet
kifizetés.
3.) Csak hiánytalanul kitöltött és a kötelező mellékletet csatoltan tartalmazó nyomtatvány
befogadása lehetséges.
4.) A kifizetési módra vonatkozó egyértelmű jelölés hiányában a nyilatkozaton megadott lakcímre
küldjük a fizetendő összeget.
5.) Aláírás nélkül a Nyilatkozat és kifizetési kérelem érvénytelen.

Az egyetemes villamosenergia-szolgáltatás biztosítása, az egyetemes szolgáltatási szerződés
teljesítése keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást az Általános Adatkezelési
Tájékoztatóban; az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes
adatokra vonatkozó tájékoztatást a Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési
Tájékoztatóban; míg az MVM Vállalkozáscsoport egyes tagvállalatai által kötött szerződésekben,
illetve más dokumentumokban kapcsolattartóként megjelölt természetes személyek személyes
adatainak kezeléséről szóló tájékoztatást az ezen című Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg.
A tájékoztatók a http://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/Tajekoztatok honlapon és az ügyfélszolgálati
irodáinkban érhetőek el.
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