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HITELEZŐI GÉNYBEJELENTÉS
Alulírott, …………………………………………..
(név, lakcím, telefonszám, e-mail cím) a MALÉV
Zrt "f.a." adóssal szemben 9.Fpk.01-12000895/15.sz.végzéssel elrendelt felszámolási
eljárásban a mellékelt dokumentumok alapján
hitelezői
igényt
jelentek
a
……………………………………………….járatra
(járatszám, időpont), ……………………………
napján
megvásárolt
jegy
vételárának
visszatérítése
érdekében.
A
jegy
ára……………………….volt.

CREDITOR’S CLAIM
I, undersigned ………………………………………
(name, address, phone number, e-mail) according
to the attached documents hereby submit a claim
against the MALÉV Zrt. "f.a." in the liquidation
procedure under No. 9.Fpk.01-12-000895/15. in
order to receive reimbursement for the flight
ticket(s) of …………………………………. (flight
number, date) which was purchased on
………….…………..(date) and the purchase price
was …………….………...

A hitelezői igényem tőkeösszege a vásárlás
napján érvényes Európai Központi Bank
árfolyama alapján ………………. forint.

The capital amount of my claim is …………….
HUF which is calculated according to the available
exchange rate provided by the European Central
Bank on the day of the purchase of ticket.

A MALÉV teljes leállása 2012. február 3-án
történt. A 261/2004 EK rendelet 5. cikk (1) és 8.
cikk (1) bekezdésének értelmében járattörléskor
a légifuvarozó köteles a jegy árának vételár
szerinti visszatérítésére 7 napon belül.

On 3rd February 2012 Malév terminated its
operation. In case of cancellation of a flight, the air
carrier is obliged to reimburse the full cost of the
ticket within seven days as stated in Article 5 (1)
and Article 8 (1) of Regulation 261/2004 EC.

Mivel ez nem történt meg, ezért 2012. február
11-től a tőkeösszeg törvényes kamataira is
igényt tartok.

Since the air carrier did not fulfil its obligation, I
also claim interest on the capital amount
calculated from 11th February 2012.

Mellékelem a repülőjegyet, a kifizetést igazoló
számlát/bankszámlakivonatot
és
a
nyilvántartásba
vételi
díj
befizetésének
igazolását.

Please find attached the supporting documents of
my claim: ticket(s), proof of payment of the
ticket(s) (invoice/bank account) and the proof of
payment of the registration fee.

A kifizetést az alábbi bankszámlára kérem:

Please send the reimbursement to the following
bank account:

Számlatulajdonos neve:
Bank neve:
IBAN:
BIC/Swift kód:
Számlavezetés pénzneme:
Köszönettel:
2012…………………

………………………………………….
Hitelező aláírása

Holder of the account:
Name of the bank:
IBAN:
BIC/SWIFT:
Currency of the account:
Yours sincerely,
2012…………………
………………………………………………
Signature of creditor

