
TÁJÉKOZTATÓ

Csoportos beszedés megbízással történő fizetés

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérjük, hogy a mellékelt  Felhatalmazási  formanyomtatványt  3 példányban, nyomtatott  betűkkel kitölteni és Társaságunk
részére eljuttatni szíveskedjék.

A nyomtatvány kitöltésével Ön, mint Adós vagy harmadik személy bankszámla-tulajdonosként felhatalmazza a megjelölt
számlavezető bankját, hogy a megjelölt bankszámlájáról teljesítse a ��������������, mint Finanszírozó felé
a finanszírozási szerződés szerinti, esedékes fizetési kötelezettségeket.

Kitöltéssel kapcsolatos tudnivalók:

1. Adatcsoport     �   �Fizető fél�:   a havi törlesztést vállaló személy neve és a terhelendő bankszámla 

2. Adatcsoport     �   �Kedvezményezett adatai�:  előre kitöltöttük

3. Adatcsoport     �   �Kedvezményezettel szerződéses viszonyban lévő személy adatai�:  
minden esetben az Adós adatai

a �Szerződő fél (vagy szerződés) azonosítója a jogosultnál� a
finanszírozási  szerződés  azonosító  száma -  mely  nem
azonos a szerződésszámmal - tőlünk kérhető

4. Adatcsoport     �   �Teljesítés adatai�:  az  �Érvényesség  kezdete�  megegyezik  a  finanszírozási
szerződés  aláírásának  napjával;  a  �vége�  időpont  a
finanszírozási  szerződés  legutolsó  törlesztő-részlet
esedékességét  követő  két  hónap;  a  �Teljesítés  felső
értékhatára� : kéthavi törlesztő-részlet

5. Adatcsoport     �   �Felhatalmazás jellege�:  az  �Eredeti  felhatalmazás�  szöveg  mögött  lévő  négyzetbe
kérjük az �X�-et beírni

 
6. Adatcsoport �   �Nyilatkozat�:  az  üresen  hagyott  szövegrészbe  számlavezető  bankjának

nevét, alul  balra  a  nyomtatvány  kitöltésének  helyét,
időpontját kérjük kitölteni; az alul jobb oldalon lévő mezőket
számlavezető bankja tölti ki

A beszedés megbízás hatálybalépése:

Felhívjuk figyelmét, hogy a csoportos beszedés hatálybalépése a következő kéthavi díj esedékességéig is elhúzódhat, ezért
mindig  ügyeljen a havonta tőlünk kapott  számla �Fizetés módja�  rovatára,  amiben az érvényes fizetési  módot  láthatja.
Amikor  itt  már  a  csoportos  beszedést  tüntetjük  fel,  nem  szükséges  a  havi  díj  befizetéséről  átutalással  vagy  postai
utalványon intézkednie.

Beszedés teljesítése:

Kérjük,  ügyeljen  rá,  hogy a finanszírozási  szerződésünk szerinti  esedékességkor  a  beszedésre  megjelölt  bankszámlán
rendelkezésre álljon a szükséges fedezet. Amennyiben ez nem teljesül, Önnek az összeget át kell utalnia.  

Budapest, ���������..

Üdvözlettel:

�����������������������.
                                                                                 cégnév



Felhatalmazási formanyomtatvány
FELHATALMAZÁS CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉRE

1. Fizető fél adatai

Fizető fél neve:

��������������������������������������������������..

Fizetési számla pénzforgalmi jelzőszáma:

��������������������������������������������������..

2. Kedvezményezett adatai

Kedvezményezett (közszolgáltató, díjbeszedő, biztosító, eladó, stb.) neve:

��������������������������������������������������..

Kedvezményezett azonosítója:

��������������������������������������������������..

3. Kedvezményezettel szerződéses viszonyban lévő személy (a továbbiakban szerződő fél) adatai

Szerződő fél (előfizető, biztosított, vásárló, stb.) neve:

��������������������������������������������������..

Szerződő fél címe:

��������������������������������������������������..

Szerződő fél (vagy szerződés) azonosítója a kedvezményezettnél:

��������������������������������������������������..

4. Teljesítés adatai

Érvényesség kezdete: ����������.. vége: ����������..

Teljesítés felső értékhatára: ������������ Ft,

azaz ���������������� forint

5. A felhatalmazás jellege

Eredeti felhatalmazás X Megszüntetés Módosítás 

6. Nyilatkozat

Jelen  nyomtatvány  kitöltésével  és  aláírásával  felhatalmazom  a/az  ���������������������������.
pénzforgalmi szolgáltatót  arra,  hogy a fentebb megjelölt  kedvezményezettet  az általam benyújtott  felhatalmazásról  értesítse, és fizetési
számlámat a kedvezményezett által benyújtott beszedési megbízás alapján � megbízásom keretei között � megterhelje. Felhatalmazásomat
a mellékelt útmutató ismeretében adtam meg.
Tudomásul veszem, hogy a beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazás elfogadásáról, a beszedés megkezdésének tényleges
időpontjáról, illetve elutasításáról és annak okáról a kedvezményezettől a számlavezetőm és a szerződő fél kap értesítést.

Hozzájárulok 

Nem járulok hozzá

hogy a számlavezetőm a teljesítés felső értékhatáráról értesítse a kedvezményezettet.

Jelen formanyomtatvány a <%ugy.sz_szam%> sz. hitelszerződésre vonatkozik.

Kelt: ����,��������..��..    Kelt:  �����,������������..

�..�������������
Fizető fél aláírása

�..�������������
Átvevő aláírása
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Kérjük, hogy a fenti sávra ne írjon




