FELHATALMAZÁS BUDAPEST BANKON BELÜLI TERHELÉS
TELJESÍTÉSÉRE, A FELHATALMAZÁS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE
Számlatulajdonos neve:
Budapest Banknál vezetett Fizetési folyószámla

MEGSZÜNTETÉS

A SZERZŐDŐ FÉL ADATAI
MÓDOSÍTÁS

ÚJ FELHATALMAZÁS

pénzforgalmi jelzőszáma:

SZERZŐDŐ FÉL NEVE

SZERZŐDŐ FÉL CÍME

ÉRVÉNYESSÉG

SZERZŐDŐ FÉL AZONOSÍTÓJA

KEZDETE

VÉGE

Jelen nyomtatvány aláírásával felhatalmazom a Budapest Bank Zrt-t arra, hogy a fent megjelölt fizetési számlámat* a táblázatban feltüntetett szerződésen aktuálisan esedékes havidíjjal megterhelje. Hozzájárulok, hogy a felhatalmazáson szereplő aláírásomat a felhatalmazás befogadása előtt a számlanyitási szerződésen szereplő aláírással egyeztesse és annak nem egyezősége esetén a felhatalmazást visszautasítsa. Felhatalmazásomat a hátoldalon található kitöltési útmutató ismeretében adtam meg. Tudomásul veszem, hogy a terhelési felhatalmazásom
elfogadásáról, a terhelés megkezdésének tényleges időpontjáról, illetve elutasításáról és annak okáról a kedvezményezettől a szerződő fél kap értesítést.
*A Budapest Bank Zrt. autófinanszírozási üzletágával szerződésben álló Ügyfelek szerződései esetén, a Bankon belüli terhelésre vonatkozó felhatalmazás befogadása kizárólag a Budapest Bank Zrt-nél vezetett, azon számlaszámokra vonatkozhat, melyek közvetlenül nem hiteltermékhez kapcsolódnak, valamint nem technikai számlaként vannak nyilvántartva.
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
A FELHATALMAZÁS BANKON BELÜLI TERHELÉS TELJESÍTÉSÉRE, A FELHATALMAZÁS MÓDOSÍTÁSA
MEGSZŰNTETÉSE című nyomtatvány kitöltésével a fizető fél felhatalmazza számlavezető pénzforgalmi
szolgáltatóját, hogy megadott adatok alapján, a megjelölt fizetési számlájáról teljesítsen.
A nyomtatvány kitöltésével felhatalmazás kezdeményezhető, valamint létező felhatalmazás módosítható
vagy megszűntethető.
I Felhatalmazás kezdeményezése
A felhatalmazást adó fizető félnek az 1-től 4-ig terjedő számozással jelölt adatcsoportokat kell kitöltenie a
rendelkezésre álló számlán vagy egyéb dokumentumon (pl. szerződésen) szereplő adatok felhasználásával
írógéppel vagy nyomtatott betűkkel. Az adatokat az előre megrajzolt négyzetekbe kell beírni, figyelembe
véve a négyzetek számát.
1 Fizető fél adatai
Kitöltendő a „Számlatulajdonos” maximum 32 jel hosszúságban és a terhelendő „Budapest Banknál
vezetett Fizetési folyószámla pénzforgalmi jelzőszáma”” 8 számjegy hosszan. Amennyiben a teljes név
meghaladná a 32 jelet, akkor rövidíteni szükséges a fizetési számlaszerződéssel összhangban.

II Meglévő felhatalmazási érvényességének módosítása/ megszüntetése
1 Teljesítés adatai
Lásd. I/3 pont.
A módosítás és megszűnés érvénybe lépés kezdetének dátuma nem lehet korábbi az eredeti
felhatalmazás érvényesség kezdeti dátumánál. A módosítás az „Érvényesség kezdete:” szöveg alatti
rovatokban megadott dátumtól lép életbe és a „vége:” mezőben szereplő dátumot követően a
felhatalmazás megszűnik, ha újabb módosítás nem érkezik. Megszűntetés esetén a felhatalmazás
megszűnése az „Érvényesség vége” szöveg alatti rovatokban megadott dátumtól lép életbe, de
legkorábban az Autófinanszírozási Üzletág eredetiben történő kézhezvételének napjával.
2 A felhatalmazás jellege
A „Megszüntetés/Módosítás” szöveg alatti rovatok négyzeteibe „X” jelet kell írni.

2 Budapest Bank Zrt-vel szerződéses viszonyban lévő személy (a továbbiakban: szerződő fél) adatai
A felhatalmazásban a „Szerződő fél azonosítója” további üres rovatai akkor kitöltendőek, amennyiben a
szerződő fél rendelkezik további, az autófinanszírozási üzletággal megkötött finanszírozási szerződéssel,
és az ott megjelölt további szerződéseit is Bankon belüli terheléssel kívánja törleszteni. Ebben az esetben
a „Szerződő fél neve”, valamint „Szerződő fél címe” további rovatok kitöltése nélkül is elfogadhatóak.
3 Teljesítés adatai
Az „Érvényesség kezdete:” szöveg alatti rovatok négyzeteibe számmal (év, hó, nap formában) kell
jelezni, hogy mikortól, illetve a „vége:” szöveg alatti rovatok négyzeteibe azt, hogy meddig érvényes
a felhatalmazás. Amennyiben a felhatalmazás visszavonásig vagy a szerződés kifutásáig érvényes,
akkor a „vége:” szöveg alatti rovatok négyzeteinek áthúzásával vagy üresen hagyásával jelezhető. Az
„Érvényesség kezdete” azt jelenti, hogy a fizető fél ettől a dátumtól biztosítja a Budapest Bank Zrt.
autófinanszírozási üzletág számára azt a lehetőséget, hogy a megjelölt számlát bankon belüli terheléssel
megterhelje.
4 A felhatalmazás jellege
A felhatalmazás megadását a Budapest Bank Zrt. csak akkor fogadja be, amennyiben a felhatalmazás a
fentieknek megfelelően került kitöltésre és a felhatalmazás jellege az „Új felhatalmazás” szöveg alatti
rovat(ok) négyzeteit „X”-szel jelöli.
5 Nyilatkozat
A felhatalmazás csak akkor érvényes, ha a fizető fél (számlatulajdonos) és a szerződődő fél (Ügyfél) a
Nyilatkozatot aláírásával hitelesíti és a kitöltött felhatalmazáson szerepel az átvétel dátuma, valamint
az átvevő aláírása.
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