BUDAPEST BANK
Csomag kódja:

Fiókkód:

064<^]Th1P]ZcPVYP
LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA-, BANKKÁRTYA ÉS BETÉTI SZERZŐDÉS

Csatorna:

ÜGYFÉL ADATAI

LKSZ

§

Ügyfélkód:

KÉRJÜK, A FEHÉR MEZŐKET NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL KITÖLTENI!
Családi név:

Ügyfél titulusa:

Utónév:

Születéskori név:
Születési hely:

Születési dátum:

év

hó

nap

Anyja születési neve:
Állampolgársága:
Személyazonosságát
igazoló okirat típusa:
Devizajogi státusza:

Adóazonosító jele:
Okirat száma:
devizabelföldi

devizakülföldi

nem rezidens

rezidens

Ország, ahol rezidens:

Állandó lakcím:

ideiglenes cím

Levelezési cím:
Otthoni telefonszáma:

Munkahelyi telefonszáma:
E-mail:

Mobil telefonszáma:
Az igénylő munkahelyének/oktatási intézménynek megnevezése:

Foglalkozása:

Címe:
Diákigazolványának
száma:

Kiállításának dátuma:

év

hó

AZ IGÉNYLÉS TÁRGYA
Folyószámlanyitás
Számlaszám:

H U

Számlaszám:

H U

Közös tulajdonú folyószámlanyitás

Betétszerződés

Szolgáltatás igénylése meglévő bankszámlához

Társkártya

-

1 0 1 0

-

-

Devizanem:

-

1 0 1 0

-

-

Devizanem:

Közös tulajdonú számla esetén a számla megnevezése:
BANKKÁRTYA IGÉNYLÉS
Bankkártya típusa:
A bankkártyán
megjelenő név

Cirrus / Maestro

VISA Electron

VISA Classic

Az ingyenes utasbiztosítást a VISA Classic bankkártyához NEM kérem
A kártyát a

bankfiókba kérem.

BUDAPEST MOBILBANK IGÉNYLÉS
A fenti mobil telefonszámra kérem a Mobilbank Light szolgáltatást - értesítés bankkártyás tranzakciókról (vásárlás, ATM készpénzfelvétel)
A fenti mobil telefonszámra kérem a Mobilbank Plusz* szolgáltatást - értesítés folyószámlát és bankkártyát érintő tranzakciókról (átutalás, közüzemi megbízás, stb.)
Összeghatár beállítása: csak a(z)

.

.

Ft feletti tranzakciók jelenjenek meg. (Ha nem ad meg összeget, az összes tranzakció megjelenik)

BUDAPEST INTERNETBANK IGÉNYLÉS
A fenti számlá(k)hoz igényelt Internetbank felhasználói név (ékezet és szóköz nélkül):
Végleges Internetbank felhasználói név (max. 18 karakter, ékezet és szóköz nélkül), (ügyintéző tölti ki):
Szerződés azonosító:

e-Pin kártya sorszáma:

e-PIN csere

SZÁMLATULAJDONOS számlakivonattal* kapcsolatos RENDELKEZÉSEI
postai papír alapú

elektronikus**, ***

postai papír alapú és elektronikus

Bankszámlakivonat nyelve:

Magyar

Angol

* A rendelkezés minden számlára érvényes. ** Elektronikus kivonat esetén, új kivonat elkészültekor a megadott e-mail címre értesítést küld a Bank, maga az elektronikus kivonat az Internetbank oldalán érhető el/tölthető le pdf formátumban. ***Universo
csomag része az elektronikus kivonat, papír alapú kivonatot külön díjtérítés esetében küldünk.
NYILATKOZAT. Az Ügyfél kijelenti, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a Lakossági bankszámla, bankkártya, betét, és folyószámlahitel Általános Szerződési Feltételek, az Üzletszabályzat, és Hirdetmény egy példányát átvette, a www.budapestbank.hu honlapon közzétett, az elektronikus szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-et megismerte, és magára nézve kötelezőnek ismeri el valamennyi ott rögzített Szolgáltatás vonatkozásában. Az egyes szolgáltatásokra vonatkozó szabályok akkor lépnek
hatályba, amikor az ügyfél az adott szolgáltatást igénybe vette illetve aktiválta. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a levelezési címre és a kivonatra vonatkozó adatait, rendelkezéseit a Bank az ügyfélkódhoz tartozó valamennyi számlája és kártyája vonatkozásában irányadónak tekintse. Az Ügyfél elfogadja, hogy a Banknak jogában áll az Ügyfél bankkártya igénylését indokolás nélkül elutasítani. A banktitok kiadására vonatkozó felhatalmazást, melynek szövegét az Üzletszabályzat 3.1. pontja tartalmazza. Az
Ügyfél a jelen Nyilatkozat aláírásával megadja. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a személyi adataiban történt módosítást a Bank az Ügyfél által korábban igénybe vett valamennyi szolgáltatás vonatkozásában irányadónak tekinti.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban PM tv) alapján büntetőjogi felelőssége tudatában az Ügyfél kijelenti, hogy a BB Nyrt-nél igénybe vett szolgáltatások és/vagy
tranzakciók végrehajtása során felhasznált pénzügyi eszközök tényleges tulajdonosa* saját maga, vagy a végrehajtás során a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el**. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a PM tv vonatkozó előírásai alapján
amennyiben a ténylges tulajdonos személyével kapcsolatban változás áll be, a Bankot a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül értesíti.
*Tényleges tulajdonos: az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak.
** Kérjük a megfelelőt aláhúzni, amennyiben a tényleges tulajdonos nevében és érdekében kerül megjelölésre, ki kell tölteni a Tényleges Tulajdonosi nyilatkozat formanyomtatványt!
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Tanácsadó aláírása
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Számlatulajdonos(ok) aláírása(i)

Társkártya birtokos aláírása

Bank cégszerű aláírása
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