FELHATALMAZÁS
CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉRE
1.

Bankszámla-tulajdonos adatai

Bankszámla-tulajdonos neve: …………………………………………………………………………

Bankszámlaszáma:

2.

dddddddd - dddddddd - dddddddd

Jogosult adatai

Jogosult neve:

PROBIO ZRt.

Jogosult azonosítója:

A10556007

3.

Ügyfél adatai

Ügyfél neve: dddddddddddddddddddddddddddddddd
Ügyfél címe: dddddddddddddddddddddddddddddddd
Ügyfél azonosítója a jogosultnál (vevıkód a számla jobb felsı sarkán): __________________
4.

Teljesítés adatai

Érvényesség kezdete: dddd dd dd

vége: dddd dd dd

Teljesítés felsı határértéke: dddddddddd Ft,
azaz: ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd Ft.
5.

Megbízás jellege

Eredeti megbízás: 1

Módosítás: a.) Érvényesség vége módosítás 1
b.) Telesítés felsı értékhatárának módosítása
c.) Az a.) és b.) együttes módosítása 1

1

(Megfelelıt jelölje X-el.)
6.

Nyilatkozat

Jelen nyomtatvány kitöltésével felhatalmazom a _______________________________________________
bankot arra, hogy a fentebb megjelölt jogosultat, az általam benyújtott felhatalmazásról értesítse, és a
bankszámlámat a jogosult által benyújtott beszedési megbízás alapján – megbízásom keretei között –
megterhelje. Felhatalmazásomat a kitöltési útmutató ismeretében adtam meg.
Kelt: _______________________________________ Kelt: ________________________________________

___________________________________________ ___________________________________________
Bankszámla-tulajdonos aláírása
Átvevı hivatalos aláírása

___________________________________________
Ügyfél (szerzıdı) aláírása

Kérjük, hogy az alábbi Kitöltési Útmutató alapján pontosan kitöltött
nyomtatványt számlavezetı bankjához vagy Társaságunkhoz
eljuttatni szíveskedjen 1db eredeti példányban!

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
FELHATALMAZÁS CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉRE
címő nyomtatvány kitöltésével a bankszámlatulajdonos felhatalmazza számlavezetı bankját, hogy az
általa megadott adatok alapján, a megjelölt bankszámláról fizetéseket teljesítsen. A nyomtatvány
kitöltésével felhatalmazási megbízás kezdeményezhetı, valamint létezı megbízás módosítható, vagy
megszüntethetı.
I. Felhatalmazási megbízás kezdeményezése
A felhatalmazási megbízást adó bankszámlatulajdonosnak az 1-tıl 5-ig számozott adatcsoportokat
kell kitöltenie a rendelkezésére álló, számlán szereplı adatok felhasználásával számítógéppel,
írógéppel, vagy nyomtatott betőkkel.
1. Bankszámlatulajdonos adatai
Kitöltendı a "Bankszámlatulajdonos neve" és a terhelendı "Bankszámla száma" 2-szer 8, vagy 3-szor
8 számjegy hosszan. (Amennyiben a teljes név meghaladná a 32 jelet, akkor rövidíteni szükséges a
bankszámlaszerzıdéssel összhangban.)
2. Jogosult adatai elıre kitöltésre kerültek a PROBIO ZRT. megfelelı adataival.
3. Ügyfél adatai
Az Ügyfél neve rovat akkor töltendı ki, ha a bankszámlatulajdonos és az ügyfél nem ugyanaz a
személy. Ebben az esetben kell megadni annak a személynek a nevét, akinek a tartozását a
bankszámlatulajdonos kívánja kiegyenlíteni.
Az Ügyfél címe mezı pontos megadása az ügyfél egyértelmő azonosítása érdekében szükséges.
Amennyiben a teljes cím megadásához nem áll rendelkezésre elegendı hely, úgy ésszerő rövidítések
alkalmazandók.
Az Ügyfél azonosítója a jogosultnál mezıbe azt a jelsorozatot kell beírni, amely az ügyfélnek kiküldött
számlán a jobb felsı sarkokban, Vevıkód felirattal szerepel.
4. Teljesítés adatai
Az "Érvényesség kezdete" szöveget számmal (év, hó, nap formában) kell jelezni, hogy mikortól, illetve
a "vége", hogy meddig érvényes a felhatalmazási megbízás. Amennyiben a felhatalmazási megbízás
visszavonásig érvényes, akkor a "vége" mezıt követı üres résznél áthúzásával kell ezt jelezni. Az
"Érvényesség kezdete" azt jelenti, hogy a kötelezett ettıl a dátumtól biztosítja a jogosult számára azt a
lehetıséget, hogy a számláját beszedéssel megterhelje.
A "Teljesítés felsı értékhatára" szöveget követı mezı kitöltésével adható meg (forintban) az a
maximális összeghatár, amelyet a bank a kötelezett számlájáról átutalhat a jogosultnak. Ezt az értéket
szövegesen is ki kell írni. Amennyiben a beszedni kívánt összeg ezt a limitet meghaladja, úgy a
számlavezetı banknak kötelessége a teljesítést megtagadni.
A mezı áthúzásával kell jelölni, ha nem kívánnak felsı értékhatárt megadni.
5. Megbízás jellege
Új felhatalmazási megbízás megadásakor az "Eredeti megbízás"-hoz "X" jelet kell írni.
6. Nyilatkozat
A felhatalmazás csak akkor érvényes, ha a felhatalmazó a Nyilatkozatot kitölti, aláírásával hitelesíti és
a kitöltött bizonylaton szerepel az átvétel dátuma, valamint az átvevı hivatalos aláírása.

