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CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS KITÖLTÉSÉHEZ

FELHATALMAZÁS csoportos beszedési megbízás teljesítésére
A felhatalmazás módosítása, megszüntetése
Fizető fél adatai
BAN K P ÉLDÁN YA
•
Annak a személynek a nevét adja meg, aki a megadott bankszámla tulajdonosa, vagy több
tulajdonos esetén (közös használatú bankszámla) a tényleges bankszámla tulajdonos.

1. Fizető fél adatai

•

Bankszámlaszámát megtalálja a számlavezető bankja által küldött havi számlakivonaton.

Fizető fél neve:
Fizetési számla pénzforgalmi jelzőszáma:

2. Kedvezményezett adatai
Kedvezményezett neve: Aegon
n Magyarország Lakástakarékpénztár
SzerződőZrt.
fél adatai
Kedvezményezett azonosítója: A24330796T443

•

Itt a lakás-előtakarékoskodó nevét és címét kell megadni.

•

A szerződő fél azonosítója mezőbe ajánlattételi szakaszban az Ajánlati
nyomtatvány bal felső sarkában található szerződésszámot írja be.

3. Kedvezményezettel
ttel szerződéses viszonyban
lévő személy
•
Ha Ön már rendelkezik lakás-előtakarékossági szerződéssel és most ad
(a továbbiakban szerződő fél) adatai
új megbízást, akkor szerződésszámát megtalálja a lakástakarékpénztár
Szerződő fél (Lakás-előtakarékoskodó)
oskodó) neve:

által küldött elfogadó nyilatkozaton vagy az évente küldött
számlakivonatában.

Szerződő fél (Lakás-előtakarékoskodó)
k dó) címe:
í
Szerződő fél (Lakás-előtakarékoskodó)
-előtakarékoskodó) vagy szerződés azonosítója a kedvezményezettnél:
Teljesítés adatai
•

Az érvényesség kezdete mezőben adja meg az első időpontot, amikor szeretné
a megbízást elindítani. Kérjük, ﬁgyeljen rá, hogy a csoportos beszedési megbízás
kb. 30–60 napon belül indul meg.

•

Az összegeket az átmeneti
időszakban
csekken vagy átutalással is beﬁzetheti.
Érvényesség
vége:
Javasoljuk, hogy az érvényesség vége mezőt hagyja üresen. Ha szerződése megszűnik,
automatikusan megszüntetjük a levonást.
Ft
A Teljesítés felső értékhatára mezőben a levonás maximális összegét határozhatja meg.
A maximális összeg meghatározása során kérjük vegye ﬁgyelembe a vállalt havi betét,forint
valamint a díjtáblázat szerinti díjak összegét is.

4. Teljesítés adatai
Érvényesség kezdete:
te:

•
Teljesítés felső értékhatára:
khatára:

•

azaz

L

5. A felhatalmazás
á jjellege
ll
Eredeti felhatalmazás
mazás

6. Nyilatkozat
at

Módosítás
Megszüntetés
A felhatalmazás jellege
•

Az Eredeti felhatalmazás pontot jelölje be, ha korábban még nem adott ilyen megbízást
számlavezető bankjának.

•
Hafelhatalmazom
már van létezőafelhatalmazása, és módosítani szeretné, akkor a Módosítás
pontot, szolgáltatót
Jelen nyomtatvány kitöltésével és aláírásával
pénzforgalmi
arra, hogy a fentebb
az általam
benyújtott
felhatalmazásról
és a ﬁzetési számlámat a kedvezményezett
b megjelölt kedvezményezettet
megszüntetés
esetén
azt a lehetőséget
jelöljeértesítse,
meg.
által benyújtott beszedési
zedési megbízás alapján – megbízásom keretei között – megterhelje. Felhatalmazásomat a hátlapon található útmutató
ismeretében adtam meg
meg. Tudomásul veszem
veszem, hogy a beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazás elfogadásáról,
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.
Kelt:

,

Kelt:

,

X
Fizető fél aláírása
Az aláírásnak meg kell egyeznie a számlavezető banknál leadott hivatalos aláírás mintával.
mint

Átvevő hivatalos aláírása
PFNY31

További információ: 06-40-400-000, www.aegonlakastakarek.hu
Aláírás
•

A ﬁzető fél – tehát a tényleges bankszámla tulajdonos – írja alá a megbízást!

•

Az aláírásnak meg kell egyeznie a számlavezető banknál leadott hivatalos
aláírás mintával.
LTPNY0020

