FELHATALMAZÁS CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉRE

1. Bankszámlatulajdonos adatai
Bankszámlatulajdonos neve:
Bankszámla száma:

2. Jogosult adatai
Jogosult (közszolgáltató, díjbeszedő, biztosító, eladó, stb.) neve:
Jogosult azonosítója:

3. Fogyasztó adatai
Fogyasztó (előfizető, biztosított, vásárló, stb.) neve:
Fogyasztó címe:
Fogyasztó (vagy szerződés) azonosítója a jogosultnál:

4. Teljesítés adatai
Érvényesség kezdete: ...................................... vége: ......................................
Teljesítés felső értékhatára: ................................................ Ft,
Azaz .................................................................................... Ft.

5. Megbízás jellege
Eredeti megbízás

Megszüntetés

Módosítás

a.) Érvényesség vége módosítása
b.) Teljesítés felső értékhatárának módosítása
c.) Az a.) és b.) együttes módosítása

6. Nyilatkozat
Jelen nyomtatvány kitöltésével és aláírásával felhatalmazom a(z) ............................................................ -ot arra,
hogy a fentebb megjelölt jogosultat az általam benyújtott felhatalmazásról értesítse és bankszámlámat a jogosult
által benyújtott beszedési megbízás alapján – megbízásom keretei között – megterhelje. Felhatalmazásomat a
hátlapon található kitöltési útmutató ismeretében adtam meg. Tudomásul veszem, hogy a felhatalmazási
megbízás elfogadásáról, a beszedés megkezdésének tényleges időpontjáról, illetve elutasításáról és annak okáról
a beszedésre jogosulttól a fogyasztó kap értesítést.
Kelt _____________, ……. év ……. hó …….. nap

______________________________
Bankszámlatulajdonos aláírása

Kelt _____________, ……. év ……. hó …….. nap

________________________________
Átvevő hivatalos aláírása

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Ügyfelünk!
Amennyiben Ön csoportos beszedéssel kívánja esedékes kötelezettségeit kiegyenlíteni, úgy az alábbiakat kell tennie: a
FELHATALMAZÁS CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉRE című nyomtatvány kitöltésével
felhatalmazási megbízás kezdeményezhető, valamint létező megbízás módosítható, vagy megszüntethető. A bankszámla
tulajdonos felhatalmazza számlavezető bankját, hogy az általa megadott adatok alapján, a megjelölt bankszámláról
fizetéseket teljesítsen. (Internet Bankkal rendelkező Ügyfél terminálon keresztül is megadhatja megbízását).
Felhatalmazási megbízás kezdeményezése
A felhatalmazási megbízást adó bankszámla-tulajdonosnak az 1-től 5-ig terjedő számozással jelölt adatcsoportokat kell
kitölteni a rendelkezésre álló számlán szereplő adatok felhasználásával írógéppel, vagy nyomtatott betűkkel.
1. Bankszámla-tulajdonos adatai
Kitöltendő a „Bankszámla tulajdonos neve” maximum 32 karakter hosszúságban és a terhelendő „Bankszámla száma” 2szer 8, vagy 3-szor 8 számjegy hosszan. Amennyiben a teljes név meghaladná a 32 karaktert, akkor rövidíteni szükséges a
bankszámla szerződéssel összhangban.
2. Jogosult adatai
A „Jogosult (közszolgáltató, díjbeszedő, biztosító, eladó stb.) neve” mezőben annak a – csoportos beszedési rendszerhez
csatlakozó – szervezetnek a nevét kell szerepeltetni maximum 32 jel hosszúságban, amely a felhatalmazással jogot szerez
arra, hogy a vonatkozó szolgáltatásból eredő követelését érvényesítse, a bankszámla-tulajdonos számlájával szemben
követeléssel éljen.
A „Jogosult azonosítója” mezőbe az a jelsorozatot kell beírni, amely a bankszámla-tulajdonosnak, vagy fogyasztónak
kiküldött számlán, értesítőn, vagy szerződésen azonos felirattal szerepel. Jelen esetben ezek az alábbiak:
Jogosult azonosítója:
CIB Lízing Zrt. A 11879978
3. Fogyasztó adatai
A Fogyasztó (előfizető, biztosított, vásárló stb.) neve” rovat akkor töltendő ki, ha a bankszámla-tulajdonos és a fogyasztó
nem ugyanaz a személy. Ebben az esetben maximum 32 jel hosszan kell megadni annak a személynek a nevét, akinek a
tartozását a bankszámla-tulajdonos kívánja kiegyenlíteni. A „Fogyasztó címe” mező pontos megadása a fogyasztó
egyértelmű azonosítása érdekében szükséges. Amennyiben a teljes cím megadásához nem áll rendelkezésre elegendő hely,
úgy ésszerű rövidítések alkalmazandók. A „Fogyasztó (vagy szerződés) azonosítója a jogosultnál” mezőbe a szerződéshez
kapcsolódó ID jelsorozatot kell beírni (A Kereskedés részére küldött „Értesítés hitel/lízingkérelem elfogadásáról” című
nyilatkozat tartalmazza).
4. Teljesítés adatai
Az „Érvényesség kezdete” és „ vége” mezőket számmal (év, hó nap formában) kell megadni, hogy mikortól, illetve a
„ vége” szöveget azt, hogy meddig érvényes a felhatalmazási megbízás. Amennyiben a felhatalmazási megbízás
visszavonásig érvényes, akkor a „vége” mező áthúzásával kell jelezni. Az „Érvényesség kezdete” azt jelenti, hogy a
kötelezett ettől a dátumtól biztosítja a jogosult számára azt a lehetőséget, hogy a számláját beszedéssel megterhelje.
A „Teljesítés felső értékhatára” szövege 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 számlavezető banknak kötelessége a teljesítést megtagadni. A mező áthúzásával kell
jelölni, ha nem kívánnak értékhatárt megadni. Ezúton hívjuk fel szíves figyelmét arra, hogy amennyiben az Ön esedékes
számlája a megadott limit összegét meghaladja, úgy Önnek esedékes kötelezettségét a számlához csatolt csekken kell majd
befizetnie).
5. Megbízás jellege
Új felhatalmazási megbízás megadásakor az „ Eredeti megbízás” szöveget követő mezőbe „X” jelet kell írni.
6. Nyilatkozat
A felhatalmazás csak akkor érvényes, ha a felhatalmazó a Nyilatkozatot kitölti, aláírásával
bizonylaton szerepel az átvétel dátuma, valamint az átvevő hivatalos aláírása.

hitelesíti és a kitöltött

A szolgáltató (CIB Lízing Zrt.) jóváhagyó elfogadását követően az Ügyfélszerződés fizetési módja csoportos beszedési
megbízás lesz. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a „csoportos beszedési megbízás” fizetési mód csak a regisztrálást, illetve a
szolgáltató elektronikus visszaigazolását követően kiállított számlákon szerepel. Mindaddig Önnek a már kiállított számlán
szereplő fizetési módon kell teljesíteni az esedékes fizetési kötelezettségeit. A felhatalmazás szolgáltató által történt
elfogadását követően a szolgáltató kezdeményezi az Ön felhatalmazása alapján bankszámlájának megterhelését.
Amennyiben a terhelendő bankszámlaszámot a CIB Bank Zrt.-nél vezetik, úgy a terhelés napja megegyezik
esedékességének fizetési határidejével, minden más esetben a fizetési határidőt egy munkanappal megelőző nap lesz a
kezdeményezett terhelési nap.
Abban az esetben, ha fedezet hiányában az Ön számlavezető bankja nem, vagy csak részben tudja a jogosult felé jóváírni az
összeget, úgy Önnek a különbözetet (vagy a kötelezettség teljes egészét) csekken kell befizetnie. Felhívjuk szíves figyelmét,
hogy késedelmes fizetése miatt a szerződésben meghatározott késedelmi kamat összeget vagyunk jogosultak Ön felé
felszámítani.
További kérdései esetén, munkatársaink az alábbi telefonszámon készséggel állnak rendelkezésére. 06-1/4 242 242

