Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére
1. Bankszámlatulajdonos adatai:

Bankszámlatulajdonos neve:

Bankszámla száma:
-

-

2. Kedvezményezett adatai

Kedvezményezett neve:

Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.

Jogosult azonosítója:

A25456790T038

3. Fogyasztó adatai

Fogyasztó (előfizető, vevő, stb) neve:

Fogyasztó címe:

Fogyasztó azonosítója a kedvezményezettnél: (számlán szereplő Ügyfél azonosító, nullák nélkül)

4. Teljesítés adatai

Érvényesség kezdete:

-

Teljesítés felső értékhatára:

-

Érvényesség vége:
Ft, azaz

-

forint

5. Megbízás jellege

eredeti megbízás

megszüntetés

módosítás

6. Nyilatkozat

Jelen nyomtatvány kitöltésével és aláírásával felhatalmazom ………………………………… bankot arra,
hogy a fent megjelölt kedvezményezettet az általam benyújtott felhatalmazásról értesítse, és
bankszámlámat a kedvezményezett által benyújtott beszedési megbízás alapján – megbízásom keretei
között – megterhelje. Felhatalmazásomat a hátlapon található útmutató ismeretében adtam meg.
Tudomásul veszem, hogy a beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazás elfogadásáról, a beszedés
megkezdésének tényleges időpontjáról, illetve elutasításáról és annak okáról a kedvezményezettől a
fogyasztó kap értesítést.
Kelt:
Kelt:
Bankszámlatulajdonos aláírása

Átvevő hivatalos aláírása

Kitöltési útmutató
Tisztelt Ügyfelünk!
A „Felhatalmazás csoportos megbízás teljesítésre” nyomtatvány kitöltésével Ön
felhatalmazza számlavezető pénzintézetét, hogy a megadott adatok alapján a megjelölt
pénzforgalmi számlájáról fizetéseket teljesítsen. Kérjük nyomtatott nagybetűkkel töltse ki a
nyomtatványt.
1. Bankszámlatulajdonos adatai
Itt annak a magánszemélynek az adatait kell megadnia, akinek a nevét az a bankszámla van,
amelyre a csoportos beszedési megbízást szeretné megadni. Nem csak az tüntethető fel fizető
félként, akinek a neve a szerződésen szerepel, hanem Ön helyett például a házastársa is
fizetheti a számlát csoportos beszedési megbízással, ha ő rendelkezik bankszámlával.
2. Kedvezményezett adatai:
Itt a kedvezményezett szolgáltató adatai szerepelnek.
3. Fogyasztó adatai
Itt kell feltüntetni a szerződésben szereplő adatokat. Ha nem áll rendelkezésükre a szerződés,
kérjük ellenőrizze az adatokat a számlán.
4. Teljesítés adatai
- Érvényesség kezdete: számmal kell beírni (év, hó, nap), hogy mikortól érvényes a
meghatalmazás.
- Az érvényesség vége kitöltése nem kötelező. Amennyiben azt szeretné, hogy
felhatalmazása visszavonásig legyen érvényes, akkor a mező négyzeteit húzza át.
- Teljesítés felső értékhatára: nem kötelező kitölteni, de megadhatja, hogy mekkora legyen
a maximális összeg, amelyet leemelhetnek a bankszámlájáról.
Kérjünk olyan összeget adjon meg, amelybe várhatóan belefér a szolgáltatás kiegyenlítése.
5. Megbízás jellege
- Eredeti megbízás: ezt a mezőt új meghatalmazás megadásakor kell bejelölnie.
- Megszüntetés: ezt a mezőt az érvényben lévő felhatalmazásának megszüntetésekor kell
bejelölnie. Az 1-3. pontban az eredeti adatokat is ki kell töltenie, hogy a számlavezető
pénzintézete be tudja azonosítani, hogy melyik felhatalmazását szüntesse meg.
- Módosítás: ezt a pontot a korábban megadott felhatalmazásnak módosításakor kell
kitöltenie. Csak a korábbi felhatalmazás „Érvényességének vége”, illetve a „Teljesítés
felső értékhatára” módosítható. Más módosítás esetén az eredeti felhatalmazást meg kell
szüntetnie és új felhatalmazást kell adnia.
6. Nyilatkozat
Itt Önnek meg kell neveznie azt a pénzintézetet, ahol azt a bankszámláját vezeti, amire a
csoportos beszedést kéri, és meg kell adnia a dátumot. Fontos, hogy a nyomtatványt a
bankszámlatulajdonosnak kell aláírnia, függetlenül attól, hogy megegyezik-e a fogyasztóval.

