MEGHATALMAZÁS
Alulírott
Név:
Születési név:
Anyja neve:
Lakcím /Székhely:
Nyilvántartási szám:
Meghatalmazó
meghatalmazom
Név:
Születési név:
Anyja neve:
Lakcím /Székhely:
Nyilvántartási szám:
Meghatalmazottat
hogy a
DELTA FAKTOR Zrt. (a továbbiakban: Pénzügyi Szolgáltató) előtt, a _______________ 1
azonosító(ko)n nyilvántartott tartozásommal/tartozásaimmal kapcsolatos panasz ügyében
nevemben és helyettem teljes körűen eljárjon.
Jelen meghatalmazás a fent megjelölt panasszal kapcsolatban kiterjed valamennyi, banktitoknak2
minősülő információ meghatalmazott részére történő kiadására is.
A jelen meghatalmazás a hivatkozott panaszeljárás lezártáig, de legkésőbb visszavonásig
érvényes és a Pénzügyi Szolgáltatóval történő írásbeli közléssel válik hatályossá.
Kelt:______________(hely),20__.(év)__.(hónap)__.(nap)

Meghatalmazó

Meghatalmazott

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú1
Név:
Aláírás:
Lakcím:

Tanú2
Név:
Aláírás:
Lakcím:

Kérjük, hogy a Pénzügyi Szolgáltató által levélben adott azonosítószámot tüntesse fel.
Hpt. 160. § (1) bek. szerint: „Banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény
rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely ügyfél személyére, adataira, vagyoni
helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a
pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi
intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik.”
1
2

Tájékoztatás
a meghatalmazással kapcsolatos alaki és tartalmi követelményekről valamint a
meghatalmazás befogadására vonatkozó lényeges elvárásokról
1. A Pénzügyi Szolgáltató bármikor jogosult meggyőződni az Ügyfél, illetőleg képviselője
személyazonosságáról, valamint az Ügyfél képviseletében eljáró személy képviseleti
jogosultságáról.
2. Amennyiben az érintett Ügyfél nem személyesen kíván eljárni, nevében és helyette csak olyan
személy járhat el, akit a magánszemély Ügyfél erre meghatalmazott, képviseleti jogosultságát
hitelt érdemlően igazolni tudja.
A Pénzügyi Szolgáltató a szolgáltatás illetve információ nyújtását megtagadja, amennyiben a
képviseleti jog igazolásához szükséges dokumentumokat az érintett személy nem biztosítja
(képviseleti jog korlátozása).
Az Pénzügyi Szolgáltató a képviselőként megadott személyt a meghatalmazásban kiterjedő
körben és eljárásban mindaddig az Ügyfél képviselőjének tekinti, amíg az Ügyfél az Pénzügyi
Szolgáltatót a képviseleti jog megszűnéséről, illetve módosulásáról az Pénzügyi Szolgáltatót
nem értesíti.
3. A meghatalmazásnak pontosan tartalmaznia kell a képviseleti jogosultság terjedelmét (tartalmát
és esetleges időbeli korlátait). Az Pénzügyi Szolgáltató nem fogad el az ügyek vitelére szóló
általános jellegű meghatalmazást, illetve olyan meghatalmazást, amelyből az Pénzügyi
Szolgáltató előtt történő eljárás jogosultsága, az érintett felek azonosíthatósága pontosan nem
állapítható meg.
4. A képviselőnek adott meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell
foglalni. Amennyiben meghatalmazását e-mailben küldi csatolmányként és a Polgári
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontja szerinti, a
Kormány rendeletében meghatározott, azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési
szolgáltatással hitelesített elektronikus aláírással látta el, jognyilatkozata teljes bizonyító erejű
magárokiratnak minősül tanúk aláírása nélkül is.
Amennyiben a meghatalmazott a meghatalmazás alapján szerződés aláírására jogosult, a
meghatalmazást olyan okirati formában kell megadni, amilyen formát az aláírandó okirat kíván
(pl. közokiratba foglalt szerződés módosítása esetén közokiratba foglalt meghatalmazást).
5. Külföldön kiállított okirat esetében az Pénzügyi Szolgáltató megkövetelheti, hogy az hiteles
legyen, és azt az Ügyfél az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodával vagy az adott nyelvre
vonatkozó engedéllyel rendelkező közjegyzővel lefordíttassa.
Az okirat hitelességéhez az Pénzügyi Szolgáltató megkövetelheti, hogy:
•
•

azt a kiállítás helye szerinti külképviseleti hatóság hitelesítse vagy felülhitelesítse, vagy
a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének
(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény
kihirdetéséről szóló 1973. évi 11. törvényerejű rendelet szerinti hitelesítési záradékkal
(„Tanúsítvány”-„Apostille”) legyen ellátva, vagy
• (azon országok esetében, amelyekkel a Magyarország kétoldalú jogsegély-megállapodást
kötött) a hitelesítést az adott országban aláírás hitelességének tanúsítására jogosult helyi
hatóság vagy közjegyző végezze.
6. A meghatalmazásban megadott személyes adatok kezeléséről és a személyes adatok
védelméről további információkat a Pénzügyi Szolgáltató honlapján lévő adatkezelési
tájékoztatóban talál.

