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American Express adatbekérő nyomtatvány 

Az American Express kártyás tranzakciók elfogadására és feldolgozására vonatkozó szerződés 
átruházása kapcsán az American Express Payment Services Limited az alábbi adatok megadását kéri 
Önöktől: 

 

Vállalkozás teljes neve cégforma megjelölésével:  

Adószám:  

Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám:  

1.Tényleges tulajdonos teljes neve:  

1.Tényleges tulajdonos születési dátuma:  

1.Tényleges tulajdonos bejelentett lakcíme:  

 

Amennyiben több tényleges tulajdonosa van a vállalkozásnak, kérjük, az alábbi adatok ismételt 
kitöltését a további tényleges tulajdonosok adataival. 

2.Tényleges tulajdonos teljes neve:  

2.Tényleges tulajdonos születési dátuma:  

2.Tényleges tulajdonos bejelentett lakcíme:  

3.Tényleges tulajdonos teljes neve:  

3.Tényleges tulajdonos születési dátuma:  

3.Tényleges tulajdonos bejelentett lakcíme:  

4.Tényleges tulajdonos teljes neve:  

4.Tényleges tulajdonos születési dátuma:  

4.Tényleges tulajdonos bejelentett lakcíme:  

1.Cégvezető, irányító tisztségviselő teljes neve:  

1.Cégvezető, irányító tisztségviselő születési dátuma:  

1.Cégvezető, irányító tisztségviselőbejelentett 
lakcíme: 

 

 

Amennyiben több cégvezetője van a vállalkozásnak, kérjük, az alábbi adatok ismételt kitöltését 
a további cégvezetők adataival. 

2.Cégvezető, irányító tisztségviselő teljes neve:  

2.Cégvezető, irányító tisztségviselő születési dátuma:  

2.Cégvezető, irányító tisztségviselő bejelentett 
lakcíme: 

 

3.Cégvezető, irányító tisztségviselő teljes neve:  

3.Cégvezető, irányító tisztségviselő születési dátuma:  

3.Cégvezető, irányító tisztségviselő bejelentett 
lakcíme: 

 

4.Cégvezető, irányító tisztségviselő teljes neve:  

4.Cégvezető, irányító tisztségviselő születési dátuma:  

4.Cégvezető, irányító tisztségviselő bejelentett 
lakcíme: 

 

1.Cég nevében aláíró teljes neve:  

1.Cég nevében aláíró születési dátuma:  

1.Cég nevében aláíró bejelentett lakcíme:  
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Amennyiben több céges aláírója van a vállalkozásnak, kérjük, az alábbi adatok ismételt kitöltését 
a további céges aláírók adataival. 

2.Cég nevében aláíró teljes neve:  

2.Cég nevében aláíró születési dátuma:  

2.Cég nevében aláíró bejelentett lakcíme:  

3.Cég nevében aláíró teljes neve:  

3.Cég nevében aláíró születési dátuma:  

3.Cég nevében aláíró bejelentett lakcíme:  

4.Cég nevében aláíró teljes neve:  

4.Cég nevében aláíró születési dátuma:  

4.Cég nevében aláíró bejelentett lakcíme:  

 

Kérjük, legyen szíves csatolja az adatbekérő nyomtatványt aláírók aláírási címpéldányának 
másolatát. 

 
Dátum _________________________________ 
 

 
 

__________________________________________________ 

Elfogadó cégszerű aláírása 
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