
ESETI MEGHATALMAZÁS HITEL ELŐTÖRLESZTÉSHEZ 

Alulírott,  
 
Név:…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Születési 
név:………………………………………………………………………………………………………………………… 
Születési hely, időpont: …………………………………………………………………………………………………… 
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………………… 
Lakóhely: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma:……………………………………………………………………………… 
Személyi azonosító okmány típusa, száma: ……………………………....................................................................... 
Levelezési cím:………………………………………………………………………………………………………………. 
Állampolgársága:……………………………………………………………………………………………………. 
(a továbbiakban: Meghatalmazó) 
 
ezennel meghatalmazom 
 
Név:………………………………………………………………………………………………………………………… 
Születési név: ………………………………………………………………………………………………………………… 
Születési hely, időpont: ……………………………………………………………………………………………………… 
Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………………………… 
Lakóhely: ………………………………………………………………………………………………………… 
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma: …………………………………………………………………………… 
Személyi azonosító okmány típusa, száma: ………………………………………………………………………………… 
 (a továbbiakban: Meghatalmazott) 

hogy az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
a 01-10-041585 cégjegyzékszámon) előtt, úgy is, mint az OTP Jelzálogbank Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 21., 
nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-044659 cégjegyzékszámon) / az OTP Lakástakarék Zrt. 
(székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 21., nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-043407 
cégjegyzékszámon) megbízásából eljáró kiemelt függő közvetítő előtt1 

……………………………………………………………...2 számlaszámú 
…………………………………………………………..3 típusú hitelem előtörlesztése ügyében helyettem és nevemben teljes 
jogkörrel eljárjon. 

Előtörlesztési szándéknyilatkozatomat jelen meghatalmazásban annak ismeretében teszem, hogy amennyiben az előtörlesztés 
a kölcsönszerződésben meghatározott időn belül történik, akkor a kölcsönszerződés szerinti akciós díjakat vissza kell fizetnem. 

Az előtörlesztés kapcsán a meghatalmazott rendelkezési jogosultsága az alábbiakra terjed ki: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….4 

 
1 A nem kívánt rész törlendő. 
2 Kérjük a hitel számát feltüntetni. 
3 Kérjük a hitel típusát feltüntetni. 
4 Kérjük részletesen megjelölni, hogy a meghatalmazott eljárási jogosultsága mely cselekményekre terjed ki (pl: fennálló 
tartozásról igazolás kérése, előtörlesztés kezdeményezése). 



Az előtörlesztés a következő módon fog történni: meghatalmazott készpénzben a ………………………….. számú számlára 
befizeti a tartozást/ a …………………………………………………………………………... számláról átutalással kerül 
megfizetésre5. 

A jelen meghatalmazás határozatlan időre szól, annak írásbeli visszavonásáig érvényes6. 

Keltezés helye, ideje: ………………………………..             
 
                                                                                                                                              …..…..……………………………                          
                                                                                                                                                        Meghatalmazó (aláírás) 

Előttünk, mint tanúk előtt7: 

Név (olvasható):                     Név (olvasható): 
Lakcím (olvasható):     Lakcím (olvasható): 
Aláírás:       Aláírás: 

 
5 Kérjük a megfelelőt aláhúzni, kitölteni. 
6 Az OTP Bank Nyrt. jogosult a 30 napnál régebben kelt meghatalmazás visszautasítására. Részletes szabályok: Általános 
Üzletszabályzat III. fejezet 
7 Az OTP Bank Nyrt. az adott ügylet sajátos jellege valamint ügyfelei védelme érdekében jogosult a meghatalmazás 
közokiratba/külföldön kiállított okirat esetén konzuli tanúsítványba foglalását kérni. Részletes szabályok: Általános 
Üzletszabályzat II. fejezet 

 


