
 

 

ESETI MEGHATALMAZÁS  

FIZETÉSI SZÁMLA FELETTI ESETI RENDELKEZÉS 

 
Alulírott,  

 

Családi és utónév: …………………………………...………………………………………………………… 

Születési családi és utónév: …………………………………………………………………………………………. 

Születési hely, időpont: ……………………………..………………………………………………………………. 

Anyja születési családi és utóneve: …………………………………………...…………………………………….. 

Lakóhely: ………………………………………………………………………………………………………. 

Személyi azonosító okmány típusa, száma: ………………………………………………………………. 

(a továbbiakban: Meghatalmazó) 

ezennel meghatalmazom 

Családi és utónév: ……………………………………………………...…………………………………………. 

Születési családi és utónév: …………………………………………………………………………………………. 

Születési hely, időpont: ………………………………………….….………………………………………………. 

Anyja születési családi és utóneve: …………………………………………………………………………………. 

Lakóhely: ………………………………………………...…………………………………………………………. 

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, a nevemen vezetett, …………………………………………………1  

számú fizetési számlával kapcsolatban az alábbiak szerint eljárjon2:  

 Tranzakció Összeg/teljesítési 

limit3 

Egyéb információk a tranzakcióhoz4 

 ………………………………………… ………………. …………………………………… 

 ………………………………………… ………………. …………………………………… 

 ………………………………………… ………………. …………………………………… 

 ………………………………………… ………………. …………………………………… 

 ………………………………………… ………………. …………………………………… 

 ………………………………………… ………………. …………………………………… 

 ………………………………………… ………………. …………………………………… 

 ………………………………………… ………………. …………………………………… 

                                                           
1 Kérjük a fizetési számla számát feltüntetni. 
2 Kérjük pontosan meghatározni, hogy milyen tranzakcióra vonatkozóan kíván meghatalmazást adni a meghatalmazottnak. 
3 Kérjük megjelölni a tranzakció pontos összegét, csoportos beszedés esetén a teljesítési limitet. 
4 Kérjük megjelölni a kedvezményezettet (név, számlaszám) és minden egyéb, a tranzakció teljesítéséhez szükséges adatot. Rendszeres 
átutalási megbízás esetén szükséges megjelölni az első átutalás időpontját és az átutalások gyakoriságát. Csoportos átutalási megbízás 
esetén szükséges megjelölni a szolgáltató és az ügyfél azonosítóját. Betét lekötés esetén szükséges megjelölni a lekötés időtartamát. 



 

 

 

A jelen meghatalmazás az OTP Bank Nyrt-hez eljuttatott írásbeli visszavonásáig érvényes.5 

 Keltezés helye, ideje: …………………………..    

                                    

                                                                                                              ……………………… 

                Meghatalmazó (aláírás) 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt6: 

Családi és utónév (olvasható):    Családi és utónév (olvasható): 

Lakcím (olvasható):     Lakcím (olvasható): 

Aláírás:       Aláírás: 

                                                           
5 Az OTP Bank Nyrt. jogosult a 30 napnál régebben kelt meghatalmazás visszautasítására. Részletes szabályok: Általános 
Üzletszabályzat III. fejezet 
6 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 illetve a 
Pénzforgalmi Üzletszabályzat V/4. 12. pont alapján 1 millió Ft feletti meghatalmazást kizárólag közokirati formában fogad el a bank. 
 


