ESETI MEGHATALMAZÁS
LAKOSSÁGI BETÉTI KÁRTYA ÁTVÉTELÉRŐL
Alulírott,
Név: …………………………………………………………………………………………………………….
Születési név: ………………………………………………………………………………………………….
Születési hely, időpont: ……………………………………………………………………………………….
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………………..
Lakóhely: ……………………………………………………………………………………………………….
Személyi azonosító okmány típusa, száma: ……………………………………………………………….
(a továbbiakban: Meghatalmazó)
ezennel meghatalmazom
Név: ……………………………………………………………………………………………………………….
Születési név: …………………………………………………………………………………………………….
Születési hely, időpont: ………………………………………………………………………………………….
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………………….
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 számlához kapcsolódó, nevemre szóló lakossági
betéti kártyával/ ………………………………………… nevére szóló társkártyával2 kapcsolatban az alábbiak
szerint eljárjon3:
A meghatalmazott jogosult4:
a fizetési számlához kapcsolódó, nevemre szóló
……………………………………………………………../
…………………………………..nevére szóló
………………………………………………….. típusú lakossági betéti kártya/ társkártya
átvételére5
a fizetési számlához kapcsolódó, nevemre szóló
……………………………………………………………../
…………………………………………………….. nevére szóló
………………………………….. típusú lakossági betéti kártya/ társkártya és a kártyához
tartozó PIN kód átvételére

Kérjük a fizetési számla számát feltüntetni.
Kérjük aláhúzással jelölni a meghatalmazással érintett betéti kártya típust.
3
Kérjük a meghatározott cselekmény előtti négyzetben X-el jelölje azt a cselekményt, amelyre vonatkozóan meghatalmazást kíván adni a
meghatalmazottnak.
4
Meghatalmazott kizárólag abban az esetben veheti át a betéti kártyát, ha az adott kártyára vonatkozó szerződést a Meghatalmazó a
kártya igénylésekor aláírta. Részletes szabályok: Betéti Kártya Üzletszabályzat II. Lakossági és Prepaid kártyák részének III.1. fejezete
5 A betéti kártya elfelejtett PIN kódja helyett igényelt új PIN kód átvétele érdekében meghatalmazott nem járhat el. Részletes szabályok:
Betéti Kártya Üzletszabályzat II. Lakossági és Prepaid kártyák részének III.6. fejezete
1
2

A jelen meghatalmazás az OTP Bank Nyrt-hez eljuttatott írásbeli visszavonásáig érvényes 6.

Keltezés helye, ideje: …………………………..
…………. …………………
Meghatalmazó (aláírás)
Előttünk, mint tanúk előtt7:
Név (olvasható):

Név (olvasható):

Lakcím (olvasható):

Lakcím (olvasható):

Aláírás:

Aláírás:

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

