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OTP Bank Nyrt.         

Regionális Treasury Igazgatóság részére 

 

Budapest 

Babér u. 9. 

1131 

 

Nyilatkozat természetes személy Ügyfél esetén 

Treasury keretszerződésen meghatalmazott természetes személy azonosításához 

 

Alulírott [Családi és utónév] (születési családi és utónév: [•]; születési hely, idő: [•]; anyja neve: [•]; 

állampolgárság: [•]; lakcím, annak hiányában tartózkodási hely: [●]; személyazonosság igazolására 

alkalmas hatósági igazolvány típusa és száma: [●], [●]; magyar állampolgár esetében lakcímkártya száma: 

[●]) a jogszabályi előírásoknak (2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról, a továbbiakban: Pmt.) való megfelelés érdekében ezúton 

nyilatkozom a köztem és az OTP Bank Nyrt. között ÉÉÉÉ.HH.NN. napján létrejött Treasury 

keretszerződésen szereplő ajánlatkérésre és üzletkötésre jogosult természetes személy (a továbbiakban: 

meghatalmazott, ajánlatkérő) adatairól beazonosítása érdekében: 

 

Meghatalmazott / Ajánlatkérő 
Treasury keretszerződésen 
szereplő neve 

Meghatalmazott / Ajánlatkérő 
teljes neve 

Meghatalmazott / Ajánlatkérő 
azonosító okmányának típusa, 
száma 

   

 

Jelen nyilatkozat nem biztosítja a Pmt. szerinti ügyfél azonosítás és ügyfél átvilágítás követelményeit. A 

jelen nyilatkozat alapján a Pmt. szerinti ügyfél azonosítást a meghatalmazott köteles az OTP 

fiókhálózatán keresztül elvégezni. 

Kelt.:  

 

_______________________________ 

 Ügyfél 

  



OTP Bank Nyrt.         

Regionális Treasury Igazgatóság részére 

 

Budapest 

Babér u. 9. 

1131 

Nyilatkozat egyéni vállalkozó Ügyfél esetén 

Treasury keretszerződésen meghatalmazott természetes személy azonosításához 

 

Alulírott [Családi és utónév] (székhely: [•]; adószám: [•]; egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: [●]) a 

jogszabályi előírásoknak (2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról, a továbbiakban: Pmt.) való megfelelés érdekében ezúton 

nyilatkozom a köztem és az OTP Bank Nyrt. között ÉÉÉÉ.HH.NN. napján létrejött Treasury 

keretszerződésen szereplő ajánlatkérésre és üzletkötésre jogosult természetes személy (a továbbiakban: 

meghatalmazott, ajánlatkérő) adatairól beazonosítása érdekében: 

 

Meghatalmazott / 
Ajánlatkérő Treasury 
keretszerződésen szereplő 
neve 

Meghatalmazott / 
Ajánlatkérő teljes neve 

Meghatalmazott / 
Ajánlatkérő azonosító 
okmányának típusa, 
száma 

Belső / Külső 
Meghatalmazott / 
Ajánlatkérő1 

    

 

Jelen nyilatkozat nem biztosítja a Pmt. szerinti ügyfél azonosítás és ügyfél átvilágítás követelményeit. A 

jelen nyilatkozat alapján a Pmt. szerinti ügyfél azonosítást a meghatalmazott köteles az OTP 

fiókhálózatán keresztül elvégezni. 

Kelt.:  

_______________________________ 

Ügyfél 

 

  

                                                           
1
 Belső ajánlatkérőnek minősülnek a cég törvényes képviselői, cégvezetői, cégjegyzésre jogosultjai, illetve 

alkalmazott munkavállalói. Külső ajánlatkérő személynek minősül minden más ajánlatkérő személy, például a cég 
által megbízott ügyvéd, megbízás alapján eljáró tanácsadó. 



OTP Bank Nyrt.         

Regionális Treasury Igazgatóság részére 

 

Budapest 

Babér u. 9. 

1131 

 

Nyilatkozat gazdasági társaság Ügyfél esetén 

Treasury keretszerződésen meghatalmazott természetes személy azonosításához 

 

Alulírott [Családi és utónév] (születési családi és utónév: [•]; születési hely, idő: [•]; anyja neve: [•]; 

állampolgárság: [•]; személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány típusa és száma: [•], [•]; 

magyar állampolgár esetében lakcímkártya száma: [●]) és [Családi és utónév] (születési családi és utónév: 

[•]; születési hely, idő: [•]; anyja neve: [•]; állampolgárság: [•]; személyazonosság igazolására alkalmas 

hatósági igazolvány típusa és száma: [•], [•]; magyar állampolgár esetében lakcímkártya száma: [●]) mint 

a [Teljes Név] (rövid cégnév: [•]; székhely: [•]; külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben 

ilyennel rendelkezik – magyarországi fióktelepének címe: [•]; adószám: [•]; cégjegyzékszám: [•]) 

képviseletében eljáró önálló/együttes1 cégjegyzésre jogosult a jogszabályi előírásoknak (2017. évi LIII. 

törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, a 

továbbiakban: Pmt.) való megfelelés érdekében ezúton nyilatkozom a köztem és az OTP Bank Nyrt. 

között ÉÉÉÉ.HH.NN. napján létrejött Treasury keretszerződésen szereplő ajánlatkérésre és üzletkötésre 

jogosult természetes személy (a továbbiakban: meghatalmazott, ajánlatkérő) adatairól beazonosítása 

érdekében: 

Meghatalmazott / 
Ajánlatkérő Treasury 
keretszerződésen szereplő 
neve 

Meghatalmazott / 
Ajánlatkérő teljes neve 

Meghatalmazott / 
Ajánlatkérő azonosító 
okmányának típusa, 
száma 

Belső / Külső 
Meghatalmazott / 
Ajánlatkérő2 

    

Jelen nyilatkozat nem biztosítja a Pmt. szerinti ügyfél azonosítás és ügyfél átvilágítás követelményeit. A 

jelen nyilatkozat alapján a Pmt. szerinti ügyfél azonosítást a meghatalmazott köteles az OTP 

fiókhálózatán keresztül elvégezni. 

Kelt.:  

______________________________ 

Ügyfél  

(cégszerű aláírás) 

  

                                                           
1
 Kérjük, a megfelelőt aláhúzással jelölje. 

2
 Belső ajánlatkérőnek minősülnek a cég törvényes képviselői, cégvezetői, cégjegyzésre jogosultjai, illetve 

alkalmazott munkavállalói. Külső ajánlatkérő személynek minősül minden más ajánlatkérő személy, például a cég 
által megbízott ügyvéd, megbízás alapján eljáró tanácsadó. 



OTP Bank Nyrt.         

Regionális Treasury Igazgatóság részére 

 

Budapest 

Babér u. 9. 

1131 

 

Nyilatkozat önkormányzat, egyéb szervezet Ügyfél esetén 

Treasury keretszerződésen meghatalmazott természetes személy azonosításához 

  

Alulírott [Családi és utónév] (születési családi és utónév: [•]; születési hely, idő: [•]; anyja neve: [•]; 

állampolgárság: [•]; személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány típusa és száma: [•], [•]; 

magyar állampolgár esetében lakcímkártya száma: [●]) és [Családi és utónév] (születési családi és utónév: 

[•]; születési hely, idő: [•]; anyja neve: [•]; állampolgárság: [•]; személyazonosság igazolására alkalmas 

hatósági igazolvány típusa és száma: [•], [•]; magyar állampolgár esetében lakcímkártya száma: [●]) mint 

a [Teljes Név] (székhely: [•]; külföldi székhelyű önkormányzat, egyéb szervezet esetén – amennyiben 

ilyennel rendelkezik – magyarországi fióktelepének címe: [•]; adószám: [•]; törzskönyvi szám 

/nyilvántartási szám: [•]) képviseletében eljáró önálló/együttes1 cégjegyzésre/képviseletre jogosult a 

jogszabályi előírásoknak (2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról, a továbbiakban: Pmt.) való megfelelés érdekében ezúton 

nyilatkozom a köztem és az OTP Bank Nyrt. között ÉÉÉÉ.HH.NN. napján létrejött Treasury 

keretszerződésen szereplő ajánlatkérésre és üzletkötésre jogosult természetes személy (a továbbiakban: 

meghatalmazott, ajánlatkérő) adatairól beazonosítása érdekében: 

Meghatalmazott / 
Ajánlatkérő Treasury 
keretszerződésen szereplő 
neve 

Meghatalmazott / 
Ajánlatkérő teljes neve 

Meghatalmazott / 
Ajánlatkérő azonosító 
okmányának típusa, 
száma 

Belső / Külső 
Meghatalmazott / 
Ajánlatkérő2 

    

Jelen nyilatkozat nem biztosítja a Pmt. szerinti ügyfél azonosítás és ügyfél átvilágítás követelményeit. A 

jelen nyilatkozat alapján a Pmt. szerinti ügyfél azonosítást a meghatalmazott köteles az OTP 

fiókhálózatán keresztül elvégezni. 

Kelt.:  

_______________________________ 

Ügyfél 

(képviseleti jogosultság szerinti aláírás) 

 

                                                           
1
 Kérjük, a megfelelőt aláhúzással jelölje. 

2
 Belső ajánlatkérőnek minősülnek a cég törvényes képviselői, cégvezetői, cégjegyzésre jogosultjai, illetve 

alkalmazott munkavállalói. Külső ajánlatkérő személynek minősül minden más ajánlatkérő személy, például a cég 
által megbízott ügyvéd, megbízás alapján eljáró tanácsadó. 


