Tisztelt Ügyfelünk!
Amennyiben az elszámolással és forintosítással kapcsolatos ügyintézéssel Ön – mint Főadós – más
személyt hatalmaz meg, akkor a TAKARÉK Kereskedelmi Banknak csak abban az esetben áll módjában
a meghatalmazást elfogadni, ha a meghatalmazás az alábbi elemeket tartalmazza:
•

Hitel/lízing azonosító adatok

•

hitelt/lízinget nyújtó intézmény megnevezése,

•

szerződésszám,

•

kölcsön/lízing megnevezése,

•

felek,

•

dátum,

•

banktitok alóli felmentés,

•

a meghatalmazással végezhető tevékenység, mely az alábbiakra terjedhet ki:

•

tájékoztatáskérésre,

•

TAKARÉK Kereskedelmi Bank általi tájékoztatás, elszámolás átvételére,

•

bármely kérelem aláírására és benyújtására,

•

bármely nyilatkozattételre,

•

jogok szerzésére,

•

kötelezettségek vállalására,

•

az elszámolásra jogosult adós levelezési címének meghatározására, különösen, de
nem kizárólagosan az elszámolás keretében történő levelezés miatt

•

az elszámolás következtében a Meghatalmazó részére esetlegesen visszajáró
pénzösszeg átvételére, átutaláshoz szükséges fizetési számlaszám megadására,

•

a TAKARÉK Kereskedelmi Bankkal történő szerződés/szerződésmódosítás kötésére,

•

a vonatkozó jogszabályból eredő, vagy a megkötendő szerződésben szereplő
feltételek/kondíciók elfogadására,

•

a forintosítás elfogadásával vagy elvetésével kapcsolatos nyilatkozat vagy bejelentés
tételére

•

a kölcsönszerződés/ pénzügyi lízingszerződés felmondására

•

a Meghatalmazó nevére vagy címére érkező különösen, de nem kizárólagosan az
elszámolás tárgykörében érkező postai küldemények átvételére

•

és minden egyéb jogcselekményre.

•

felhatalmazás pontos körülírása,

•

felhatalmazás időbeli hatálya

Az elszámolás és forintosítás keretében a Meghatalmazott két módon határozhatja meg az
elszámolás során alkalmazott levelezési címet:
•

Amennyiben a Meghatalmazó levelezési címét módosítja, akkor az Ön, mint
Meghatalmazó levelezési címe kerül módosításra és az új címre kerülnek postázásra
ettől kezdődően a TAKARÉK Kereskedelmi Bank által küldött levelek. Ez a módszer
kizárólag akkor alkalmazható, ha a meghatalmazás kiterjed arra, hogy az Ön, mint
Meghatalmazó levelezési címét módosíthatja a Meghatalmazott.

•

Amennyiben nem a Meghatalmazó levelezési címét kéri módosítani a
Meghatalmazott, hanem az elszámolással és forintosítással kapcsolatos TAKARÉK
Kereskedelmi Bank által küldendő leveleket saját, azaz Meghatalmazott nevére és
címére kéri küldeni, az Ön címe nem módosul.

A meghatalmazást az alábbi formákban nyújthatja be a TAKARÉK Kereskedelmi Bank felé:
Az FHB a jogszabály által előírt elszámoláshoz kapcsolódó meghatalmazást közokirat formájában vagy
ügyvédi ellenjegyzéssel fogadja el. Az Ügyfél tartós, külföldi tartózkodása alatt külföldön adott
meghatalmazása akkor fogadható el, ha azt a kiállítás helye szerint illetékes magyar külképviseleti
hatóság hitelesítette illetve adott ország megfelelő hatósága felülhitelesítette (ún. Apostille) és
csatolták annak hivatalos magyar nyelvű fordítását.

TAKARÉK Kereskedelmi Bank Zrt.
FHB Jelzálogbank Nyrt.
FHB Ingatlanlízing Zrt.

