TÁJÉKOZTATÓ MEGHATALMAZÁSSAL TÖRTÉNŐ ELJÁRÁSHOZ
Ügyfeleinknek lehetősége van a Bankkal megkötött szerződéseikkel kapcsolatos ügyintézés során
meghatalmazott útján történő eljárásra. A Bank annak érdekében, hogy segítse ügyfelei ügyintézését,
meghatalmazás mintadokumentumokat tesz elérhetővé. A Bank által készített meghatalmazás minták a
meghatalmazott részére teljeskörű ügyintézést biztosítanak a meghatalmazó ügyfél banki szerződésével
kapcsolatban.
Amennyiben az Ügyfél a teljeskörű meghatalmazásban megjelölt valamennyi ügycsoportnál szűkebb
körben kívánja a meghatalmazott eljárását, úgy erre a konkrét ügycsoport feltüntetésével, külön
meghatalmazás benyújtásával lehetősége van. A meghatalmazásnak – függetlenül attól, hogy
közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalták – legalább a következőket kell
tartalmaznia:
a) a meghatalmazó és a meghatalmazott neve,
b) a meghatalmazó és a meghatalmazott beazonosítására/személyazonosítására alkalmas adatai (cégnév,
székhely, adószám, cégjegyzékszám/ név, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcím,
személyazonosító okmány száma). Ügyvédnek adott meghatalmazás esetén az ügyvédi igazolvány
száma és az abban szereplő nyilvántartási szám megadása, továbbá az ügyvédi bélyegző elhelyezése,
c) minden esetben pontosan meg kell jelölni azt az ügyletet, amelynek tárgyában a meghatalmazott a
Banknál eljárhat, a meghatalmazás tárgyának és a meghatalmazottat megillető rendelkezési jog körének
egyértelmű megjelölésével,
d) a meghatalmazás kelte (hely és időpont),
e) a meghatalmazó aláírása.
A meghatalmazásra vonatkozó tartalmi, illetve formai követelmény az is, hogy a meghatalmazás
világos, egyértelmű, pontos megfogalmazásokat tartalmazzon, a szövege jól olvasható legyen, törlést,
javítást, továbbá a szöveg értelmezése és hitelessége szempontjából kétséget támasztó helyesbítést ne
tartalmazzon.
A meghatalmazott nem adhat további meghatalmazást harmadik személy részére. Kivételt képez az
ügyvéd által adott további meghatalmazás az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény
rendelkezéseinek megfelelően.
Amennyiben a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazáson két tanú igazolja, hogy a
meghatalmazó a részben vagy egészben nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük
saját kezű aláírásának ismerte el, úgy szükséges, hogy az okiratot mindkét tanú aláírja, továbbá
olvashatóan fel kell tűntetni az okiraton a tanúk nevét, valamint lakóhelyét (ennek hiányában a
tartózkodási helyét).
Közjegyzői okiratba foglalt szerződés esetén a szerződésmódosítás közjegyzői okiratba foglalásához
szükséges meghatalmazást közjegyzői okiratba vagy olyan magánokiratba kell foglalni, amelyben a
meghatalmazó aláírását közjegyző, bíróság, más hatóság vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.
A Bank jogosult visszautasítani az olyan meghatalmazás alapján történő rendelkezést, amely jelen
tájékoztatóban meghatározott feltételeknek nem felel meg.

