NYILATKOZAT
FELHASZNÁLÓI JOGOSULTSÁG MEGADÁSÁHOZ
PCBankár Illetve NetBANKár Business szolgáltatás körében
Új felhasználó

Módosítás

Törlés

Cégnév: .........................................................................................................................................................................................
Számlaszám: ................................................................................................................................................................................
Székhely: ......................................................................................................................................................................................
Cégjegyzék helye és száma: .......................................................................................................................................................

(továbbiakban: Számlatulajdonos) az MKB Bank Zrt-vel (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.) kötött, PCBankár illetve NetBANKár
Business szolgáltatás igénybe vételéről szóló szerződés 3. pontjával összhangban az alábbi Felhasználók számára a következő
bankszámlákhoz (fizetési számlákhoz) kéri a Felhasználói jogosultság megadását az alábbi Felhasználóknak, a következő feltételekkel:

Felhasználó neve: .....................................................................................................................................................................
Bank tölti ki!

Felhasználó meghatalmazotti azonosítója (meghat.ID): .........................................................................

Előző név:
Születési hely és idő:
Anyja neve: ...............................................................................................................................................................................
a továbbiakban: Felhasználó
1.

A Felhasználó az alábbi szolgáltatás(ok) igénybe vételére jogosult:
(Csak azon szolgáltatás(ok) jelölhető(ek) meg, mely(ek)re vonatkozóan a jelen nyilatkozatot aláíró Számlatulajdonos a
Bankkal szerződést kötött.)
PCBankár Light

NetBANKár Business

PCBankár

2.

A Felhasználó az 1. pontban megjelölt szolgáltatás(oka)t az alábbiak szerint veheti igénybe.

2.1. A Számlatulajdonos képviseletére vonatkozó jogosultság (Cégjegyzési jog)1
Önálló

Együttes

2.2. Csoportos jogosultság tiltása2

Nincs képviseleti joga

Igen

2.3. A Felhasználót megillető bankszámla feletti rendelkezési jog3:
a)

Valamennyi, az MKB Bank Zrt-nél a Számlatulajdonos számára nyitott és vezetett, illetve a jövőben megnyitásra
és vezetésre kerülő bankszámla felett jogosult rendelkezni.
Aláírás gyakorlásának módja:

Önálló

Együttes, ezen belül:

Elsőhelyi

vagy

Másodhelyi

Lekérdezési

b)

A Számlatulajdonosnak az MKB Bank Zrt-nél megnyitott és vezetett bankszámlái felett az alábbiak szerint
jogosult rendelkezni:

1

Meghatározott típusú megbízások hitelesítését (pl. regisztrációs megbízás) csak a Számlatulajdonos képviseletére (cégjegyzésre) jogosult felhasználó
végezheti el.
2
Csoportos jogosultság tiltása esetén a Felhasználó nem jogosult csoportos megbízások szerkesztésére, beadására, megtekintésre és státuszaik
ellenőrzésére.
3
A Felhasználót megillető bankszámla feletti rendelkezési jogok közül „a”, vagy „b” választást kötelező megjelölni.

1

Bankszámla feletti rendelkezés módja1
Számlaszám
Önálló

Együttes
Elsőhelyi

Másodhelyi

Csak
lekérdezési
jog

Tranzakciós
limit2

Napi limit3

2.4. A 2. pontban meghatározott valamennyi jogosultságot mind a PCBankár, mind pedig a NetBANKár Business
szolgáltatás igénybe vétele körében biztosítja a Felhasználó számára a Számlatulajdonos.
2.5. A Felhasználó számára meghatározott bankszámla feletti rendelkezési jogok a jelen Nyilatkozat nem érintett
részeiben változatlanul érvényesek és hatályosak.
3.

Funkciók használatának joga a Felhasználó számára PCBankár szolgáltatás igénybe vétele esetén4
Ha a Számlatulajdonos nem rendelkezik a funkciók feletti rendelkezési jogokról, akkor a Felhasználó az összes felsorolt funkciót használhatja.

Jog

Funkció

igen

nem

Megbízás rögzítése, módosítása
Megbízás megnézése
Megbízás aláírása
Megbízás beküldése
Adatok importálása
Adatok exportálása
Adatok törlése
Bejelentkezés a bankba
Banki adatok lekérdezése

Kelt: ......................................, 20...............................

...............................................

...............................................

Számlatulajdonos

Bank

------------------------------------------------------------------

BANK NYILATKOZATA
A Nyilatkozatot a Bank elfogadja.
Kelt: …………………………………
Fiók: ………………………………...

Ügyintéző neve: …………………………
Telefonszáma: ……………………………

1

A megfelelő értéket jelölje X-szel.
Tranzakciós limit: az a legnagyobb összeg, melyről a Felhasználó egy megbízás keretében a NetBANKár Business szolgáltatás igénybe vételével
rendelkezhet, a számla devizanemével azonos devizanemben. A Tranzakciós limit a kondíciós listában felsorolt tranzakciókra vonatkozik. A Tranzakciós
limit csak a NetBANKár Business szolgáltatásra vonatkozik.
3
Napi limit: az a legnagyobb összeg, melyről a Felhasználó a Számlatulajdonos egy adott számlájára vonatkozóan, egy adott napon a NetBANKár
Business szolgáltatás igénybe vételével rendelkezhet, a számla devizanemével azonos devizanemben. A Napi limit a kondíciós listában felsorolt
tranzakciókra vonatkozik. A Napi limit csak a NetBANKár Business szolgáltatásra vonatkozik.
4
Funkciók használatának jogát NetBANKár Business szolgáltatás használatára (is) szerződött Ügyfelek nem vehetik igénybe.
2

2

