ESETI MEGHATALMAZÁS
részletes elszámolás megküldése iránti kérelem benyújtására

Alulírott______________________________(név) ____________________(születési
név)____________________________(anyja neve) ________________________
(személyazonosító okmány típusa - személyazonosító igazolvány/útlevél/kártya
formátumú
vezetői
engedély)
______________________________
(személyazonosító okmány száma) _________________ (születési helye, ideje),
______________________________ (lakcímkártya száma), mint meghatalmazó
meghatalmazom____________________________(név)_______________________
________ (anyja neve)_________________ (személyazonosító okmány típusa személyazonosító
igazolvány/útlevél/kártya
formátumú
vezetői
engedély)
_______________ (személyazonosító okmány száma) _______________ (születési
helye, ideje) meghatalmazottat,
hogy helyettem és nevemben a teljes körűen kitöltött Részletes elszámolás
megküldése iránti kérelmet az MKB Bank bankfiókjában személyesen benyújtsa.
Tudomásul veszem, hogy a részletes elszámolás megküldése iránti kérelem
kivizsgálása során – amennyiben az azon szereplő adatok és a banki nyilvántartásban
szereplő adatok eltérnek, akkor az ügyfélazonosítás elvégzéséhez szükség van arra,
hogy a Bank által meghatározott, meghatalmazóra vonatkozó okirat1 hiteles másolatát
csatoljam.
Tudomásul veszem, hogy a Bank által csatolni kért okirat hiteles másolatát abban az
esetben fogadja el a Bank az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése
teljesítéséhez, amennyiben:
1. magyar közjegyző vagy konzuli tisztviselő készítette a hiteles másolatot, és azt
ennek megfelelő tanúsítvánnyal látta el;
2. magyar közjegyző vagy konzuli tisztviselő a másolatot olyan tanúsítvánnyal látta el,
amely a másolatnak a felmutatott eredeti okirattal fennálló egyezőségét tanúsítja;
3. a másolatot az okirat kiállításának helye szerinti állam hiteles másolat készítésére
feljogosított hatósága készítette, és - nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése
hiányában (pl. kétoldalú jogsegély egyezmények, vagy a külföldön felhasználásra
kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének)
mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény (Apostille
1

Magyar állampolgár esetén: magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági
igazolványa (személyazonosító igazolvány, vagy útlevél, vagy kártya formátumú vezetői engedély), és
lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
Külföldi állampolgár esetén külföldi természetes személy útlevele, vagy személyi azonosító
igazolványa, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy tartózkodási jogot igazoló
okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya.

egyezmény)) - a magyar konzuli tisztviselő felülhitelesítette e hatóság másolaton
szereplő aláírását és bélyegzőlenyomatát.
Jelen meghatalmazás időbeni korlát nélkül, visszavonásig érvényes.
_____________, 2015___________________
Tisztelettel:
___________________________
(aláírás)
Előttünk, mint tanúk előtt:
________________________
(aláírás)
________________________
(lakcím)
________________________
(szig.sz.)

___________________________
(aláírás)
___________________________
(lakcím)
___________________________
(szig.sz.)

