TÁJÉKOZTATÓ
A FELHATALMAZÓ LEVÉLEN, ILLETVE CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁSON ALAPULÓ
BESZEDÉSEKRŐL
Tisztelt Ügyfelünk!
Amennyiben Ön a pénzintézetünknél vezetett számlája terhére harmadik személynek (Kedvezményezett)
felhatalmazást ad arra, hogy az Ön számlájára felhatalmazó levélen, vagy csoportos beszedésen alapuló
beszedési megbízást nyújtson be, úgy a Kedvezményezett a felhatalmazó levélben, illetve a csoportos
beszedési megbízásban megadott feltételek szerint, az Ön minden további hozzájárulása nélkül jogosult a
számlája terhére meghatározott összeg beszedésére.
Figyelemmel arra, hogy a felhatalmazó levél, illetve a csoportos beszedési megbízás kiállítását követően az
Ön és a Kedvezményezett közötti jogviszonyban jelentős változás állhat be, így kérjük, hogy megfontoltan
mérlegelje a beszedési megbízásban Ön által megadott adatokat.
A felhatalmazó levélnek, illetve a csoportos beszedési megbízásnak az Ön és a Kedvezményezett
azonosítására (név, számlaszám) vonatkozó adatain kívül
a) Felhatalmazó levél esetén KÖTELEZŐEN tartalmaznia kell:
- a beszedés lejárati idejét, illetve
- a felhatalmazó levél esetében, amennyiben okirat csatolását írták elő, az okirat pontos
megjelölését,
b) Csoportos beszedési megbízás esetén KÖTELEZŐEN tartalmaznia kell:
- Szerződő fél adatait, (ami nem feltétlen egyező a fizető fél adataival)
- szerződő fél azonosítóját a kedvezményezettnél
- Érvényesség kezdetét
- A szolgáltató értesítésének lehetőségéről nyilatkozatot (hozzájárul, vagy nem)
Ezen adatokon felül
a.) a felhatalmazó levélnek NEM KÖTELEZŐ tartalmi elemei:
- a teljesítés felső értékhatára,
- a benyújtás gyakorisága,
- fedezethiány esetén a sorbaállítás időtartama, valamint
- a visszavonás módja.
b.) a csoportos beszedési megbízásnak NEM KÖTELEZŐ tartalmi eleme
- a teljesítés felső értékhatára
- Teljesítés érvényesség vége
Az egyes adatok kitöltésénél, kérjük vegye figyelembe az Ön és a Kedvezményezett közötti jogviszony
jellegét, így a lejárati időnél a szerződéses kapcsolatuk időtartamát, a teljesítés felső értékhatáránál a
fizetési kötelezettség várható legmagasabb összegét, míg a benyújtás gyakoriságánál, a sorbaállítás
időtartamának, illetve a visszavonás módjának meghatározásánál az erre vonatkozó esetleges Önök
közötti megállapodást.
Tájékoztatjuk, hogy - az Önök közötti jogviszony pontos ismeretének hiányára tekintettel –
AMENNYIBEN ÖN NEM TÖLTI KI a beszedési megbízás teljesítésének felső értékhatárát, illetve a
benyújtás gyakoriságát, úgy pénzintézetünk - az Ön erre irányuló megbízásában foglaltak szerint –
ÖSSZEGRE TEKINTET NÉLKÜL / VALAMENNYI BENYÚJTÁS ESETÉN TELJESÍTI A
BESZEDÉST attól függetlenül, hogy az Önök közötti tényleges jogviszony alapján a követelés nem áll
fenn, vagy annak összege, esetleges gyakorisága a megbízástól eltérő.

Pannon Takarék Bank Zrt.
A felhatalmazó levél kockázataira történő tájékoztatást megismertem.
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