Meghatalmazás
hitel/kölcsönszerződéshez és vagy támogatásokhoz kapcsolódó ügyintézéshez
Alulírott
Meghatalmazó neve és születési neve:
Lakcím:
Anyja neve:
Születési hely és idő:
Személyazonosító igazolvány típusa:

útlevél

vezetői engedély

személyi igazolvány

útlevél

vezetői engedély

személyi igazolvány

Személyazonosító igazolvány szám:
Lakcímet ig. hat. Ig. sz.:
Állampolgárság:
mint Meghatalmazó ezúton meghatalmazom
Meghatalmazott neve és születési neve:
Lakcím:
Anyja neve:
Születési hely és idő:
Személyazonosító igazolvány típusa:
Személyazonosító igazolvány szám:
Lakcímet ig. hat. ig. sz.:
Állampolgárság:
hogy az alábbi ügykörben a CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest Medve u. 4-14., Cg.: 01-10-041004) előtt helyettem és
nevemben eljárjon és az ügykörökhöz1 kapcsolódó jognyilatkozatokat, dokumentumokat helyettem és nevemben aláírja.
*Kérjük a lenti táblázatban a lehető legrészletesebben és konkrétan sorolja fel azon ügyköröket, melyekkel kapcsolatban a
meghatalmazott eljárhat Bankunknál2. Általános, teljeskörű konkrétumok nélküli meghatalmazást Bankunk nem fogad el.
Hitel/kölcsönszerződés szám (amennyiben
már meglévő szerződéssel kapcsolatban
történik az ügyintézés):

*Kérjük választását jelölje!
Jelen meghatalmazás visszavonásig érvényes
Jelen meghatalmazás 202………………………….. napjáig érvényes
Kelt (helység, dátum)3:__________________,__________

Meghatalmazó
aláírása

1

Meghatalmazott
aláírása

1. tanú (aláírás):

2. tanú (aláírás):

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

A meghatalmazásnak tartalmaznia kell: Hitelcél megnevezése; Hitelösszeg (pontos összeg meghatározása, vagy maximum igényelhető
hitelösszeg meghatározása), Devizanem meghatározása, ingatlan pontos megnevezése (amennyiben ingatlanfedezetes hitelről van szó, a
helyrajzi számmal, tulajdoni hányadokkal együtt), amennyiben zálogszerződés vagy egyéb biztosítéki szerződések aláírására is és/vagy
közjegyző előtti eljárásra, közokirat aláírására is kiterjed a meghatalmazás, úgy ezen tényt is. Amennyiben az ügyletben résztvevők között van
kezes vagy zálogkötelezett ügyleti szereplő, akkor nem adható meghatalmazás ezen személy és az adós/egyetemleges adóstárs között. Nem
adható meghatalmazás adós/egyetemleges adóstárs és olyan személy között, aki egyben kezes és zálogkötelezett is.
2 Kérjük vegye figyelembe, hogy meghatalmazott közokiratot csak akkor írhat alá, amennyiben a meghatalmazás is közokiratba van foglalva.
3 A külföldön kiállított meghatalmazás akkor bír teljes bizonyító erővel, ha azt az illetékes magyar külképviseleti hatóság a kiállítás helyén
felülhitelesítette vagy a kiállítás államának erre feljogosított hatósága ún. Apostille-lal (nemzetközi szerződés alapján szabályozott hitelesítési
záradék, amit nem a magyar konzulátus állít ki) látta el.

