Meghatalmazás
Alulírott
Meghatalmazó neve:
Lakcím:
Anyja neve:
Születési hely és idő:
Személyazonosító igazolvány típusa:
Személyazonosító igazolvány szám:
Lakcímet ig. hat. Ig. sz.:
mint Meghatalmazó ezúton meghatalmazom
Meghatalmazott neve:
Lakcím:
Anyja neve:
Születési hely és idő:
Személyazonosító igazolvány típusa:
Személyazonosító igazolvány szám:
Lakcímet ig. hat. Ig. sz.:
hogy az alábbi számú számlámmal kapcsolatban az alábbi ügykörben és vagy tranzakciók* esetén a CIB Bank Zrt.
(székhely: 1027 Budapest Medve u. 4-14., Cg.: 01-10-041004) előtt helyettem és nevemben eljárjon és az ügykörökhöz,
tranzakciókhoz kapcsolódó jognyilatkozatokat, dokumentumokat helyettem és nevemben aláírja.
Ügyintézéssel érintett bankszámlaszám
Kérjük a lenti táblázatban a lehető legrészletesebben és konkrétan sorolja fel azon ügyköröket és vagy tranzakció típusokat (ez
utóbbi esetben összeggel, devizanemmel együtt), melyekkel kapcsolatban a meghatalmazott eljárhat Bankunknál 1. Általános,
teljeskörű meghatalmazást Bankunk nem fogad el. Elektronikus szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyintézésre külön
meghatalmazás nyomtatvány szolgál.

*Kérjük választását jelölje!
Jelen meghatalmazás visszavonásig érvényes
Jelen meghatalmazás 202………………………….. napjáig érvényes /Készpénzfelvételre vonatkozó meghatalmazás esetén
devizakülföldi ügyfél esetén kiállítás kelte + 4 munkanap, devizabelföldi ügyfél esetén kiállítás kelte + 2 munkanap adható meg/
Kelt (helység, dátum)2:__________________,__________

Meghatalmazó
aláírása

Meghatalmazott
aláírása

1. tanú (aláírás):

2. tanú (aláírás):

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

Személyazonosító ig.
száma és típusa:

Személyazonosító ig.
száma és típusa:

Kérjük vegye figyelembe, hogy a Bank egyes megbízásokat csak ügyfelétől fogad el, azaz meghatalmazott különösen átutalási és
átvezetési megbízással, csoportos beszedési megbízással, befektetési tranzakciókkal (értékpapír transzfer és átvezetés,
alkalmassági teszt, befektetési számlanyitás, TBSZ, Nyesz és SMSZ számla zárása), betétlekötéssel, betétrendelkezéssel,
bankszámlanyitással, ügyféladat módosítással, szerződés módosítással, másodlagos azonosítóval, bankkártya adatmódosítással,
szerződésmódosítással, bankkártya PIN pótlással, bankkártya limitmódosítással, bankkártya PIN nullázással, megbízás
visszavonással, vísszahívással, okmányos műveletekkel kapcsolatos rendelkezést, illetve rendelkező bejelentést és törlést,
személyes azonosító okmány, eszköz igénylés tiltás karbantartást nem adhat meg.
2 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.
1

Meghatalmazásokra vonatkozó előírások

I. Általános rendelkezések
1. A meghatalmazás szükséges kellékei:
• meghatalmazó adatai (természetes személynél kötelezően: név, személyazonosság igazolására
alkalmas hatósági igazolvány száma, aláírás, lehetőség szerint lakcím; vállalkozásnál: név, cégszerű
aláírás; devizakülföldinél: név, számlaszám, bejelentett aláírás),
• meghatalmazott adatai:
• név + születési név
• lakcím
• személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány típusa és száma
• külföldi személy esetén a magyarországi tartózkodási hely*
• meghatalmazás tárgya (tranzakció pontos megnevezése (pl. készpénzfelvétel))
• a terhelendő számla megnevezése, számlaszáma,
•

összeg és devizanem (meghatározott összeg vagy az összeg felső értékhatára),

• a meghatalmazás érvényessége (egyszeri, visszavonásig vagy határozott ideig).
• a meghatalmazás kibocsátásának kelte.
Bankunk nem fogad el olyan meghatalmazást, mely általános vagy teljeskörű ügyintézésre jogosítaná fel a
meghatalmazottat!

2.

Alakszerűség vonatkozásában az alábbi meghatalmazások fogadhatók el:
2.1. Belföldön kiállított meghatalmazás
2.1.1.

Közokiratba foglalt meghatalmazás, illetve közjegyzői aláíráshitelesítéssel ellátott
meghatalmazás

A meghatalmazás tartalmazza a fenti kellékeket és az aláírások valódiságát közjegyző hitelesíti, vagy az
egész okiratot közjegyző készíti.
2.1.2.

Két tanú által hitelesített meghatalmazás (teljes bizonyítóerejű magánokirat)

A meghatalmazás tartalmazza a szükséges kellékeket és a meghatalmazó, valamint a meghatalmazott
személyek aláírását két tanú – olvashatóan kiírt nevével, lakcímmel - aláírásával hitelesíti.
2.1.3.

Ügyvéd által ellenjegyzett meghatalmazás (teljes bizonyító erejű magánokirat ez is)

A meghatalmazás tartalmazza a szükséges kellékeket és az okiratot ügyvédi ellenjegyzéssel látják el.
2.1.4.

Gazdálkodó szervezetek által adott cégszerűen aláírt meghatalmazás (teljes bizonyító
erejű magánokirat ez is, és lehet egyszeri vagy állandó)

A meghatalmazás tartalmazza a szükséges kellékeket.
2.1.5.

Készpénzfelvételi bizonylaton adott meghatalmazás (Cash Withdrawal)

A szabályszerűen kitöltött bizonylaton a meghatalmazásra vonatkozó részt is ki kell tölteni. Fel kell tüntetni
olvashatóan a meghatalmazott nevét, születési névét, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági
igazolvány típusát és számát, lakcímét, állampolgárságát.
A meghatalmazónak kétszer, a készpénzfelvételi részen és a meghatalmazási részen is alá kell írni. A
gazdálkodó szervezeteknek a bizonylatot a banknál bejelentett módon kell aláírni.

2.1.6.

Faxon leadott meghatalmazás

A szabályszerűen kitöltött meghatalmazást nem személyesen, hanem faxon nyújtja be az ügyfél. Csak olyan
meghatalmazás fogadható el, amelyik a bankban üzemelő faxra érkezik be.
2.2.

Külföldön kiállított meghatalmazás

Ha a meghatalmazás az alábbi országokban készült, a meghatalmazás akkor fogadható el, ha tartalmazza a
szükséges kellékeket és a kiállítás helye szerint illetékes magyar külképviseleti hatóság hitelesítette
(felülhitelesítette) vagy Apostille-lal látták el:
Albánia, Argentína, Ausztrália, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia,
Dél-Afrika, Ecuador, Egyesült Államok (USA), Egyesült Királyság, Észtország, Fehéroroszország, Finnország,
Franciaország, Grúzia, Görögország, Hongkong, Hollandia, Horvátország, India, Írország, Izrael, Izland,
Japán, Dél-Korea, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Makaó, Macedónia, Málta,
Magyarország, Mexikó, Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Panama,
Portugália, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Suriname, Svájc, Svédország,
Törökország, Új-Zéland, Ukrajna, Venezuela
A fenti országokban az Apostille ellátására jogosult szerveket az alábbi linken lehet ellenőrizni, úgy hogy a bal
oldalon az országra nevére kattintva: http://www.apostilleinfo.com/

II. Készpénzfelvételi meghatalmazások és egyéb korlátozások
A készpénzfelvételi meghatalmazás érvényessége:
Ha a meghatalmazás egyszeri alkalomra szól és a készpénzfelvételre nem határoz meg konkrét időpontot, akkor
a meghatalmazás érvényessége
• devizakülföldi ügyfél esetén → kiállítás kelte + 4 munkanap,
• devizabelföldi ügyfél esetén → kiállítás kelte + 2 munkanap
fogadható el és teljesíthető rá kifizetés, amennyiben a meghatalmazáson nincs kifejezetten a
meghatalmazás időbeli korlátozása/meghatározása feltüntetve.
A devizakülföldi ügyfelek esetében a I. 2.1 és a 2.2. pontokban leírt típusú meghatalmazások bármelyike
elfogadható a meghatalmazás kiállításának helyszínétől függően.
A devizabelföldi vállalkozások esetében a I. 2.1 és a 2.2. pontokban leírt típusú meghatalmazások fogadhatók
el a meghatalmazás kiállításának helyszínétől függően.
A devizabelföldi magánügyfelek esetében (ideértve az egyéni vállalkozókat is) csak a I. 2.1.1. és 2.1.2.
pontokban leírt típusú meghatalmazások fogadhatók el.

III. Vállalati számlanyitás esetén elfogadható meghatalmazások
Devizakülföldi vállalatok esetén konzuli hitelesítéssel vagy apostille-lal ellátott meghatalmazás szükséges (2.2.).
• Ha cég /szervezet cégjegyzék szerinti/más hatóság általi nyilvántartás esetében a nyilvántartásba vételről
szóló okirat alapján a cég képviselője egyedül jogosult a cégjegyzésre /képviseletre akkor a meghatalmazást
ő adhatja meg egyedül és természetesen ez esetben egy személyt jogosult meghatalmaznia bankszámla
megnyitásra és a bankszámla feletti rendelkezésre. Ha a cég képviselője más személlyel együttesen jogosult
a cégjegyzésre/képviseletre akkor a meghatalmazást ketten együttesen adhatják meg, és a meghatalmazás
alapján feljogosíthatnak ezzel egy személyt is, de két különböző személyt is arra, hogy ők ketten együtt
nyissák meg a számlát és rendelkezzenek a fölött.
• Ha a meghatalmazás idegen nyelven készült, a Bank jogosult annak hitelesített vagy szakfordító általi magyar
fordítását kérni, vagy azt - az Ügyfél hozzájárulásával – az Ügyfél költségére lefordíttatni.
Kifüggesztve: 2021.06.08.
CIB Bank Zrt.

