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MEGHATALMAZÁSMEGHATALMAZÁSMEGHATALMAZÁSMEGHATALMAZÁS    
(finanszírozási szerzıdésekkel kapcsolatos információkérésre) 

AlulírottAlulírottAlulírottAlulírott    
 
Meghatalmazó neve:  
Lakóhely (cég esetén székhely):  
Cég esetén cégjegyzékszám:  
Adóazonosító jel:  
Személyi igazolvány szám:  
 

mint Meghatalmazó (az alábbiakban meghatalmazott finanszírozási szerzıdés Adósa/Lízingbevevıje) ezúton mint Meghatalmazó (az alábbiakban meghatalmazott finanszírozási szerzıdés Adósa/Lízingbevevıje) ezúton mint Meghatalmazó (az alábbiakban meghatalmazott finanszírozási szerzıdés Adósa/Lízingbevevıje) ezúton mint Meghatalmazó (az alábbiakban meghatalmazott finanszírozási szerzıdés Adósa/Lízingbevevıje) ezúton 
meghatalmazommeghatalmazommeghatalmazommeghatalmazom    

Meghatalmazott neve:  
Lakóhely (cég esetén székhely):  
Cég esetén cégjegyzékszám:  
Adóazonosító jel:  
Személyi igazolvány szám:  
 
Meghatalmazottat, hogy az alábbiakban részletezett finanszírozási szerzıdéssel és a finanszírozás tárgyát Meghatalmazottat, hogy az alábbiakban részletezett finanszírozási szerzıdéssel és a finanszírozás tárgyát Meghatalmazottat, hogy az alábbiakban részletezett finanszírozási szerzıdéssel és a finanszírozás tárgyát Meghatalmazottat, hogy az alábbiakban részletezett finanszírozási szerzıdéssel és a finanszírozás tárgyát 
képezı jármővel kapcsolatban az MBFSképezı jármővel kapcsolatban az MBFSképezı jármővel kapcsolatban az MBFSképezı jármővel kapcsolatban az MBFS----tıl minden, az alábbiakban meghatározott témakörökkel tıl minden, az alábbiakban meghatározott témakörökkel tıl minden, az alábbiakban meghatározott témakörökkel tıl minden, az alábbiakban meghatározott témakörökkel 
összefüggösszefüggösszefüggösszefüggésben álló információt és adatot írásban megkérjen, és az ily módon tudomására jutott adatokat ésben álló információt és adatot írásban megkérjen, és az ily módon tudomására jutott adatokat ésben álló információt és adatot írásban megkérjen, és az ily módon tudomására jutott adatokat ésben álló információt és adatot írásban megkérjen, és az ily módon tudomására jutott adatokat 
kezelje, azokat a részemre továbbítsa. Jelen meghatalmazásom kiterjed az általam a finanszírozási szerzıdéssel kezelje, azokat a részemre továbbítsa. Jelen meghatalmazásom kiterjed az általam a finanszírozási szerzıdéssel kezelje, azokat a részemre továbbítsa. Jelen meghatalmazásom kiterjed az általam a finanszírozási szerzıdéssel kezelje, azokat a részemre továbbítsa. Jelen meghatalmazásom kiterjed az általam a finanszírozási szerzıdéssel 
összefüggésben kért adatmódosítások, változtatásokösszefüggésben kért adatmódosítások, változtatásokösszefüggésben kért adatmódosítások, változtatásokösszefüggésben kért adatmódosítások, változtatások továbbítására is. továbbítására is. továbbítására is. továbbítására is.    
    
Szerzıdésszám:  
Jármő típusa:  
Jármő forgalmi rendszáma:  
 
Az információkérés jellege:Az információkérés jellege:Az információkérés jellege:Az információkérés jellege:    
- Fennálló tartozás illetve szerzıdés lezárási ajánlat kérése 
- A finanszírozási szerzıdésben szereplı ügyfelek adatainak bármilyen jellegő változása (névváltozás, 
lakcímváltozás, székhelyváltozás, stb.) 
- Engedményezés, tartozásátvállalás (cedálás) feltételei 
- A finanszírozási szerzıdések adatainak bármilyen jellegő módosítása (fizetési átütemezés stb.) 
- Biztosítással kapcsolatos ügyintézés, káresemény 
- Bármilyen jellegő engedélyek kérése (átalakítás, külföldi kilépés stb.) 
    
---- Egyéb: …………………………………………………………………………………………… Egyéb: …………………………………………………………………………………………… Egyéb: …………………………………………………………………………………………… Egyéb: ……………………………………………………………………………………………    
 
Kelt, Budapest, 2013. …………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………    
MeghatalmazóMeghatalmazóMeghatalmazóMeghatalmazó    

(cég esetén cégszerő aláírása) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………    
MeghatalmazottMeghatalmazottMeghatalmazottMeghatalmazott    

(cég esetén cégszerő aláírása) 

        

Tanú 1.:Tanú 1.:Tanú 1.:Tanú 1.:    

Aláírás: ……………………………… 

Név: …………………………………. 

Lakcím: ……………………………… 

Szig. száma: ……………………….… 

Tanú 2.:Tanú 2.:Tanú 2.:Tanú 2.:    

Aláírás: ……………………………… 

Név: …………………………………. 

Lakcím: ……………………………… 

Szig. száma: ……………………….… 

 


