
Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére,  
a felhatalmazás módosítása, megszűntetése.
Kérjük, a nyomtatvány minden mezőjét olvashatóan, nyomtatott betükkel töltse ki, majd 
aláírva küldje el bankja részére.

3. FOGYASZTÓ ADATAI

ACN ügyfélszám:                            ��������
ACN Fogyasztó neve:                      ��������������������������������
Cím:                                ��������������������  Irányítószám:       ����
Helység/ Kerület:            ���������������
Kapcsolattartási telefonszám:       �����������   E-mail cím:      ��������������������
4. TELJESÍTÉS ADATAI

Érvényesség kezdete:                    ���� �� ��   Érvényesség vége:        ���� �� ��
Teljesítés felső értékhatára:          �����   Forint

azaz:                                                                                                                                                                                                                                 Forint

5. MEGBÍZÁS JELLEGE

  Új megbízás  

  Megszüntetés 

  Érvényesség végének módosítása  

  Teljesítés felső értékhatárának módosítása 

6. NYILATKOZAT 

Jelen nyomtatvány kitöltésével és aláírásával felhatalmazom a pénzforgalmi                                                                                                                    
szolgáltatót arra, hogy a fentebb megjelölt kedvezményezettet az általam benyújtott felhatalmazásról értesítse, és fizetési számlámat a 
kedvezményezett által benyújtott beszedési megbízás alapján – megbízásom keretei között – megterhelje. Felhatalmazásomat a hátoldalon 
taláható kitöltési útmutató ismeretében adtam meg.

Tudomásul veszem, hogy a beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazás elfogadásáról, a beszedés megkezdésének tényleges 
időpontjáról, illetve elutasításáról és annak okáról a kedvezményezettől a számlavezetőm és a szerződő fél értesítést kap. 

              Hozzájárulok       Nem járulok hozzá 
Hogy a számlavezetőm a teljesítés felső értékhatáráról értesítse a kedvezményezettet, továbbá tudatában vagyok annak, hogy téves adatközlés 
esetén a Banknak jogában áll a fenti nyilatkozatomat semmisnek tekinteni. 

Kelt: ���� év �� hó �� nap  Banki átvétel: ���� év �� hó �� nap 

 

Bankszámlatulajdonos aláírása                                                                                     Átvevő hivatalos aláírása

 

1. BANKSZÁMLA-TULAJDONOS ADATAI
A bankszámla-tulajdonos(ok) 
teljes neve:                                    ��������������������������������
Bankszámla száma:                       �������� �������� ��������
2. JOGOSULT ADATAI

Jogosult neve: ACN Communications Hungary Kft
Jogosult azonosítója: A23013917 

Bankszámla száma: 16300000-04012399-90206421 

ACN Communications Hungary Kft.
Levelezési cím: 1315 Budapest, Pf. 502, Magyarország

Székhely: 1132 Budapest, Váci út 30, VI. emelet,. Magyarország
Cg. 01-09-948974, bejegyezte: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám: 23013917-2-41
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

A „Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére, a 
felhatalmazás módosítása, megszűntetése” nyomtatvány kitöltésével a 
bankszámla tulajdonos felhatalmazza a számlavezető bankját, hogy az 
általa megadott adatok alapján, a megjelölt bankszámláról fizetéseket 
teljesítsen. 
A nyomtatvány kitöltésével a Csoportos beszedési megbízás módosítható 
vagy megszüntethető. 

I.  Csoportos beszedési megbízás kezdeményezése 
 A Csoportos beszedési megbízást adó bankszámla tulajdonosnak a 

fent megjelölt adatmezőkben nyomtatott betűkkel meg kell adnia a 
rendelkezésre álló bankszámlán lévő adatait. Az adatokat a megfelelő 
négyzetekbe kell beírni. 

 1. Bankszámla-tulajdonos adatai 
 A „A bankszámla-tulajdonos(ok) teljes neve" mező kitöltéséhez 

maximum 32 karakter használható, míg a terhelendő „Bankszámla 
száma" mezőt 2-szer 8, vagy 3-szor 8 számjegy formátumban kell 
megadni. Ha a teljes név meghaladja a 32 karaktert, akkor a nevet a 
bankszámlaszerződéssel összhangban szükséges rövidíteni. 

 2. Jogosult adatai 
 A „Jogosult neve” (ACN Communications Hungary Kft.) mezőbe be 

kell írni azon szervezet nevét (maximum 32 karakter terjedelemben), 
amely a Csoportos beszedési megbízás rendszerhez tartozik, 
és garantálni kell számára a jogosultságot, hogy a vonatkozó 
szolgáltatásból eredő igényét érvényesítse, a bankszámla-tulajdonos 
számlájával szemben követelését érvényesítse. A „Jogosult 
azonosítója” mezőbe be kell írni azt a számsort, amely a bankszámla-
tulajdonosnak vagy a fogyasztónak kiküldött számlán, értesítésen, 
szerződésen vagy hasonló iraton szerepel (kérjük, lépjen kapcsolatba 
az ügyintézővel, ha ez az információ nem szerepel a számláján). A 
jogosult köteles értesíteni a fogyasztót a megbízás elfogadásáról és az 
első terhelés esedékességéről. 

 3. Fogyasztó adatai 
 Az „ACN Fogyasztó neve” mező akkor töltendő ki, ha a bankszámla-

tulajdonos és a fogyasztó nem ugyanaz a személy. Ebben az esetben 
(maximum 32 karakter hosszan) kell megadni azon személy nevét, 
aki helyett a bankszámla-tulajdonos a tartozását rendezni kívánja. 
A „Cím" mezőbe meg kell adni a fogyasztó pontos adatait, hogy a 
fogyasztót egyértelműen azonosítani lehessen. Ha a megadott hely 
nem elegendő a teljes cím beírásához, hagyományos rövidítések 
alkalmazhatóak. 

 4. Befizetés részletei 
 Az „Érvényesség  kezdete:” sort követő négyzetekbe számokkal be 

kell jegyezni (év, hónap, nap formátumban), hogy mikortól érvényes a 
Csoportos beszedési megbízás, és az „Érvényesség vége” sort követő 
négyzeteket hasonló módon kell kitölteni, megadva a Csoportos 
beszedési megbízás érvényességi dátumát. Ha a Csoportos beszedési 
megbízás határozatlan ideig, azaz visszavonásig érvényes, az 
„Érvényesség vége” mező négyzeteinek áthúzásával kell ezt jelölni.

 Az „Érvényesség kezdete” dátum azt jelenti, hogy a teljesítésért 
felelős személy biztosítja a jogosult számára azt a lehetőséget, hogy 
a Csoportos beszedési megbízás kezdeti dátumától a számláját 
beszedéssel terhelje. 

 A „Teljesítés felső értékhatára" mezőt követő négyzet: kitöltésével 
(forintban) megadható az a maximális összeg, amelyet a bank 
átutalhat a teljesítésért felelős személy bankszámlájáról a jogosult 
bankszámlájára. Ezt az összeget betűvel kiírva is kell jelezni. Ha a 
levonandó összeg meghaladja ezt az összeget, a banknak kötelessége 
megtagadni az összeg átutalásának teljesítését. Ha nincs ilyen felső 
értékhatár megadva, ezt a négyzetek áthúzásával kell jelezni. 

 5. Megbízás jellege 
 Új csoportos beszedési megbízás megadásakor az „Új megbízás” 

mezőbe „X” jelet kell írni. 
 6. Nyilatkozat 

 A megbízás csak akkor érvényes, ha a megbízást kibocsátó 
személy a Nyilatkozatot kitölti és aláírásával hitelesíti, és a kitöltött 
nyilatkozaton szerepel az átvétel dátuma és az átvevő hivatalnok 
aláírása. 

II.  Meglévő Csoportos beszedési megbízás módosítása 

 A csoportos beszedési megbízás módosítása a számlavezető banknál 
kérhető, az érvényes megbízás birtokában, és ha a bankszámla-
tulajdonos módosítani kívánja az érvényesség dátumának kezdő 
vagy befejező időpontját, vagy az eredeti megbízás „Teljesítés adatai” 
mezőjében megadott teljesítés felső értékhatárát, vagy mindkettőt. 

 Ha a „Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére, 
a felhatalmazás módosítása, megszűntetése” nyomtatvány első 
három adatcsoportjában lévő bármelyik adat módosítása esetén az új 
megbízásnál leírtak szerint, azzal megegyező módon kell kitölteni. A 
nyomtatvány egyéb adatai csak megszűntetéssel és új nyomtatvány 
kitöltésével módosíthatók. 

 4. Teljesítés adatai 

 A megbízás érvényességének változtatása esetén az „Érvényesség 
kezdete:” mező után található négyzetbe be kell jegyezni a módosítás 
érvényességi dátumát. Az „Érvényesség vége:" mezőbe vagy egy 
konkrét dátumot kell beírni (amelynek későbbinek kell lennie 
az érvénybelépésnél), ha a bankszámla-tulajdonos egy bizonyos 
időpontig szeretné érvényben tartani a megbízást, vagy a négyzeteket 
át kell húzni, ha a bankszámla-tulajdonos határozatlan ideig, azaz 
visszavonási szeretné a megbízást érvényben tartani. 

 A „Teljesítés felső értékhatára" mező módosításakor az értéket 
számmal és betűvel kiírva is meg kell adni. Ha valaki nem kíván 
felső értékhatárt megadni, azt a négyzetek áthúzásával kell jelezni. 
A módosítások az „Esedékesség kezdete” mezőben megjelölt napon 
lépnek érvénybe, és a megbízás az „Érvényesség vége” mezőben 
megjelölt napon veszti érvényét, amennyiben nem tesz másik 
nyilatkozatot. Az „Érvényesség vége:" mezőben nem található konkrét 
dátum, hanem a mezőt áthúzták, akkor az azt jelenti, hogy a megbízás 
visszavonásig, vagy új módosításig érvényes. A módosítás érvénybe 
lépésének kezdő dátuma nem lehet korábbi, mint az eredeti megbízás 
lejárati dátuma. 

 5. Megbízás jellege 

 A bankszámlavezető bank csak akkor fogadja el a meglévő megbízás 
módosítását, ha a bankszámla-tulajdonos „X” jelet tesz a kiválasztott 
módosítás után található négyzetek valamelyikébe. 

 6. Lásd I/6. pont. 

III.  Meglévő beszedési megbízás megszüntetése 

 Meglévő beszedési megbízás megszüntetését a kitöltött nyilatkozat 
a számlavezető bankhoz történő eljuttatásával kezdeményezheti. 
Megszüntetés esetén, az első három adatcsoportban található 
adatokat mindenképpen fel kell tüntetni az új megbízáson. Ezután a 4. 
és 5. csoportban található adatokat a következőképpen kell kitölteni: 

 4. Teljesítés adatai 

 Az „Érvényesség kezdete:” sort követő négyzetekbe be kell írni 
azt a dátumot (év, hónap, nap formátumban), amikortól kezdve 
a bankszámla-tulajdonos már nem kívánja a jogosulttól érkező 
számlákat a bankszámlájáról történő Csoportos beszedési megbízás 
alapján kiegyenlíteni. 

 5. Megbízás jellege 

 A „Megszüntetést” követő négyzetbe „X” jelet kell írni. 

 6. Lásd I/6. pont.
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