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MEGHATALMAZÁS
Meghatalmazó adatai (továbbiakban Meghatalmazó)
Név:
Születéskori név:
Születési hely és idő:
Édesanyja neve:
Lakcím:
meghatalmazom
Meghatalmazott adatai (továbbiakban Meghatalmazott)
Név:
Születéskori név:
Születési hely és idő:
Édesanyja neve:
Lakcím:
képviselőt, hogy a Creditforte Kft. (székhely: 1118 Budapest Gombocz Z.u.14.), mint követeléskezelő társasággal szemben, az
alábbi azonosító adatokon nyilvántartott ügyben eljárjon:
Ügy azonosítója:
Meghatalmazottam helyettem és nevemben az alábbi módokon járhat el (megfelelő rész aláhúzandó). Meghatalmazottam
helyettem és nevemben nyilatkozatot tehet és kötelezettséget vállalhat.
Eljárás típusa:
Eljárás jogköre:
*Meghatározott jogkör részletes leírása:

írásban / szóban
általános jogkör / meghatározott jogkör*

Jelen meghatalmazás kiterjed a banktitoknak minősülő adatoknak a Meghatalmazott részére történő kiszolgáltatására is,
melyre a Társaságot ezen meghatalmazás birtokában kifejezetten felhatalmazom.
A Meghatalmazott jelen dokumentum aláírásával önkéntesen hozzájárul, hogy a meghatalmazásban megadott személyes
adatait a Társaság az ügykezelési idő alatt nyilvántartsa és kezelje.
Dátum:
Időkorlát nélkül, az ügykezelési idő végéig:

Meghatalmazás érvényessége
…………./……../……..
igen / nem
Aláírók

Meghatalmazó aláírása
Meghatalmazott aláírása (a jelen meghatalmazást
elfogadom)
Tanú 1.
Név:
Lakcím:

Tanúk aláírása*
Tanú 2.
Név:
Lakcím:

*ügyvédi meghatalmazás esetén (amennyiben azon ügyvédi ellenjegyzés szerepel), a tanúk aláírása elhagyható.
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TÁJÉKOZTATÁS A MEGHATALMAZÁS BEFOGADÁSÁRÓL
A Társaság bármikor jogosult meggyőződni az Adós, vagyis jelen esetben a Meghatalmazó személyazonosságáról és
ugyanezen szabályok vonatkoznak a képviseletet ellátó személyre is.
Fő szabály: a meghatalmazás kizárólag akkor érvényes, ha maradéktalanul kitöltésre került. Hiányosan kitöltött
meghatalmazás esetén Társaságunk fenntartja magának a jogot, hogy hiánypótlást kérjen és a szabályszerűen kitöltött
meghatalmazás megérkezéséig megtagadja a Meghatalmazottól a képviseletet. A Meghatalmazás kizárólag eredeti
példányban fogadható el, az benyújtható személyesen, illetőleg postai úton is a fejlécben jelzett elérhetőségeken.
Általános jogkör: a Meghatalmazás kiterjed az a nyilvántartott követeléssel kapcsolatosan bármilyen tartalmú írásbeli és
szóbeli nyilatkozat megtételére, így például: a Meghatalmazót terhelő kötelezettség vállalására, részletfizetési megállapodás
megkötésére, panasznyilatkozat előterjesztésére, stb.
Meghatározott jogkör: azon jogkörök pontos meghatározása szükséges, amelyekben a Meghatalmazott jogosult eljárni.
Amennyiben a jogkör nem kerül pontos megfogalmazásra, Társaságunk fenntartja magának a jogot, hogy a kérdés tisztázásáig
a meghatalmazást függő állapotban kezelje, elkerülve ezzel az esetleges félreértéseket.
Külföldön kiállított okirat: a Creditforte Kft. megkövetelheti, hogy az hiteles legyen és azt a Meghatalmazó az Országos
Fordító és Fordításhitelesítő Irodával (vagy elfogadott fordítóirodával), közjegyzővel lefordíttassa.
A meghatalmazás érvényességének lejárta: amennyiben az dátumhoz kötött, úgy a meghatalmazás érvényességének
lejártát követően a meghatalmazott személyes adatai törlésre kerülnek. Amennyiben az általános jelleggel bír, abban az
esetben az érintett ügy ügykezelési idejéig tekinti érvényesnek, az adatok ezt követően szintén törlésre kerülnek a
nyilvántartásból.

