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MEGHATALMAZÁS K&H Bank Zrt. előtti képviseletre
Alulírott,
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Lakcím:

szám alatti lakos, mint
Kölcsönben betöltött
szerepkör:
előzetesen előadom, hogy pénzintézeti kölcsönt kívánok igénybe venni a K&H Bank Zrt.-től
Kölcsönösszeg forintban

összegben

kölcsön igénybevételére.
Előadom, hogy az ügyintézés során akadályoztatva leszek, erre tekintettel meghatalmazom
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:

Lakcím:

hogy helyettem és nevemben banki tájékoztatókat vegyen át, jogokat és kötelezettségeket
vállaljon/szerződést aláírjon/pénzt felvegyen/magyarországi lakcímmel nem rendelkezem, így részemre
kézbesítési megbízottat rendeljen1.
Meghatalmazásom a fenti kölcsönigénylés vonatkozásában a K&H Bank Zrt. előtti képviseletre jogosít.
Tudomásul veszem, hogy
→ a lakossági jelzálogkölcsön igényléséhez közokirat készül, így a közokirat aláírására jelen
meghatalmazás nem jogosít, a közokirat aláírására közjegyző előtt tett meghatalmazás
szükséges, valamint, hogy a magánokirati szerződés megkötéséhez - figyelemmel a
Pénzmosás és terrorizmus megelőzéséről szóló 2017. évi LIII. törvény ügyfélazonosításra
vonatkozó rendelkezéseire - csak ügyvéd/közjegyző/konzul általi hitelesítéssel/ellenjegyzéssel
ellátott okirat fogadható el, ahol az ügyfélazonosítást a hatóság elvégezte a BM központi
adatbázisából.
→ hogy, akkor jogosít a meghatalmazás banki (magánokirati) szerződés aláírására belföldön
készült meghatalmazás esetén, ha ügyvédi ellejegyzéssel van ellátva. Ha külföldön készül,
akkor a magyar külképviseleti hatóság előtti konzuli hitelesítés szükséges.
Tudomásul veszem, hogy a K&H Bank Zrt. előtti szerződéskötés esetén kizárólag teljesen azonos
szerződési pozícióban lévő/pozícióba kerülő hitelszereplők hatalmazhatják meg egymást a képviseletre,
vagy olyan személy járhat el meghatalmazottként, aki nem szerepel az ügyletben, mivel ez nem minősül
érdekellentétnek.
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Megfelelő rész aláhúzandó.
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Kijelentem, hogy köztem és a meghatalmazott között nincs érdekellentét.
Tudomásul veszem, amennyiben a Bank érdekellentétet fedez fel, jelen meghatalmazásomat nem
köteles elfogadni.
Kelt: Hely:…………………………….. Dátum:…………………..
Meghatalmazó olvasható neve és aláírása

Ügyvédi ellenjegyzés/közjegyzői/konzuli hitelesítés 2
Tanúk3

2

Amennyiben a szerződésről közokirat is készül, a közokirat aláírásához közjegyzői okirat szükséges, külföldi
közokirat esetén Apostille és az OFI általi hiteles fordítás szükséges.
3
Amennyiben szerződés aláírás nem történik, akkor elegendő két tanú általi hitelesítés (név, lakcím, aláírás)
jelen meghatalmazás elfogadhatóságához.

