Bank specifikus kérdések: Erste Bank
Ezt az oldalt akkor töltse ki, ha a Széchenyi Kártyát az Erste Bank Hungary Zrt-től szeretné igénybe venni!
Kérjük, a mellékelt lista alapján válassza ki, hogy melyik bankfióknál kíván eljárni a szerződések aláírása és a kártya átvétele
érdekében!
A választott fiók megnevezése (címe)
A kártyán szereplő pontos név

A kártya típusa: MasterCard

Kártyabirtokos neve (max. 20 karakter!)
Vállalkozás neve (max. 20 karakter!)
A kártyához kapcsolódó limitek
Napi ATM készpénzfelvételi limit

Összeg
1

Napi POS limit (kereskedelmi vásárlás és
2
készpénzfelvétel POS-on keresztül)

Darabszám

Ft/naptári nap (alapesetben 200.000 Ft)
Ft/naptári nap (alapesetben 1.000.000 Ft)

A 2. (társ-) kártyán szereplő pontos név
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A kártya típusa: MasterCard

Kártyabirtokos neve (max. 20 karakter!)
Vállalkozás neve (max. 20 karakter!)
Összeg

A 2. (társ-) kártyához kapcsolódó limitek
Napi ATM készpénzfelvételi limit

9

Napi POS limit (kereskedelmi vásárlás és
10
készpénzfelvétel POS-on keresztül)

Darabszám

Ft/naptári nap (alapesetben 200.000 Ft)
Ft/naptári nap (alapesetben 1.000.000 Ft)

db

Alulírott tudomásul veszem, hogy az Erste Bank Hungary Zrt. a Széchenyi kártya igénylés pozitív elbírálása estén a
kártyaigénylés technikai lebonyolítása érdekében nyilvántartási számot ad részemre és hozzájárulok ahhoz, hogy az általam
közölt adatok felhasználásra kerüljenek a kártyaigénylés kapcsán.

Kelt: ……………………………….………..…….……(hely), ………….………………………..………..……..(év, hónap, nap)

…………………………………………………………..
cégszerű/szabályszerű aláírás

Egyéni vállalkozó esetén tanúk:
1. Tanú neve: ……………………………………………..

2. Tanú neve: ………………………………………………

Lakcím: ……………………………………………………

Lakcím: …………………………………………….……….

Aláírás: ……………………………………………………

Aláírás: ……………………………………………..……….

1
2

meghatározásával bankjegykiadó automatából egy naptári nap alatt összesen felvehető készpénz mennyisége limitálható. Kötelező kitölteni.
meghatározásával készpénzfelvételre és vásárlásra egy naptári nap alatt összesen felhasználható összeg és kártyahasználat darabszáma limitálható. Kötelező
kitölteni.
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NYILATKOZAT
Társas vállalkozásoknak és egyéni vállalkozóknak
Alulírott, …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
a(z)………………………………………………………………………………………………………………………………………(cégnév)
…………………………………………………………………………………………….(cégjegyzékszám/vállalakozói igazolvány szám)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………(székhely)
………………………………………………………………………………………………………(adószám) (továbbiakban: Társaság)
képviseletében nyilatkozom az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.,
cégjegyzékszám: 01-10-041054) (továbbiakban: Hitelintézet) felé, hogy a Társaság nem tartozik A hitelintézetekről és pénzügyi
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény:


belső hitelekről rendelkező 106. § (1) bekezdésének c) és d) pontjának hatálya alá, azaz nem állunk a Bank, illetve a
Bankkal szoros kapcsolatban álló vállalkozás vezető állású személyének vagy könyvvizsgálójának, illetve nevezett
személyek közeli hozzátartozójának ellenőrző befolyása alatt.



összeférhetetlenségi szabályokról rendelkező 144. § (1), (2) és (3) bekezdésének hatálya alá, azaz nincs olyan vezető
állást betöltő munkavállalója, igazgatósági vagy felügyelő bizottsági tagja, ügyvezetője, illetve nem rendelkezik
befolyásoló részesedéssel, közvetlen vagy közvetett tulajdonnal a vállalkozásunkban olyan személy, aki a Banknál
vezető állású személy, megbízott szakértő vagy a Banknál az üzleti döntésre felhatalmazott alkalmazott lenne.

Jelen nyilatkozatom a Hitelintézethez benyújtásra kerülő Igénylési lap részét képezi.

Kelt: ……………………………….………..…….……(hely), ………….………………………..………..……..(év, hónap, nap)

……………………………………………………..….
3
Nyilatkozattevő cégszerű/szabályszerű aláírása

4

Tanúk

Név:…………………………………………………………………..
Cím:…………………………………………………………………..
Személyi igazolvány szám:………………………………………..
Aláírás:……………………………………………………………….

Név:…………………………………………………
Cím:…………………………………………………
Személyi igazolvány szám:……………………….
Aláírás:……………………………………………..

3
Egyéni vállalkozó aláírásánál, a neve mellett minden esetben köteles feltüntetni az „egyéni vállalkozó” megjelölést vagy annak „e.v.” rövidítését és nyilvántartási
számát
4
Amennyiben a nyilatkozattevő egyéni vállalkozó
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