Meghatalmazás
minta1
Alulírott (név):

Születési név:

Születési hely:

Születési idő:

Anyja születéskori neve:		
Lakcím:

					
település

			
út/utca/tér
Azonosító okmány típusa:

személyazonosító igazolvány

Azonosító okmány száma:

útlevél

hsz.

em.

ajtó

kártya formátumú vezetői engedély

Lakcímkártya száma:

mint a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. szám; cg.: 01-10-043304;
továbbiakban: Társaság),

számú lakás-előtakarékossági szerződéssel/hitelszerződés-

sel rendelkező szerződője (ügyfele, a továbbiakban: Meghatalmazó) meghatalmazom
Meghatalmazott neve:

Születési név:

Születési hely:

Születési idő:

Anyja születéskori neve:
Állampolgársága:

magyar

egyéb:

bevándorolt

letelepedett

Azonosító okmány típusa:
Azonosító okmány száma:
Lakcím:

személyazonosító igazolvány

EGT tag

nem EGT tag 2

menekült
útlevél

kártya formátumú vezetői engedély

Lakcímkártya száma:
					
település

			
út/utca/tér

hsz.

em.

ajtó

továbbiakban: Meghatalmazott), hogy a fent megjelölt szerződésszám (illetőleg ajánlatszám) alatt
nyilvántartott lakás-előtakarékossági szerződésemmel összefüggésben lévő ügyemben (konkrét ügy
megnevezése, annak a részletes megjelölése, hogy mire terjed ki a képviseleti jog, pl: szerződés módosítása
során engem teljes jogkörrel képviseljen vagy konkrét ügyleti megbízás alapján a konkrét ügyleti megbízás
megnevezése):

helyettem és nevemben eljárjon, képviseletemet ellássa, és ennek keretében jognyilatkozatokat
tegyen, eljárási cselekményeknél jelen legyen. A jelen meghatalmazás – külön korlátozás hiányában
– kiterjed arra, hogy a lakás- előtakarékossági szerződésemmel összefüggésben a Társaság
valamennyi, a szerződésemmel összefüggő, banktitoknak minősülő információt a Meghatalmazott
rendelkezésére bocsásson, a Meghatalmazott részére valamennyi, az ügyem intézéshez szükséges
tájékoztatást megadjon.
A Ptk. 6:15. § (2) bekezdése szerint a meghatalmazáshoz olyan alakszerűségek szükségesek, amilyeneket jogszabály
a meghatalmazás alapján megteendő jognyilatkozatra előír. Ez a szabály egyben azt is jelenti, hogy amennyiben
valamilyen jognyilatkozat meghatározott alakhoz kötött, akkor a okirat elkészítéséhez olyan alaki kellékkel rendelkező
meghatalmazásra van szükség. Pl.: közokirat elkészítésére szóló meghatalmazáshoz, közokiratba foglalt meghatalmazás
szükséges. Társaságunk a jelen mintától eltérő meghatalmazást is elfogad, amennyiben az megfelel a vonatkozó jogszabályi
feltételeknek.Ügyvédnek adott meghatalmazás esetén, az ügyvéd kamarai azonosító számának megadása szükséges.
2
Nem EGT tag esetén a bevándorolt/letelepedett/menekült státusz is kötelezően kitöltendő.
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SZFORG_LEVEL_BETET

Cikkszám: 01 132 403

Hatályos: 2020.11.13-tól

E-mail címe:

Amennyiben a meghatalmazásból eredően a Ptk. 6:13. §-a alapján a meghatalmazott és a meghatalmazó
között érdekellentét áll fenn, jelen meghatalmazás aláírásával meghatalmazóként kifejezetten akként
nyilatkozom, hogy az érdekellentétről való tudomásomra tekintettel hatalmazom meg a meghatalmazottat.

A jelen meghatalmazás a jelen okiratban rögzített ügykörre terjed ki és az visszavonásig érvényes.

Kelt

Meghatalmazó
A meghatalmazást elfogadom:

Kelt

Meghatalmazott

Előttünk mint tanúk előtt: (kitöltése ügyvéd, ügyvédi irodának adott meghatalmazás esetén nem szükséges):
Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

Aláírás:

Aláírás:

