MEGHATALMAZÁS
Alulírott ................................................................................................................... (név),
születési név:

.................................................................................................................. ,

anyja neve: ...................................................................................................................... ,
születési hely: ................................ , idő: ............ év ......................... hónap ............... nap,
lakcím: ............................................................................................................................ ,
jelen okirat aláírásával
meghatalmazom
........................................................................................................................... -t (név),
születési név:

.................................................................................................................. ,

anyja neve: ...................................................................................................................... ,
születési hely: ................................ , idő: ............ év ......................... hónap ............... nap,
lakcím: ............................................................................................................................ ,
hogy a Korona Kredit Zrt. (székhely: 1073 Budapest, Kertész u 50. V/3., a továbbiakban:
Hitelező) előtt az alábbi ügylet vonatkozásában, a megjelölt jognyilatkozat(ok) megtétele során
helyettem és nevemben eljárjon.
Kölcsönszerződés száma/ vagy szerződéskötés időpontja és a szerződés típusa/ vagy felvett
kölcsönösszeg és a szerződés típusa: ....................................................................................
.........................................................................................................................................
A meghatalmazott az alábbi körben tehet jognyilatkozatot1:

□

1.) A Hitelezőnél nyilvántartott értesítési/levelezési cím módosítása, az új értesítési cím:
.........................................................................................................................

□

2.) A meghatalmazott nyilatkozatot tehet a 2014. évi XL. törvény 17. § (1) bekezdése
alapján, hogy amennyiben a Hitelezőnek a fent említett törvény és a kapcsolódó
jogszabályok alapján felém fizetési kötelezettsége áll fenn, annak teljesítését milyen
bankszámlára kérem. A meghatalmazott a bankszámlaszám megjelölésére jogosult.

□

3.) A meghatalmazott a 2014. évi LXXVII. törvény 12. §-a alapján jogosult a Hitelezőnél
írásban kezdeményezni a fenti kölcsönügylet forintra átváltásának és a jogszabályban
meghatározott kamatszabályok alkalmazásának mellőzését.

□

4.) A meghatalmazott jogosult a 2014. évi LXXVII. törvény 13. §-a alapján a fent nevezett
forint alapúra módosult ügylet felmondására.

1

A szöveg melletti négyzetbe tett X-el kérjük egyértelműen jelölje meg, hogy mire terjed ki a meghatalmazás.

□

5.) A meghatalmazott jogosult az elszámolásra vonatkozó értesítőlevelet/részletes
elszámolásra vonatkozó értesítő levelet a Hitelezőtől kikérni és azt átvenni.

□

6.) A meghatalmazott jogosult a 2014. évi XL. törvény és a kapcsolódó jogszabályok
alapján helyettem és nevemben minden olyan jognyilatkozat megtételére, amire
engem a jogszabály feljogosít.

Meghatalmazásom a fentiekben X-el jelölt és itt írásban rögzített: ………………………………… számú
pontokra érvényes.
Jelen meghatalmazásom kiterjed a megjelölt jognyilatkozatban foglaltak teljesítése érdekében
vagy azzal összefüggésben felmerülő valamennyi, banktitoknak minősülő információ
meghatalmazott részére történő kiadására is

Kelt ........................................ , .................... év ....................... hó ............ nap

........................................................
Meghatalmazó
A jelen meghatalmazást elfogadom:
........................................................
Meghatalmazott
Ellenjegyzem2:

Előttünk, mint tanúk előtt3:
......................................................

......................................................

Tanú I. aláírás

Tanú II. aláírás

Név: ..................................................

Név: ...............................................

Lakcím: ...............................................

Lakcím: ...........................................

2

Ügyvéd által teljesített ellenjegyzés, amely tartalmazza az ellenjegyző személy nevét, aláírását, irodájának székhelyét, és az ellenjegyzés

időpontját, valamint a szárazbélyegző lenyomatát. Csak abban az esetben van rá szükség, ha a meghatalmazást ügyvéd által ellenjegyzett
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalják.
3

Amennyiben a meghatalmazáson ügyvédi ellenjegyzés szerepel, tanúk alkalmazása nem szükséges.

