ALÁÍRÁSMINTÁK MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE/ MODIFICATION AND DELETION OF
SPECIMEN SIGNATURES
Kérjük a nyomtatványt elektronikusan kitölteni az aláírás kivételével!/
Please fill in the form electonically except the signature!

Ügyfél neve; Címe / Client name; Address:

1.) Karton érvényessége / Validity of card
:☐

Minden számlára érvényes / Valid for all accounts
v agy / or Számlaszám/ok/ / Account number /s

2.)a. Meghatalmazott személyek törlése / Deletion of authorized persons
Törlés hatálya / Effective date of deletion (függ a beérkezés és a feldolgozás időpontjától /
Depends on the time of the arriving and accepting)

Megjelölt személy / Authorized person

2.) b. Új meghatalmazottak aláírása / Signatures of authorized persons

Kérjük a nyomtatványhoz mellékelni a
meghatalmazott személyek személyi okmány másolatait eredeti aláírással ellátva / Please attach the copy of identity cards of the authorized persons with their original
signatures.
Név / Beosztás Name /
Position

Szem.okmány
száma/ id. No

Limit in
tól/from

EUR

E/A/
B*

Aláírás/Signature

ig/ to

B

B
B
B
Jelen aláírásminta elfogadásának feltétele a hátsó oldalon található “Meghatalmazás” cégjegyző által történő cégszerű aláírása. Acceptance
of this Specimen Signature is subject to notarized signatories signing the “Power of Attorney” on the back page of this document.
Kérjük a Meghatalmazást a hátoldalon is aláírni szíveskedjen! Please also sign the Power of Attorney on the back page!

Kitöltés dátuma / Date of filling:……………………………..

P.h.

Cégszerű Aláírás / Notarized Signatories

*E=Egyedüli aláíró / Authorized single signatory
A=Másik aláírásra jogosulttal együtt / Jointly with another authorized signatory
B=csak A jogosultságú aláíróval együtt / Jointly only with an authorized signatory A

Bank használatra / For bank use only
Aláírás ellenôrzése / Signature verification / Karton befogadásának dátuma/
Date of receipt

ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe
ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b.

Meghatalmazás / Power of Attorney
Alulírottak, mint a hátoldalon megjelölt társaság (a „Társaság”)
cégjegyzésre jogosult képviselôje(i), a jelen okirat aláírásával
ezennel a Ptk. 6:11. § (2) és 6:15. §. pontjai alapján általános
meghatalmazást adok/unk az aláírásmintákat tartalmazó
táblázatban fel- sorolt személyek részére arra, hogy az ING
Bank N.V. Magyar- országi Fióktelepével (a „Bank”) fennálló
üzleti kapcsolatunk során a Társaságot a Bankkal szemben
meghatalmazottként kép- viseljék, így többek között (de nem
kizárólag) a Társaság által megkötendô szerzôdéseket a
Társaság nevében aláírják, lehívási, elôtörlesztési és
kamatidôszak megválasztási értesítéseket, garan- cia levél és
akkreditív kibocsátási kérelmeket, kezességvállaló nyilatkozatokat aláírjanak és a Banknak átadjanak, valamint a Társaság Banknál vezetett bankszámlái felett rendelkezzenek. Amenynyiben a hátoldalon lévô, aláírásmintákat feltüntetô táblázatban
nem szerepel az egyes meghatalmazott személy neve mellett semmilyen korlátozás, akkor ezen meghatalmazás minden meghatalmazottra nézve összeghatárra tekintet nélkül, a Bank és a Társaság között megkötendô minden szerzôdés típusra, és a Bank felé
intézendô minden jognyilatkozatra érvényes. Amennyiben ilyen
korlátozások vannak, úgy azokat a bank köteles figyelembe venni. Az egyes meghatalmazott személyek aláírásukat az, aláírásmintákat feltüntetô táblázatban általuk megadott aláírásmintának
megfelelôen írhatják. Ezen általános meghatalmazás visszavonásig, vagy a Banknak általunk a késôbbiekben átadott meghatalmazás keltéig érvényes. A Bank jogosult a meghatalmazott személy/ek aláírási és rendelkezési jogát mindaddig érvényesnek és
hatályosnak tekinti, amíg az aláírási jogosultságot megszüntetô,
a Társaság által a Bankhoz eljuttatott, cégszerûen aláírt és egyértelmû rendelkezést tartalmazó értesítést vagy új meghatalmazást
kézhez nem kapja.
A Társaság cégjegyzésre jogosult képviselője(i) köteles(ek) a
jelen aláírásmintát (ill. annak módosítását/törlését) megfelelően
kitöltve és aláírva benyújtani a Bank részére, mellékelve hozzá a
2. pontban („Meghatalmazottak aláírása”/”Új meghatalmazottak
aláírása”) előírt dokumentumokat. A Bank vállalja, hogy az
aláírásminta kézhezvételét követő 2 munkanapon belül
megvizsgálja azt (befogadás). A Társaság cégjegyzésre jogosult
képviselője(i) tudomásul veszi(k), hogy az aláírásmintában
foglaltak, annak befogadását követő legkésőbb 3. munkanapon
lépnek hatályba (hatálybalépés).

The undersigned, as the authorised signatory/ies of the company
named on the reverse page (the “Company”) by signing this
document, and in accordance with Clauses 6:11. and 6:15. of the
Hungarian Civil Code, hereby authorise(s) the persons listed in
the table of specimen signatures on the reverse page to represent
the Company in its business relationship with ING Bank N.V.
Hungary Branch (the “Bank”), including, but not limited to,
signing and delivering of agreements, or drawdown, prepayment
and interest period election notices, or guarantees, or application
forms to issue a letter of guarantee and letter of credit on behalf
of the Company, and disposing over any accounts of the
Company maintained with the Bank. As long as there are no
restrictions specified next to the name of each person listed in the
table of specimen signatures on the reverse page, then each such
person may, without any limitation or restriction as to amounts
or specific transactions between the Company and the Bank, represent the Company, or, if there are such restrictions, then the
Bank shall be bound by, and proceed in accordance with, such
restrictions. Each authorised representative shall sign his/her
name as such signature appears in the table of specimen
signatures on the reverse page. This general power of attorney
shall be in full force and effect until its withdrawal by the
Company or until the date of a new power of attorney duly
signed and delivered by the company to the Bank. The Bank
may lawfully rely on the signatures and power of representation
of the authorised persons named on the reverse page until it
receives the duly signed and delivered notice of the Company,
stating that such power of representation has been withdrawn by
the Company, or the Bank receives a new power of attorney,
duly signed and delivered by the Company to the Bank.
The person(s) authorised to represent the Company shall provide
the Bank with the appropriately completed and signed specimen
signatures and the documents indicated in point 2 of the specimen
signatures („Signatures of authorized persons”). The Bank
undertakes to examine the specimen signatures within 2 working
days of receipt of (receipt). The person(s) authorised to represent
the Company acknowledges that the specimen signatures enter
into force within 3 working days from receipt (entry into force).

Ügyfél példányának Banki tudomásul vétele / csak jogi személy igénye esetén / /Bank confirmation of specimen signature card /only
in case of request of corporate entities/
P.h.

Kitöltés dátuma / Date of filling: ……………………….

Cégszerű Aláírás / Notarized Signatories

Bank használatra / For bank use only
Aláírás ellenôrzése / Signature verification / Karton befogadásának dátuma/
Date of receipt

ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe
rögzítés/captured by:

ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b.

rögzítés ellenőrzése/verified by:

