InsideBusiness Payments Hungary regisztrációs űrlap)[InsideBusiness Payments Hungary registration)Form]
Az InsideBusiness Payments Hungary szerződés "B" melléklete)[Annex)"B")to)the)InsideBusiness Payments Hungary Agreement]

ING Bank N.V., Magyarországi Fióktelepe, Dózsa György út 84/B, 1068 Budapest, Magyarország; Segítség a kitöltéshez: +36 1 235 6774

Dátum,[Date]

Help desk : +36 1 777 7572 Email : insidebusiness.support@ing.com

C3-Confidential

Oldal)[Page]

Kérjük a nyomtatványt elektronikusan kitölteni! [Please fill in the form electronically!]

Ügyfél)[Client]
Ügyfél neve,[Company name]

Ügyfél címe,[Company address]

Adószám,[TAX identification,number]
Aláírási kombinációk,[Signature,policy] ****
Tranzakciós limit [Limit,per,transaction],EUR

Aláírási kombinációk [Signature policy]

Megjegyzések)[Remarks]

**** Az Aláírási kombinációk, az adott cég tranzakcióira vonatkozó aláírási szabályokat adják meg. Pl: [Signature Policy is a set of rules for signing payment orders in a company. Example:]
Limit Aláírási kombinációk [Signature policy]
0-10.000 E,A,BB
no limit E,AA,AB,
A fenti Aláírási kombinációk, a következők szerint értelmezhetők: 10.000 EUR alatti megbízások aláírásakor, E és A aláírók esetén egy, B aláírók esetén két aláírás szükséges. 10.000 EUR feletti megbízások
aláírásakor, E aláírók esetén egy, A és B aláírók esetén két aláírás szükséges. A betűjelek sorrendje is meghatározó, tehát, 10.000 EUR feletti megbízásoknál, a B aláíró nem hagyhat jóvá először. Ha az aláírók
sorrendje nem fontos, akkor a következő definíció alkalmazható: E,AA,AB,BA. Abban az esetben, ha a megbízások küldéséhez csak egyetlen aláírás szükséges, alkalmazhatjuk a nincs limit - E kombinációt.
[The Signature Policy defined above should be read as follows: All payments below EUR10.000 can be signed with only one signature - E or A or two signatures - BB. All payments above EUR10.000 must be
signed with one signature - E or two signatures - AA or AB. The order of the specified signatures is also subject of control. In the above example a payment of EUR10.000 cannot be signed first with B
signature and then with A signature.
In case the order of signing is not important the definition should become like this: E,AA,AB,BA. If the policy is simplier and signing a payment requires only one signature for unlimited amounts,you can
define E signature with no limits.]

Aláírási kombinációk a C2B funkcióhoz [Signature policy for C2B function]
Tetszőleges file-ok feltöltése (C2B) funkció engedélyezése [Allow C2B File Upload]
Számla regisztráció,[Account,registration]

Új számlák regisztrálása [Register new accounts]
Számlaszám [Account number]

Napi számlalimit [Daily account limit] EUR*

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
* Kérjük, adja meg a számla, illetve a felhasználó napi limitet. Ha nem szeretne limitet megadni, hagyja üresen a mezőket. Minden limit EUR-ban értendő [Please define daily account and user limit if
applicable. Otherwise please leave these fields blank. All limits are in EUR]

Számlatulajdonos aláírása,
[Signature of the account holder]

Név,[Name]

Név,[Name]

Felhasználó aláírása
[User,signature]

ING)Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe,
[ING,Bank N.V. Hungary Branch]

Név,[Name]

Név,[Name]

