Kérjük, hogy kitöltés előtt mindenképpen olvassa el a www.cetelem.hu/adatvedelem oldalon található, másodlagos számlaazonosítók
kezelésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztatónkat!
Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagy betűkkel kitölteni. Kitöltést és aláírást követően a nyomtatványt a Bank 1132 Budapest, Váci út 20-26.
alatti ügyfélszolgálati irodájában azonosítást követően tudja leadni.

Számlatulajdonos személyes adatai (minden adat megadása kötelező):
Név: …………………………………………………………………………………………….

Születési hely: …………………………………………………………………………………………….

Születési név: ……………………………………………………………………………... Születési idő: …………………………………………………………………………………..............
Anyja neve: ………………………………………………………………………………...

Hitelszámla száma: ……………………………………………………………………………………..

Személyi azonosításra szolgáló okmány típusa, száma: …………………………………………………………………………………………………………………………………........
Levelezési cím: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Alulírott, mint a fent megjelölt hitelszámla tulajdonosa kijelentem, hogy az alább megjelölt másodlagos számlaazonosítót a fenti
hitelszámlához kívánom hozzárendelni. Kijelentem továbbá, hogy a bejelentendő másodlagos számlaazonosító felett az alább megjelölt
személy rendelkezik, annak használatára kizárólagosan ez a személy jogosult.
Tudomásul veszem, hogy a Bank a mobiltelefon vagy e-mail cím, adóazonosító jel / adószám nem megfelelő vagy jogosulatlan használatából
eredő következményekért a Bank nem vállal felelősséget.
Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a másodlagos számlaazonosító tulajdonosának jelen nyilatkozatban foglalt hozzájárulásának
visszavonása esetén a Bank a másodlagos számlaazonosítót a központi adatbázist működtető szervezet (Giro Elszámolásforgalmi Zrt.)
nyilvántartásából törli. A törlésből eredő kárért a Bankot felelősség nem terheli.

Abban az esetben töltendő ki, amennyiben a bejelenteni kívánt másodlagos számlaazonosító tulajdonosa természetes személy!
A másodlagos számlaazonosító természetes személy (18. életévét betöltött, cselekvőképes személy) tulajdonosának adatai:
Név: …………………………………………………………………………………………….

Születési hely: …………………………………………………………………………………………….

Születési név: ……………………………………………………………………………... Születési idő: …………………………………………………………………………………..............
Anyja neve: ………………………………………………………………………………...
Alulírott, mint az alább megjelölt másodlagos számlaazonosító természetes személy tulajdonosa kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a

•

•

nevem, a fent megjelölt hitelszámla IBAN azonosítója, illetve a hozzárendelt, fent megjelölt másodlagos számlaazonosító a központi
adatbázist működtető szervezet (Giro Elszámolásforgalmi Zrt.) részére átadásra kerüljön, amely ezen adatokat kezeli mindaddig,
amíg a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásra nem kerül, vagy a Bank által lefolytatott rendszeres éves adatellenőrzés sikertelenül
zárul;
az előbbi adatokat a központi adatbázist működtető szervezet (Giro Elszámolásforgalmi Zrt.) a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása és
a fizetési műveletek, valamint annak kezdeményezésére irányuló kérelmek feldolgozása, elszámolása és teljesítése keretében a
fizetési megbízás teljesítése, valamint a fizetési kérelem továbbítása céljából a fizetési műveletek feldolgozásában, elszámolásában
és teljesítésében közreműködő pénzügyi intézmények és pénzügyi intézménynek nem minősülő pénzforgalmi szolgáltatók részére
továbbítsa.

Hozzájárulok, hogy a másodlagos azonosítóként megadott e-mail címemre és telefonszámomra visszaigazoló üzenetet küldjön a Bank.
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Abban az esetben töltendő ki, amennyiben a bejelenteni kívánt másodlagos számlaazonosító tulajdonosa jogi személy vagy egyéb
szervezet!
A másodlagos számlaazonosító jogi személy / egyéb szervezet (amely nem állhat felszámolás, végelszámolás, kényszertörlés alatt)
tulajdonosának adatai (minden adat megadása kötelező):
Jogi személy / egyéb szervezet neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Székhelye: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cégjegyzékszáma / Nyilvántartási száma: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nyilvántartást vezető bíróság / hatóság neve: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adószáma: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Képviseletére jogosult(ak) neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Alulírott, mint az alább megjelölt másodlagos számlaazonosító jogi személy / egyéb szervezet tulajdonosa tudomással bírunk arról, hogy a
fent nevezett számlatulajdonos a megjelölt másodlagos számlaazonosítót a hitelszámlájához kívánja rögzíteni, ezért kijelentjük, hogy a
másodlagos számlaazonosító a tulajdonunkban áll és kifejezetten hozzájárulunk ahhoz, hogy a hitelszámlához másodlagos
számlaazonosítóként rögzítésre kerüljön.

Kitöltése kötelező*
Másodlagos számlaazonosítóként rögzítendő e-mail cím**: ………………………………………………………………………………………….......................................
Másodlagos számlaazonosítóként rögzítendő mobiltelefonszám**: …………………………………………………………………………………………...........................
(Kérjük vegye figyelembe, hogy kizárólag EGT állam országkódját tartalmazó mobiltelefonszámot tud másodlagos számlaazonosítóként
rögzíteni.)
Másodlagos számlaazonosítóként rögzítendő adóazonosító jel / adószám***: ………………………………………………………………………………………………….
* Jelen nyilatkozat alapján a fentiek közül csak egyfajta másodlagos azonosító tölthető ki és csak annak vonatkozásában adható érvényesen
hozzájárulás. Amennyiben a másodlagos azonosító korábban már rögzítésre került a központi adatbázist működtető szervezetnél, úgy jelen
bejelentés a korábbi rögzítést felülírja.
** Az itt megadott adatok nem módosítják a Banknál korábban megadott kapcsolattartási adatokat.
***Kérjük a megfelelőt aláhúzással jelezni. Adóazonosító jel megadása esetén az adóigazolvány másolata a Bank részére megküldendő.
Alulírott tudomásul veszem, hogy a Bank a másodlagos számlaazonosítót jogos érdek alapján a másodlagos számlaazonosító módosítása,
törlése vagy más módon való megszűnése esetén további 18 hónapig kezeli annak érdekében, hogy az esetleges visszaélések, ügyfél
panaszok kezelése során a szükséges adatok rendelkezésre álljanak.

Kijelentem, hogy a fenti adatszolgáltatás önkéntes és az adatok kezelése hozzájárulásomon alapul, valamint a szerződés teljesítéséhez
szükséges.
Kelt: …………………………………………………

………………….…………………………………………………………
Számlatulajdonos aláírása

………………….…………………………………………………………
Másodlagos számlaazonosító tulajdonosának aláírása
(Jogi személy / egyéb szervezet esetén cégszerű aláírás)

Tanú aláírása:

Tanú aláírása:

Tanú olvasható neve és lakcíme:

Tanú olvasható neve és lakcíme:
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