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Számlatulajdonos adatai 

Név: Személyazonosító okmány típusa: 

Születési név: Személyazonosító okmány száma: 

Anyja neve: Adóazonosító jel: 

Születési hely, idő: 

Takarékszámla azonosító: 

Meglévő lakossági folyószámla (Referenciaszámla) száma: 

Adatváltozás típusa: � személyes adatok módosítása � rendelkezés haláleseti kedvezményezettről 

 � számla megszűntetése 

Személyes adatok – Csak a módosítandó adatokat kell kitölteni 

Név*: 

Személyazonosító okmány típusa 

Személyazonosító okmány száma*: 

Állandó lakcím*: 

Levelezési cím: 

E-mail cím: 

Telefonszám: 

Számlavezető bank neve*: 

Lakossági folyószámla (Referenciaszámla) száma*:  
Kérjük, mellékelje a lakossági folyószámla kivonat 
vagy a folyószámla szerződés hiteles másolatát. 

*Az adatmódosításhoz kérjük mellékelje a személyazonosító okmány (az arckép kitakarásával), valamint a lakcímet 
igazoló okmány lakcímet tartalmazó oldalának másolatát! 

Rendelkezés haláleseti kedvezményezettr ől 

Név: Születési hely, idő: 

Anyja neve: Kifizetés mértéke:            % 

Állandó lakcíme: 

Név: Születési hely, idő: 

Anyja neve: Kifizetés mértéke:            % 

Állandó lakcíme: 

Név: Születési hely, idő: 

Anyja neve: Kifizetés mértéke:            % 

Állandó lakcíme: 

Tudomásul veszem, hogy halálom esetén a Bank a Takarékszámla egyenlegét – a halál tényének okirati bizonyítását 
és a kedvezményezett(ek)nek a vonatkozó jogszabály szerint azonosítását követően, a kedvezményezett(ek) 
rendelkezése alapján – a Takarékszámla egyidejű megszüntetése mellett a kedvezményezett(ek) részére átutalja. 

Tudomásul veszem, hogy több kedvezményezett megjelölése esetén a kedvezményezettek javára az általam fent 
megjelölt hányadban – amennyiben a megjelölt adatok hiányosak vagy nem egyértelműek, úgy pedig egymás között 
egyenlő arányban – teljesít átutalást a Bank. Tudomásul veszem, hogy a halál esetére szóló fenti rendelkezést csak 
a Banknak szóló, írásban tett, legalább teljes bizonyító erejű nyilatkozattal módosíthatom, illetve vonhatom vissza. A 
később adott haláleseti kedvezményezettre vonatkozó rendelkezés a korábban adott azonos tárgyú rendelkezést 
hatályon kívül helyezi.  
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Számla megsz űntetés 

� Kérem a Takarékszámlám teljes egyenlegének átutalását a Takarékszámla szerződésben megjelölt – vonatkozó 
módosítás esetén pedig a fent megadott – lakossági folyószámlára, a Takarékszámla egyidejű megszüntetése 
mellett. 

Kelt:  ……………………………………... ……………………………………... 
   Számlatulajdonos aláírása 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Tanú aláírása:  Tanú aláírása: 

 

 

  

Tanú olvasható neve és lakcíme:  Tanú olvasható neve és lakcíme: 

 

 

 

 

  

 

 

 


