Devizaátutalási megbízás formanyomtatvány

. NYOMTATOT T NAGYBETŰVEL KÉRJÜK KITÖLTENI .

Ügyfél tölti ki

MEGBÍZÓ
Neve:
Címe:
Telefonszáma:
Számlaszáma (IBAN):

Devizaneme:

Összeg az átutalás devizanemében:

Átutalás devizaneme:

Átutalási összeg betűvel:
SWIFT másolat:*

Fax szám:

KEDVEZMÉNYEZETT
Neve:
Címe:
Számlaszáma (IBAN):
Kedvezményezett bankja/ország/város:
Országkód:
Kedvezményezett bankjának azonosítója (SWIFT-BIC):
Kedvezményezett bankjának levelező bankja:*
Költségviselés módja:**

Megosztott (SHA)

Kedvezményezett (BEN)

Megbízó (OUR)

Közlemény a Kedvezményezett részére:
Kitöltés dátuma:
A MagNet Bank zrt. (továbbiakban Bank) nem felel az olyan károkért, amelyek a telekommunikációs kapcsolat
megteremtésének hibájából vagy késedelméből, nem működéséből, vagy bármely más, a Bank befolyásoló
hatáskörén kívül álló okból következnek be.
* Kitöltése nem kötelező.
** EGT tagállamba irányuló, EGT tagállam devizanemében megadott megbízás esetén kizárólag
megosztott költségviselés választható. A Bank a megbízást eltérő jelölés esetén is megosztott
költségviseléssel hajtja végre.

Megbízó cégszerű aláírása

A Bank tölti ki
FIÓK
Érkezés időpontja (óra/perc):
Átvevő ügyintéző neve, telefonszáma:
Tranzakció azonosító:

Rögzítő:

Ellenőr:

Rögzítő:

Ellenőr:

BACKOFFICE
Érkezés időpontja (óra/perc):
Tranzakció azonosító:
Nostro azonosító:

Üzenet típusa:

Tranzakció azonosító:

Kitöltési útmutató

MEGBÍZÓ
Név: Az átutalást kezdeményező, számlatulajdonos ügyfél neve (a továbbiakban: Megbízó).
Cím: A Megbízó lakcíme.
Telefon: A Megbízó telefonszáma, ahol munkatársaink kérdés esetén visszahívhatják.
Számlaszám: A Megbízó által megadott, az átutalás összegével megterhelendő számla száma.
Átutalás devizaneme: Az átutalás összegének devizaneme.
Összeg az átutalás devizanemében: Az átutalandó összeg az átutalás devizanemében.
Átutalási összeg betűvel: Az átutalás összege betűvel kiírva. Amennyiben az átutaláson a számmal szereplő
összeg eltér az átutalás betűvel kiírt összegétől, úgy a Bank a betűvel kiírt összeget veszi figyelembe a
megbízás végrehajtásakor.
SWIFT másolat: Amennyiben igényli Swift másolat küldését a megbízásról, jelölje a négyzetben, majd
Írja be azt a fax számot, amelyre a SWIFT üzenet küldését (a Hirdetményben meghatározott költségek vállalása mellett) kéri.

KEDVEZMÉNYEZE T T
Név: Az átutalás Kedvezményezettjének neve (a továbbiakban: Kedvezményezett).
Cím: A Kedvezményezett lakcíme.
Számlaszám: A Kedvezményezett pénzforgalmi jelzőszáma vagy IBAN száma. Forintösszeg átutalása esetén kérjük, hogy a kétszer vagy háromszor nyolc karakteres pénzforgalmi jelzőszámot tüntesse itt fel.
Kedvezményezett bankja, ország, város: A Kedvezményezett számlavezető bankja. Devizaátutalási megbízás esetén kérjük, adja meg, hogy a Kedvezményezett bank melyik országban és városban lévő fiókjába
kéri teljesíteni a megbízást.
Kedvezményezett bankjának azonosítója: A Kedvezményezett bank pontosabb beazonosítása érdekében
itt adja meg a Kedvezményezett bankazonosítóját, pl. SWIFT kód, Sort Code, ABA Code/Fedwire Code,
Transit number stb.
Kedvezményezett bankjának levelező bankja: Ebben a rovatban van lehetőség a kedvezményezett bankja számlakapcsolatának a megadására, ha ismeretes. (Név, azonosító számsor, vagy SWIFT kód.)
Közlemény a Kedvezményezett részére: A Kedvezményezettnek szóló, az átutalni kívánt összeg rendeltetésére vonatkozó közlés. A Közlemény rovatba írt instrukció vagy információ alapján a Bank nem tesz
lépéseket, a közlemény szövegét a Bank nem értelmezi, csak továbbítja.

KÖLTSÉGVISELÉS MÓDJA
Megosztott: Ebbe a mezőbe akkor tegyen x-et, ha az átutalás kapcsán a Banknál felmerülő költséget a
Megbízó, az átutalás külföldi bankköltségét pedig a Kedvezményezett állja.
Kedvezményezett: Ebbe a mezőbe akkor tegyen x-et, ha az átutalás kapcsán a Banknál felmerülő költséget is és az átutalás külföldi bankköltségét is a Kedvezményezett állja.
Megbízó: Ebbe a mezőbe akkor tegyen x-et, ha az átutalás kapcsán a Banknál felmerülõ költséget is és az
átutalás külföldi bankköltségét is a Megbízó állja.
Amennyiben a „Költségviselés módja” mezőket a Megbízó nem tölti ki, a Bank a saját költségét a Megbízóra, a külföldi bankköltséget pedig a Kedvezményezettre hárítja, azaz a Megosztott költségviselésnek
megfelelően jár el.
Kitöltés dátuma: A megbízás kitöltésének dátuma.
Megbízó cégszerű aláírása: A számlavezető ügyfélnek a Bankhoz benyújtott, érvényben lévő Aláírásbejelentő kartonon szereplő cégszerű aláírása és bélyegzője.

