EOS FAKTOR Zrt.

MEGHATALMAZÁS
GAZDÁLKODÓ SZERVEZET KÉPVISELETÉRE

Alulírott
Gazdálkodó szervezet megnevezése:
Gazdálkodó szervezet székhelye:
Gazdálkodó szervezet jogszabályban előírt adatait
nyilvántartó bíróság megnevezése:
Gazdálkodó szervezet cégjegyzékszáma:
Gazdálkodó szervezet
képviselőjének neve:

szervezeti

(törvényes)

Gazdálkodó szervezet szervezeti
képviselőjének születési helye és ideje:

(törvényes)

Gazdálkodó szervezet szervezeti
képviselőjének anyja neve:

(törvényes)

Gazdálkodó szervezet
képviselőjének lakcíme:

(törvényes)

szervezeti

(továbbiakban: Meghatalmazó) jelen okirat aláírásával
meghatalmazom
Név:
Születési név:
Születési hely és idő:
Anyja neve:
Lakcím:
(továbbiakban: Meghatalmazott) ügyleti képviselőt, hogy az általam képviselt gazdálkodó szervezetnek az EOS
Faktor Zrt.-vel (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30.) mint jogosulttal (továbbiakban: Társaság) szemben
………………………………………… ügyiratszámon nyilvántartott tartozásával összefüggésben, az általam
képviselt gazdálkodó szervezet nevében és képviseletében szóban és írásban általános jogkörrel (Az általános
meghatalmazás a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:16. §-a alapján öt év elteltével hatályát
veszti.) / meghatározott jogkörrel* (a választott jogkör aláhúzandó) eljárjon és az általam képviselt gazdálkodó
szervezet nevében nyilatkozatot tegyen, kötelezettséget vállaljon. Jelen meghatalmazás kiterjed a banktitoknak
minősülő adatoknak a Meghatalmazott részére történő kiszolgáltatására, melyre a Társaságot kifejezetten kérem
és felhatalmazom.
A Meghatalmazott a meghatalmazással történő ügyintézéssel önkéntesen hozzájárul, hogy a meghatalmazásban
megadott személyes adatait a Társaság nyilvántartsa és kezelje. Bővebb tájékoztatás az Adatkezelési
Tájékoztatóban található (https://hu.eos-solutions.com/customer-information.html honlapon és a Társaság
ügyfélszolgálati helyiségében).
Amennyiben a meghatalmazás meghatározott jogkörű, akkor az alábbi jogkörre/jogkörökre terjed ki:
*Jogkör meghatározása, felsorolása: (lsd. példálózó felsorolást meghatalmazás hátoldalán)

A meghatalmazás visszavonásig érvényes, azonban az általános meghatalmazás öt év elteltével hatályát veszti.
Kelt: ………………………………………….…, ……….. év ………………………………………. hónap ……...nap
A jelen meghatalmazást elfogadom:

….……..……………………………..………………..……
Meghatalmazó gazdálkodó szervezet
(cégszerű aláírás és a társaság bélyegző nyomata)

……….……………….…………………………………
Meghatalmazott

TÁJÉKOZTATÁS
a meghatalmazással kapcsolatos alaki és tartalmi elvárásokról, valamint a meghatalmazás
befogadása során alkalmazandó szabályokról
A Társaság bármikor jogosult meggyőződni a gazdálkodó szervezet adós szervezeti (törvényes) és ügyleti
képviselőjének személyazonosságáról és képviseleti jogosultságáról. Kérjük, hogy a Meghatalmazott a Társaság
előtti személyes megjelenése esetén személyének azonosítása, illetve képviselői minőségének igazolása
érdekében a megfelelő okiratokat (Meghatalmazás) is hozza magával.
Általános jogkörrel bíró meghatalmazás esetén a Meghatalmazás kiterjed az abban feltüntetett ügyiratszámon
nyilvántartott követeléssel összefüggő bármilyen tartalmú írásbeli és szóbeli nyilatkozat megtételére (pl: tartozással
kapcsolatos nyilatkozat előterjesztése, a Társaság magatartásával, tevékenységével kapcsolatos
panasznyilatkozat előterjesztése, adatok kezelésével kapcsolatos panasznyilatkozat előterjesztése, a követeléssel
kapcsolatos dokumentum átadás, szerződés vagy részletfizetési megállapodás megkötése, a Meghatalmazót
terhelő egyéb kötelezettség vállalása, stb.).
Meghatározott jogkörrel bíró meghatalmazás esetén azon jogkörök pontos meghatározása szükséges, amelyre a
Meghatalmazott nyilatkozattételi jogosultsága kiterjed. Pontatlan, félreérthető jogkör meghatározás esetére a
Társaság akként értelmezi a Meghatalmazást, hogy a pontatlan, félreérthető módon meghatározott jogkörre nem
terjed ki a Meghatalmazás. A Társaság fenntartja magának a jogot a jogkör tartalmának, illetőleg megfelelő
meghatározottságának a saját belátása szerinti értelmezésére, amelyet a Meghatalmazó jelen meghatalmazás
aláírásával tudomásul vesz.
Az írásbeli meghatalmazást főszabályként közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
Kivétel ez alól az ügyvédnek adott meghatalmazás, ahhoz ugyanis nem szükséges tanúk alkalmazása, ha azt a
gazdálkodó szervezet adós szervezeti (törvényes) képviselője saját kezűleg írta alá és ezt az ügyvéd az általa
készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja.
Külföldön kiállított okirat esetében a Társaság megkövetelheti, hogy az hiteles legyen, és azt a Meghatalmazó az
Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodával vagy hivatalos fordításként az adott nyelvre vonatkozó engedéllyel
rendelkező és a Társaság által elfogadott fordítóirodával, vagy közjegyzővel lefordíttassa. Az okirat hitelességéhez
a Társaság megkövetelheti, hogy
• azt a kiállítás helye szerinti külképviseleti hatóság hitelesítse vagy felülhitelesítse, vagy
• az a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének
(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában 1961. október 5-én aláírt Egyezmény (a továbbiakban:
Apostille Egyezmény) szerinti hitelesítési záradékkal („Tanúsítvány”–„Apostille”) legyen ellátva, vagy
• (azon országok esetében, amelyekkel Magyarország kétoldalú jogsegély-megállapodást kötött) a
hitelesítést az adott országban aláírás hitelességének tanúsítására jogosult helyi hatóság vagy közjegyző
végezze.
A Társaság a képviselőként bejelentett személyt mindaddig a gazdálkodó szervezet adós képviselőjének tekinti,
amíg a gazdálkodó szervezet adós szervezeti (törvényes) vagy meghatalmazott ügyleti képviselője a Társaságot
a képviseleti jog megszűnéséről, illetve módosulásáról írásban nem értesíti.
Felhívjuk figyelmét, hogy Társaságunknak csak a hiánytalanul kitöltött dokumentumot áll módjában
meghatalmazásként elfogadni.
A Társaság kizárólag eredeti példányban beküldött Meghatalmazás birtokában rögzíti a rendszerben a
Meghatalmazott adatait, ezért a Meghatalmazás eredeti példányban személyesen vagy postai úton nyújtható be.

