Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer

Az ügyfél és a pénzügyi intézmény között létrejött, a fizetési
számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás bejelentése

P.H.

G1030-04

Hivatali érkeztetés!

Kérjük, a kérelmet olvashatóan, nyomtatott nagy betűkkel töltse ki!
I. rész: Azonosító adatok
1

Ügyfél azonosító adatai

Természetes személy ügyfél adatai
1. Ügyfél-azonosító:
2. Neve előtagja
3. Családi neve
4. Utóneve(i)

vagy
Nem természetes személy ügyfél adatai
1. Ügyfél-azonosító:
2. Neve
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Számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató adatai

1. Ügyfél-azonosító:
2. Neve
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Számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató értesítési adatai

1. Értesítési neve (fiók neve)
2. Értesítési címe

irányítószám

helység

közterület neve
közterület jellege (út, utca, tér stb)
hsz.

emelet

ajtó

postafiók

hrsz.
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AZ ÜGYFÉL ÉS A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY KÖZÖTT LÉTREJÖTT, A FIZETÉSI SZÁMLASZÁM RÖGZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁS
BEJELENTÉSE
Név:

Ügyfél-azonosító:

4

Pénzügyi intézmény adatai (1)

1. Ügyfél-azonosító:
2. Neve
(1) Csak akkor kell kitölteni, ha a szerződést nem a számlavezető hitelintézettel kötötték.
5

Pénzügyi intézmény értesítési adatai (2)

1. Értesítési neve (fiók neve)
2. Értesítési címe

irányítószám

helység

közterület neve
közterület jellege (út, utca, tér stb)
hsz.

emelet

ajtó

postafiók

hrsz.

(2) Csak akkor kell kitölteni, ha a szerződést nem a számlavezető hitelintézettel kötötték.

II. rész: A megállapodás
6

Fizetési számlaszám

Ügyfélnek az ügyfél-nyilvántartási rendszerben a számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatóval vagy pénzügyi intézménnyel kötött megállapodás alapján rögzítendő fizetési
számlaszáma
1. Fizetési számlaszám:

-
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A megállapodás időbeli hatálya

1. Hatály kezdete:

2. Hatály vége:

.
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-

.

.

.

Nyilatkozat

Alulírottak tudomásul vesszük, hogy a közöttünk létrejött megállapodás alapján a Magyar Államkincstár által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerbe jelen kérelemalapján nyilvántartásba vett fizetési számlaszám
módosításához a számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató, és a pénzügyi intézmény együttes hozzájárulása szükséges. Jelen bejelentés aláírásával a számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató kijelenti, hogy
amennyiben a Magyar Államkincstár - a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló2007.éviXVII.törvény 61.
§ (1) bekezdésében biztosított jogosultsága alapján - az általa hozott határozatban rögzített követelés végrehajtása érdekében hatósági átutalási megbízás formájában közvetlenül jár el a pénzforgalmi
szolgáltatónál, úgy a pénzforgalmi szolgáltató - a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 61. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően - a fizető félnek a Magyar
Államkincstár hatósági átutalási megbízásában szereplő pénznemmel azonos pénznemben vezetett hatósági átutalási körbe vonható, valamennyi fizetési számláit figyelembe veszi a hatósági átutalási megbízás
teljesítése érdekében. Amennyiben pedig a fizető fél nem rendelkezik ilyen pénznemben vezetett fizetési számlával, vagy az azonos pénznemben vezetett fizetési számlánrendelkezésre álló egyenleg a követelés
kielégítésére nem nyújt fedezetet, akkor a pénzforgalmi szolgáltató a forintban, majd az egyéb pénznemben vezetett fizetési számláit veszi figyelembe a hatósági átutalási megbízás teljesítése során.
Elektronikus benyújtás esetén jelen nyilatkozatommal igazolom, hogy a benyújtott irat az eredeti papír alapú irattal mindenben megegyező elektronikus másolat.
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AZ ÜGYFÉL ÉS A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY KÖZÖTT LÉTREJÖTT, A FIZETÉSI SZÁMLASZÁM RÖGZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁS
BEJELENTÉSE
Név:

Ügyfél-azonosító:

9

Kitöltési dátum és aláírás

Helység:

Dátum:

.

.

Ügyfél neve nyomtatott betűvel
P.H.
Ügyfél aláírása
Aláírás nélkül nem érvényes!

Számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató cégjegyzésre jogosult képviselői

P.H.

Aláírás nélkül nem érvényes!
Pénzügyi intézmény cégjegyzése jogosult képviselői

(3)

P.H.

Aláírás nélkül nem érvényes!
(3) Csak akkor kell kitölteni, ha a szerződést nem a számlavezető hitelintézettel kötötték.

