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PÉNZFORGALMI SZÁMLANYITÁSI KÉRELEM

MINDEN ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ FIZETÉSÉRE KÖTELEZETT, ÉS CÉGBÍRÓSÁGI, VAGY EGYÉB HATÓSÁGI
BEJEGYZÉSSEL LÉTREJÖVŐ JOGI SZEMÉLY, VALAMINT EGYÉNI CÉG ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓ RÉSZÉRE
KÉRJÜK NYOMTATOTT BETŰVEL KITÖLTENI!

Vállalkozás adatai:
Teljes név*:
Rövidített név*:
Székhely cím: Irányítószám:

Település:

Út/utca/tér, házszám, em., ajtó:
Levelezési cím: Irányítószám:

Település:

Út/utca/tér, házszám, em., ajtó:
*Név (a cégbejegyzésben vagy cégbejegyzési kérelemben szereplő)
Elérhetőség:
Központi telefonszám:

Központi telefax:

Kapcsolattartó adatai:
Név

Beosztás

Telefonszám

Számlakivonatok kézbesítése (kérem válasszon!)
Postán kérem elküldeni normál küldeményként.
Személyesen a bankfiókban veszem át.
A személyes adatokról, az általam kezdeményezett jelen számlanyitási kérelem kitöltését megelőzően kapott
adatkezelési tájékoztatás alapján tudomásul veszem, hogy a Merkantil Bank Zrt. Általános Adatvédelmi
Tájékoztatója és Számlavezetési és Pénzforgalmi Szolgáltatásokra vonatkozó Adatkezelési tájékoztatója – a
továbbiakban együtt Adatvédelmi Tájékoztatók – a Merkantil Bank Zrt. székhelyén az Ügyfelek számára nyitva
álló helyiségben és a Merkantil Bank Zrt. honlapján (www.merkantil.hu) megtekinthetőek, illetve rendelkezésre
állnak.
Kijelentem, hogy amennyiben a bankszámla vezetésével összefüggésben harmadik személyről személyes
adatot szolgáltatok a Merkantil Bank Zrt.-nek, úgy arra jogosult vagyok, egyben kötelezettséget vállalok arra,
hogy a Merkantil Bank Zrt. Adatvédelmi Tájékoztatóinak fenti elérhetőségéről az érintettet tájékoztatom.
Kelt: _________________________________________

___________________________________
A kérelmező cégszerű aláírása
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Jelen kérelemhez szíveskedjen rendelkezésünkre bocsátani - eredeti példányban- az alábbi okiratokat:
1. Igazolás a cégbírósági (vagy egyéb hatósági) bejegyzésről, illetve az ez irányú kérelem
benyújtásáról (cégbírósági végzés, lajstromszám, tanúsítvány).
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy pénzforgalmi számláját kizárólag 30 napnál nem régebbi okirat
bemutatása esetén áll módunkban megnyitni!
2. Ügyvéd által ellenjegyzett társasági szerződés, alapszabály alapító okirat, amelyben az
újonnan megalakult cég vezetőjének személyéről a közgyűlés határozott, vagy a kinevezésre
jogosult által erre kijelölt szervnek, a kinevezést tanúsító értesítése.
3. A megválasztott (kinevezett) vezető személyét azonosító okmányai és aláírási címpéldánya,
vagy ez utóbbi helyett az alábbi igazolások valamelyike:
- A vezető személyére vonatkozó cégbírósági igazolás.
- Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány.
- Ügyvéd által készített és ellenjegyzett aláírás minta.
4. Egyéni vállalkozók számlanyitási kérelméhez egyéni vállalkozói igazolvány (2010. január 01.
előtt megkezdett tevékenység esetén), illetve KEKKH által ügyfélkapun keresztül, elektronikus
úton eljuttatott, vagy a körzetközponti jegyző által kibocsátott, az egyéni vállalkozó részére postán
megküldött igazolás, továbbá a személyi azonosító okmány bemutatása szükséges.

