
MEGHATALMAZÁS PANASZÜGYINTÉZÉSRE 

(magánszemély meghatalmazó esetére) 
 

Alulírott   ………………………………………………….. 

Születési név:   ………………………………………………….. 

Anyja neve:   ………………………………………………….. 

Születési hely, idő:  ………………………………………………….. 

Személyaz. okmány száma: ………………………………………………….. 

Lakcím:   ………………………………………………….. 

mint meghatalmazó 

 

esetileg meghatalmazom 

 

Név:    ………………………………………………….. 

Születési név:   ………………………………………………….. 

Anyja neve:   ………………………………………………….. 

Születési hely, idő:  ………………………………………………….. 

Személyaz. okmány száma: ………………………………………………….. 

Lakcím:   ………………………………………………….. 

mint meghatalmazottat, hogy 

 

a MagNet Bank Zrt-nél (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., a továbbiakban: Bank) a 

………………………………………… számú és 

………………………………………… típusú szerződésemmel, vagy 

………………………………………… pénzforgalmi jelzőszámú fizetési számlámmal, vagy 

………………………………………… számú bankkártyámmal 

(megfelelően kitöltendő, a nem kívánt részt kérjük kihúzással jelölni) 

 

kapcsolatban, a nevemben és helyettem panaszt tegyen, valamint tájékoztatást kérjen.  

A meghatalmazás kiterjed a panasszal kapcsolatos banki eljárás egészére, továbbá a panaszra 

adott válasz átvételére. 

Mint meghatalmazó jelen okirat aláírásával felhatalmazom a Bankot, hogy a panaszügyintézés 

keretében a meghatalmazott részére a panaszügyhöz kapcsolódó alábbi banktitoknak1 minősülő 

adatokat, információkat a meghatalmazott részére kiszolgáltassa: 

 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 
 

Kelt:…………………., 20……… év…………………… hó……… nap 

 

 

…………………………………..  ………………………………….. 

Meghatalmazó     Meghatalmazott 

 

Előttünk mint tanúk előtt: 

1. Név:      2. Név: 

Lakcím:      Lakcím: 

Aláírás:      Aláírás: 

                                                 
1 A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv. 160. § (1) bekezdése szerint: Banktitok 

minden olyan, az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely 

ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, 

valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött 

szerződéseire vonatkozik. 

 

 

 



MEGHATALMAZÁS PANASZÜGYINTÉZÉSRE 

(cég meghatalmazó esetére) 
 

 

Aluljegyzett   ………………………………………………….. 

Székhely:   ………………………………………………….. 

Cg:    ………………………………………………….. 

Adószám:   ………………………………………………….. 

Képviseli(k):   …………………………………………………..   

mint meghatalmazó 

 

esetileg meghatalmazzuk 

 

Név:    ………………………………………………….. 

Születési név:   ………………………………………………….. 

Anyja neve:   ………………………………………………….. 

Születési hely, idő:  ………………………………………………….. 

Személyaz. okmány száma: ………………………………………………….. 

Lakcím:   ………………………………………………….. 

mint meghatalmazottat, hogy 

 

a MagNet Bank Zrt-nél (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., a továbbiakban: Bank) a 

………………………………………… számú és 

………………………………………… típusú szerződésünkkel, vagy 

………………………………………… pénzforgalmi jelzőszámú fizetési számlánkkal, vagy 

………………………………………… számú bankkártyánkkal 

(megfelelően kitöltendő, a nem kívánt részt kérjük kihúzással jelölni) 

 

kapcsolatban, a nevünkben és helyettünk panaszt tegyen, valamint tájékoztatást kérjen.  

A meghatalmazás kiterjed a panasszal kapcsolatos banki eljárás egészére, továbbá a panaszra 

adott válasz átvételére. 

Mint meghatalmazó jelen okirat aláírásával felhatalmazzuk a Bankot, hogy a panaszügyintézés 

keretében a meghatalmazott részére a panaszügyhöz kapcsolódó alábbi banktitoknak2 minősülő 

adatokat, információkat a meghatalmazott részére kiszolgáltassa: 

 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 
 

Kelt:…………………., 20……… év…………………… hó……… nap 

 

 

 

…………………………………..  ………………………………….. 

Meghatalmazó     Meghatalmazott 

 Cégnév:…………………………. 

 

 

                                                 
2 A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv. 160. § (1) bekezdése szerint: Banktitok 

minden olyan, az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely 

ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, 

valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött 

szerződéseire vonatkozik. 

 

 


