C3-Confidential

InsideBusiness Payments Hungary Szerződés és
Módosító Lap Gazdálkodó Szervezetek Részére
ING Bank N.V. nevében és képviseletében eljáró ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe
A szerződést és mellékleteit, kérjük elektronikusan kitölteni! Kérjük, hogy a rendelkezésnek megfelelő
kockát X-el jelölje meg! Módosítás esetén kérjük, hogy a cég elnevezése és adószám mezőket, valamint
a megváltozott adatokat töltse ki!
Szerződés száma:
Új szerződés

Szerződésmódosítás

Törlés

ING Bank N.V. (a holland jog szerint alapított és működő társaság, amelynek székhelye: Bijlmerplein 888, 1102 MG
Amsterdam, nyilvántartás helye és száma: az Amszterdami Kereskedelmi és Iparkamara Kereskedelmi
Nyilvántartása, 33031431) amelynek nevében és képviseletében a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi
fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény 24.§-a alapján pénzügyi fióktelepe,
az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B. bejegyezve a
Fővárosi Bíróság által Cg. 01-17-000547 számon) jár el („Bank”), másrészről
1. Számlatulajdonos adatai
a számlatulajdonos („Számlatulajdonos”) elnevezése:

a Számlatulajdonos rövidített elnevezése:

adószáma:

nyilvántartó bíróság/ bejegyzés száma:
-

-

Székhely
Ország:

Irányítószám:

Város:

Utca, házszám, emelet:

Értesítési címe
Ország:

Irányítószám:

Város:

Utca, házszám, emelet:

Illetőség, kapcsolattartás
devizabelföldi

devizakülföldi

a Számlatulajdonos telefonszáma:

Mobil telefonszám:

Fax száma:

e-mail címe:

A Számlatulajdonos részéről kijelölt kapcsolattartó személy:
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InsideBusiness Payments Hungary Szerződés és
Módosító Lap Ga
Gazdálkodó Szervezetek Részére
ING Bank N.V. nevében és képviseletében eljáró ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe
mint Számlatulajdonos (a továbbiakban Bank és
Számlatulajdonos együtt: Felek) között határozatlan
idore az alábbi feltételekkel:
2. Számlatulajdonos rendelkezései
A Bank a Számlatulajdonos jelen okiraton közölt
rendelkezése alapján online banking szolgáltatásokat
nyújt jelen szerzodés valamint a Bank Általános
Üzletszabályzata továbbá a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény és a Hitelintézetekről és
pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.
törvény szerint. Jelen Szerződés alapján nyújtott
szolgáltatás igénybevételére jogosult személyeket
az "A" melléklet tartalmazza.
3. Fogyasztóvédelem
• A Számlatulajdonos a banki szolgáltatásokért
ellenértéket köteles fizetni a Bank hatályos
Kondíciós listája alapján.
• Felek megállapítják, hogy a Bank a szerződéskötést
megelőzően Számlatulajdonos
a
figyelmét
kifejezetten
felhívta
a
Bank
Általános
Üzletszabályzatának azon rendelkezéseire, amelyek
a szokásos szerzodési gyakorlattól a Szerződésre
vonatkozóan eltérnek vagy a Szerződés tárgyával
szorosan össze nem függőek. A Számlatulajdonos

•

•

külön és kifejezetten kijelenti, hogy ezeket a
kikötéseket tanulmányozhatta a szerződéskötést
megelőzően. Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy
a Szerzodés elválaszthatatlan részét képezi a Bank
Általános Üzletszabályzata valamint a Kondíciós
Lista, illetve a Hirdetmény, továbbá kijelenti, hogy
ezek rendelkezéseit megismerte és magára nézve
kötelezőnek ismeri el. Számlatulajdonos az
adatkezeléshez, továbbításhoz és feldolgozáshoz az
Általános
Üzletszabályzatban
foglalt
rendelkezéseknek
megfelelően
a
Szerzodés
aláírásával kifejezetten hozzájárul.
Felek megállapodnak abban, hogy a Bank az
Általános Üzletszabályzatát, továbbá a Kondíciós
Listát, illetve a Hirdetményt az Általános
Üzletszabályzat 3. pontjában foglalt feltételek
esetén, az ott meghatározottak szerint jogosult
egyoldalúan módosítani.
A Felek a jognyilatkozataikat a Szerzodés fejlécében
meghatározott értesítési címre tehetik meg. Az
értesítési cím változása esetén a Felek egymást
haladéktalanul értesíteni kötelesek.

A Szerződést a Felek elolvasás és egyező értelmezést
követően mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.

Számlatulajdonos nevében
Számlatulajdonos neve:
Hely:

Dátum:

Aláírás:

Aláírás:

ING Bank N.V. nevében és képviseletében eljáró ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe
Hely:

Dátum:

Aláírás:

Aláírás:
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