Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer

Az ügyfél és a pénzügyi intézmény között létrejött, a fizetési
számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás nyilvántartásba
vétele iránti kérelem
Benyújtandó a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv (MVH) bármely szervezeti egységéhez!

P.H.

G1030-01

Hivatali érkeztetés!

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

www.mvh.gov.hu

emelet

ajtó

1476 Budapest Pf. 407.

postafiók

hrsz

Tel: 061 374 3603, 061 374 3604
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Az ügyfél és a pénzügyi intézmény között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás nyilvántartásba vétele iránti kérelem
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.
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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
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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:
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-

.

.

2. Hatály vége:

.

.

Nyilatkozat

Jelen bejelentés aláírásával hozzájárulok a megállapodás alapján az ügyfél-nyilvántartási rendszerben szereplő adatom módosításához.
Alulírottak tudomásul vesszük, hogy a közöttünk létrejött megállapodás alapján a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerbe jelen kérelem
alapján nyilvántartásba vett fizetési számlaszám módosításához a számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató, és a pénzügyi intézmény együttes hozzájárulása szükséges.
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Kitöltési dátum és aláírás

Helység:

Dátum:

.

.

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

P.H.

Számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató cégjegyzésre jogosult képviselői

Aláírás nélkül nem érvényes!
Pénzügyi intézmény cégjegyzése jogosult képviselői

P.H.

(3)

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