
BANKI ÁTUTALÁSI UTASÍTÁS

Adataim

Pontos név a bankszámlán

A banki átutalásnál 
előnyben részesített 
pénznem:

Kanadai dollár (díja 15 dollár)

Nem kanadai dollár (díja 15 dollár)*

Ügyfélszám:

Nem kötelező: Kérjük, akkor töltse ki az alábbiakat, ha az Ön bankja közvetítő bank igénybe vételét köti ki.

A felelősség kizárása:

A bankom

Tudomásul veszem, hogy a jelen kérdőívben szereplő személyi adatokat csak a bankszámlámra történő pénzátutalás céljára lehet használni. Tudomásul 
veszem, hogy a bankom valutaátváltási díjat és a banki átutalások fogadásáért is díjat számolhat fel. Tudomásul veszem, hogy jelentős 
pénzveszteséggel járhat, ha egy nem kanadai pénznemben teljesített átutalást a bankom visszautasít. 
  
Meghatalmazom a Kirendelt gyámot és vagyonkezelőt, hogy amíg további írásbeli utasítást nem kap, az engem megillető kifizetéseket a fentiekben leírt 
bankszámlán helyezze letétbe. Elfogadom, hogy a Kirendelt gyámot és vagyonkezelőt semmiféle további felelősség nem terheli az olyan kifizetésekkel 
kapcsolatosan, amelyeket ezzel a meghatalmazással összhangban teljesített, és bármikor megszüntetheti a kifizetések közvetlen letétbe helyezés útján 
történő teljesítését. 

Neve nyomtatott betűvel Aláírás DateDátum

Ez a meghatalmazás lehetővé teszi, hogy pénzt utaljunk a bankszámlájára. Kérjük, bankja 
segítségével töltse ki ezt a nyomtatványt, és az aláírt eredeti nyomtatványt küldje vissza irodánkba.   

Név: Tartomány:

Cím:

Város:

Ország:

Postai irányítószám:

Telefon:

A bank neve: a bank SWIFT (BIC) kódját:

A bank címét:

Város: Tartomány:

Telefon:

A bank azonosítója

Számlaszámom (vagy IBAN, ill. CLABE szám):

A kifizetésre vonatkozó  
részletek (ha szükséges):
A kifizetésre vonatkozó utasítások:  
(- ha vannak ilyenek - az átutalást fogadó bank számára) 

 

A közvetítő bank neve: SWIFT (BIC) kód:

A címzett számlaszáma a közvetítő banknál:

WIRE TRANSFER REQUEST FORM (Part 1)

June 2018

(bankkód/transit-/routing szám):

*A választott nem kanadai pénznem:

Fax:Rendeltetési ország:

Postai irányítószám:



Utasítások a külföldi bank számára 
A Kirendelt gyám és vagyonkezelő banki átutalási megbízásához tartozó nyomtatvány kitöltése az Önök ügyfele részére 

A tétel neve A lépés leírása

Név Adja meg teljes nevét, ahogyan a bankszámláján szerepel.

Cím Adja meg a kedvezményezett pontos címét.

A bankom Adja meg a bank neve.

a bank SWIFT (BIC) kódját A SWIFT kód 8 vagy 11 karakter, és a következőkből áll: 
  
4 karakter  - a bank kódja (csak betű)  
2 karakter  - az ország kódja (csak betű)  
2 karakter  - a helység kódja (betűk és számjegyek) (ha a második karakter 1-es, az a SWIFT hálózat 
passzív résztvevőjére utal)  
3 karakter  - a bankfiók kódja; választható ('XXX' a központi kirendeltségre) (letters and 
digits)

a bank címét 
 

Adja meg a kedvezményezett bankjának teljes címét.

Rendeltetési ország Adja meg, melyik országba kell a pénzt átutalni.

A bank azonosítója
Az USÁ-ban ez a 9 számjegyű routing vagy ABA szám; 
Kanadában ez 8 számjegyű transit szám, pl. a Bank of Montreal transit száma XXXX-001; az 
Egyesült Királyságban és Írországban a 6 számjegyű sort code; Németországban a 8 számjegyű 
BLZ szám; Ausztráliában a 8 számjegyű BSB.

Számlaszámom (vagy IBAN, ill. 
CLABE szám)

Adja meg a kedvezményezett bankszámlaszámát. Az EU-ba történő átutalásokhoz adja meg az 
IBAN számot. A Mexikóba történő átutalásokhoz CLABE számra van szükség.

A kifizetésre vonatkozó részletek 
(ha szükséges)

Adja meg, milyen tájékoztatást vagy hivatkozást kapjon a kedvezményezett (címzett) a 
saját bankjától a banki átutalásról szóló értesítésben. Ennek tartalmaznia kell a kifizetés 
indokát, pl. „Bevétel [vezetéknév és az első utónév kezdőbetűje] hagyatékának eladásából”.

A kifizetésre vonatkozó utasítások Ha közvetítő bankra van szükség a banki átutaláshoz, adja meg pontosan és részletesen az 
utasításokat.

A közvetítő bank neve
Ha közvetítő bankra van szükség az átutaláshoz, adja meg ennek a banknak a nevét. Figyelem: A 
közvetítő bank ügynökbank, amely segíti a pénz átutalását a kedvezményezett bankszámlájára. 
Csak akkor kell megadni, ha a kedvezményezett külön jelzi, hogy a bankja közvetítő bank 
igénybe vételét köti ki. Egyébként üresen kell hagyni.

A címzett számlaszáma a közvetítő 
banknál

Ha közvetítő bankra van szükség az átutaláshoz, adja meg annak a számlának a számát, 
amelyet a kedvezményezett bankja tart a közvetítő banknál. 

June 2018
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Pontos név a bankszámlán
A banki átutalásnál előnyben részesített pénznem:
Nem kötelező: Kérjük, akkor töltse ki az alábbiakat, ha az Ön bankja közvetítő bank igénybe vételét köti ki.
A felelősség kizárása:
A bankom
Tudomásul veszem, hogy a jelen kérdőívben szereplő személyi adatokat csak a bankszámlámra történő pénzátutalás céljára lehet használni. Tudomásul veszem, hogy a bankom valutaátváltási díjat és a banki átutalások fogadásáért is díjat számolhat fel. Tudomásul veszem, hogy jelentős pénzveszteséggel járhat, ha egy nem kanadai pénznemben teljesített átutalást a bankom visszautasít.
 
Meghatalmazom a Kirendelt gyámot és vagyonkezelőt, hogy amíg további írásbeli utasítást nem kap, az engem megillető kifizetéseket a fentiekben leírt bankszámlán helyezze letétbe. Elfogadom, hogy a Kirendelt gyámot és vagyonkezelőt semmiféle további felelősség nem terheli az olyan kifizetésekkel kapcsolatosan, amelyeket ezzel a meghatalmazással összhangban teljesített, és bármikor megszüntetheti a kifizetések közvetlen letétbe helyezés útján történő teljesítését. 
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Ez a meghatalmazás lehetővé teszi, hogy pénzt utaljunk a bankszámlájára. Kérjük, bankja segítségével töltse ki ezt a nyomtatványt, és az aláírt eredeti nyomtatványt küldje vissza irodánkba.                                                        
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részletek (ha szükséges):
A kifizetésre vonatkozó utasítások: 
(- ha vannak ilyenek - az átutalást fogadó bank számára)
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Utasítások a külföldi bank számára 
A Kirendelt gyám és vagyonkezelő banki átutalási megbízásához tartozó nyomtatvány kitöltése az Önök ügyfele részére 
A tétel neve
A lépés leírása
Név
Adja meg teljes nevét, ahogyan a bankszámláján szerepel.
Cím
Adja meg a kedvezményezett pontos címét.
A bankom
Adja meg a bank neve.
a bank SWIFT (BIC) kódját
A SWIFT kód 8 vagy 11 karakter, és a következőkből áll:
 
4 karakter  - a bank kódja (csak betű) 
2 karakter  - az ország kódja (csak betű) 
2 karakter  - a helység kódja (betűk és számjegyek) (ha a második karakter 1-es, az a SWIFT hálózat passzív résztvevőjére utal) 
3 karakter  - a bankfiók kódja; választható ('XXX' a központi kirendeltségre) (letters and digits)
a bank címét
 
Adja meg a kedvezményezett bankjának teljes címét.
Rendeltetési ország
Adja meg, melyik országba kell a pénzt átutalni.
A bank azonosítója
Az USÁ-ban ez a 9 számjegyű routing vagy ABA szám;
Kanadában ez 8 számjegyű transit szám, pl. a Bank of Montreal transit száma XXXX-001; az Egyesült Királyságban és Írországban a 6 számjegyű sort code; Németországban a 8 számjegyű BLZ szám; Ausztráliában a 8 számjegyű BSB.
Számlaszámom (vagy IBAN, ill. CLABE szám)
Adja meg a kedvezményezett bankszámlaszámát. Az EU-ba történő átutalásokhoz adja meg az IBAN számot. A Mexikóba történő átutalásokhoz CLABE számra van szükség.
A kifizetésre vonatkozó részletek (ha szükséges)
Adja meg, milyen tájékoztatást vagy hivatkozást kapjon a kedvezményezett (címzett) a saját bankjától a banki átutalásról szóló értesítésben. Ennek tartalmaznia kell a kifizetés indokát, pl. „Bevétel [vezetéknév és az első utónév kezdőbetűje] hagyatékának eladásából”.
A kifizetésre vonatkozó utasítások
Ha közvetítő bankra van szükség a banki átutaláshoz, adja meg pontosan és részletesen az utasításokat.
A közvetítő bank neve
Ha közvetítő bankra van szükség az átutaláshoz, adja meg ennek a banknak a nevét. Figyelem: A közvetítő bank ügynökbank, amely segíti a pénz átutalását a kedvezményezett bankszámlájára. Csak akkor kell megadni, ha a kedvezményezett külön jelzi, hogy a bankja közvetítő bank igénybe vételét köti ki. Egyébként üresen kell hagyni.
A címzett számlaszáma a közvetítő banknál
Ha közvetítő bankra van szükség az átutaláshoz, adja meg annak a számlának a számát, amelyet a kedvezményezett bankja tart a közvetítő banknál. 
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	Kattintson ide, ha azt akarja, hogy Brit Columbia Kirendelt gyámja és vagyonkezelője kanadai dollárban teljesítse az átutalásokat az Ön bankszámlájára. Ez azt jelenti, hogy az átváltást az Ön bankja intézi.: 0
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	Ha közvetítő bankra van szükség az átutaláshoz, adja meg ennek a banknak a nevét. Figyelem: A közvetítő bank ügynökbank, amely segíti a pénz átutalását a kedvezményezett bankszámlájára. Csak akkor kell megadni, ha a kedvezményezett külön jelzi, hogy a bankja közvetítő bank igénybe vételét köti ki. Egyébként üresen kell hagyni.: 
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