Ügyfélszolgálati irodánk címe: Kazincbarcika, Építők útja 54.
(48) 512-448
Telefon és fax száma:
3700 Kazincbarcika, Pf.: 137.
Postai címe:
Nyitvatartása:
Hétfő-Kedd-Csütörtök: 9-16 óráig,
Szerda: 9-20 óráig
Péntek: 9-15 óráig
parisat@parisat.hu
E-mail címe:

Tisztelt Partnerünk!
- Kiszámolta már, mennyi ideje megy el a csekkel történő sorban állással?
- Nehéz fejben tartani a különböző csekkek beﬁzetési határidejét?
Szolgáltatásai egyszerű havi díjﬁzetésére kínál kényelmes megoldást a CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS.
MIÉRT ÉRDEMES CSOPORTOS BESZEDÉSSEL FIZETNI A HAVI SZOLGÁLTATÁS DÍJÁT?
MERT... kényelmes.
Nem kell a határidőkkel bajlódnia, a pénzfeladás miatt sorban állnia. Egy megbízással a havi díjak kiegyenlítése
megoldottá válik.
MERT... Gazdaságos.
A számlán lévő pénz a díjﬁzetésig zavartalanul kamatozhat.
Amennyiben a Csoportos beszedési megbízást választja ﬁzetési módként, kedvezményben részesülhet.
MERT... biztonságos.
A számlák kiegyenlítése során mellőzhető a készpénz használata, ami a kényelem mellett biztonságot is jelent.
Nem kell félnie a túlszámlázástól, hiszen a limitﬁgyelési szolgáltatás révén megadhatja a teljesítés felső értékhatárát.

VÁLTSON EGYSZERŰEN!
A Csoportos beszedési megbízást egyszerűen megadhatja a hátoldalon lévő felhatalmazás kitöltésével! Kérjük, a
kitöltött és a bankszámla-tulajdonos által aláírt felhatalmazást szíveskedjen visszaküldeni Társaságunk részére
(levélcímünk: 3700 Kazincbarcika, Pf.: 137)!
FONTOS INFORMÁCIÓK A FELHATALMAZÁS KITÖLTÉSÉHEZ
A megbízás kitöltésekor megadható a teljesítés felső értékhatára, illetve a megbízás érvényesség vége - azonban ezek
kitöltése nem kötelező. Felhívjuk ﬁgyelmét, hogy a 6. pontban lévő nyilatkozat kitöltése kötelező! Amennyiben megadja a
teljesítés felső értékhatárát, kalkulálja bele az esetlegesen felmerülő egyéb költségeket is, mivel azok beszedése a
havidíjjal egyidejűleg, egy összegben történik.
A havidíj beszedésére legkorábban a számlavezető bank Társaságunk felé történt visszaigazolásának beérkezése után
van lehetőségünk. Az időközben esedékessé vált havidíjak kiegyenlítéséről Önnek kell gondoskodnia.
Amennyiben további információra van szüksége, hívja ügyfélszolgálatunkat a (48) 512-448-as telefonszámon, ügyintézőink kézséggel állnak rendelkezésére!

Üdvözlettel,
PARISAT KFT.

FELHATALMAZÁS CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉRE
Kérjük a felhatalmazást nyomtatott nagybetűvel kitölteni!
1. Bankszámla-tulajdonos adatai
Bankszámla-tulajdonos neve:
Bankszámla száma:
Folyószámla-vezető bank neve:

2. Jogosult adatai
Jogosult neve:

PARISAT KFT.

Jogosult azonosítója:

A11384104

3. Ügyfél adatai
Ügyfél neve:
Ügyfél címe:

Az ügyfél azonosítója a jogosultnál:

(az elejét töltse fel 0-val, pl.: 111 esetén 00000111 legyen beírva)

4. Teljesítés adatai
Érvényesség kezdete:

.

.

Érvényesség vége:

.

.
.

Teljesítés felső értékhatára:

.

Ft,

azaz

forint

5. A megbízás jellege
Új megbízás

Megszüntetés

Módosítás

6. Nyilatkozat
Jelen nyomtatvány kitöltésével és aláírásával felhatalmazom a fent megnevezett folyószámla-vezető bankot arra, hogy
a fentebb megjelölt jogosultat az általam benyújtott felhatalmazásról értesítse, és bankszámlámat a jogosult által
benyújtott beszedési megbízás alapján - megbízásom keretei között - megterhelje. Felhatalmazásomat a kitöltési
útmutató ismeretében adtam meg. Tudomásul veszem, hogy a felhatalmazási megbízás elfogadásáról, a beszedés
megkezdésének tényleges időpontjáról illetve elutasításáról és annak okáról a beszedésre jogosulttól csak az ügyfél
kaphat értesítést.
Hozzájárulok
Nem járulok hozzá
hogy a számlavezetőm a teljesítés felső értékhatáráról értesítse a kedvezményezettet.
Kelt:

,

bankszámla-tulajdonos aláírása

év

hó

nap

átvevő aláírása

