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MEGHATALMAZÁS
(SZÉCHENYI MIKROHITEL GO! IGÉNYLÉS BENYÚJTÁSÁRA)
Alulírott
Gazdasági társaság / egyéni cég / szövetkezet / erdőbirtokossági társulat / közjegyzői iroda/ végrehajtói iroda / ügyvédi iroda /
szabadalmi ügyvivői iroda esetén:
Vállalkozás neve:
Rövidített elnevezés:
Székhely:
Cégjegyzékszám / Lajstromszám/
Egyéb nyilvántartási szám:
Adószám:
Képviseletre jogosult
Neve:
Születési neve:
Szül. hely és idő:
Anyja neve:
Beosztása:
Egyéni vállalkozó / közjegyző / egyéni ügyvéd / magán állatorvos / szabadalmi ügyvivő / mezőgazdasági őstermelő / őstermelők
családi gazdasága esetén:
Név:
Székhely:
Nyilvántartási szám / Lajstromszám/
Egyéb nyilvántartási szám:
Adószám:
Születési név:
Szül. hely és idő:
Anyja neve:
Állampolgárság:
Személyazonosító okmánynak típusa és
száma:
mint meghatalmazó (a továbbiakban: Meghatalmazó) ezennel meghatalmazom
Név:
Születési név:
Szül. hely és idő:
Anyja neve:
Állandó lakcím:
Személyazonosító okmánynak típusa és
száma:
Állampolgárság:
természetes személyt (a továbbiakban: Meghatalmazott),
hogy a Meghatalmazó nevében és képviseletében, helyettem és nevemben a KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezés: KAVOSZ Zrt.; székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3.”A” torony. ép. 1.
em.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044741; adószám: 12814192-2-42) által működtetett Széchenyi Kártya Program részét képező
Széchenyi Kártya Újraindítási Program keretében Széchenyi Újraindítási Mikrohitel Konstrukció (a továbbiakban: Konstrukció)
igénylése során a KAVOSZ Zrt., illetve megbízottjai által üzemeltetett bármely a Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatának
Széchenyi Újraindítási Mikrohitel Konstrukció Szabályzatában (a továbbiakban: Mikrohitel Szabályzat) meghatározott regisztráló
irodában (a továbbiakban: Regisztráló Iroda) személyesen, teljes körűen eljárjon.
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Ennek keretében a jelen meghatalmazás kiterjed a hiteligényléséhez szükséges hitelkérelem és valamennyi nyilatkozat
Meghatalmazott általi teljeskörű és korlátozásmentes aláírására és azokban foglalt nyilatkozatok megtételére, valamint
adatok/információk megadására, így különösen, de nem kizárólagosan az Igénylési lap, a Konstrukcióban történő részvételre
vonatkozó nyilatkozat, az Átláthatósági nyilatkozat, MÁK nyilatkozat esetlegesen a Regisztráló irodában lekért beszámoló, a főkönyvi
kivonat, regisztrációs lap, esetleges hiánypótló lap, az igénylési dokumentum átadás-átvételére vonatkozó elismervény, a
regisztrációs díj készpénzben történő megfizetése esetén a befizetési bizonylat, adateltérés esetén annak okát alátámasztó
nyilatkozat aláírására és az azokban foglalt nyilatkozatok megtételére, adatok/információk megadására.
A Meghatalmazó nyilatkozik, hogy
•
a Konstrukciót, az arra vonatkozó feltételeket, a kavosz.hu oldalon is közzétett Mikrohitel Szabályzatot, az Igénylési lap és
nyilatkozatok teljes tartalmát előzetesen megismerte,
•
a Mikrohitel Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el, valamint az abban, és az igényléshez
szükséges részvételi nyilatkozat foglalt feltételeknek, valamint a költségvetési/állami támogatásokra, ezzel összefüggésben
a csekély összegű, illetve átmeneti támogatásokra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek maradéktalanul megfelel és
•
ezen dokumentumokban meghatározott feltételekkel a Meghatalmazott útján a Konstrukcióra igénylést kíván benyújtani.
Meghatalmazott jogosult továbbá helyettünk és nevünkben arra vonatkozóan is nyilatkozatot tenni, hogy a KAVOSZ Zrt. az Igénylési
lapon megadott (e-mail cím és telefonos) elérhetőségeken a jövőben üzleti és direkt marketing, valamint piackutatás (DM levél,
hírlevél, reklámküldemény, piackutatási kérdőív stb. küldése, illetve ilyen célú telefonos megkeresés) célból megkeresheti-e
vállalkozásunkat.
Meghatalmazó nyilatkozik továbbá, (a megfelelő aláhúzandó)
hogy a Meghatalmazott
a Vállalkozás tulajdonosa (résztulajdonosa) / együttes képviseleti jog esetén az egyik képviselője/
az előbbi személyek, illetve a Vállalkozás képviselőjének (képviselőinek) közeli hozzátartozója /
a Vállalkozás alkalmazottja / a Vállalkozás könyvelője / a Vállalkozás könyvvizsgálója.
Meghatalmazó a jelen meghatalmazást a Konstrukció igénylésének következményeire való információ teljeskörű ismeretében teszi
meg.
Kelt, ………………………….., 20…………………………
…………………………………………………………….
Egyéni vállalkozó aláírása és nyilvántartási száma vagy
Őstermelő/Őstermelők családi gazdaságát képviselő aláírása vagy
Társas vállalkozás/Egyéni cég cégszerű aláírása vagy
Egyéb vállalkozás szabályszerűcégszerű aláírása1
Meghatalmazó
A fenti meghatalmazást elfogadom.
Kelt, ………………………….., 20…………………………
………………………………….
Meghatalmazott
Előttünk, mint tanúk előtt:
1. tanú
neve:………………………..…..

2. tanú
neve:…………………………….

lakcíme:…………………………………

lakcíme:……………………………….…

aláírása:…………………………………

aláírása:…………………………………..

A TAO tv. szerinti társasági adóalanynak minősülő Egyéb vállalkozás pontos, teljes neve kiírva, cégnyilvántartásba bejegyzett Egyéb vállalkozásnál a teljes vagy rövidített
elnevezés és a képviselő/cégjegyzésre jogosult aláírása, közjegyző/egyéni ügyvéd/”magán állatorvos”/szabadalmi ügyvivő esetén az eljáró hiteligénylő aláírása és
minősége (pl.: egyéni ügyvéd) megjelölve.
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