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Felhatalmazó levél beszedési megbízásra 

 
Jelen felhatalmazó levéllel megbízom/megbízzuk az O.F.SZ. Zrt.-t, hogy az alább megjelölt fizetési számlánk terhére a Fizetési Pont Terminál Üzemeltető 
Kft., mint Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízásokat teljesítésék a következőkben foglalt feltételekkel: 
 

Az Üzembentartó (Fizető fél) neve:  

Az Üzembentartó O.F.SZ. Zrt.-nél vezetett 
fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma: 22222222-…………………………………………………….. 

A Kedvezményezett Szolgáltató neve: Fizetési Pont Terminál Üzemeltető Kft. 

A Kedvezményezett fizetési számlájának 
pénzforgalmi jelzőszáma: 

22222222-31100106 

 

A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni. Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama: legfeljebb 35 nap. Fedezethiány esetén részfizetés 
teljesíthető, a részfizetés minimális összege: 100 (egyszáz) Ft.  
 
Felhatalmazzuk továbbá az O.F.SZ. Zrt-t, hogy a Fizetési Pont Kft., mint kedvezményezett, a szerződésünk alapján neki járó díjait - választása szerint - fizetési 

kártyás fizetési móddal is beszedhesse. Megbízom az O.F.SZ. Zrt.-t, hogy a Szolgáltató rendelkezése alapján, az O.F.SZ. Zrt.-nél vezetett fizetési, pénzforgalmi 
számlámon a Fizetési Pont Kft. részére járó összegeket, a fizetési tranzakciót követően zárolja arra az időre, amíg a Szolgáltató az őt megillető díjat  be nem 
szedi. Kérjük Önöket, hogy jelen felhatalmazó nyilatkozatunk alapján, a Fizető fél által, a Fizetési Pont Kft. kezdeményezésre teljesítsék kártyás fizetési 
móddal a Fizetési Pont Kft. részére járó díjak kiegyenlítését, az O.F.SZ. Zrt. által kibocsátott fizetési kártyánk terhére.  

 
A Fizetési Pont Kft.-vel kötött szerződést és annak általános szerződési feltételeit, a kapcsolódó hirdetményeket, így különösen az általam fizetendő díjakat 
és költségeket ismerem, így ennek megfelelően adom ki jelen nyilatkozatomat.  
 
Jelen felhatalmazás csak a Fizető fél és a Kedvezményezett együttes nyilatkozatával vonható vissza. 

 
 
 
Kelt: ___________________________________, 20____ év, ____________________ hónap  _____ nap.  

 
 
 
 

                ___________________________________ 
 A Fizető fél számlatulajdonos cégszerű aláírása és bélyegzője 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Záradék, O.F.SZ. Zrt. beérkezést követően a központban tölti ki! 

 
Az O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt., mint a számlatulajdonos Fizető fél számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója tudomásul veszi, hogy a Fizetési 
Pont Terminál Üzemeltető Kft., mint Kedvezményezett a számlatulajdonossal szemben fennálló bármely követelését a számlatulajdonos számlája terhére, 
a fenti feltételek betartása mellett, jelen felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás(ok) vagy kártyás fizetés útján jogosult érvényesíteni. Az O.F.SZ. 

Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. a jelen felhatalmazó levél alapján benyújtott beszedési vagy kártyás fizetési megbízásokat  mindaddig teljesíti, ameddig a 
számlatulajdonos és a Fizetési Pont Terminál Üzemeltető Kft. e felhatalmazó levél visszavonásáról írásos nyilatkozattal, együttesen nem rendelkeznek.  
 
 
Kelt: ___________________________________, 20____ év, ____________________ hónap  _____ nap. 

   
 
              ___________________________________ 
                            O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. 


