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Azonosítási adatlap

Ez a dokumentum alkalmas a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. tv. 7. §-ában előírt azonosítási kötelezettség
során ellenőrzött adatok rögzítéséhez.
A szolgáltató köteles az ügyfelet, annak meghatalmazottját,
a rendelkezésre jogosultat, továbbá a képviselőt azonosítani
és személyazonosságának igazoló ellenőr zését elvégezni.

Külföldi lakóhelyű személy köteles meghatározni magyaror-
szági tartózkodási helyet.
A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a szol-
gáltató köteles megkövetelni magyar állampolgár természe-
tes személy esetén a személyazonosság igazolására alkal-

mas hatósági igazolványa (személyazonosító igazolvány 
vagy útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély) és 
lakcímet igazoló hatósági igazolványa; nem magyar állam-
polgár (külföldi) természetes személy esetén útlevele vagy
személyi azonosító igazolványa, feltéve hogy az magyaror-
szági tartózkodásra jogosít vagy tartózkodási jogot igazoló
okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya bemutatását.

Kérjük, hogy az azonosítást elvégző adatrögzítő és az ügy -
fél által aláírt azonosítási adatlapot és a megfelelő okmá-
ny(ok) dátummal ellátott, aláírt fénymásolatát személye-
sen, levélben vagy faxon juttassa el biztosítónk részére. 

Dátum:

Szolgáltató munkatársának aláírása

(A szolgáltató tölti ki!)

Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a Biztosítónak a fenti adatokban vagy
saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak.

Dátum:

Ügyfél aláírása

(Az ügyfél tölti ki!)

Kötvényszám:

Születési dátum:

Anyja születési neve:

Lakóhely címe:

Külföldi lakóhelyű személy mo-i tartózkodási helye:

Név: Születési név:

Születési hely: 

Lakcímkártya száma: 

Állampolgárság:

Azonosító okmánya típusa, száma:

Természetes személy adatai

Magyarországi fióktelep címe: 

Kézbesítési megbízott azonosításra alkalmas adatai:

Rövidített név: Adószám:

Cégjegyzékszám vagy határozati vagy nyilvántartási szám:

Képviseletre jogosult személyek neve, beosztása: 

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, egyéni vállalkozó adatai

***

Név: Fő tevékenység:

Székhely címe: 
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