DIVERGENCIA Bt. (KRYTOX-PRINT ’95 Kft. CSEKK viszonteladója)
Iroda: 1032 Budapest, Bécsi út 183. fszt. 1.
Tárgy: készpénzátutalási megbízás megrendelése
Fax: (06-1) 430-0218, tel: (06-1) 240-6217
email: csekk@divergencia.hu
Tisztelt Társaság!
Társaságunk, a(z) ………………………………………………………………………….….(adószám: ……….…………-…-......)
ezúton rendeli meg készpénzátutalási megbízás gyártását a következő paraméterekkel.

kiállításához

számla

szállításhoz

Adatok a

Adatok a

Megrendelő neve:

Adatok a

SZÁMLÁZÁSI CÍM:
FIZETÉS MÓDJA:

készpénz (KRYTOX irodában):

(8 napos banki átutalás csak külön

előre átutalás:

megállapodás esetén lehetséges)

érte megyünk:

budapesti kiszállítás:

postai szállítás:

egyéb a megjegyzésben:

SZÁLLÍTÁSI CÍM:
(név is szükséges, ha eltér a
megrendelőtől)

SZÁLLÍTÁS MÓDJA:

e-mail cím:

ÜGYINTÉZŐ:

Telefax:

kapcsolattartáshoz TELEFON:

A CSEKKEN FELTÜNTETNI KÍVÁNT ADATOK
SZÁMLASZÁM:

-

-

SZÁMLATULAJDONOS:

Összeg:
Közlemény:
Neve:
A csekken befizető:

Címe:

Befizetőazonosító:
Output kód (OC):
Befizetés jogcíme:

Tranzakciós kód (TC):
Megállapított nettó ár (Ft/db):

Példányszám:

db.

Számlalevél (A/4, alul csekk)

Ives (A4/3db)

,
Vágott (210×106 mm)

Megjegyzés:

Mellékletek:

Melléklem a bank által kiadott az igazolást (bankszámlaszerződést) esetleg bankszámlakivonatot,
(illetve az „M”-es vagy „FM”-es jognyilatkozatot).

Kelt:
cégszerű aláírás

JOGNYILATKOZAT
Alulírott,
Cég/Szervezet neve:…………………………………………………………...…….
Székhelye:…………………………………………...……………………...……….
Adóigazgatási száma:……………………………………………...………………...
Cégjegyzék száma/Nyilvántartási száma:….,…………………………………..……

a Magyar Posta Zrt. felé ezúton nyilatkozom az alábbiakról:
1. A pénzutalásokat kísérő adatokról szóló mindenkor hatályos hazai és európai jogszabályok (jelen
Jognyilatkozat kiadása időpontjában: a 2017. évi LIII. törvény és a 2015/847 (2015. május 20.) EU
rendelet) értelmében az általam megszemélyesíttetett készpénzátutalási megbízások a következő
jellemzővel bírnak (csak egy szövegdoboz jelölhető1):
„M” megkülönböztető jelzéssel ellátott bizonylatok, amelyeken keresztül adó, járulék, illeték, bírság
befizetése történik a számlatulajdonos részére; vagy
„FM” jelzéssel ellátott bizonylatok, amelyeken keresztül áru vagy szolgáltatások ellenértékének
minősülő követelés befizetése történik a számlatulajdonos részére; vagy
jelzés nélküli bizonylatok, amelyeken keresztül minden más, a fentiekben fel nem sorolt követelés
befizetése történik a számlatulajdonos részére.
2. Jelen nyilatkozatom valamennyi általam alkalmazott számlaszámra vonatkozik.
(Kérjük aláhúzással jelölni!)

igen

nem

3. Amennyiben a nyilatkozat nem valamennyi általam alkalmazott számlaszámra vonatkozik, úgy az
érintett számlaszámok az alábbiak (abban az esetben kell kitölteni, ha a 2. pontban a „nem” válasz került
megjelölésre):
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

A fentiekben felsorolt megkülönböztető jelzések használatáért teljes felelősséget vállalok és tudomásul
veszem, hogy a Magyar Posta Zrt. a számlatulajdonos és a bizonylatot felhasználó befizető között
fennálló jogviszony, valamint a bizonylaton szereplő követelés jogalapjának minősítése tekintetében a
jelen bizonylatban foglaltakon túl nem rendelkezik információval.
Kelt: …………….20……év……….……hó……nap.

…………………………………..
cégszerű aláírás
Kapja: KRYTOX '95 Digitális Nyomda (KRYTOX-PRINT ’95 Kft.)
1

Az M jelzésű, FM jelzésű és jelzés nélküli bizonylatokkal végzett befizetésekkel érintett számlaszámok
vonatkozásában külön-külön nyilatkozat kiállítása szükséges. Amennyiben minden érintett számlaszámra azonos
jelzésű bizonylatokkal történik befizetés, úgy az a 2. pontban az „igen” válasz aláhízásával jelölhető, ebben az
esetben további jognyilatkozatot kitölteni nem kell.

