Cégnév/Company name:
Székhely/Official seat:
Cégjegyzékszám és nyilvántartó
bíróság/Registration
no.
and
registering court:
PAPÍR/FAX ALAPÚ MEGBÍZÁSOK MEGERŐSÍTÉSE
5 000 000 Forint vagy annak megfelelő egyéb deviza összeget meghaladó papír vagy fax alapú fizetési
megbízás esetén, ha a Bank megítélése szerint fizetéssel kapcsolatos csalás vagy visszaélés lehetősége
áll vagy állhat fent, akkor a Bank jogosult felfüggeszteni a fizetési megbízás teljesítését addig, amíg az
alább megjelölt személyek egyikét az alább megjelölt telefonszámon felhívva a magát névvel és
beosztással azonosító személy telefonon megerősíti a fizetési megbízás megfelelőségét. A Bank a
telefonhívást rögzíti. A fizetési megbízások megerősítésére az alábbi személyek az alábbi
telefonszámokon jogosultak:
CONFIRMATION OF MANUAL/FAX PAYMENT ORDERS
In case of a manual or fax payment order in excess of HUF 5 000 000 or its equivalent in other currency,
if, in the opinion of the Bank there is or might be a potential payment-related fraud or misuse, the Bank
shall be entitled to suspend the fulfillment of the payment order, until one of the persons specified below,
called by the Bank through the telephone number specified below identifying himself/herself with name
and title verifies the conformance of the payment order by phone. The Bank records the phone call. The
person(s) entitled to verify the payment orders, and their phone numbers are:
Név/Name

Telefonszám/Phone
number

Beosztás/Title

Kelt/Place: ……………….; Dátum/Date:

__________________________________
Cégszerű aláírás/Authorized signature

ING Wholesale Banking, H-1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, Telefon: +36 1 235 8700, Fax: +36 1 268 0159,
E-mail: communications.hu@ingbank.com, Web: www.ingwholesalebanking.com, ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe,
(Bejegyezve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-17-000547), amely az alapítója, az ING Bank N.V. (székhelye: Bijlmerplein
888, 1102 MG. Amszterdam, bejegyezve: Amszterdami Kereskedelmi és Iparkamara Kereskedelmi Nyilvántartása, no. 33031431)
képviseletében jár el / ING Bank N.V. Hungary Branch, (Registered by: Metropolitan Court as Court of Registry, Trade register no. 0117-000547) representing its founder ING Bank N.V. (registered office at Bijlmerplein 888, 1102 MG in Amsterdam, registered by: Trade
Register of the Chamber of Commerce and Industry for Amsterdam, register no. 33031431)

