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1LEGAL NAME OF CUSTOMER/A TÁRSASÁG CÉGNEVE 

 

The “Customer”/Az Ügyfél 

 New/Új                      Addition/Korábbi nyomtatvány kiegészítése               Supercede/Korábbi nyomtatvány érvénytelenítése 

2 
INFORMATION ON THE TERMS OF THE ACCEPTANCE OF ELECTRONICALLY SIGNED 
DOCUMENTS/TÁJÉKOZTATÓ AZ ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT DOKUMENTUMOK BEFOGADÁSÁNAK 
FELTÉTELEIRŐL 

 
Citibank Europe plc Hungarian Branch Office acting on behalf of Citibank Europe plc (hereinafter: Bank) if the following conditions are met, accepts electronically signed 
documents from its Customers using its financial and investment services (hereinafter: Customers) which must be issued in writing on the basis of law or a contract 
between the Bank and the Customer (hereinafter: Document(s)):  
A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, amely a Citibank Europe plc nevében jár el (továbbiakban: Bank), pénzügyi- és befektetési szolgáltatásait igénybe vevő 
ügyfeleitől (továbbiakban: Ügyfelek) az alábbi feltételeknek való megfelelés esetén fogad be olyan elektronikusan aláírt dokumentumokat, amelyeket jogszabály vagy a 
Bank és az Ügyfél között fennálló szerződés alapján írásban kell kiállítani (továbbiakban: Dokumentum(ok)): 

  

1. The Documents shall be signed electronically by the Customer’s authorized or otherwise authorized (bank-like) representatives in accordance with the relevant 
legislation, company register and authorization Documents, who have been duly notified to the Bank by the Customer for signing paper Documents and 
identified by the Bank (hereinafter: Signatories), and whose right of representation at the time of receipt of the Documents by the Bank (i) existed according to 
the relevant public register or, in the case of a delegated right of representation, (ii) the Bank was not notified of the revocation of the right of representation. 
According to this Prospectus, a signature hereinafter means an electronic signature.  
A Dokumentumokat az Ügyfél olyan cégszerű vagy egyébként felhatalmazott (bankszerű) képviselői írják alá elektronikusan a vonatkozó jogszabályok, 
cégjegyzék illetve felhatalmazó okirat szerint, akiket az Ügyfél a Bankhoz papíralapú dokumentumok aláírására is szabályszerűen bejelentett, és akiket a Bank 
azonosított (továbbiakban: Aláírók), és akiknek ezen képviseleti joga a Dokumentumok Bankhoz történő beérkezésének időpontjában (i) a vonatkozó közhiteles 
nyilvántartás szerint fennállt, vagy – felhatalmazáson alapuló képviseleti jog esetén – (ii) a Bank nem értesült a képviseleti jog visszavonásáról. Az aláírás a jelen 
Tájékoztató szerint a továbbiakban elektronikus aláírást jelent. 

2. The Signatories shall sign the Documents in accordance with their right of representation; indicating the Customer as the declarant and themselves as the 
Customer’s representative in the Documents.  
Az Aláírók a Dokumentumokat képviseleti jogosultságuknak megfelelően írják alá; az Ügyfelet, mint nyilatkozattevőt, saját magukat pedig mint az Ügyfél 
képviselőjét tüntetve fel a Dokumentumokban. 

3. To sign the Documents, the Signatories shall use a valid qualified or advanced electronic signature issued to their own name. The certificate of the signature is 
acceptable if it has been issued by a trust service provider whose at least one electronic signature authentication certificate is included in the so-called EU 
Trusted List - the full list is available at this link (https://webgate.ec.europa.eu/). Upon express prior agreement, the Bank may also accept other electronic 
signature solutions used by the Customer that fully comply with the provisions of Section 6: 7 (3) of the Civil Code and are suitable for the identification of the 
Signatories.  
A Dokumentumok aláírásához az Aláírók a saját nevükre szóló, olyan érvényes minősített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírást használnak, amelynek 
tanúsítványát olyan bizalmi szolgáltató bocsátotta ki, amelynek legalább egy elektronikus aláírás hitelesítésére szolgáló tanúsítványa a Dokumentumok 
beérkezésekor szerepel az Európai Unió valamelyik tagállamának ún. bizalmi listáján (EU Trusted List) - a teljes lista ezen a linken 
(https://webgate.ec.europa.eu/) érhető el. A Bank – kifejezett előzetes megállapodás alapján - elfogadhat az Ügyfél által használt olyan egyéb elektronikus 
aláírási megoldást is, amely maradéktalanul megfelel a Polgári Törvénykönyv 6:7 § (3) bekezdésében foglaltaknak és alkalmas az Aláírók azonosítására.  

4. The Customer shall notify the Bank in writing of the serial number required for the identification of the electronic signature certificate to be used by the 
Signatories on this “Electronic Signature Notification Form” (hereinafter: Form). The Form may also be signed and delivered electronically in accordance with the 
terms of this Prospectus, if the right of the Customer’s company signer(s) to sign electronically has already been notified to the Bank.  
Az Ügyfél írásban bejelenti a Banknak a jelen „Elektronikus aláírás bejelentő nyomtatványon” (továbbiakban: Nyomtatvány) az Aláírók által használandó 
elektronikus aláíró tanúsítvány azonosításához szükséges szériaszámot. A Nyomtatvány elektronikusan is aláírható és kézbesíthető a jelen Tájékoztató 
feltételeinek megfelelően, amennyiben a Cégjegyző(k) elektronikus aláírási joga a Bankhoz már bejelentésre került. 

5. The Documents shall be issued in “portable document format (pdf)”, signed by the Signatories with a valid signature at the time of receipt by the Bank.  
A Dokumentumok „portable document format (pdf)” formátumban kerülnek kiállításra, amelyeket a Bankhoz történő beérkezés tényleges időpontjában érvényes 
aláírással írt(ak) alá az Aláíró(k). 

 

http://www.citibank.hu/
https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/
https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/
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6. The Documents shall be submitted by attaching them to the email sent to the Bank’s electronic mailbox at citiHU.Documentation@citi.com (hereinafter the 
Mailbox).  
A Dokumentumok beadása a Bank citiHU.Documentation@citi.com email című elektronikus postafiókjába (továbbiakban Postafiók) küldött emailhez való 
csatolással történik. 

7. The Mailbox is used to receive electronic Documents related to the financial and investment services provided or to be provided by the Bank to the Customer. 
The Mailbox may not be used for the delivery of Documents related to other legal relations between the Bank and the Customer (eg. supplier, commercial or 
other non-contractual legal relations).  
A Postafiók a Bank által az Ügyfélnek nyújtott vagy nyújtandó pénzügyi és befektetési szolgáltatással kapcsolatos elektronikus dokumentumok érkeztetésére 
szolgál. A Bank és az Ügyfél között fennálló egyéb jogviszonyokkal (pl. beszállítói, kereskedelmi, vagy egyéb nem szerződésen alapuló jogviszonyok) kapcsolatos 
Dokumentumok kézbesítésére a Postafiók nem használható. 

8. The Bank’s records shall govern the time of arrival of the Documents, the same processing time shall apply to the received Documents as if they had been 
received by the Bank by post. Documents received after 4 pm or on a public holiday shall be deemed to have been received at 8 am on the following working 
day.  
A Dokumentumok érkezési idejére a Bank nyilvántartása az irányadó, a beérkező Dokumentumokra ugyanazon feldolgozási határidő vonatkozik, mintha azokat a 
Bank postán kapta volna. A 16 óra után, illetve munkaszüneti napon érkezett Dokumentumok a következő munkanapon 8 órakor tekintendők beérkezettnek. 

9. In the absence of a separate agreement or legal obligation to this effect, the receipt of the Documents in the Mailbox does not entail any obligation for the Bank. 
Erre vonatkozó külön megállapodás vagy jogszabályi kötelezettség hiányában a Dokumentumok beérkezése a Postafiókba a Bank számára semmilyen 
kötelezettséggel nem jár. 

10. If a Document is also signed by the Bank upon receipt, the Bank shall return the Document signed by it to the same email address, which is identified by the 
email containing the Document as the sender’s email address. The Documents returned in this way shall be deemed received by the Customer at the time of 
dispatch by the Bank, if the Bank does not receive an automatic system message confirming the failure of delivery within 24 hours after dispatch by the Bank. 
Amennyiben beérkezés után egy Dokumentumot a Bank is aláír, akkor a Bank az általa aláírt Dokumentumot ugyanarra az email címre küldi vissza, amelyet a 
Dokumentumot tartalmazó email a küldő email címeként azonosít. Az ilyen módon visszaküldött Dokumentumok az Ügyfél által átvettnek minősülnek a Bank 
általi kiküldés időpontjában, amennyiben a Bank nem kap a kézbesítés sikertelenségét rögzítő automatikus rendszerüzenetet a Bank általi kiküldést követő 24 
órán belül.  

11. With regard to the risks related to electronic messaging, the Bank shall not be liable for any damage that may be incurred by the Customer in connection with 
the use of the Documents Management Solution according to this Prospectus, even through no fault of its own, except in the case of intentional damage or 
gross negligence.  
Tekintettel az elektronikus üzenetküldéssel kapcsolatos kockázatokra a Bank – szándékos károkozása, illetve a súlyos gondatlansága esetét kivéve - nem felel az 
Ügyfelet esetlegesen érő bármely olyan kárért, amely az Ügyfelet a jelen Tájékoztató szerinti Dokumentumok kezelési megoldás használatával kapcsolatban – 
akár önhibáján kívül is - éri. 

12. Documents sent differently from the terms and conditions of this Prospectus may be ignored by the Bank without any further notice to the Customer, and unless 
otherwise expressly provided by the Bank, they shall not be considered as Documents validly delivered to the Bank.  
A jelen Tájékoztató feltételeitől eltérően küldött Dokumentumokat a Bank az Ügyfél minden további értesítése nélkül figyelmen kívül hagyhatja, és azok – a Bank 
kifejezett eltérő rendelkezése hiányában - nem minősülnek a Bank számára hatályosan kézbesített Dokumentumoknak. 

13. If the Customer deviates from the contents of this Form - unless otherwise agreed between the Bank and the Customer - and thereby causes any damage, loss 
or other, even illegal, disadvantage to the Bank, the Customer shall indemnify the Bank in full, or to otherwise relieve the Bank of the consequences of the 
damage caused.  
Amennyiben az Ügyfél a jelen Nyomtatványban foglaltaktól – a Bank és az Ügyfél között fennálló eltérő megállapodás hiányában - eltér és ezzel a Banknak 
bármilyen kárt, veszteséget vagy egyéb – akár nem jogellenes - hátrányt okoz, akkor az Ügyfél köteles a Bankot teljes körűen kártalanítani, vagy az okozott 
hátrány következményei alól a Bankot egyéb módon mentesíteni. 

14. This Form is otherwise governed by Hungarian law and the Hungarian courts have exclusive jurisdiction in any legal dispute relating to this Prospectus.  
Jelen Nyomtatványra egyebekben a magyar jogszabályok vonatkoznak és bármely, a Nyomtatvánnyal kapcsolatos jogvitában a magyar bíróságok rendelkeznek 
kizárólagos joghatósággal. 

  

http://www.citibank.hu/
mailto:citiHU.Documentation@citi.com
mailto:citiHU.Documentation@citi.com
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LEGAL NAME OF CUSTOMER/A TÁRSASÁG CÉGNEVE 
 

 

3ELECTRONIC SIGNERS / ELEKTRONIKUS ALÁÍRÓK 

Name/Név:                      

Name of the electronic signature issuing organization/ 
Elektronikus aláírást kibocsátó szervezet neve:   

 

Electronic Signature Serial number/ 
Elektronikus aláírás szériaszáma: 

 

 

Name/Név:                      

Name of the electronic signature issuing organization/ 
Elektronikus aláírást kibocsátó szervezet neve:   

 

Electronic Signature Serial number/ 
Elektronikus aláírás szériaszáma: 

 

 

Name/Név:                      

Name of the electronic signature issuing organization/ 
Elektronikus aláírást kibocsátó szervezet neve:   

 

Electronic Signature Serial number/ 
Elektronikus aláírás szériaszáma: 

 

 

Name/Név:                      

Name of the electronic signature issuing organization/ 
Elektronikus aláírást kibocsátó szervezet neve:   

 

Electronic Signature Serial number/ 
Elektronikus aláírás szériaszáma: 
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LEGAL NAME OF CUSTOMER/A TÁRSASÁG CÉGNEVE 
 

3ELECTRONIC SIGNERS / ELEKTRONIKUS ALÁÍRÓK (CONTINUED/FOLYTATÁS) 

 

Name/Név:                      

Name of the electronic signature issuing organization/ 
Elektronikus aláírást kibocsátó szervezet neve:   

 

Electronic Signature Serial number/ 
Elektronikus aláírás szériaszáma: 

 

 

Name/Név:                      

Name of the electronic signature issuing organization/ 
Elektronikus aláírást kibocsátó szervezet neve:   

 

Electronic Signature Serial number/ 
Elektronikus aláírás szériaszáma: 

 

 

Name/Név:                      

Name of the electronic signature issuing organization/ 
Elektronikus aláírást kibocsátó szervezet neve:   

 

Electronic Signature Serial number/ 
Elektronikus aláírás szériaszáma: 

 

 

Name/Név:                      

Name of the electronic signature issuing organization/ 
Elektronikus aláírást kibocsátó szervezet neve:   

 

Electronic Signature Serial number/ 
Elektronikus aláírás szériaszáma: 
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LEGAL NAME OF CUSTOMER/A TÁRSASÁG CÉGNEVE 
 

 

 

  

4AUTHORIZED BY: /JÓVÁHAGYÓ  

 
Signature of the legal representative(s) and company stamp or name in capital letters./  
A mindenkori cégjegyző személy(ek) cégszerű aláírása és a társaság pecsétje vagy nyomtatott neve. 

The form can also be signed electronically, if the right of the Corporate Signer(s) to sign electronically has already been registered at the Bank./ 
A nyomtatvány elektronikus aláírással is aláírható, amennyiben a Cégjegyző(k) elektronikus aláírási joga a Bankhoz már bejelentésre került. 

Signature/Aláírás    

Name/Név   

Date/Dátum    

 
 

Signature/Aláírás    

Name/Név   

Date/Dátum    
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