
Vállalati MasterCard Corporate bankkártyaszerződés
és igénylőlap

A szerződést kérjük nyomtatott nagybetûvel kitölteni!
Kérjük, hogy a szerzõdés kitöltése során esetlegesen szükséges javításokat szignálja!

amely létrejött egyrészről a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7.; nyilvántartó bíróság és 
cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság 01-17-000560), amely a Citibank Europe plc (székhelye 1 North Wall Quay, Dublin 1, 
nyilvántartás helye és száma: Companies Registration Office, no. 132781), Írországban bejegyzett társaság nevében és képviseletében jár el 
(továbbiakban: a „Bank”) másrészről:

I. Társaság adatai

Cégnév: ________________________________________________________________________________________________________________

Székhely: ________________________________________________________________________________________________________________

Adószám: ________________________________________Cégjegyzékszám (nyilvántartásba-vételi szám): ______________________________

(továbbiakban: a „Számlatulajdonos”) között vállalati kártyaszolgáltatás tárgyában, határozatlan időre, amely az alábbiakban megha-
tározott fizetési számlá(k)ra (továbbiakban: a „Feltöltőszámla”) vonatkozó Vállalati folyószámla-szerződés elválaszthatatlan része.

II. Számlatulajdonos rendelkezései

A bankkártyán megjelenítendő cégnév (max. 19 karakter):  

A bankkártyá(ka)t és a PIN kódo(ka)t a Számlatulajdonos a következő címre kéri: Kérjük, postafiókot ne adjon meg!

  _______________________________________________________________________________________________________________

A kártyaszámlá(kat) az alábbi devizanemekben kérjük megnyitni:    HUF       EUR       USD       GBP

Bank tölti ki!

Kártyaszámla száma:  HU  1080 00              Devizanem  

Kártyaszámla száma:  HU  1080 00              Devizanem  

Kártyaszámla száma:  HU  1080 00              Devizanem  

Kártyaszámla száma:  HU  1080 00              Devizanem  

1. Feltöltőszámla száma (fizetési számla):  108000  —  —      Devizanem  

A bankkártyához kapcsolt kártyaszámla a Feltöltőszámla devizanemének megfelelő devizanemű kártyaszámla! HUF, EUR, USD vagy 
GBP devizanemű számla adható meg Feltöltőszámlaként. A későbbiekben a bankkártyához kapcsolt elsődleges kártyaszámla a 
Vállalati bankkártya adatmódosító nyomtatványon módosítható. Amennyiben nem kérik a Kártyaszámlák kezdőegyenlegének 
automatikus, Bank általi feltöltését, kérjük a fenti részt üresen hagyni!

Kártyaszámla kezdőegyenlege:     napi          havi  _____________________ Devizanem 

Kérjük a megfelelő gyakoriságot megjelölni és a kívánt összeget megadni. A kártyaszámla kezdőegyenlegét a Feltöltőszámla 
devizanemében kérjük megadni! A Kártyaszámla kezdőegyenlege részt kérjük üresen hagyni, amennyiben a kártyaszámla Bank általi 
automatikus feltöltését nem kívánják igénybe venni.

Igény esetén kérjük adjon meg további Feltöltőszámlákat.

2. Feltöltőszámla száma:  108000  —  —      Devizanem 

Kártyaszámla kezdőegyenlege:     napi          havi  _____________________ Devizanem 

3. Feltöltőszámla száma:  108000  —  —      Devizanem 

Kártyaszámla kezdőegyenlege:     napi          havi  _____________________ Devizanem 

4. Feltöltőszámla száma:  108000  —  —      Devizanem 

Kártyaszámla kezdőegyenlege:     napi          havi  _____________________ Devizanem 
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______________________________________________________________________
Számlatulajdonos cégszerű aláírása, cég pecsétje v. nyomtatott neve

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe – Levélcím: 1367 Budapest, Pf. 123 – www.citibank.hu – SWIFT/BIC: CITIHUHX
Cégjegyzékszám: 01-17-000560 – Fővárosi Törvényszék Cégbírósága



III.Kártyabirtokosok adatai

a következő személy(eke)t (továbbiakban: a „Kártyabirtokos(ok)”) a kártyaszámla egyenlege felett bankkártyával történő rendelkezésre.

1. Kártyabirtokos neve (családi és utóneve): ______________________________________________________________________________________

Születési neve:  ___________________________________________________________________ Állampolgársága: _______________________

Lakcíme: _________________________________________________________________________ Telefonszáma: __________________________

Külföldi Kártyabirtokos esetén a magyarországi tartózkodási hely: ________________________________________________________________

Kártyalimit:    napi         havi    _____________________ Ft Kérjük a megfelelõt jelölni. A limit megadása csak forintban lehetséges!

Amennyiben az alábbi típusú tranzakciók esetén korlátozni szeretné a limitet, kérjük, töltse ki a kívánt összeggel!

vásárlás esetén: _____________________ Ft,      készpénzfelvétel esetén: _____________________ Ft

Az alábbi devizanemű kártyaszámlához kérjük a kártyát hozzárendelni (Elsődleges kártyaszámla):   HUF    EUR    USD    GBP

2. Kártyabirtokos neve (családi és utóneve): ______________________________________________________________________________________

Születési neve:  ___________________________________________________________________ Állampolgársága: _______________________

Lakcíme: _________________________________________________________________________ Telefonszáma: __________________________

Külföldi Kártyabirtokos esetén a magyarországi tartózkodási hely: ________________________________________________________________

Születési hely, idő:  _____________________________________,   év    nap

Anyja születési neve: ________________________________________________________________________________________________________

Elsődleges azonosító okmány* típusa (Kérjük, a megfelelőt jelölje X-szel!):

Személyazonosító igazolvány;      Vezetői engedély (kártya formátumú);      Útlevél 

Azonosító okmány száma: __________________________________ Kiállító hatóság/ország:  _________________________________________

Érvényesség:  _____________________________________________ Kiállítás dátuma:  _______________________________________________

Másodlagos azonosító okmány* típusa (Kérjük, a megfelelőt jelölje X-szel!):

Lakcímigazolvány (amennyiben ügyfél rendelkezik vele, kötelező dokumentum);      Személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány;

Személyazonosító igazolvány;      Vezetői engedély (kártya formátumú);      Útlevél;      Egyéb 

Egyéb okmány megnevezése:  __________________________________________________________________

Azonosító okmány száma: _________________________________ Kiállító hatóság/ország:  _________________________________________

Érvényesség:  ____________________________________________ Kiállítás dátuma:  _______________________________________________

* Az elsődleges vagy másodlagos azonosító okmánynak kötelező lakcím adatot igazolnia.

A bankkártyán megjelenítendő név (max. 19 karakter):  

Kártyalimit:    napi         havi    _____________________ Ft Kérjük a megfelelõt jelölni. A limit megadása csak forintban lehetséges!

Amennyiben az alábbi típusú tranzakciók esetén korlátozni szeretné a limitet, kérjük, töltse ki a kívánt összeggel!

vásárlás esetén: _____________________ Ft,      készpénzfelvétel esetén: _____________________ Ft

Az alábbi devizanemű kártyaszámlához kérjük a kártyát hozzárendelni (Elsődleges kártyaszámla):   HUF    EUR    USD    GBP

A Számlatulajdonos a jelen szerződés aláírásával a Feltöltőszámla terhére bankkártya/bankkártyák kibocsátását igényli, és meghatalmazza 

Születési hely, idő:  _____________________________________,   év    nap

Anyja születési neve: ________________________________________________________________________________________________________

Elsődleges azonosító okmány* típusa (Kérjük, a megfelelőt jelölje X-szel!):

Személyazonosító igazolvány;      Vezetői engedély (kártya formátumú);      Útlevél 

Azonosító okmány száma: __________________________________ Kiállító hatóság/ország:  _________________________________________

Érvényesség:  _____________________________________________ Kiállítás dátuma:  _______________________________________________

Másodlagos azonosító okmány* típusa (Kérjük, a megfelelőt jelölje X-szel!):

Lakcímigazolvány (amennyiben ügyfél rendelkezik vele, kötelező dokumentum);      Személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány;

Személyazonosító igazolvány;      Vezetői engedély (kártya formátumú);      Útlevél;      Egyéb 

Egyéb okmány megnevezése:  __________________________________________________________________

Azonosító okmány száma: _________________________________ Kiállító hatóság/ország:  _________________________________________

Érvényesség:  ____________________________________________ Kiállítás dátuma:  _______________________________________________

* Az elsődleges vagy másodlagos azonosító okmánynak kötelező lakcím adatot igazolnia.

A bankkártyán megjelenítendő név (max. 19 karakter):  

 hó 

   

  

    

  

    

 hó 

   

  

    

  

    

______________________________________________________________________
Számlatulajdonos cégszerű aláírása, cég pecsétje v. nyomtatott neve



3. Kártyabirtokos neve (családi és utóneve): ______________________________________________________________________________________

Születési neve:  ___________________________________________________________________ Állampolgársága: _______________________

Lakcíme: _________________________________________________________________________ Telefonszáma: __________________________

Külföldi Kártyabirtokos esetén a magyarországi tartózkodási hely: ________________________________________________________________

Kártyalimit:    napi         havi    _____________________ Ft Kérjük a megfelelõt jelölni. A limit megadása csak forintban lehetséges!

Amennyiben az alábbi típusú tranzakciók esetén korlátozni szeretné a limitet, kérjük, töltse ki a kívánt összeggel!

vásárlás esetén: _____________________ Ft,      készpénzfelvétel esetén: _____________________ Ft

Az alábbi devizanemű kártyaszámlához kérjük a kártyát hozzárendelni (Elsődleges kártyaszámla):   HUF    EUR    USD    GBP

4. Kártyabirtokos neve (családi és utóneve): ______________________________________________________________________________________

Születési neve:  ___________________________________________________________________ Állampolgársága: _______________________

Lakcíme: _________________________________________________________________________ Telefonszáma: __________________________

Külföldi Kártyabirtokos esetén a magyarországi tartózkodási hely: ________________________________________________________________

Kártyalimit:    napi         havi    _____________________ Ft Kérjük a megfelelõt jelölni. A limit megadása csak forintban lehetséges!

Amennyiben az alábbi típusú tranzakciók esetén korlátozni szeretné a limitet, kérjük, töltse ki a kívánt összeggel!

vásárlás esetén: _____________________ Ft,      készpénzfelvétel esetén: _____________________ Ft

Az alábbi devizanemű kártyaszámlához kérjük a kártyát hozzárendelni (Elsődleges kártyaszámla):   HUF    EUR    USD    GBP

Születési hely, idő:  _____________________________________,   év    nap

Anyja születési neve: ________________________________________________________________________________________________________

Elsődleges azonosító okmány* típusa (Kérjük, a megfelelőt jelölje X-szel!):

Személyazonosító igazolvány;      Vezetői engedély (kártya formátumú);      Útlevél 

Azonosító okmány száma: __________________________________ Kiállító hatóság/ország:  _________________________________________

Érvényesség:  _____________________________________________ Kiállítás dátuma:  _______________________________________________

Másodlagos azonosító okmány* típusa (Kérjük, a megfelelőt jelölje X-szel!):

Lakcímigazolvány (amennyiben ügyfél rendelkezik vele, kötelező dokumentum);      Személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány;

Személyazonosító igazolvány;      Vezetői engedély (kártya formátumú);      Útlevél;      Egyéb 

Egyéb okmány megnevezése:  __________________________________________________________________

Azonosító okmány száma: _________________________________ Kiállító hatóság/ország:  _________________________________________

Érvényesség:  ____________________________________________ Kiállítás dátuma:  _______________________________________________

* Az elsődleges vagy másodlagos azonosító okmánynak kötelező lakcím adatot igazolnia.

A bankkártyán megjelenítendő név (max. 19 karakter):  

Születési hely, idő:  _____________________________________,   év    nap

Anyja születési neve: ________________________________________________________________________________________________________

Elsődleges azonosító okmány* típusa (Kérjük, a megfelelőt jelölje X-szel!):

Személyazonosító igazolvány;      Vezetői engedély (kártya formátumú);      Útlevél 

Azonosító okmány száma: __________________________________ Kiállító hatóság/ország:  _________________________________________

Érvényesség:  _____________________________________________ Kiállítás dátuma:  _______________________________________________

Másodlagos azonosító okmány* típusa (Kérjük, a megfelelőt jelölje X-szel!):

Lakcímigazolvány (amennyiben ügyfél rendelkezik vele, kötelező dokumentum);      Személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány;

Személyazonosító igazolvány;      Vezetői engedély (kártya formátumú);      Útlevél;      Egyéb 

Egyéb okmány megnevezése:  __________________________________________________________________

Azonosító okmány száma: _________________________________ Kiállító hatóság/ország:  _________________________________________

Érvényesség:  ____________________________________________ Kiállítás dátuma:  _______________________________________________

* Az elsődleges vagy másodlagos azonosító okmánynak kötelező lakcím adatot igazolnia.

A bankkártyán megjelenítendő név (max. 19 karakter):  

 hó 

   

  

    

 hó 

   

  

    

  

    

  

    

______________________________________________________________________
Számlatulajdonos cégszerű aláírása, cég pecsétje v. nyomtatott neve



IV. A Számlatulajdonos és a Kártyabirtokos(ok) kijelentik, hogy jelen szerződés aláírásával egyidejűleg megismerték a vállalati bankkártya használatá-
nak és őrzésének (biztonságban tartásának) szabályaira vonatkozó szerződési feltételeket, valamint az ezekkel kapcsolatos felelősségüket.

A Számlatulajdonos a jelen Vállalati bankkártyaszerződés és igénylőlap I–III. pontjában szabályozott adatokat egyoldalúan jogosult módosítani.

Alulírott Számlatulajdonos és Kártyabirtokos(ok) kijelenti(k), hogy a jelen szerződés részét képező a Bank Vállalati Szolgáltatásainak Általános 
Üzleti Feltételeit, a Vállalati Bankkártya Általános Szerződési Feltételeit és a Számlatulajdonosra vonatkozó Kondíciós Listát megismerték és 
elfogadták.

A Számlatulajdonos és a Kártyabirtokosok a jelen szerződés aláírásával ezennel kifejezetten hozzájárulunk és visszavonhatatlanul felhatalmazzuk a 
Bankot, hogy a jogviszonyunk során létrejött/kezelt, akár részleteket is tartalmazó banktitkot, természetes személyek személyes adatát és annak 
bármely részét a Bank feldolgozza, munkafolyamatai során a Citibank/Citigroup csoport egységein belül kezelje, valamint feldolgozás és kezelés 
céljából, amennyiben a Bank megítélése szerint a Számlatulajdonossal/Kártyabirtokossal fennálló üzleti kapcsolata szempontjából, vagy a Bank 
követelés érvényesítése céljából, illetve egyéb okból szükséges akár belföldre, akár külföldre más, a Citibank/Citigroup csoporthoz tartozó egységbe 
továbbítsa, továbbá szolgáltatások értékesítésének céljából a Bank ügynökei részére átadja.

______________________________________________________________ ______________________________________________________________

Keltezés helye és dátuma Keltezés helye és dátuma

______________________________________________________________ ______________________________________________________________

Számlatulajdonos cégszerű aláírása, cég pecsétje v. nyomtatott neve Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

______________________________________________________________ ______________________________________________________________

1. Kártyabirtokos aláírása / keltezés 2. Kártyabirtokos aláírása / keltezés

______________________________________________________________ ______________________________________________________________

3. Kártyabirtokos aláírása / keltezés 4. Kártyabirtokos aláírása / keltezés

Alulírott tanúk igazoljuk, hogy a jelen okiratot az Ügyfél képviselői saját kezűleg írták alá, továbbá alulírott (Tanú 1) kijelentem, hogy a jelen okirat 
tartalmát az Ügyfél okiratot aláíró képviselőinek megmagyaráztam, olyan nyelven, amelyet az érintettek értenek.

Tanú 1: Tanú 2:

aláírás _______________________________________________________ aláírás _______________________________________________________

név _______________________________________________________ név _______________________________________________________

lakcím _______________________________________________________ lakcím _______________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(aláírás, névbélyegző, dátum)

Bank tölti ki!

A Kártyabirtokos(ok) vonatkozó jogszabályok szerinti 
beazonosítása megtörtént.
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