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Szám:

CSOPORTOS BESZEDÉSI MAGBÍZÁS GYAKORI HIBÁK
Az FRSZ számára adott csoportos beszedési megbízások kitöltése során gyakorlati tapasztalataink
szerint néhány hiba az átlagosnál gyakrabban fordul elő. Ezekre szeretnénk felhívni tagjaink figyelmét
az alábbiakban annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a hiba miatti kellemetlenség és az olykor
időigényes ügyintézés.
A csoportos beszedési nyomtatvány kitöltése során:
Ø a 2) pontban (amennyiben nem új megbízásról van szó) értelemszerűen a módosítás melletti
négyzetbe kell „X” jelet tenni.
Ø a 4) pontban, a „szerződő fél azonosítója” résznél található 13 négyzet közül az első tízbe a
tag adószámát, az utolsó háromba pedig a tagszervezet kódját kell beírni.
A bank ugyan hiányos azonosítóval is elfogadja a nyomtatványt, a levonást azonban nem
tudjuk majd végrehajtani, és a tagot újabb ügyintézésre kell megkérnünk.
Ø az 5) pontban, az „érvényesség kezdete” rovatban a kitöltés dátumát kell beírni, mivel három
hónapnál régebbi megbízást a bankok nem fogadnak el.
Ø az 5) pontban, a „teljesítés felső értékhatára” rovatban 5 ezer forintot célszerű beírni. Ez
nem a levonásra kerülő összeget jelöli, hanem a biztonságot szolgálja azáltal, hogy az itt
megjelöltnél többet a rendszer hiba esetén sem enged meg levonni!
Ø a 6) pontban, a szöveg alatti részen a „hozzájárulok” négyzetbe célszerű „X” jelet tenni,
mivel ellenkező esetben a bankok csak korlátozottan szolgáltatnak adatot a megbízásról az
FRSZ számára. Ez az oka annak, hogy egyes tagok esetében nem ismerjük a levonási
összeghatárt.
Ø az aláírás két hibalehetőséget is rejt, az alábbiak miatt:
a) Amennyiben az 1) pontban megadott bankszámla tulajdonos személye eltér a 4)
pontban megadott szerződő fél, azaz az FRSZ tag személyétől, akkor a megbízást alul
mindig az 1) pontban megadott számlatulajdonosnak kell aláírnia, és nem az FRSZ
tagnak,
különben
a
megbízást
a
bankok
nem
fogadják
el!

b) Az aláírásnak meg kell egyeznie a megbízást adó személy bank által ismert aláírás
mintájával! Sajnos a csoportos beszedési megbízások 20 - 25 %-át a bankok az aláírás
helytelensége miatt nem fogadják el, amit javítani csak újabb megbízás adásával vagy
személyes ügyintézéssel lehet. Ennek elkerülése érdekében kérjük tagjainkat, hogy
törekedjenek formailag helyesen aláírni a nyomtatványt. Abban az esetben, ha a valaki
bizonytalan a banki aláírásában, javasoljuk, hogy személyesen vigye be a módosítást a
bankjába, és az ügyintéző előtt személyesen írja alá a csoportos megbízás módosítását.
B u d a p e s t, 2015. november 23.
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