A SZERZŐDŐ FÉL TÖRZSADATAI
BASIC INFORMATION OF THE CONTRACTING PARTY
Teljes cégnév / Full Company Name: ............................................................................
Rövid cégnév / Short Company Name: ...........................................................................
Székhely / Registered Seat: .......................................................................................
Cégjegyzékszám / Company Registry Number: .................................................................
Helyi adószám / Local Tax Number: ..............................................................................
Közösségi adószám / VAT Number: ...............................................................................
BIC-kód / BIC Code (tőkepiaci ügyfelek esetében/ for Capital Market Clients): ...........................
LEI kód / LEI code: ..................................................................................................
Felügyeleti engedély száma / Supervisory License Number: ..................................................
Fő tevékenység megnevezés és TEÁOR szám / Statistical Classification of Main Activity and NACE
Rev. 2 Number: ......................................................................................................
Kapcsolattartó / Contact Person: .................................................................................
Kapcsolattartó e-mail címe / Contact Person’s email address: ..............................................
Kapcsolattartó telefonszáma, mobiltelefonszáma / Contact Person’s phone number, mobile number:
.........................................................................................................................
Levelezési cím / Mailing address: .................................................................................
Számlázási beállítások / Invoicing Setup:
E-számla / E-invoice;
Számlázási e-mail cím / Invoicing email address: ...............................................
Papír alapú számla / Paper based invoice;
Számlázási cím / Invoicing address: ...............................................................
Számlázás devizaneme* / Currency of Invoicing*:
HUF

EUR

Helység, Dátum / Place, Date: ........................ , ...............
.............................................
Cégszerű aláírás / Authorised Signature
* KELER pénzszámlával rendelkező ügyfél esetén kizárólag az a devizanem választható, amelyben az ügyfél saját számlával
rendelkezik. / For Clients keeping cash account at KELER, only that currency can be chosen in which the Client has own
cash account.
A KELER a tudomására jutott személyes adatot a vonatkozó jogszabályok, a GDPR, az Info. tv., a KELER hatályos Általános
Üzletszabályzata, illetve a Szabályozó iratok rendelkezései szerint kezeli, illetve dolgozza fel. A részletes partneri adatvédelmi
tájékoztató a KELER honlapján az Adatvédelem menüpont alatt érhető el. / KELER handles and processes personal data
disclosed to it in accordance with the provisions of GDPR, the Privacy Act, the General Business Rules in force, and Regulatory
documents. The detailed privacy statement is set forth on the website of KELER under the menu item Privacy Policy.
A szerződő fél törzsadatai ügyfelek számára, hatályos: 2021. február 15. napjától.
Basic information of the contracting party for capital market members, valid as of 15 February 2021.

