
 

 

Failed credit institution: 
Sberbank Magyarország Zrt. „v.a.” 

Itsz: 717 
 

Version / verziószám: v02 

Compensation sheet 
For non-private persons 

Please fill in CAPITAL LETTERS / Kérjük nyomtatott betűvel kitölteni. 
 
Detailes of the representative person / képviseletre jogosult adatai: 

Name (név):  

Birth name (születési név):   

Mother’s maiden name (anyja születési neve):  

Place of birth (születési hely):  

Date of birth (születési dátum):  

Address (lakcím):  

Type of ID document (személyi azonosító okmány típusa):  

Number of ID document (személyi azonosító okmány száma):  

Telephone number (telefonszám)1:  

E-mail1:  

 
Depositor details / betétes adatai: 

Name of the legal entity (név):  

(Company) register number 
(cégjegyzékszám/nyilvántartási szám): 

 

Tax number (adószám):  

Address of the headquarter (székhely):    

 
Please transfer the compensation amount to the following HUNGARIAN bank account / A kártalanítási 
összeget az alábbi magyar számlaszámra kérjük utalni: 

Name of the credit institution (hitelintézet 
neve): 

 

Account number (GIRO számlaszám):    

 
Place and date: ……………………………, 2022. ……………………………. 

……………………………. 
Sign of the representative person 

You can submit the document directly to OBA via e-mail (sberbankinfo@oba.hu) if you are eligible to use 
AVDH electronic document authentication service. Otherwise, you need to go to your bank and mail this 
fulfilled form to OBA (H-1476, Budapest, Pf. 270). 

Completed by the bank administrator / Banki ügyintéző tölti ki: 

Customer is identified and has mandate to make declaration on behalf of the legal entity. / A fent 
megnevezett ügyfél számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójaként (bank, takarékszövetkezet, pénzforgalmi 
intézmény) az ügyfél kérésére igazoljuk, hogy a feltüntetett fizetési számla a megjelölt nem természetes 
személy ügyfél tulajdonában áll, afelett a bejelentő rendelkezhet, nyilvántartásunkban a fenti azonosító 
adatok szerepelnek: 

……………………………….  ……………………………………. 
Signature of bank clerk / Banki ügyintéző 

aláírása 12 
(ph.) Signature of bank clerk / Banki 

ügyintéző aláírása 22 
 

 
1 Optional contact information / szükség szerinti kapcsolatfelvételre szolgáló adat, megadása nem kötelező. 
2 Both signature is required / két aláírás együttes megléte szükséges a számlaszámbejelentés befogadásához 

mailto:sberbankinfo@oba.hu

