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ÚTMUTATÓ CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS BEÁLLÍTÁSÁHOZ

1. AZ ÚTMUTATÓ CÉLJA
A jelen útmutató a Perfect Trading Kft. (székhely: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 86/A fszt. 3.; cégjegyzékszám:
01-09-958228; adószám: 23143856-2-42) mint Könyvelőiroda/Szolgáltató által kiállított és Ügyfelei által befogadott
számlák csoportos beszedési megbízás fizetési móddal történő kiegyenlítéséhez nyújt segítséget.
Csoportos beszedési megbízás fizetési móddal történő számlakiegyenlítésre 2019.05.01. napjától van
lehetőség, ugyanis társaságunk ezen naptól fog szerepelni a Magyar Nemzeti Bank által vezetett UGIRO
katalógusban.
2. A CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS BEÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK
SZOLGÁLTATÓ ADATAI
Azonosító:
A23143856
Elnevezés:
PERFECT TRADING KFT.
Fogyasztói azonosító:
«kérjük, hogy ebbe a mezőbe az adószámának első nyolc számjegyét adja meg»
Teljesítés felső határa:
«kérjük, hogy ezt a mezőt szíveskedjen üresen hagyni»*
* A teljesítés felső határa mezőt javasolt üresen hagyni, mivel eseti megbízásokra és a forgalom alapú elszámolásokra tekintettel a

számlán szereplő végösszeg változhat (növekedhet). Amennyiben a beszedést a pénzintézet a teljesítés felső határára történő
hivatkozással utasítja el, úgy az az Ügyfél részéről késedelmes fizetésnek minősül, amelyre tekintettel késedelmi kamat és behajtási
költségátalány kerülhet felszámításra.

A csoportos beszedési megbízás beállításának módja pénzintézettől függ, ezért javasoljuk, hogy minden
esetben egyeztessen számlavezető pénzintézetével. A pénzintézetek jelentős része lehetőséget ad a megbízás
internetbankon keresztül történő beállítására.
3. CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS SZOLGÁLTATÓ ÁLTALI BEÁLLÍTÁSA, ELSŐ BESZEDÉS
Az Ügyfél által adott felhatalmazást az Ügyfél számlavezető pénzintézete elektronikus úton továbbítja a Könyvelőiroda
számlavezető pénzintézete felé, a felhatalmazásról (csoportos beszedési megbízás beállításáról) értesítést kapunk.
Az értesítést követően számlázási rendszerünkben a korábban megadott fizetési módot átállítjuk. Ezt követően a
következő számla kiállításakor már csoportos beszedési megbízás fizetési mód fog megjelenni a szolgáltatási díjról
kiállításra kerülő számlán. Ebben az esetben Ügyfélnek már nem kell a számlát átutalnia a Könyvelőiroda részére,
mindösszesen a csoportos beszedés teljesüléséhez szükséges fedezetet kell a bankszámláján biztosítania.
(Azon ügyfeleink esetében, ahol azonnali beszedési megbízásra (inkasszóra) vonatkozó felhatalmazás volt leadva az
Ügyfél számlavezető pénzintézeténél, az azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levelet töröltetjük, a
csoportos beszedési megbízás beállítását követően.)

Budapest, 2019. április 21.
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PGK (PerfectGroup Könyvelőiroda) – Perfect Trading Kft. 2019. Minden jog fenntartva.
A jelen dokumentumban foglalt információk a Perfect Trading Kft. kizárólagos tulajdonát képezik, azok a PGK előzetes írásos engedélye nélkül sem
egészben, sem részleteikben nem használhatók fel, terjeszthetők, sokszorosíthatók vagy tehetők közzé. Ennek értelmében a dokumentum nem
minősül és nem értelmezhető engedélyként a szabadalmi, ipari vagy szellemi jogok alapján.
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