AGRICULTURE H U N G A R Y K F T

H-1138 Budapest, Népfürdő u. 22. B/14. Duna Tower

Partneradatokban történő változás bejelentése
 Változás a partneradatokban (amennyiben bankadatot nem érint) (ALAP
PARTNERADATOK rész)
BEJELENTÉS OKA
(kérem válassza ki a megfelelőt)

 Változás a kapcsolattartó adatokban (amennyiben bankadatot nem érint)
(KAPCSOLATTARTÓ ADATAI rész)
 Változás a partner bankadataiban (PARTNER BANKADATOK rész)

ALAP PARTNERADATOK

JELENLEGI ADATOK (kérem teljes
egészében töltse ki a pontos beazonosítás
érdekében)

VÁLTOZÁS(OK) (kérem csak a
változtatni kívánt mező kitöltését)

JELENLEGI ADATOK (kérem teljes
egészében töltse ki a pontos beazonosítás
érdekében)

VÁLTOZÁS(OK) (kérem csak a
változtatni kívánt mező kitöltését)

JELENLEGI ADATOK (kérem teljes
egészében töltse ki a pontos beazonosítás
érdekében)

VÁLTOZÁS(OK) (kérem csak a
változtatni kívánt mező kitöltését)

Partner hivatalos megnevezése
Utca, házszám
Város
Megye
Irányítószám
Ország
Központi telefonszám
Fax
E-mail (általános)
Adószám
KAPCSOLATTARTÓ ADATAI
Név
Közvetlen telefonszám
E-mail (közvetlen)
PARTNER BANKADATOK
Partnere Ön a Glencore cégcsoportnak
Magyarországon kívül is?
Bankszámlaszám

Kérem válasszon!

Nincs változás

IBAN
Bankszámlaszám devizaneme
Bank neve és címe

Alulírott változásbejelentő megértettem és elfogadom, hogy banki adataim módosítása során új bankszámlaszám
hozzáadásával a korábbi, azonos devizanemben szereplő bankszámlaszámom törlésre kerül és az itt megadott
bankszámlaszámra történnek a további kifizetések az adott devizában. A Glencore Agriculture Hungary Kft.
(“Glencore”) devizanemenként csak egy bankszámlaszámra teljesít.
Alulírott változásbejelentő megértettem és elfogadom a következőket:
-

A Glencore adatváltozással kapcsolatos információt a jelen nyomtatvány kitöltésével, annak cégszerű
aláírásával fogad el, az alábbi elérhetőségeken:
Postai úton: Glencore Agriculture Hungary Kft., H-1138 Budapest, Népfürdő u. 22. B/14. Duna Tower
E-mail: creditcontrol.budapest@glencore.com
Fax: +36-1-451-4048

-

Az űrlap az alábbi link alatt is megtalálható a Glencore hivatalos weboldalán:
http://www.glencore.hu/hu/partnereinknek

Kérjük, hogy a kitöltött, aláírt bejelentőjét továbbítani sziveskedjék
a creditcontrol.budapest@glencore.com emailcímre, vagy a +36-1-451-4048 faxszámra, vagy a fenti postacímre
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Partneradatokban történő változás bejelentése
A változásbejelentő által megfelelően kitöltött és aláírt változásbejelentésben foglalt módosítások a Glencore
általi írásbeli visszaigazolással hatályosulnak.

-

Partner cégneve:

Partner cégneve:

Glencore Agriculture Hungary Kft.

Partner képviseletében:
(nyomtatott név)

Partner képviseletében:
(nyomtatott név)

képviseletében:
(nyomtatott név)

Titulus:

Titulus:

Titulus:

Dátum:

Dátum:

Dátum:

Áláírás / Cégszerű aláírás:

Áláírás / Cégszerű aláírás:

Cégszerű Áláírás:

Kérjük, hogy a kitöltött, aláírt bejelentőjét továbbítani sziveskedjék
a creditcontrol.budapest@glencore.com emailcímre, a +36-1-451-4048 faxszámra, vagy a fenti postacímre

