Tisztelt Partnerünk!
Ahogyan arról Önöket netbanki üzeneteinkben, megadott e-mail címükre küldött elektronikus
leveleinkben és honlapunkon közzétett hirdetményeinkben értesítettük, a Virpay Pénzforgalmi Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (a „Társaság”) 2020. február 28. napján beszüntette pénzforgalmi
szolgáltatások nyújtását és engedélyét a Magyar Nemzeti Bank, mint pénzügyi felügyelet visszavonta.
Ennek megfelelően az Önökkel megkötött fizetési számlaszerződés megszűnt és ügyfeleinket
felszólítottuk, hogy nyilatkozzanak, hogy mely kedvezményezett részére és mely bankszámlára kérik a
Társaság által vezetett fizetési számlájuk egyenlegének kifizetését.
Kommunikációnkban jeleztük, hogy a jelen időpontban hatósági intézkedés következtében a fizetési
számlaegyenlegek [74,2468 %]-át (a „Kifizethető Ügyfél Egyenleg”) áll módunkban kifizetni, a fennmaradó
összeg kifizetésére a hatósági intézkedés megszüntetését követően kerül sor. A hatósági intézkedés
megszűnésének időpontjáról még nem rendelkezünk információval.
Kommunikációnkban továbbá arról is tájékoztattuk ügyfeleinket, hogy amennyiben 2020. február 27.
napját követően a Társaság által vezetett fizetési számlájukon kifizetetlen egyenleg marad, úgy azt a
Társaság 2020. február 28-án ügyvédi letétbe helyezi a Dámosy Ügyvédi Irodánál (1054 Budapest,
Szabadság tér 7.).
A mai napig Öntől nem érkezett nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a fizetési számlaszolgáltatásunk
megszűnése következtében mely kedvezményezett részére és mely bankszámlára kéri kifizetni a
Kifizethető Ügyfél Egyenlegét.
A kifizetési nyilatkozat megételére az alábbi módokon van lehetősége:


2020. március 31. napjáig a netbankon keresztül juttathatja el részünkre a kifizetési nyilatkozatot.
Kérjük, hogy honlapunkon (www.virpay.eu) elérhető elszámolási tájékoztatóban foglaltak szerint
járjon el, ahol többek között a kifizetési nyilatkozat szövegét is megtalálja;



2020. április 1. napjától kérjük, hogy a jelen tájékoztatás végén található levelezési címünkre
küldve postai úton juttassa el részünkre a jelen tájékoztatás mellékletében található kifizetési
nyilatkozatot eredeti, cégszerűen aláírt, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan, mellékelve
az alábbi iratok másolatát
a)

természetes személy esetén
• magyar állampolgár esetében a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági
igazolványa (pl. útlevél, személyi igazolvány, kártya alapú vezetői engedély) és lakcímet
igazoló hatósági igazolványa,
• külföldi állampolgár esetében úti okmánya vagy személyazonosító igazolványa;

b)

jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy egyéb jogi entitás (a
továbbiakban: „Jogi Entitás”) esetén
• a Jogi Entitás nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult, az kifizetési nyilatkozatot
aláíró személy a) pontban megjelölt okirata, valamint
• harminc napnál nem régebbi okirat arról, hogy a céget a cégbíróság nyilvántartásba vette
(pl. cégkivonat), egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozói tevékenység
megkezdésének bejelentése megtörtént vagy az egyéni vállalkozó nyilvántartásba

vételre került, a más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy
bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, annak igazolása, hogy a nyilvántartásba vétel
megtörtént,
• külföldi Jogi Entitás esetén harminc napnál nem régebbi okiratot, hogy a saját országának
joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént, illetve a Jogi Entitás
létező személy.
Kérdéseik esetén természetesen a továbbiakban is állunk rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeken,
illetve további információt talál lenti honlapunkon közzétett hirdetményekben:
Levelezési cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 49. A. lház. 1
E-mail: info@virpay.eu
Honlap: www.virpay.eu
Mosonmagyaróvár, 2020. március 23.
Tisztelettel,

__________________________
Virpay Pénzforgalmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

MELLÉKLET
Virpay Pénzforgalmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Mosonmagyaróvár
Szent István király út 49. A. lház. 1
9200
- teljes bizonyító erejű magánokiratban postai küldeményként -

Kifizetési nyilatkozat
Alulírott …………………………………… (székhely / lakcím: ……………………………………, cégjegyzési vagy
nyilvántartási szám / anyja neve: ……………………………………), mint a lenti fizetési számla felett rendelkezésre
jogosult ezúton nyilatkozom, hogy a Virpay Pénzforgalmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal
fennálló alábbi fizetési számlám a kapcsolódó tranzakciós illetéknek a levonása után fennmaradó
egyenlegét kérem az alábbi kedvezményezettnek átutalni:
Fizetési számlaszám: ……………………………………
Forint esetén:
Kedvezményezett neve: …………………………………………………………………..…
Kedvezményezett lakcíme / székhelye: …………………………………………………………………..…
Kedvezményezett bankszámlaszáma: …………………………………………………………………..…
Közlemény (ha szükséges): …………………………………………………………………..…
Euro esetén:
Kedvezményezett neve: …………………………………………………………………..…
Kedvezményezett lakcíme / székhelye: …………………………………………………………………..…
Kedvezményezett IBAN formátumú bankszámlaszáma: …………………………………………………………………..…
IBAN hiányában kedvezményezett bankszámlaszáma: …………………………………………………………………..…
IBAN hiányában kedvezményezett bankjának BIC / SWIFT-kódja: ………………………….. ,
Közlemény (ha szükséges): …………………………………………………………………..…
(hely)…………………………………………….(idő)………………………………………

________________________________
Cégszerű aláírás
Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú1
Aláírás:
Név:
Lakcím:

Tanú2
Aláírás:
Név:
Lakcím:

