
Power of Attorney in favour of Raiffeisen Bank Zrt./ Meghatalmazás Raiffeisen Bank Zrt. 
javára

By this Power of Attorney, which shall be restricted to acting in connection with Securities held for our account, we, 

………………………………………………….(registered name of the Investor in case of legal persons/ first name and family 

name of the Investor in case of natural persons) an entity (hereinafter: “Investor”) organized and existing in 

……………………(Country) and having our registered office at ………………………………………………....(registered address of 

the Investor in case of legal persons/ tax residency of the Investor in case of natural persons) as the registered 

owner of the assets hereby authorize Raiffeisen Bank Zrt. (Akadémia utca 6. Budapest HU-1054 Registration 

Number: 01-10-041042), (hereinafter: “Attorney”) and / or its authorised representatives to act on behalf of us at 

the Hungarian Tax and Customs Authority for reclaiming tax deducted in Hungary pursuant to paragraph 6 of Annex 

4 of Act XCII of 2003 on Taxation (in case of natural person Investors)/in course of recovering tax detained by 

Hungarian payers (in case of legal person Investors).

In the course of performing as our attorney, the Attorney shall act solely in accordance with our instructions 

provided through Raiffeisen Bank Zrt. (address: Akadémia utca 6. Budapest HU-1054) acting as our attorney.

This Power of Attorney shall be valid until written withdrawal.

We accept that the laws and regulations being in legal force from time to time in the Hungarian Republic shall apply 

to the terms and conditions of the present Power of Attorney.

Alulírott ...........................…………………......... (a Befektet  hivatalos neve/ magánszemély meghatalmazó esetén családi és 

utóneve) a ............................................. (az ország  ahol a befektet  cégbejegyezése megtörtént/magánszemély meghatalmazó 

esetén az adóillet ség országa) jog szerint alapított és m köd  ………………………………. alatt található székhely  társaság 

(a továbbiakban: Meghatalmazó) az értékpapír-számlánkon jóváírt, illetve letétben rzött részvényekre vonatkozóan, ezennel 

meghatalmazzuk/meghatalmazom a Raiffeisen Bank Zrt-t   (H-1054 Budapest, Akadémia utca 6. Cg.: 01-10-041042) (a 

továbbiakban: “Meghatalmazott”) és/vagy annak felhatalmazott képvisel it, hogy a jelen Meghatalmazás érvényességi ideje 

alatt minket, mint Meghatalmazót érint  Magyarországon levont adó visszaigénylésének ügyében a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatalnál  az Adózás rendjér l szóló 2003. évi XCII. törvény 4. számú melléklet 6. bekezdése alapján teljes jogkörrel 

eljárjon (magánszemély Meghatalmazó estén) / minket, mint Meghatalmazót érint  magyarországi kifizet  által visszatartott 

adó visszatérítése ügyében teljes jogkörrel eljárjon (nem magánszemély Meghatalmazó esetén).

A Meghatalmazott a jelen Meghatalmazás alapján történ  eljárása során kizárólag a Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: H-1054 

Budapest, Akadémia utca 6.), mint megbízottunkon keresztül adott megbízásaink alapján képviseli Társaságunkat.

Ezen Meghatalmazás írásbeli visszavonásig érvényes.

Alulírottak elfogadjuk, hogy jelen Meghatalmazásra a magyar jog az irányadó.
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NOTARY STATEMENT

The undersigned ……………………………(Name of the Notary), do hereby certify that ………………………….(Name of the 

signatory(ies) of this POA) on behalf of ……………………………………………………………………(Name of the Investor), 

appearing on the document attached hereto is true and correct signature of the Investor, specified above.

Alulított közjegyz  ……………………………(Name of the Notary), ezúton tanusítom, hogy ………………………………(Name of 

the signatory(ies) of this POA) a …………………………………………………………………(Name of the Investor) tanúsítom, 

hogy az ide csatolt okiraton feltüntetett aláírás a fenti nevezett Befektet  sajátkez  vagy sajátkez nek elismert aláírása. 

Signatures - Aláírás

Names of the above signatories / Aláírók

Titles of the above signatories / Aláírók beosztása

Full name of Investor's company / Befektet  neve

Place & date of the signature / Aláírás helye és ideje

Date, signature and stamp of the notary


