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Felhatalmazó levéI

Tisztelt OTP Bank Nyrt.!

OTP BANK NYRT.
1051 Budapest, Nádor u. 16.
Levélcím: 1445 Budapest, Pf.403

lt/egbízom/m egbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alábbi megnevezett Kedvezményezett által
benyújtandó beszedési megbízás(ok)teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Felhatalmazó levél sorszáma 80090 1 6820 2205061 547 54
F izeIő fél szám latulajdonos megnevezése : BP.VÁRoSVÉ oÓ ecyrsülrr
Felhata lmazással éri ntett bankszáml é4ának
pé nzfo rg a lm i jelzőszáma :

11 705008-20092737

Kedvezményezett neve lvllN lSZTERELNÖKSÉG/BETH LEN GÁB OR ALAPKEZELÓ ZRT
Kedvezményezett fizetési/ bankszámlájának
pé nzfo rg a lm i jelzőszáma :

1 0032000-00294896-50 000294

A felhata lmazás időta rta ma,. 2022.0 5. 06-tól visszavonás-i g

A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.

További feltételek:

o Fedezethiány esetón a sorbaállítás időtartama legfeljebb 35 nap
. A felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzá4árulásával vonható vissza

lVegjegyzés:

VCA-KP_,1 -2 0221 3-000499

A jelen felhatalmazÓ levélen alapuló beszedési megbízások teljesítése az oTp Bank Nyrt. pénzforgalmi szolgáltatásról
szóló Üzlets zabályzatában fog laltak sze ri nt tö rténi k.

Kelt: BUDAPEST, 2022.05.06

fél

Fentieket, mint a Fizető félszámlatulajdonos számlavezető hitelintézete, nyilvántartásba vettük.
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Hiánypótlási felhívás

Pályázó neve: Budapesti Városvédő Egyesület
Regisztrációs szám: H1001694
Pályázati azonosító: VCA-KP-1-2022/3-000499

Tisztelt Pályázó!

Köszönjük a  pályázati azonosítószámon nyilvántartott pályázatához kapcsolódóan megküldött, aVCA-KP-1-2022/3-000499
támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumokat.

Tájékoztatjuk, hogy a beküldött dokumentumokat megvizsgáltuk és hiányosnak, illetve nem megfelelőnek találtuk.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakban felsorolt hiányosságo(ka)t és az(oka)t a lentebb leírtak szerint pótolni
szíveskedjen.

A benyújtott felhatalmazó levélen a kedvezményezett számlaszámaként nem a 10032000-00294896-50000294
számlaszám került feltüntetésre. Kérjük, hogy az értesítő levélben megjelölt felhatalmazó levelet vagy azzal
megegyező tartalmú dokumentumot szíveskedjen beküldeni, mely dokumentum megtalálható az alábbi
linken: https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-varosi-civil-alap-kereteben-2022/ Kérjük, hogy a borítékon a pályázati
azonosítót feltüntetni szíveskedjen.

Kérjük, hogy a fentiekben felsorolt dokumentumokat jelen levelünk közlésétől számított  a Bethlen Gábor8 napon belül
Alapkezelő Zrt. címére (Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatóság 1253 Budapest Pf. 36.) postai úton
megküldeni szíveskedjen.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a hiánypótlási felszólításban foglaltaknak nem, vagy csak részben tesz eleget,
abban az esetben a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 73.§ (2) bekezdésében foglalt jogvesztő határidő az irányadó.

Amennyiben kérdése merül fel, –  pályázati azonosítójának megadásával – felteheti írásban a VCA-KP-1-2022/3-000499
 e-mail címen.vca@bgazrt.hu

Telefonos ügyfélszolgálatunk a +36-1-795 9601 számon érhető el az alábbi időpontokban:

- hétfőn, szerdán és pénteken délelőtt 9-től 12 óráig,
- kedden és csütörtökön 13-tól 16 óráig

Kelt: Budapest, 2022.05.05.

Üdvözlettel:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
Postacím: 1253 Budapest, Pf. 36.
tel.: +36-1-795 9601
e-mail: vca@bgazrt.hu
web: www.bgazrt.hu


