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MEGHATALMAZÁS 
 

1. A mai napon alulírott Meghatalmazó meghatalmazom alulírott Meghatalmazottat, hogy a 4. pontban 

meghatározott tevékenységet helyettem és nevemben a Forever Living Products Magyarország Kft-vel 

kapcsolatosan lássa el.  

2. A Meghatalmazó adatai: 

Név:  Születési hely, idő:  

Anyja neve: Lakcíme:  

Adóazonosító jele:   

Forever üzleti partner száma:   

3. A Meghatalmazott adatai: 

Név:  Születési hely, idő:  

Anyja neve: Lakcíme:  

Adóazonosító jele:   

Forever üzleti partner száma:   

4. A Meghatalmazás az alábbiakra terjed ki:  
4/1. Vásárlás a Forever Living Products Magyarország Kft. által forgalmazott termékekből a cég által 

működtetett raktárakban a cég Nemzetközi Üzletpolitikájában rögzített rendnek megfelelően.  

4/2. Adatlekérdezés a Forever Living Products Magyarország Kft. által nyilvántartott alábbi 

információkból:  

4/2/1. Pontlekérdezés 4/2/3. Bónusz lekérdezés 

4/2/2. Engedmény lekérdezése 4/2/4. Reszponzorálásra vonatkozó adatok 

5. Aluírott Meghatalmazó ezennel hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen Meghatalmazás  

4/1)  I  N  4/2/1) I  N  4/2/2) I  N  4/2/3) I  N  4/2/4) I  N  

pontjában meghatározott tevékenység ellátása céljából Meghatalmazott nevemben és helyettem eljárjon. 

(Kitöltése kötelező! I/igen, N/nem. Kérjük, hogy a megfelelő helyre tegyen „X” jelölést.) 

6. Alulírott Meghatalmazó jelen Meghatalmazást a fentieknek megfelelően határozatlan időre 

adtam. Meghatalmazó aláírása:……………………………  

7. Meghatalmazó és Meghatalmazott egyaránt tudomásul veszi, és jelen aláírásukkal ezt megerősítik, hogy 

a Forever Living Products Magyarország Kft. sem Meghatalmazó és Meghatalmazott felé, sem pedig 

más harmadik személy felé nem vállal semmiféle felelősséget a jelen Meghatalmazáson szereplő adatok 

és aláírások hiteles voltáért.  

8. Alulírott Meghatalmazó és Meghatalmazott valamint alulírott tanúk büntetőjogi felelősségük tudatában 

kijelentik, és ezen kijelentésüket jelen aláírásukkal megerősítik, hogy jelen Meghatalmazáson 

szolgáltatott adataik a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszik, hogy a Btk. szerint, aki 

magánokiratban hamis adatot tüntet fel, elköveti a magánokirat-hamisítás bűncselekményét.  

 

 

  ...................................................   ...................................................  

 Meghatalmazó aláírása Meghatalmazott aláírása 
 

Előttünk, mint Tanúk előtt: 

Tanú 1. /Neve:  ...........................................................   Tanú 2./Neve:  ............................................................  

Személyi azonosító okmány száma: ...........................   Személyi azonosító okmány száma: ...........................  

Lakcíme:  ....................................................................   Lakcíme:  ....................................................................  

Aláírása:  .....................................................................   Aláírása:  .....................................................................  

 

Kelt  ........................................ ,  .................... év ...............................................  hó   napján 

   -   -     -    

          

   -   -     -    
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Tisztelt Üzleti Partnereink! 
 

 

  
Kérjük, figyelmesen olvassák el az itt következő kitöltési útmutatót!  

 

 
 Ezt a „Meghatalmazás” nyomtatványt kell alkalmazni a Forever Living 

Products Mo. Kft. hazai telephelyein. A nyomtatvány ingyenes, szabadon 

fénymásolható, más típusú meghatalmazást nem tudunk elfogadni!  

 

 Nagyon fontos, hogy minden rész értelemszerűen, olvashatóan és a 

valóságnak megfelelően legyen kitöltve, nem lehet üresen hagyott rész!  

 

 A Meghatalmazás az alábbiakra terjed ki:  

o Vásárlás  

o Adatlekérdezés: pont-, engedmény-, bónusz- és újraszponzorálási 

adatok  

 

 I � N �- Kitöltése kötelező! I/igen, vagy N/nem. Kérjük, hogy a megfelelő 

helyre tegyen „X” jelölést, ez jelöli, hogy milyen típusú tevékenységre 

szól a meghatalmazás!  

 

 Minden esetben a meghatalmazás határozatlan idejű, tehát 

visszavonásig érvényes.  
 

 Az adatok hitelességért a magyar törvényeknek megfelelően az aláírók és 

a tanúk vállalják a büntetőjogi felelősséget.  

 

 

 

 

Üdvözlettel:  

FLP Vezetőség 


