K&H SZÉP Kártya elfogadóhely bejelentő lap további elfogadóhelyek bejelentésére*
*Kitöltése csak abban az esetben szükséges, amennyiben a szerződésben megjelölt elfogadóhelyen kívül
további elfogadóhelyet kíván megjelölni.
(Kérjük elfogadó helyenként 2 példányban kitölteni!)
Elfogadó neve / teljes
cégnév:
elfogadó adószáma:

________-_-__

levelezési címe:
Elfogadóhely teljes neve:
elfogadóhely rövidített
neve (max. 25 karakter):
elfogadóhely címe:

_________________________
___________________________megye_______________________helység
___________kerület_______irányítószám
_________________________________utca/út/tér______________házszám

SZÉP Kártya elfogadására
jogosító tevékenységi kör


megnevezése:



TEÁOR ’08 kódja:

az Elfogadóhely
kapcsolattartójának neve:
az Elfogadóhely
telefonszáma:
az elfogadóhely
/kapcsolattartó email címe:
Magyarországon vezetett pénzforgalmi bankszámlaszám adatai
(ha a szerződésben megadottól eltérő számlaszámra kéri az elfogadóhely
forgalmát)
Bank neve
bankszámlaszáma

________-________-________
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elfogadás módja

K&H SZÉP Kártya rendszeren keresztüli internetes és a K&H SZÉP
ügyfélszolgálaton keresztüli telefonos elfogadás
más banki terminálon keresztül, amennyiben Elfogadó rendelkezik
más bankkal kötött bankkártya-elfogadói szerződéssel, és a K&H az
adott bankkal megállapodott a K&H SZÉP Kártyák elfogadására
vonatkozóan:
A POS terminált biztosító bank
vagy intézmény megnevezése

azonosító szám
terminál:
elfogadóhelyi:
terminál:
elfogadóhelyi
terminál:
elfogadóhelyi

Elfogadó internetes honlapján (virtuális elfogadás kereskedői
weblapon) keresztül amennyiben Elfogadó még nem rendelkezik
virtuális elfogadás kereskedői weblapon keresztüli elfogadással a K&H
Bankkal, úgy jelen szerződés mellé az erre vonatkozó „K&H virtuális
elfogadás alkalmazás igénylő lap”-jának Elfogadó általi kitöltése és a
K&H-hoz való visszajuttatása szükséges.
A K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés alapján az Elfogadó képviseletében bejelentem a szerződés
adatainak változását, és a jelen adatlap aláírásával hozzájárulok a szerződéses adatok módosításához.
Kelt.: _____________________________, _______ év ___________________ hó _____ nap

_________________________________________________________
Elfogadó cégszerű aláírása
_________________________________________________________________________
Elfogadó nevében cégszerűen aláíró személy(ek) neve(i) nyomtatott betűkkel

Kelt.: _____________________________, ________ év _________________ hó _____ nap

_______________________________________
K&H Bank Zrt. cégszerű aláírása

az elfogadóhely bejelentkezési azonosítója a
K&H Szép Kártya rendszer használatához
(K&H tölti ki!)

első bejelentkezéshez szükséges jelszó
(K&H tölti ki!)
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