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Tájékoztató K&H SZÉP Kártya elfogadói szerződés megkötéséhez
Köszönjük, hogy érdeklődik a K&H SZÉP Kártya elfogadása iránt! Annak érdekében, hogy a szerződéskötés és
a további ügyintézés zökkenőmentes legyen, az alábbi fontos tudnivalókat szeretnénk megosztani Önnel!

Ahhoz, hogy Ön is K&H SZÉP Kártya elfogadó legyen az alábbiak szükségesek:



A következő oldalakon található K&H SZÉP Kártya elfogadói szerződés kitöltése és cégszerű aláírása 2
példányban!
a kitöltött szerződés mellé az alábbi dokumentumok másolatának csatolása:

társas vállalkozás esetén:


aláírási címpéldány

magánszemély esetén:




személyi igazolvány vagy egyéb fényképes igazolvány fényképet és aláírást tartalmazó oldalának
másolata
lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldalának másolata
szállásadó tevékenység folytatása esetén önkormányzati szállásadói engedély másolata

magánvállalkozás esetén:



személyi igazolvány vagy egyéb fényképes igazolvány másolata
lakcímkártya másolata

A K&H SZÉP Kártya elfogadói szerződést csak abban az esetben tudjuk rögzíteni és a K&H SZÉP Kártya
elfogadást aktiválni, amennyiben a fenti dokumentációk pontosan és hiánytalanul kerülnek kitöltésre és
megküldésre. Kérjük, erre fordítson kiemelt figyelmet!
A 2 példányban kitöltött szerződést, valamint a szükséges dokumentumokat az alábbi címre kérjük elküldeni:

K&H SZÉP Kártya 1851 Budapest
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan vagy egyéb K&H SZÉP Kártyát érintő kérdése vagy kérése merül
fel, kérjük, hívja a K&H TeleCentert a (06 1/20/30/70) 335 3355-ös telefonszámon, vagy kérését küldje a
szepkartya@kh.hu email címre.
A fenti tájékoztatót nem szükséges becsatolnia a K&H SZÉP Kártya elfogadói szerződés mellé!
Üdvözlettel:
K&H Bank Zrt.

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés
amely létrejött egyrészről a K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., a Fővárosi
Törvényszék Cégbírósága által Cg. 01-10-041043 cégjegyzékszám alatt bejegyzett és nyilvántartott, adószám:
10195664-4-44, csoportos adószám: 17780120-544 a továbbiakban, mint Bank)
másrészről
név / teljes cégnév:
rövidített cégnév:
________________________megye_______________________helység
bejegyzett székhely címe:

___________kerület_______irányítószám
_________________________________utca/út/tér______________házszám

levelezési cím
(amennyiben eltér a
székhely címétől):

________________________megye_______________________helység
___________kerület_______irányítószám
_________________________________utca/út/tér______________házszám

cégjegyzékszám:
adószám:

________-_-__

vállalkozói engedély
száma:
SZÉP Kártya elfogadására
jogosító tevékenységi kör
TEÁOR ’08 kódja*
(kérjük, oszloponként
legfeljebb egy, a leginkább
jellemző TEÁOR’08 kódot
jelöljön meg aláhúzással!):

szálláshely
55.10
55.20
55.30
79.11
79.12
96.04
93.29

vendéglátás
56.10
96.04
56.29
93.29
55.10
79.11
55.20
79.12
55.30

86.90
90.01
91.02
91.04
93.21
93.29
96.04

szabadidő
93.13
93.19
50.30
79.90
93.11
93.12
85.51

77.21
55.10
55.20
55.30
49.10
79.11
79.12

*a tevékenységi körök részletes kifejtését a mindenkor hatályos Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és
felhasználásának szabályairól szóló Kormányrendelet tartalmazza

az Elfogadó nevében eljáró kapcsolattartó személy adatai:
név:
telefonszám:
email cím:
a továbbiakban, mint Elfogadó,
együttesen: Felek - között az alulírott napon és helyen, a következő feltételek mellett:
K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés
közzététel dátuma: 2021. január 12.
hatályos: 2021. január 12-től
Jelen szerződésminta a hatályosságot követően megkötött szerződésekre alkalmazandó.
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1.

Elfogadó kijelenti, hogy a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól
szóló 76/2018.(IV.20.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) által előírt feltételeket teljesíti,
és jogosult a K&H Széchenyi Pihenő Kártya (továbbiakban: K&H SZÉP Kártya) elfogadására.

2.

Ezen túlmenően Elfogadó kijelenti, hogy a K&H SZÉP Kártya elfogadása során csak azon, a
Kormányrendeletben meghatározott alszámlák terhére nyújt kizárólag szolgáltatást, melyre a
Kormányrendelet feljogosítja.

3.

Amennyiben a tevékenységi köre a K&H SZÉP Kártya elfogadást érintő módon módosul, Elfogadó
kötelezettséget vállal a változás haladéktalan – írásban történő – bejelentésére.

4.

Elfogadó tudomásul veszi és kijelenti, hogy a K&H SZÉP Kártya elfogadása során a Kormányrendeletben
meghatározottak szerint a szolgáltatást ő nyújtja, szolgáltatások közvetítőjeként a K&H SZÉP Kártyát
nem fogadhatja el.

5.

Az Elfogadó vállalja, hogy az alábbi elfogadóhelyén a Kormányrendelet előírásait betartva
megkülönböztetés nélkül elfogadja az általa kínált és a Széchenyi Pihenő Kártyával igénybe vehető áruk,
szolgáltatások fizetőeszközéül a Bank által kibocsátott K&H SZÉP Kártyákat.

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

_________________________
___________________________megye_______________________helység

elfogadóhely címe:

___________kerület_______irányítószám
_________________________________utca/út/tér______________házszám
szálláshely
55.10
55.20
55.30
79.11
79.12
96.04
93.29

SZÉP Kártya elfogadására
jogosító tevékenységi kör
TEÁOR ’08 kódja*
(csak abban az esetben
kérjük jelölni, amennyiben
eltér az Elfogadónál
megadott adatoktól)

az elfogadóhely
kapcsolattartójának neve:
az elfogadóhely
telefonszáma:
az elfogadóhely
/kapcsolattartó email címe:

vendéglátás
56.10
96.04
56.29
93.29
55.10
79.11
55.20
79.12
55.30

86.90
90.01
91.02
91.04
93.21
93.29
96.04

szabadidő
93.13
93.19
50.30
79.90
93.11
93.12
85.51

77.21
55.10
55.20
55.30
49.10
79.11
79.12

+36

Magyarországon vezetett pénzforgalmi számlaszám adatai
Bank neve:
pénzforgalmi számla
száma:
6.

________-________-________

A K&H SZÉP Kártya elfogadási módok közül a K&H SZÉP Kártya rendszeren keresztüli internetes és a
K&H SZÉP Kártya ügyfélszolgálaton keresztüli telefonos elfogadási módot a Bank minden esetben
automatikusan biztosítja az Elfogadó részére az alábbi azonosítók használatával:

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés
közzététel dátuma: 2021. január 12.
hatályos: 2021. január 12-től
Jelen szerződésminta a hatályosságot követően megkötött szerződésekre alkalmazandó.
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az elfogadóhely bejelentkezési azonosítója a
K&H SZÉP Kártya rendszer használatához
(K&H tölti ki!)
7.

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

Amennyiben az Elfogadó rendelkezik érvényes fizetőkártya-elfogadói szerződéssel a Banknál, vagy
olyan intézménynél, amely megállapodott a Bankkal a K&H SZÉP Kártyák elfogadására vonatkozóan,
akkor az Elfogadónak lehetősége van biztosítani a K&H SZÉP Kártya elfogadását POS terminálon
keresztül.
Kérjük töltse ki az alábbi táblázatot a POS terminál(jai)nak adataival:
a POS terminált biztosító bank
vagy intézmény megnevezése

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

8.

Amennyiben az Elfogadó a saját honlapján keresztül kíván K&H SZÉP Kártya elfogadást biztosítani,
kérjük, töltse ki a K&H SZÉP Kártya webshopon keresztüli elfogadási szerződés kiegészítést is jelen
szerződéssel együtt és jelölje be az alábbi négyzetet:
webshopon keresztüli elfogadás biztosítása

9.

Elfogadó ezzel a bejelentéssel egyúttal felhatalmazza a Bankot, hogy a közöttük fennálló szerződéssel
kapcsolatos adatait – a SZÉP Kártya elfogadáshoz szükséges mértékben - a más terminált működtető
intézménynek/banknak, vagy annak kijelölt alvállalkozójának átadja. Amennyiben a másik
intézmény/bank működésre alkalmassá teszi a POS-t, akkor ezen terminálon való szolgáltatással a K&H
SZÉP Kártya elfogadási szerződés kiegészül, melyről a K&H – Elfogadó igénye alapján email-ben vagy
levélben – tájékoztatja az Elfogadót.

10.

A jelen szerződés szerves és elválaszthatatlan részét képezi a mindenkor hatályos Üzletszabályzat,
illetve az Általános Szerződési Feltételek K&H SZÉP Kártya elfogadásra vonatkozóan (ÁSZF).

11.

Az Elfogadó kijelenti, hogy az Üzletszabályzat és ÁSZF rendelkezéseit a jelen szerződés aláírását
megelőzően megismerte és az abban foglaltakat tudomásul vette, illetve elfogadta. Az ÁSZF a K&H
SZÉP Kártya elfogadásának szabályait tartalmazza, melyet Elfogadó köteles betartani, és a K&H SZÉP
Kártya elfogadást annak megfelelően végezni. Az ÁSZF be nem tartása jelen szerződés megszegésének
tekintendő.

12.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok, így különösen, de nem
kizárólag, a Kormányrendelet, valamint a pénzforgalmi jogszabályok mindenkor hatályos rendelkezései,
továbbá a www.szepkartya.kh.hu internetes portál irányadó.

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés
közzététel dátuma: 2021. január 12.
hatályos: 2021. január 12-től
Jelen szerződésminta a hatályosságot követően megkötött szerződésekre alkalmazandó.
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13.

Amennyiben e szerződés végrehajtásában véleményeltérés alakul ki, úgy a Felek a véleményeltérést
minden esetben peren kívüli egyezség útján kísérlik meg rendezni. Ha a Felek nem jutnak peren kívül
egyezségre, jelen szerződéssel összefüggő járásbírósági hatáskörbe tartozó peres ügyekben a Budai
Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

14.

Jelen szerződés 2 (két) eredeti példányban készül – aláírások után egy példány az Elfogadó, egy
példány a K&H Bank birtokában marad.

15.

A jelen szerződést a Felek - elolvasást és értelmezést követően, annak tartalmát és jogi következményeit
megértve -, mint a tényekkel és ügyleti akaratukkal mindenben megegyező okiratot, jóváhagyásuk jeléül,
cégszerűen írták alá.

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

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés
közzététel dátuma: 2021. január 12.
hatályos: 2021. január 12-től
Jelen szerződésminta a hatályosságot követően megkötött szerződésekre alkalmazandó.
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