K&H SZÉP Kártya elfogadóhely bejelentő lap
Kitöltése abban az esetben szükséges, amennyiben az elfogadói szerződésben nem szereplő, vagy korábban
nem bejelentett, új elfogadóhelyen kíván K&H SZÉP Kártya elfogadást nyújtani. Kérjük elfogadóhelyenként 2
példányban kitölteni! Az alábbi adatlap szerződéskötésre és korábban bejelentett elfogadóhely adatainak
módosítására nem alkalmas!

az Elfogadó szerződés szerinti adatai:
(kitöltése kötelező!)
név / teljes cégnév:
rövidített cégnév:
adószám:

________-_-__

a bejelentésre kerülő új Elfogadóhely adatai:
Elfogadóhely teljes neve:
elfogadóhely rövidített
neve (max. 25 karakter):
elfogadóhely címe:

_________________________
___________________________megye_______________________helység
___________kerület_______irányítószám
_________________________________utca/út/tér______________házszám

elfogadóhely levelezési
címe:

___________________________megye_______________________helység
___________kerület_______irányítószám
_________________________________utca/út/tér______________házszám

SZÉP Kártya elfogadására
jogosító tevékenységi kör
TEÁOR ’08 kódja:
(oszloponként csak egyet,
a legjellemzőbbet
válassza ki)

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 bejelentésre kerülő új Elfogadóhely nevében eljáró kapcsolattartó adatai:
név:
telefonszám:
email cím:

az új Elfogadóhely Magyarországon vezetett pénzforgalmi számlaszámának adatai:
(ha az elfogadói szerződésben megadottól eltérő számlaszámra kéri az elfogadóhely forgalmát)
bank neve:
pénzforgalmi számla
száma:

________-________-________

K&H SZÉP Kártya új elfogadóhely bejelentő lap
hatályos: 2021. január 12-től

oldal 1/2

a bejelentésre kerülő új Elfogadóhelyen történő elfogadás módja:
elfogadás módja

K&H SZÉP Kártya rendszeren keresztüli internetes és a K&H SZÉP
ügyfélszolgálaton keresztüli telefonos elfogadás
terminálon keresztül, amennyiben Elfogadó rendelkezik bankkártyaelfogadói szerződéssel:
A POS terminált biztosító bank
vagy intézmény megnevezése

azonosító szám
terminál:
elfogadóhely:
terminál:
elfogadóhely:
terminál:
elfogadóhely:

Elfogadó internetes honlapján keresztül. Amennyiben Elfogadó még
nem rendelkezik kereskedői weblapon keresztüli elfogadással, úgy jelen
dokumentum mellé az erre vonatkozó „K&H SZÉP Kártya webshopon
keresztüli elfogadási szerződés” kitöltése szükséges.
A honlap címe: www._____________________________________
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!)
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első bejelentkezéshez szükséges jelszó
(K&H tölti ki!)
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