K&H SZÉP Kártya webshopon keresztüli elfogadási szerződés
A jelen okirat létrejött egyrészről:
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:
cég alapításának éve:
________________________megye_______________________helység
bejegyzett székhely címe:

___________kerület_______irányítószám
_________________________________utca/út/tér______________házszám
________________________megye_______________________helység

levelezési cím (amennyiben
eltér a székhely címétől):

___________kerület_______irányítószám
_________________________________utca/út/tér______________házszám

cégjegyzékszám:
adószám:

________-_-__

vállalkozói engedély szám:
kereskedő valós
tevékenységi köre, amire az
elfogadást kéri:
a továbbiakban, mint Elfogadó,
együttesen: Felek - között az alulírott napon és helyen, a következő feltételek mellett:
Jelen szerződés kiegészítése a Felek között korábban létrejött K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződésnek.
A szerződés tárgya
1. Elfogadó jelen szerződéssel K&H virtuális POS terminált igényel az alábbi adatokkal:
Elfogadóhely teljes neve:
Elfogadóhely rövidített neve
(max. 25 karakter):

_________________________
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elfogadóhely címe:

___________________________megye_______________________helység
___________kerület_______irányítószám
_________________________________utca/út/tér______________házszám

fizikai üzlettel rendelkezik:
üzemeltetés:

IGEN

NEM

állandó

időszakos

elfogadóhely email címe:
Honlapra vonatkozó információk
weboldal neve:
weboldal címe:

www.

domain tulajdonosa:
franchise partner:

IGEN

NEM

külső partner által

belső

franchise neve:
mióta üzemel a honlap?
üzemeltető megnevezése:
honlap fejlesztés:
napi látogatók száma:

fő/nap

milyen alszámlára nyújt
szolgáltatást?

szállás

vendéglátás

szabadidő

Üzletre vonatkozó adatok
vásárlások átlagos
összege:
várható havi K&H SZÉP
Kártya forgalom:
várható K&H SZÉP Kártya
tranzakciószám:
rendelkezik K&H Bankkal
kötött fizetőkártyaelfogadói szerződéssel?
rendelkezik K&H Bankkal
kötött virtuális POS
szerződéssel fizetőkártyaelfogadásra?

HUF/tranzakció
HUF
db/hó
IGEN

NEM

IGEN

NEM

Magyarországon vezetett pénzforgalmi számlaszám adatai
bank neve:
pénzforgalmi számla
száma:

________-________-________
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a virtuális POS terminál illesztésével foglalkozó kapcsolattartó adatai:
név:
telefonszám:
email cím:
2. Ha az Elfogadó és az internet szolgáltató nem azonos, Elfogadó vállalja, hogy írásban tájékoztatja a
K&H-t a mindenkori internet szolgáltató alábbi adatairól.
az internet szolgáltatást az alábbi alvállalkozó végzi:
név / teljes cégnév:
cégjegyzékszám:
adószám:

________-_-__

vállalkozói engedély szám:
________________________megye_______________________helység
bejegyzett székhely címe:

___________kerület_______irányítószám
_________________________________utca/út/tér______________házszám

3. Amennyiben Elfogadó és az internet szolgáltató között fennálló szerződés megszűnik, vagy az internet
szolgáltató adataiban változás történik, Elfogadó köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni a Bankot.
4. Elfogadó gondoskodik arról, hogy az áru/szolgáltatás megrendelésére vonatkozó szerződést és a
megrendelésre vonatkozó üzletpolitikáját web-oldalán jól érthető formában a kártyabirtokos tudomására hozza.
5. Üzletpolitikájának legalább az alábbi információkat kell, hogy tartalmaznia:
- Elfogadó neve
- Elfogadó címe, telefonszáma, egyéb elérhetőségei
- Elfogadó cégjegyzékszáma, adószáma
- Elfogadó által kínált áru és/vagy szolgáltatás megnevezése és konkrét meghatározása (kizárólag a Bank
által jóváhagyott tevékenységi körhöz tartozó áruk/szolgáltatások)
- Elfogadó által kínált áru és/vagy szolgáltatás ellenértéke devizanem megadásával
- Elfogadó által kínált áru és/vagy szolgáltatás igénybevételére vonatkozó korlátozások (életkor, elfogadott
SZÉP kártyák köre stb.)
- Elfogadó által kínált áru és/vagy szolgáltatás igénybevételének és az átvétel/igénybevétel
lebonyolításának leírása
- K&H SZÉP kártyával történő fizetéshez szükséges adatok előzetes közlése, fizetés menete és feltételei
- Megrendelés lemondásának módja és feltételei
- Kártyabirtokosi reklamáció esetén a reklamáció benyújtásának módja és feltételei, áru visszavét jogcímei
és lehetősége, árucsere módja és feltételei, kártyabirtokos kártalanításának módjai és feltétele
- Szállítási feltételek
- A Kártyabirtokos által megadott adatok kezelésének és felhasználásának módja
- Adatvédelemre és adatkezelés biztonságára vonatkozó konkrét információ.
6. Amennyiben az Elfogadó a Bank által előírt kötelező honlap tartalomnak nem tesz eleget, úgy a Bank
szüneteltetheti a honlap illesztést. Amennyiben az Elfogadó megtagadja a kötelező honlap tartalom elhelyezését,
a Bank a K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződést felmondhatja.
7. Elfogadó vállalja, hogy kizárólag a szerződésben felsorolt SZÉP Kártya elfogadással érintett tevékenységi
körhöz tartozó termékeket, terméktípusokat és/vagy szolgáltatásokat árusítja. Amennyiben a tevékenységi körét
módosítani kívánja, a módosításra irányuló ajánlatát írásban közölnie kell a Bankkal, melyre a Bank 10 banki
napon belül válaszol. Amennyiben a megadott tevékenységi kör összhangban van a törvényi előírásokkal és
továbbra is feljogosítja az Elfogadót SZÉP kártya elfogadásra, a Bank tudomásul veszi a módosítást, amely így
a szerződés részévé válik. Amennyiben a Bank az új feltételeket nem kívánja elfogadni, abban az esetben a
szerződés az eredeti feltételekkel változatlan marad, vagy az Elfogadó jogosult azonnali hatállyal felmondani a
szerződést.
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Záró rendelkezések
8. Jelen szerződésre irányadóak a Felek között létrejött K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés és annak
elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési Feltételek rendelkezései.
9. Jelen szerződés megszűnik a Felek közötti K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés megszűnésével.
10. Jelen szerződés a mindkét fél által történő aláírása előtt ajánlatnak minősül, és semmilyen jogot és
kötelezettséget nem jelent egyik fél számára sem.
11. 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.
12. Jelen szerződés két eredeti példányban készül – aláírások után egy példány az Elfogadó, egy példány a
Bank birtokában marad.
13. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok, így különösen a SZÉP Kártya
Kormányrendelet, és a pénzforgalomra vonatkozó jogszabályok mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.
14. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződésben és a melléklet(ek)ben foglaltakat üzleti
titokként, bizalmasan kezelik, annak tartalmáról információt harmadik fél számára nem adnak ki.
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

Igény elbírálása (K&H tölti ki!)
A K&H SZÉP Kártya elfogadására alkalmas virtuális POS terminálra
vonatkozóan az igényt:

elfogadja
elutasítja

MID azonosító:
TID azonosító:
A K&H SZÉP Kártyarendszer Elfogadó felület használatához:
az Elfogadó bejelentkezési azonosítója: ………………...…………………………..……..….. (K&H Bank tölti ki)
az első bejelentkezéshez szükséges jelszava: ….………………..………………………..….. (K&H Bank tölti ki)

Kelt.: _____________________________, ________ év _________________ hó _____ nap

_______________________________________
K&H Bank Zrt. cégszerű aláírása
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