
 

POS TERMINÁLOS KÁRTYAELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYLŐ 
TELEPHELYI ADATLAP 

1138 Budapest , Váci út 193. 
  Telefon: 06-80-20-4343 

email: elfogadas@budapestbank.hu 
 

Szerződésszám:  

 ELFOGADÓ IGÉNYLÉSE - ELFOGADÓ TÖLTI KI 

Cég teljes neve:  Adószám:  

Székhelye:  

Cég rövidített neve:  Cégjegyzékszám/Váll.ig.szám:  

Fő tevékenységi kör  TEÁOR kód:  

Levelezési cím:  

Elfogadóhely megnevezése, bizonylaton szereplő név, max 24 hosszú:  

Elfogadóhely címe:  

              Elfogadóhely tevékenységi köre: 
 

1. Kapcsolattartó neve:  Telefon / Mobil (céges):     

e-mail címe:   

2. Kapcsolattartó neve:  Telefon / Mobil (céges):     

e-mail címe:   

Forgalomelszámolás módja:   

A bankkártyás vásárlások jóváírására szolgáló fizetési számlát vezető bank neve: Budapest Bank Zrt. 

Elfogadó fizetési számlaszáma:  

 

Tranzakciók devizaneme: HUF Elszámolás devizaneme: HUF 

 

Igényelt POS típusa (db):  POS terminál     

  Terminál  különálló PIN pad     

       

Szolgáltatási díj: Az Elfogadó vállalja, hogy a jelen igénylés alapján a POS terminál(ok) beüzemelését követően létrejött  POS Kártyaelfogadási Szerződés 
(továbbiakban Szerződés) alapján a szolgáltatásért díjat tartozik fizetni, amelynek mértékét és esedékességét a Kártyaelfogadási Szolgáltatás 
Standard Díjhirdetménye tartalmazza. 

 

A szolgáltatás kapcsán a Bank havi elszámoló listát készít, amelyet Elfogadó a Kereskedői Portálon keresztül tud elérni, letölteni. Az Elfogadó kijelenti, hogy jelen Szolgáltatás 

Igénylőlap benyújtásával Szerződést kíván kötni a Budapest Bank Zrt-vel az itt rögzített adatokkal, és nyilatkozik, hogy az általa közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek, a Bank Üzletszabályzatát, POS Kártyaelfogadási Szerződés Általános Szerződési feltételeit és annak Mellékleteit megismerte, és azt magára nézve 

kötelezőnek ismeri el.  

Elfogadó tudomásul veszi, hogy a Bank telefonon egyeztetheti vele a Szerződés technikai részleteit, és nyilatkozik, hogy amennyiben POS terminál telepítésig  

Bank által elfogadott módosítási igénye merült fel, úgy a Szerződés módosított feltételeit,  a Bank által készített Kártyaelfogadási szolgáltatásmódosító adatlapon 

foglaltak szerint  kifejezetten elfogadja a POS terminál(ok) telepítésének engedélyezésével és a telepítési jegyzőkönyv aláírásával. 

Elfogadó tudomásul veszi, hogy a Szerződés a POS terminál(ok) telepítésével és az elvégzett első tesztüzem sikeres megtörténtével lép hatályba, amelyet követően 

kapja meg az Elfogadó a Bank által aláírt visszaigazolást a Szerződés létrejöttéről és egyeztetett tartalmáról. Az Elfogadó tudomásul veszi, hogy a további terminálok 

telepítésére vonatkozó igénylését és így a POS szerződés megkötését a Bank a jelen megállapodástól függetlenül indoklás nélkül elutasíthatja. 

Az Elfogadó tudomásul veszi, hogy Szerződésére a Kártyaelfogadási Szerződésre vonatkozó standard díjszabás irányadó (Standard Díjhirdetmény). 

Az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, a Bank Üzletszabályzata, a POS- Terminálos Kártyaelfogadási Szerződés Általános Szerződési 

Feltételei és Kártyaelfogadási Szerződésre vonatkozó Standard Díjhirdetményei az irányadók. 

Kelt:  

 

nevében: Átvettem a Budapest Bank nevében:  

…………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………… 
 

Név: 
 
Beosztás: 

Név: 
 
Beosztás: 

 


