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ADATLAP INTERNETES KÁRTY@ELFOGADÁSHOZ 

 

Webáruház IP címe:  

Fizetési mód: 

 Háromszereplős fizetés 

 Kétlépcsős háromszereplős fizetés 

 Ügyfél regisztrációval egybekötött kétszereplős fizetés 

 Ügyfél regisztrációval egybekötött kétszereplős kétlépcsős fizetés 
Letét elhelyezés: igen nem        Összege:……………………………………………..HUF 

A fenti, vastag keretben feltüntetett adatokat a Bank tölti ki! Amennyiben több fizetési mód kerül meghatározásra, annyi virtuális POS 
terminál igényt rögzítünk.  
 

 

I. Kereskedő adatai  

Cég, vállalkozás neve: 

Székhely:   

Mióta üzemel itt a cég székhelye?  

A cég székhelyének típusa: irodaépület   raktárépület   bevásárlóközpont   egyéb: 

Saját tulajdonú telephely:               Igen   Nem 

Cégalapítás éve:  

Tulajdonos(ok) neve, részaránya a vállalkozásban: 

1.                                                                                                       % 

2.                                                                                 % 

3.                                                                                 % 

Amennyiben más vállalkozás átalakulásával jött létre a cég, ezen vállalkozás neve: 

Kötött-e már más bankkal bankkártya elfogadói szerződést?                 Igen   Nem 

Amennyiben igen, a korábbi elfogadás jellege:                                         Fizikai      Internetes 

Amennyiben igen, a szerződés még hatályban van?                                 Igen   Nem 

Amennyiben igen, mely bankkal van/volt kapcsolata?  

Amennyiben igen, a jelenlegi fizetési módok:  

készpénz   utalvány   átutalás   bankkártya   egyéb: 

Amennyiben már nem él a szerződése, mi volt a felmondás oka?  

II. Kapcsolattartó adatai  

Név: 

Beosztás:  

Telefonszám: Fax szám: 

Mobil telefonszám:  

E-mail cím: 
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III. Weboldal adatai  

Működik jelenleg a webáruház?                  Igen     Nem 

Amennyiben igen, mióta?  

Webáruház neve: 

Webáruház publikált oldala(URL):  

Webáruház IP címe:  

Üzletág: 

Üzemelés jellege:             szezonális         állandó 

A honlap fejlesztését:      a cég saját maga végzi   külsős cég végzi 

Amennyiben a honlap fejlesztését megbízott küldős cég végzi, a cég:  
Neve:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Címe: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Kapcsolattartó neve:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Telefonszáma:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ha az értékesítési folyamán átlinkel más oldalra a weboldal, annak elérhetőségei:  

1. URL:                                                                    IP: 

2. URL:                                                                    IP: 

3. URL:                                                                    IP: 

IV. A termék/szolgáltatás leírása és a forgalmi adatok  

Értékesített termék/szolgáltatás: 

Az értékesített termék/szolgáltatás:  

saját tulajdonban van  bizományban van  megrendeléskor kerül beszerzésre  egyéb: 

Az átlagos raktárkészlet értéke (amennyiben van)/HUF:  

Milyen beszállítókkal dolgozik a cég, mióta van a céggel kapcsolata?  

Az áruminta megtekinthető?               Igen     Nem 

Történik fizikai kiszállítás?                    Igen     Nem 

Amennyiben igen, történik ügyfél azonosítás a kiszállítás alkalmával?        Igen     Nem 

Amennyiben igen, milyen ügyfél azonosítás történik?  

Hirdetik bármilyen fórumon, felületen a terméket/szolgáltatást? Amennyiben igen, mik ezek: 

Várható kártyaforgalom HUF/hó: 

Várható tranzakció darabszám/hó: 

Tranzakciók várható értéke HUF/db: 

Hány VPOS terminált kíván igényelni:   db 

V. Egyéb információ  
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VI. A webáruházzal kapcsolatos elvárások   

Az elfogadó ügyfélszolgálatának elérhetősége(i) megadásra kerülnek-e a weboldalon?   Igen Nem 
Amennyiben igen: e-mail cím mobil telefonszám vezetékes telefonszám  

Az Általános Szerződési Feltételek megtalálhatóak a honlapon?       Igen Nem 

A kínált termék/szolgáltatás teljeskörű leírása megtalálható a weboldalon? Igen  Nem 

A kínált termék/szolgáltatás ára egyértelműen feltüntetésre kerül a weboldalon? Igen Nem 

Az egyéb kapcsolódó költségek (csomagolás, szállítás, stb.) feltüntetésre kerül a weboldalon?  Igen Nem 

A vásárlás pénzneme: HUF EUR USD  

A kiszállítás módja és az átvétel feltétele egyértelmű?   Igen Nem 
Milyen fizetési módok érhetőek el a vásárlók számára? 

Egyértelmű az árucsere-, reklamáció feltétele a vásárló számára?    Igen Nem 

Megtekintésre kerültek egyéb más weboldal közötti kapcsolatok?   Igen Nem 

Tesztvásárlást lehetett végrehajtani a weboldalon?                             Igen Nem 

A kulcsokat a következő e-mail címre kérik megküldeni:  
 

Az induláshoz szükséges kulcsok kiadhatóak?                                        Igen Nem 

Dátum:  
Üzletkötő neve:  

 

Az induláshoz szükséges kulcsok kiadhatóak?                                       Igen Nem 
Dátum: 
Ellenőrző neve:  

A fenti, vastag keretben feltüntetett adatokat a Bank tölti ki! 

 

Dátum: Cégszerű aláírás: 

 


