
Kereskedői jelentkezési nyilatkozat SZÉP Kártya virtuális elfogadáshoz  
 
 
MINDEN MEZŐ KITÖLTÉSE KÖTELEZŐ! ELLENKEZŐ ESETBEN A SZERZŐDÉS BÍRÁLATA NEM KEZDŐDIK MEG! 
 
 

 

 

 

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041043  Nyilvántartó:  Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 

ELFOGADÓI INFORMÁCIÓK 
 
Kereskedő cégneve:   
Cég alapításának éve:  Kereskedő valós tevékenységi 

köre, amire az elfogadást igényli: 
 

 
Fizikai üzlettel rendelkezik: ○  igen             ○  nem                  Fenti tevékenységet mióta végzi:   
ÜZLETRE / ÜZEMRE  VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK   
Üzlet pontos megnevezése:   
Mióta üzemel:  Üzemeltetés: ○ Állandó            ○  Időszakos 
 
Üzletegység mérete:   Saját tulajdonú üzlet: ○ Saját tulajdon   ○  Bérelt 
 
Kereskedőhely környezete: ○ üzleti negyed      ○lakónegyed       ○ külterület              ○ bevásárló központ            ○ egyéb 
   
HONLAPRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK  
Webáruház internet címe: www.videkjaro.hu Domain tulajdonosa: FATOSZ 
 
Franchise partner:   ○  igen              X  nem                   Franchise neve:  
 
Mióta üzemel a honlap: 2013 Üzemeltető megnevezése: FATOSZ 
 
Honlap fejlesztés: X  külső              ○  belső                   Napi látogatók száma: 1,000 – 2,000 fő / nap 

Milyen „zseb”-re nyújt 
szolgáltatást: ○  Vendéglátás              ○  Szállás                 ○  Szabadidő 
   
ÜZLETRE VONATKOZÓ FORGALMI ADATOK   
 
Vásárlások átlagos összege: HUF / tranzakció Átlagos tranzakciószám:                                      db / hó 

SZÉP KÁRTYÁRA VONATKOZÓ FORGALMI ADATOK    
 
Várható SZÉP kártyás forgalom: HUF / hó Várható tranzakciószám:  db / hó  
KORÁBBI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
 
Rendelkezik virtuális kártyaelfogadási tapasztalattal?   ○  igen              ○  nem                   
 
Korábban volt virtuális bankkártya elfogadása más bankon keresztül?   ○  igen              ○  nem                                  
 
Ha igen, melyik banknál?  
 
Korábban volt bármilyen egyéb bankkártya elfogadása más bankon keresztül?   ○  igen              ○  nem                   
Ha igen, melyik banknál?  
  
Alulírott Elfogadó kijelentem, hogy a fentiekben közölt adatok megfelelnek a valóságnak. Hozzájárulok továbbá, hogy a Bank a 
fenti adatokat a Fizetőkártya Elfogadói szerződéses ajánlat elbírálása, valamint a szerződéses kapcsolat fennállása során felhasználja, 
azok hitelességét saját hatáskörben ellenőrizze. Tudomásul veszem, hogy a Bank a jelen adatlapon rendelkezésére bocsátott információt 
kizárólag a Fizetőkártya Elfogadói Szerződés megkötésének vonatkozásában használja fel, azt bizalmasan kezeli, harmadik fél részére 
nem adja át. Vállalom, hogy az időközben felmerülő változásokat a Bank felé haladéktalanul bejelentem.  

Kelt: ………………………. (város),   201         (dátum) 
                                                                
 
 
 
 
Szerződés aláírására jogosult személy cégszerű aláírása:    x……………………………………………………………………………….. 
 


