Reset 1450

Kiegészítő megállapodása „myPortal”
Supplemental Agreement “myPortal”

a hatályban lévő „Készpénz nélküli fizetési módok elfogadásáról szóló megállapodáshoz”
Contract no. F2F

amely létrejött a SIX Payment Services (Europe) S.A. (a továbbiakban „SPS”) és

Kereskedő



Merchant

Kapcsolattartó
Contact person
Asszony Ms

 

Keresztnév 

Vezetéknév 

Telefon

E-mail cím 

First name

Úr Mr

myPortal szolgáltatás

Contract no. SEC

 

Funkció 

Last name



Function

 

myPortal service

A myPortal szolgáltatás a jóváírási értesítések és jelentések elektronikus hozzáférhetőségének biztosítását foglalja
magában a készpénzmentes fizetőeszközök elfogadásával összefüggésben. A szolgáltatás igénybevételének feltétele a
„myPortal” platformhoz való hozzáférés.
Aktiválás

A szerződő fél megbízza az SPS-t a myPortal szolgáltatás aktiválásával.

Hozzáférési jogosultságok

A „myPortal” platformhoz való hozzáférési jogosultságot a következő személyek számára kell biztosítani:
Asszony

Úr

Keresztnév 

Vezetéknév 

E-mail cím 
Asszony

Úr

 

Keresztnév 

Vezetéknév 

E-mail cím 
Asszony

Úr

 

Keresztnév 

Vezetéknév 

E-mail cím 
Jóváírási értesítés

 

Az SPS a kívánt részletességű jóváírási értesítést elektronikusan letölthetővé teszi a szerződő fél számára.
 A myPortal alkalmazásával be lehet állítani a jóváírási értesítések e-mailben vagy postai úton való elküldését a szerződő fél részére.
Tranzakciószintű (részletes)
Napi zárás szintje, telephelyenként (összesítő)
Visszatérítés összegzése telephelyenként (összefoglaló)
Visszatérítés összegzése (account)

Kiegészítő rendelkezések

A myPortal szolgáltatást „A myPortal használatához kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek” dokumentum
szabályozza.

A jelen Kiegészítő megállapodás a kártyaelfogadásra vonatkozó, fent megjelölt meglevő megállapodásokat módosítja a fenti rendelkezéseknek megfelelően, és azok helyébe lép. A jelen Kiegészítő megállapodást a Szerződő felek hó végével, 30 napos felmondási idővel írásban felmondhatják.
A jelen Kiegészítő megállapodás aláírásával a Kereskedő kijelenti, hogy a fent ismertetett rendelkezéseket teljes terjedelmükben elolvasta, továbbá megértette és elfogadja azokat. A jelen rendelkezések Kereskedő által történő megszegése esetén az SPS jogosult a jelen Kiegészítő megállapodást azonnali
hatállyal felmondani.
A kártyaelfogadásra vonatkozó, a jelen Kiegészítő megállapodásban kifejezetten nem szabályozott mindennemű szolgáltatásra a Kereskedő és az SPS
között meglevő megállapodás marad hatályban.
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A kereskedő jogi képviselőjének (képviselőinek) aláírása(i)*

,

* Kereszt- és vezetéknév nyomtatott betűvel

PC

SIX Sales ID


ID Top Node

ID HQ

SIX Payment Services (Europe) S.A., 10, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, www.six-payment-services.com
Levelezési cím: SIX Payment Services (Europe) S.A., Magyarországi Fióktelepe, Tímár utca 20, HU-1034 Budapest

Partner ID
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