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Aanvullend Contract “myPortal”
bij bestaande contracten voor kaartaanvaarding
Contract no. F2F

tussen SIX Payment Services (Europe) S.A. (hierna “SPS”) en

Contractant



Contactpersoon
Mevr.

Dhr

Contract no. SEC

 

 

Voornaam 

Achternaam 

Telefoon

E-mail



Functie 
 



myPortal service
De myPortal-dienst omvat de elektronische verstrekking van rapporten en berichten over vergoedingen in verband
met de aanvaarding van elektronische betalingen. Toegang tot het “myPortal”-platform is vereist om van de dienst
gebruik te kunnen maken.
Activering

De Contractant instrueert SPS om de myPortal dienst te activeren.

Toegangsautorisaties

De volgende personen moeten een toegangsmachtiging krijgen voor het “myPortal” platform:
Mevr.

Dhr

Beheerder

Mevr.

E-mail
Dhr

Beheerder

Mevr.

Dhr

Achternaam 
 



Voornaam 
E-mail

Beheerder

Vergoeding rapport

Voornaam 

Achternaam 
 



Voornaam 
E-mail

Achternaam 
 



SPS stelt ter informatie van de Contractant, met de gewenste gedetailleerdheid, het elektronisch terugbetalingsbericht
om te downloaden.
 Na activering van myPortal dient de levering van berichten over terugbetaling aan de Contractant via e-mail of post
te worden stopgezet.
Transactieniveau (detailed)
Dagelijks sluitingsniveau per lokatie (summary)
Samenvatting vergoeding per filiaal (recap)
Samenvatting vergoeding (account)

Aanvullende voorwaarden

Op de myPortal-dienst zijn de “Algemene voorwaarden voor myPortal” van toepassing.

Dit Aanvullende Contract vormt een aanvulling op de bestaande bovengenoemde contracten voor kaartaanvaarding conform de voorgaande bepalingen en het heeft voorrang op deze bestaande contracten.
Door ondertekening van deze Aanvullende Contract bevestigt de Merchant dat hij alle hierboven vermelde bepalingen heeft gelezen en begrepen,
evenals de “Algemene voorwaarden voor myPortal” heeft gelezen en begrepen en akkoord gaat met de daarin opgenomen voorwaarden.
Met betrekking tot prestaties voor het aanvaarden van kaarten die niet uitdrukkelijk in dit Aanvullend Contract worden geregeld, behouden alle
bestaande overeenkomsten tussen het Contractant en SPS hun geldigheid.
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Datum en plaats
DD

.

MM

.

YYYY

Handtekening(en) van de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de Contractant *

,

* Voorna(a)m(en) en achterna(a)m(en) in blokletters:

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

Partner ID
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