POS KÁRTYAELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS MEGSZÜNTETŐ ADATLAP

1056 Budapest , Váci utca 38.
Telefon: 06-80-20-4343
email: elfogadas@mkb.hu

A Kártyalefogadási szolgáltatás megszüntető adatlapot kizárólag cégszerű aláírással ellátva - Fiókhálózaton, kapcsolattartón
keresztül, illetve emailen vagy postai úton eljuttatott formában fogadja be az MKB Bank.
KERESKEDŐ ADATAI - KÖTELEZŐ
Cég teljes neve
Adószáma
Székhelye
Kapcsolattartó neve:

Telefon / Mobil (céges):

Tisztelt MKB Bank!
Alulírott Kereskedő az alábbi felmondó nyilatkozatot teszem a fennálló _________________ (dátum) megkötött _______________ sorszámú POS Terminálos
Bankkártya Elfogadói Szerződés 13.2. pontja alapján.

I. TERMINÁL MEGSZÜNTETÉSE
Ezúton értesítjük, hogy az itt megjelölt POS terminál(ok)ra vonatkozóan a bankkártya elfogadási szolgáltatást felmondjuk.
A szerződés ezen POS terminál(ok) vonatkozásában a 30 napos felmondási idő elteltével megszűnik.
Terminál
azonosítója*
Elfogadóhely
egyedi
azonosítója
vagy címe

* A terminál egyedi azonosítója (TID) nyolc karakter hosszú, betűvel kezdődő azonosító mely a készüléken elhelyezett azonosító matricán található meg.

II. ELFOGADÓHELY MEGSZÜNTETÉSE
Ezúton értesítjük az itt felsorolt Elfogadóhelyek vonatkozásában a Szerződést mai nappal felmondjuk a rendes felmondás szabályai szerint.
A szerződés ezen Elfogadóhelyek vonatkozásában megszűnik a 30 napos felmondási idő elteltével.
A felmondás hatálya:
A Szerződést az alábbi elfogadóhelyek tekintetében felmondjuk:
Elfogadóhely megnevezése

Elfogadóhely címe

Elfogadóhely egyedi azonosítója

III. KERESKEDŐI KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE
Ezúton értesítjük, hogy Bankjukkal kötött POS Terminálos Bankkártya Elfogadói Szerződést, a szerződés 13.2. pontja alapján a mai nappal
felmondjuk a rendes felmondás szabályai szerint. A szerződés megszűnik a 30 napos felmondási idő elteltével.
Továbbá annak 13.4 pontja alapján a Szerződés hatálya alatt végzett Tranzakciókból eredő, a Bank által elszámolandó reklamációk ellenértékét a
Bank részére a Szerződés megszűnését követően is megfizetni köteles.
A felmondás hatálya:
A Szerződést valamennyi elfogadóhely tekintetében felmondjuk
Kérjük, hogy a Bank intézkedjen a POS terminál leszerelése, visszavétele kapcsán a felmondási idő lejártát követően. Nyilatkozunk, hogy a fent megjelölt
POS terminál(ok) és a hozzá tartozó eszközök - amelyek a Bank tulajdonát képezik - hiánytalanul és sértetlenül állnak rendelkezésre, ellenkező esetben a
vonatkozó ÁSZF 15. pontja szerint kerül sor helytállásra a Kereskedő részéről. Tudomásul vesszük, hogy a felmondással érintett POS terminálok a
felmondási idő lejártával kikapcsolásra kerülnek, ezt követően nem használhatóak akkor sem, ha ezt követően nem kerülnek a Bank által azonnal
visszavételezésre. Hozzájárulunk, hogy a Bank / megbízottja a fent megjelölt POS terminál leszerelési helyen azaz az eszköz rendeltetési helyszínét felkeresve
az eszközöket leszerelje, és visszavételezze. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a Bank / megbízottja részére a belépést a leszereléshez biztosítjuk.
Tudomásul vesszük, hogy a Bank a Szerződés alapján a BANKKÁRTYA-ELFOGADÓI SZOLGÁLTATÁS (POS) HIRDETMÉNY VÁLLALATI ÜGYFELEK és
KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE elnevezésű Hirdetmény 3.2 pontjában rögzített mértékű POS leszerelési díjat terheli be a Kereskedő Budapest Banknál
vezetett fizetési számlája terhére. Tudomásul vesszük, hogy a Bank fenntartja a jogot, hogy az eszközöket 30 napon belül ellenőrizze és amennyiben azok
nem kerültek hiánytalanul, sértetlenül a Bank / megbízottja részére átadásra, úgy jogosult az ÁSZF 15. pontjában foglaltak szerint a terminál árát a
Kereskedővel szemben érvényesíteni.
A leszerelés megvalósulásról Kiszállási jegyzőkönyv – Terminál leszerelési dokumentum készül.
Kereskedő nevében (cégszerű aláírás):

Kelt:

……………………………………………………………………
Név:
Beosztás:

