1.

(Pénzforgalmi Szolgáltató tölti ki!)

sz. melléklet

Telephely azonosítója: ………………………………...

Telephely kódja authorizációhoz:

Regisztrálva:…………………

……………………………………

SZOLGÁLTATÓ TELEPHELYE

(Egynél több telephely esetén kérjük az 1. sz. mellékletet valam ennyi telephelyre kitölteni!)

Nyilvános, a Kibocsátó Honlapján megjelenő adatok a telephelyről:
Szolgáltatási hely neve (fantázianév):

új



Szolgáltatási hely címe: ir. sz.: __ __ __ __

telephely

meglévő telephely adatainak
módosítása 

település: ……………………………..……………… utca: …………………………………………….………

GPS koordináta: __ __.__ __ __ __ __ __; __ __.__ __ __ __ __ __ vagy __° __ __’__ __ __.__ __; __° __ __’__ __ __.__ __

Telefonszám: 06 __ __ - __ __ __ __ __ __ __

Kedvezmény:

E-mail:

Honlap:

A telephely szolgáltatásainak meghatározása (A megfelelőt kérjük jelölni. Több lehetőség is megjelölhető. )
Szálláshely szolgáltatás (nyújtott szolgáltatás jelölése)







szálloda
kemping



magánszállás



egyéb szállás



apartman
üdülőház
falusi szállás





kód:1111




panzió
turistaszálló
belföldi utazásközvetítés és
szervezés (TEÁOR’08 79.11ből belföldi szálláshely
foglalása és belföldi utazás
foglalása)

(csillag, korona, napraforgó, stb.)

Vendéglátás szolgáltatás (nyújtott szolgáltatás jelölése)




étterem
étkező kocsi

Minőségi besorolás:






belföldi



önkiszolgáló étterem
mozgó vendéglátás






üzemi étkezde

büfé

egyéb, éspedig:

(kategória.)




sóterápiás barlang

terhesgondozás
diagnosztikai szolgáltatás

fizikoterápia,
ergoterápia,
gyógytestnevelés

kód:3333

színházi, színpadi alkotások




park és strandszolgáltatás

sporthorgászat

sípálya






cirkusz, zenekarok előadásai



törökfürdő, szauna, gőzfürdő





szolárium



testsúlycsökkentő,
szalon

sportlétesítmény
működtetése
éspedig
sportegyesületi
tevékenység,
éspedig
sport,
szabadidős
képzés,
éspedig:
szabadidős,
sporteszköz
kölcsönzése



egyéni művészek előadásai

fogyasztó

akupunktúra



múzeumok, gyűjtemények





beszédterápia



állat- és növénykert





nemzeti
park,
védett
tájegység
vidám,-szórakoztatópark
(vízicsúszda, témaparkok)



fittness és testépítés



lovas terápia




versenyistálló, ló- és kennelek
szolgáltatásai




látásvizsgálat




homeopátia
természetgyógyászat
belvízi személyszállítás
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belföldi idegenvezetés

nem egészségügyi masszázs

orvosi gyógymasszázs



sporthajó kikötő




utazásszervezés

(TEÁOR’08 79.12.-ből belföldi
előre
összeállított
utazási
csomagok értékesítése)

kód:2222

Szabadidő szolgáltatás (nyújtott szolgáltatás jelölése)
dentálhigiéniai kezelés

ifjúsági szálló

Utazásszervez
őnél az MKEH
engedély
száma:

Minőségi besorolás és fokozat:




fogadó



egyéb:
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A szolgáltatás részletes leírását kérjük a szolgaltato.mkbszepkartya@mkb.hu e-mail címre megküldeni, szöveges üzenet vagy word
dokumentum formájában, max. 800 karakterben. A tárgyban kérjük a szolgáltató nevét és a telephelyet pontosan feltüntetni. A szöveg
módosítására és feltöltésére a Kibocsátó Honlapján is lesz lehetőség.

MKB SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA elfogadás az alábbi módokon: (a megfelelőt kérjük jelölni, több mód is választható, de az Internetes és
telefonos engedélyeztetés feltételeit mindenképp biztosítani kell a szolgáltatónak):

Szolgáltatási hely neve (fantázianév):
Szolgáltatási hely címe: Ir. szám:

Utca:

Település:
Kihelyező bank neve*

POS azonosító száma*

 Internetes engedélyeztetéssel (internetes autorizáció)

 Telefonos engedélyeztetéssel (voice autorizáció)

 Webshopon (online foglalási rendszeren) keresztül

 Előrefizetéses engedélyezéssel

Bizonylat adatai*
Cégnév: ………………………………………………………………………………………………………………………….. Adószám: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _
Bizonylat cím: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Levelezési cím: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Belföldi bankszámlaszám*: _

_ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ (Ha ide kéri az utalást!)

* Nem nyilvános, kizárólag a Kibocsátó nyilvántartásában szereplő adatok a telephelyről.

A Szolgáltató kijelenti, hogy a szálláshely, a vendéglátás és a szabadidő szolgáltatás közül csak azokkal
kapcsolatban
fog
MKB
SZÉP
Kártyát
elfogadni,
amelyekkel
kapcsolatban
a
76/2018.(IV.20.)
számú
Kormányrendelet 5. § (1) bekezdésben felsorolt TEAOR számokkal meghatározott szolgáltatások közül (zsebenként)
legalább egy szolgáltatást tud nyújtani, az ehhez szükséges feltételeket tudja biztosítani és az ehhez esetleg szükséges
engedélyekkel rendelkezik. A Kibocsátó e feltételek fennállását nem vizsgálja, az azoknak való folyamatos megfelelés
kizárólag a Szolgáltató feladata és felelőssége. A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az előzőek megszegéséből közvetlenül
vagy közvetetten eredő minden felelősség a Szolgáltatót terheli, a Kibocsátó e körben minden felelősséget kizár.

Dátum:

Aláírás:

…………………………………………..

Szolgáltató
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