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SIX Payment Services Luxemburg:

Cég neve 

Székhely címe

SÍX Payment Services (Europe) S.A.

üLca, házözárn. 10, rue Gábriel Lippmann
S.ICCL 4 No.

Írsz/Település 3565 Munsbach, Luxembourg
Pcítol .oo;lí- ;■ C iv

Cégjegyzékszám B 144087

Telefon
Phuno

E-rnail cím 

Honla;.)

+35 22 088 0227

A luxemburgi bankfelügyelet 
(CSSF) i'cgisztrációs száma
ReCíib'r'íilíV* Ne 'Ţ 'be- rim^ncioi f
Fax +35 22 088 0228

info.hu@six-pavment-services.com

WWW.six-payment-services.com

SIX Payment Services Magyarország;

Cég neve SIX Payment Services (Europe) S.A. Magyarország Fióktelepe

Székhelyeimé Utca, házszám. Krisztina krt. 32....................... .... ..................................

Írsz/ Település 1013 Budapest
p.-s-si .OÍJÍ- ■■ C :v

Céqjeavzékszám 01-17-000672

TeietonPhor.ţ

E-rnail cím

Honlap

+36 1 202 1417 +36 1 202 1417

info.hu@six-payment-services.com

WWW.six-pavment-services.com

;i;r.-Aüthnr.iy iCSSi-j
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Cég neve ZUGLÓI KÖZBIZTONSÁGI NON-PROFIT KFT.
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Székhely címe Utca, házszám. LAKY ADOLF U. 36. Pnsfaíifik =,'ám
1..' -nprittyMO'-eSS bTeet * NC'.

Irsz/TeleDÜlós 1145 BUDAPEST
?.0 Eex No,

Orszáo hu

Ágazat R.- SZÁLLÍTÁST KIÉG. SZOLG. •Xdó^7 23084454242
t.ou G-y

Cénisiivvéks.ráfr, 0109952185

A périzforgairni
M;cro í!';cord
Telefon

szolqéltatás nyOjtásáról szóló 2009. évi 85. lörvé
•ip :o r'á Ai! tr.e Parsu'i: of :fe f?uo:oosi cf P-ovmt-r-, Ser.-i-otü íKjo. E5/2CŰ

lax No

yy órleimében rnikrováílaikozás?

Fax -

□ leien E Nem

E-mail cím IRODAVEZETO(5)ZKNP.HU
0.

Honlac wwv, zknp.hu

Kapcsoiattartó niV 53Afir;/nnv Kemrízl né-,/ VALÉRIA Vezetéknév BALOG

Beosztás IRODAVEZETÚ
n.lír,-

ieiefon +36 30 621 0092

1 evelezés

Rövid cím

lE a cég citriére □ a címzési iap^szerini:

a Karíyabin.okosi DvonyiaT.n imax. 22 kaaskterj

Szerződési és levelezési nyelv Magyar
Contiítc: ostJ conéisuotiü'd'CC' iíir*2jüüf; Hünüarian ^

Z.nG,LQ,I XQ,ZB,I,Z,Tn,NSAG ,
or raronoí.-lpi ii'.-.'oico ir-rx. 2^ chj'octcr-j

Bank neve MAGNFT RANK Orszán HU
NnTlí; o‘ "C DTi" <
írsz / Település 1062 RUDAPFST .Szamianilaldonn.s ZUGLÓI KÖZBIZTONSÁGI NON-PROF
IV.íüli COlV- ■' C;!Y
BIC íSWlFTi HRWF Hl) HR Utca náz.szám LAKY ADOLF U. 36.

IBAN HU 60 i6?oni?o-i85?53n?-nnnnnnnn

S-'4e:- m

Írsz/Település 1145 RUDAPFST

!ü Ui? Nadfi

iÁÍÍÍ'iüi

ÍD HS
líe'eiia: Iniih-a

£ iKI.P,0.0.1i
i7.3,9.9i

SÍX Payment Services (Europe) S.A., 10, rue Gabriel Lippmann, L-S365 Munsbacfi, vvvvw.six-paymenl-services.com
Levelezési dm: SIX F^aymetU Services íEürope) 3.A., Magyarországi Fióktelepe, Krisztina krt, 32, H-1013 Budapest

mailto:info.hu@six-pavment-services.com
mailto:info.hu@six-payment-services.com
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Merchant iJe./Ca ni pany.Citv

□ Márfnsításí'KíBBsszílBS
Mnditirafeíi.'Aiíiiiíinii
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Képviseletre jogo
sult személy 1 • X Ur □ Asszony Kerosztnév ATTILA
Le'^iaNv '“epre:*?''irt' Ly

Beosztás
■'u^cric'
Lakcím
'’livci-J

vózetéí<név STEINER

JGYVEZETŐ.

üíca, házszáni. EGRESSY UT113.
t Nü.

Teieíori _t_36_3p_621_QQ95_

Poslciíiók szám
P,0. So>; Na.

BUDAPESTírsz / Település 1141
FcíLai toae/C'ty

Tttrtózkodási helyínern magyar állampolgár esetén)
‘hice c' I'* í'n s-.^i-'iQailan rJítTenr)

1970.Q9.Q8,.........

Ország HU
CCIJÍUP;

Születési idő
Ds:n ct .->ir;r,

Szeméiyazortos
igazoiványszém

Születési hely
PIsae cif binh, '

BUDAPEST..

Jivanyszar
riacniiLvria.

Kiáilíió ha lóság
ny

Lakcím-igazolás: 
Lakcímkárty

ac-rirfr.'

OKMÁNYI.

rtya
tr-«re r

311100 ZL

Kiállítás helve BUDAPEST 

Kiállítás kelte 201Q.12.Q2.

Kiállítás heive BUDAPEST
Í2?.i;od :r,

Ál iám polgárság JHUNLi'JarC'iiolitv

Ország HU

ÉiA'ényesség 2020.12.02.
Vísl-J -.'ruii

Ország HU
Ci*'U *

Kiállító hatóság
ü.uefl >!

Képviseletre ]ogo-_ 
sült személy 2.
I cîQrîHv rHprr'kí'Mifíí! t;v

Beosztás
■•unrr.on

Lakcím
a'ktes?

KERÜLETI HÍV. Kiállítás kelre 2013.01.08.
l3^Lsd on

□ úr □ Asszony Keresztnév
■ ' Vr. rllT.L i'sn-,..

Vezetéknév
L-sr n--iTie

Telefon___
í'hon?

Utoa, házszárn.
ít-fré' -r Na

írsz / Település

Postafiók szám
f'.O fh-y N&

_______ Ország
CvU^-pPv

^^rlozi<odási hely (nem r
Hui'yar, .!or aan

Születés: idő __
i?ai« o: D ri.-i

Személyazoiiosság igazolása: 
iqazoivánvszám _______
Proo:cfi;iía:ityao. " " '

Kiállító haróság __________
iC'l ''V

Lakcírri-ígazoiás: 
Lokeírnkártyo ___________
neyiiie xe rsti'Lcí.r wj.

Kiállító hatósáp_______
(f-Sijed L‘v

r állampolgár esetén)
■iri

Születési hely
Fi .-'a o! birih

Kiállítás helye. 

Kiáliitás kelte.
cp.

Kiáliitás helye
;cíck:!:i ■

K;áííílás kelteifi.Sued On

Állampolgárság
N.iio-iiiilv

Ország
Cüun .ry

Érven
■ Víii.-I

Ország
Cconirv' ''

S <
UJ Q
^ <

i|
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A jelanleg érvényes, luxemburg! és magyar pénzmosásról szóló törvények rendelkezései szerint a SIX Payment Services (Europe) S..A. 
köteles azonosítani a „gazdaságilag érdekelí"-et. A luxemburgi pénzmosásról szóló törvény érteimében „gazdasági srdakslt" az a személy, 
aki közvetlenül v.agy közvetve a szerződőpartner társaságban a szavazati jogok vagy üzletrészek legalább 25%-át birtokolja vagy ebben 
a mértáknen a társaság felett irányílást gyakorol, vagy aki meghatározó befolyással bír az ügyvezetés felett. A magyar „gazdaságilag 
érdekelt" (Tényleges tulajdonos) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007, évi 136. 
törvényben került meghatározásra.

□ A szerződő partner egyéni vállalkozó, és saját maga az egyetlen gazdaságilag érdekelt személy. (Nem kell űrlapot kitölteni.)

A fentiek nem helytállóak:
ÎK Minden a szerződőpailner társaságban legalább 25%-os közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkező és minden a magyar lOg 

szerinti gazdaságilag érdekeit (tényleges tulajdonos) részére mGlIékeini kell egy teljesen kitöltöLí „A gazdaságilag érdekelt személy 
azonosítása" című űrlapot,

□ .A luxemburgi ós a magyar pénzmosásról szóló törvények alapján gazdaságilag érdekelt (tényleges tulajdonos) nem került megállapí
tásra. (Nem kell űrlapot kitölteni,}A tuíajdorsi viszonyokat képük röviden kifejteni és dokurnetualni:_____ ___________________________

-1
S;|
'3.0

beküldések
Siíl‘ti':; SIC'’ i't

Jóváírás '
C'SCMnng :n

1. pénznemi HUF
'rbCV

2. périznern
currffficv 2

3.pénznoín
cuxc *iOv 3

5 .pénznem
CbTcncv 5

rr.o\. 5

HUF Jóváírási gyakorisáa/-időtartam
Cn=d'i;--ia freqjyi-,-v/-pf‘aa

4 .pénznem
cji'nncv -

L'J 7-naponta Akipérieii'V'Veii u 14-naponta □ havonta 55 naponta
Evftrv 7 'l^vb, s'.^n'Jarii uv^rv' rmvo MoJvL.lv l.'ailv

Jóváírási értesítők pdf-fáji:
CrtXiil in!ir;c>, -lúr l'lló-

a cég e-meii címére
:o t"ic conp^*4nv-“ivin:!:! oriUrcpb

Evftrv 7

□ cíinzets.

A jóváírás! értesítők reszlűtezeítsége
Cif 0-r.n-riii a-,;ir...-

elektronikusan:

Napi zárási szint (Summary)

Minimális kifizetési
összeg’- vi.naen Kírr/s HUF,

rí Ti7:uis<'’rr,fr: nmm.rit
' A ,!CB csak a s,7.py?.n(iá iiaftncr pénzntíiTiC'ibQn

u MRX - Merchant Reconciliation XML

16000
A kifizetés legkcrábDán a szer^cidésbHc kikoloítjováiráf.! időtsilam Hlteitívei íörtsnik meg, de íeíjke-cőbb 
14 ;-i3p03i ezen idötansn leiáríjt köveuler,

3IX Payment Services (Europe) S.A., 10, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, wwvv.six-payrnení-serv'ices.com
-evelezési cím: SIX PaymenL Services (Europe) S.A„ Magyarorszagi Fióktelepe, Krisztina kn. 32, H-1013 Budapest ) píjfinL'',fo.'iü idolús
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i pattner száma / Cég, íeÍRpűIés

Mntthant Ns. / Cjrr.psny, ijly
□ Mórtositás/Kiegeszítss

Ms!lific'ai;nn,'AiJs:îis;i
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VISA
\VI§A

Jerminálgyártó

Nfîîwnrk Service 
Provider (MSP)

itifrastruklúra

Termináltípus
Terrnir.al lyas

Terminal azonosító
;--r..nal 10

Autonóm terminal?
SuiAd :th le t'jriTiü'a!'

^ l^en □ Nem A terminái szerepel a SiX Payment Services vvhile!ist-en? öiű Igen □ Nem
Arrrina! on t'iuSiX Povir-orl Soivlcs vvíhPj I'v'' Vss '-ív

A szeiződő partner nem tárolja a kárityaadaiokal?
The rn író Kari: oo! liovc* arv cord djt-j-

^ igen □ Nem

Előfordult va!al?a önökkel, hogy a cégük feldolgozási szerződése megszűnt?
H-J. Ifi if;u 0!I .•iC'.vjirT',i Cinivc: o - youf C'imp.yny i>fi.'-n íjad;

55 Nem □ Igen Ennek oka................................................................................................................

VisaA/isa Electron, MasterCard, Diners Club/Discover, Union Pay, JCB szerzödésmodul

VisaA/isa Electron

keHdet _____

SS MasterCard
kiízííet_______

C Diners Club/Discover
k-3zdet_____________

G UnionPay
ke-di;-.__________

□ JCB
kízdot_______

Forgalmi jutalékok:

• CfjrisyiiDSf GreüiT és Dsrerred Der-it Cards 

» Coíni-nercial Cfli'ds

» Consiyii^er hninediate Deb't Ci'Os

• Consumer Credit Cards

• Connorercial Credíl Cards

• Oebii Cards

• rnindfm kartvaînrmdk

• minden kártyatermék

• mitiders kái'TvriTormék

1.7%
1.7%
1 7I I / /Cl

.11%

±L%
1,7 yt

_P_/Tfx,

-%

0,3 %

Minden kiválasztott kártyához;
Müiirnáüö díj HUF __
Mtnnur' ISt

Nem chíp-ös trat^zakciók póTdíia ___
vurePicrgc non-FMV irantrdc*. ■: ny

Késői beküidé;- pótdija ___;turch3rc?ű lats dcli.'iry
idegen yéiv. ronénőjováires aiitoDbiete _t'urcPmirQs foröin"' ckir'cnoy ci*cdr!$
Manuális eiszámciós oijtoboiet' __SurcKerric TiontMj Mjhlcr-onl

A iC'hbiGt d7 CQvos ■''cn7akciók é^ckéber iasz ho::z.V'^dva,
' A „Keszpérirtn-ientes íizereüi cs/ko/ní olíagadásanak áiir,iar,os 
szerződés: íellóle!8i", 9.3 é.‘. 9." nikkcly szniinti esetekre vonaiko^ik.

- %

0,3

Auiorizációs határ
Auintirizclion iiinii

HUF A

□ Szátlodafogiaiási garancia: A szerződő partner elfogadja a kiválasztott kártyákat szaikxJaíoglaiási garanciaként (a SzáHodaíoglalási 
Gararícia Emlékeztető szerint). Visa Electror, kártya esetében nem alkalmazható széilüdafoglalási garancia.

□ Hotel Advance Deposit; A szerződő partner a kiválasztott hitelkártyákat Hotel Advance DeposlT-ként elfogadja (a Hotel Advance 
Deposit emlékeztető szerint).

V PAY, Maestro szerzödésmodul

Î31 Sí V PAY

SC Maestro

Forgalmi jutalék:

• miridsn kárLyáterrnék

• mindiín kd.rtyatermék

1 J%

1.7%

Minden kiválasztott kártyához:

Minimális diiV PAY HUF
Minni.ir, fí'S'.' W

Minimális dii Maestro HUF
Mir.nt.jir; fco
Nem chip-es S-anzokeiok pótdija$Ur■:.!*:t;r;?0 '‘it'M-rtMV ti,ir's.ii.*iicr..
Késői beküidé.s pótdíja''iJSCiV-r^re \Ali\ cl.vll'.'C; ■

JBOBO pénz. U
ijfóiVirQH fot-ign :i

..P../VX.

_.P_. /kx,
-%

SíJtciv-r^re \Ali\
Idegen pé-iz. Lórténóióvarósdíccmhiotc

0,3 %

%

Ü
o
Q

egyeztetve 
és leadva

A szerződő 
partnertől 

átvéve;

.i resirii-ţ ^2 pgyes rrsnz.skciók értékéhez lefz nozráadva.

Dynamic Currency Conversion (DCC) szerzödésmodul
A DCC hozaiTiCt az alábbi százalékos eilókbcn szâm.iîjuk a DCC-tranzakció összege alaján, és a szerződő partnernek jóváírjuk.

X DCC-hozarn credit (csak Visa és MasterCard) és debit szerződésmodiilok esetén
,;!V. ríívO'!i,£ ercidi: íofiV t;. V'í.í ;>'d Iv'iK.Lfr,;?-d> .íixi debit cúnLí..<i;t iiii.'űule

1.0 % civónvesGég kazciete
.ipi’fókhlt .Ili dl

,A szerződéshez szükséges dokumentumok:
íEj „Készpénzmentes fizetés áilaianos szerződési feilátelei"

..Gcucr-;; 3. üire.os Ctin, iit'or.i. lor C.isíiteáí -'Jvi'':ril;’
□ „Száilodafogisiási garancia" miellékiet

iS Közjegyzői hiteiesítéssel rendelkező m.ásolat a fent r^evezett sze
mélyazonosságot igazoló ckrnányról (szeméiyigazolvany vagy 
külföldi állampolgárok esetén útlevél vagy személyi azonosító lya- 
zcivány. feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít vagy 
tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító 
okmánya), ha a szemólyazonosítást nem személyesen az SPS vé
gezte el.
Cbi'v br pfoo' oi idcfi.'tv i)í:T!.::r''.l üHiMiiy bürd b;' 'H íGroiijr', riii 'í.iv pr-.íbp'i't -b; büf^ionai ijcntír/
f.5id, if t r-.niioüi;;? .Vijthon<..!if:ri -o r.i.'ids ■■ | lufgbre iir.:, uoíiuremii iix^icdni-'iig thr ;.,jhrof rc‘'kíc;r.r;- 
'i'.v.-ikd ;‘i.;fjbri-fe f.c-re.11. Pi(.,T-,i. KTirlosB uíiIíi-iZbü d ru p,T!.(ir..il i;ícTi(i:i..iibr. ti.v. iakB'1 plíbc

S Közjegyzői hitelesítesse! rendelkező m.asolat a fent r>evGzctt lak
címkártyáról, ha a személyazonosítást nem. személyesen az SPS 
végezte el,
Cbbv 0' w?.di,r'i-c,.-,b-,!;;-.iie iPIt.'ibb fir'iCiose .-lOUifirso bc|,v :l no peri.oiui rdsi-.Iilicbl Cjf; dií iok.-fi iiloi.o.i

l2j Banki számlavezetési szerződés, vagy számlakivonat
CbrI.-mci'on of tiO'ik reibiio'' cr rio-Rni fiocai-fis y.oteoie',. 

i*i Aláírási Cinipéldény Coni-míllcr. ol =úir-ji.Of,' pov.-cr o1 i.íoíii isprBS&'VuiVés

□ „Hetei Advance Deposit” rrieiiékiet
„He tol tjf; L'epC'31*." cinr.e-'

□ „útmutatás szerződő oarínereknek részére a PCI DSS biztortsagi 
előírások betartáséról'’ melléklet
„i-Ci D23 r.onpiiíii-.L-L 'rvifiici,SoOur.i-' soinaj-'j;; Icr Niíircfibiuo" aiiifck

K Rt./Kfl/Bí/szövetkezet esetén: cégkivcn.at
Aré-r r.ívezu;, locíi s'erefilv vagy jogi r.zemelyiséggel riein re-uielKező szorvozat céykivo- 
OZ'B, Kizáróiaü olyan oredeti zógrivonatv.iciy d nyilvóivarló In.íióssg hiyaMios Bf):ii:iá?i- 
sából liikVton kivonat untorectes kivons:) foc;o.dhai6 el, maiy nem reanbir.i j hóvipoenói. 
M.nsolőL bünyújiésa osotén kci/iegyzoi hiielesítés s/ukségo:,.
AG.'Lt'.l/'G;-n>'*1'GHB,''kG,'f'CVftÁ’. rxir.jol !'om the regisie.* (net oidrv ö',;r. :-■) diVÁj. e’*o ?í;t
•nuv. íóe ivi:;/irtí| ccpv 0* ? copv ifcij'-idcd 'roiT; rv offiGil of "c rfini^íríiligo .euliioi;;'/. ’I*e coov
a' ihe extiíCi ío Pa

1»] Kt..fKfT/Byszovetr zet eí Dn:

I yainlto^ii r c 1 M

pító okirat 

ikozói igazolvány

LJ iVM utvUL'ji'.. I Ji aü;>.ii.ji i .nr BGB nc-iRp.iiiv corporjtv l•.o^.1racl

□ Más szen/szeíi formák esetén; Igazolás a szemezel nyilvántartásba 
vételéről
' *ú I* o if iC r rt;>r o ga* iy I; ;';t .j cj' ' i i ‘íci ■ í l • i ■ lO  ̂i

□ Jótékonysági szervezetek esetén: közhasznú jellegről szóló 
igazolás
fnr bVar I3;i- g'iirv ,-;,(io'':í pw' ',i '.l',o c-.n.iriríibie- j'_íluí

S Minden egyes gazdasagilag érdekeit (tényleges tulajdonos) sze
mély esetén; a hiánytaianui kitöltött ás aláírt „A gazdaságilag érde
kelt szeméiv azonosítása" formanyomtatvány.
r-vire-irh buf!!-''n.i,if nv.Tp'- a di.lv compipiod -jri.i jicşned ‘crni "Niír.iih'jjiion oi ;í,o .dcv'.lípvil c.viif-"

SIX Payment Services (Europe) S.A., 10, rue Gabriel LippmatHC L-5365 Munsbach, Vvww.six-payment-services.com
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Payment Services
A szarzorio partner száma / Cág. Település
M fieri cl r^t No, / Cnmpary, City

I Mócineítás/KiegsszítésWnriíne^iif^iii'Anrtiíiíiri

Megállapodás készpénzmentes fizetési eszközök elfogadásához Jelenléti ügyietek 4/4

A szerződő partner a kiválaszíoít Kártyákat fizetési aszkózként elfogadja,, és a megfelelő tranzakciókaí a SiX Paymertt Services (Europe) S.A. 
(n továbbiakban együttesen: „SPS") továbbítja.

A szerződő partner ás az BPS jogviszonyát kizárólag „A készpénzmentes fizatósi eszközök elfogadásáról szóló iriegáilapodás'' és annak 
rneiiékletei (a továbbiakban: „Szerződósűriap"), valamint az egyes szolgáltatásokról szóló, a szerződés elválaszthatatlan részét képező, 
mindenkor hatályos szerzcdesmodulokia továbbiakban: ,,,Szer2űdés!nodLii"l, s jelen általános 3z.erződési feltételek és annak melléklete! ía 
továbbiakban: „ÁSZF"), valamint az esetlegesen írásbeli küiönmegállapodások mindenkor hatályos változatukban (Szerződósűriap, Szer- 
zőöésmodui, az ÁS2F és a különinegáilapodások a továbbiakban együttesen: „Megállapodás") szabályozzák. .A kártya annak bemutatása 
nélkül és a kártyabirtokos távoüétében történő elfogadását neim engedélyezzük, ehhez küión megállapodás szükséges.

A leien szerződés kiegészít minden egyéb, a készpénzmentes fizetési szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződést, amelyek alapján a szerződő 
partner más szerződési modult választott.

.A szerződő partner Ludamásu! veszi, hogy minden a Megállapodás iétreiottével vagy végrehajlósával kapcsolatos vagy ebből eredő adaloi 
íkiilonüsen a törzs- ás tranzakciós adatokat) az SPS és a SIX Group konszernvállalatai kezelik Svájcban es az Eurvópai Unió tagországaiban. 
A szerződő partner ezt elfogadja és kifejezetten jóváhagyja. Ezen felül a szerződő partner megerősíti, hogy a fent megjelölt áitaiános szer
ződési feltételeket és annak elválaszthatatlan részeit megkapta, elolvasta, megértetis és elfogadja. A szerződő partner kifejezetten elismeri 
„A készpénzmentes fizetés Altalanos Szerződési Feltételei''' 3.5 és 7 pofitiábarí, valamint a jóváVás: IgéiTye és annak kizárására vonatkozó 
8. pontban, továbbá a teieiüsséyválíaíásra vonatkozó 14, pontban, és a 15. és 16. pontbaii megáilapodoít rendelkezéseket.

Minden a jelen szerződésből (ideértve az Általános Szerződési Feltételeket és annak elválaszthatatlan melíókletelí) eredő, a szerződő partiter 
és az SPS kozott! jogviszonyra a magyar jog irányadó, azzal, hogy a Bécsi Vételi Egyezmény alkalmazása kizárt. A Felek a jelen ^y]e9á:la- 
podással kapcsolatos valamennyi jogvitájukkal, így különösen annak megszegésével, fennállásával, er/ényességévei vagy értelmezésével 
kapcsolatban a helyi bírósági Iraiaskorbe tartozó ügyekben a Budai Közpoírti Kerületi Bíróság, míg a m,egyel bírósági hatáskörbe tartózó 
ügyekben a Győr-Mosort-Sopron Megyei Bíróság kizárólagos ületókességót kötik ki.

K Alulírott igazGija, nogv a jelen szerződést saját nevében, illetve javára kölótte meg:
under;ipiiác ,:t,nfirri5 -o .-«jn ngiiir.c.i ir h'í: '-.íné ,í'uí nn 'i,s

□ Alulírott igazolja, hogy a jelen szerződé-st a tényleges Tulajdonos nevében, illetve javára kötötte meg:
Tte ur.dí"-í:ii,i:x'c! íoníii'-i". 'o .i-gr- -i-. <, conrrsa in tne iia'ns snd for :h3 í:giícIii c! !h-.- Ixmoinsl o-.vns-.

,ií>14.cs.cá-
Halyés'diáíum

Kereszt- és vezetéknév 
nyomratoíl betűvel: ,

ZUGLÓI KÖZB-IZTurJiLxG:. 
NOH-PROP'iT Kí-T

1145 Budapest, Laky Adót m 36. 
Adószám 23G844&4-7-4,z _

CégjegyzeKszárn; Cg. 0'i-C;9-eo,:ib,
Hea

.a Ostapfuk 
Care CEE

Herczegh Emőke

A szerződő pailnei'ek cégszerű alairâsajii’

STEINER ATTILA

SlX^a^.ent'Services (Europe) S..A.

A SiX Payment Services (Europe) S..A. kóoviseletál ellátja:
;;k rVvinüni An.iCüS (Zuíu|.-c: S..C. i i-í:a,)ll'i':cnre''5n,r.;s ijv '

L.1 Ur u .Asszüttv Keresztnév
Vr Ms. ■ i-irsirúine

□ Úr□.Asszony Keresztnév
Vr. Ms. Hrsl fUTie ‘

Vezetéknév -
L ríi''p

Vezetéknév.
Ljő!

-Beosztás

-Beosztás.

igázűiorm, hoyv a x-.erzőric.-; .iláírs'akar 2 szerződő pyrinert, iliotvc joyszi-rrti képviseló'i -zz-s.rnóiyosiíri azorsiisitorruk. 
i'c.enlii-y íiiíiL Ihe míiíciiítit or a legal represeriarive LiiKreof li,;:. oeinn ner-sarisllv klent-fVc: -xrvte ,siui'iníj~lTn<.0'-itrací.

HAJDÚ NIKOLETT
Éi'Lcl'.esitő/'v-szor'ieiadó vereiék- és kcirfts/vs.ş.-o ■nyarntaiott dstuvsi! AláiráJ>SalssTe^Í8f

Six Payment Services iEurope) S.A., 10, rue Gabriel Lipprnann, L-b365 Munsbach, www.six-paymenî-services.cotî
Levelezési cím: SiX Payment Services (Europe) S.A., Magya'orszagi Fiokteiepe, Krisztina krt. 32, H-1013 Budapest
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A gazdaságilag érdekelt személy azonosítása
íír;./C.inpsrv,Crj

i / Cég, 1 Má(lnsítás/KÍ8U"S,!ttés
f/aii;!iC2liSr,,'A:Sfliiinr,

O
S

a
<
t/3
UJ

“•UJ

s

‘■UJ

o

^UJ
S

LJ Ur L_1 Asszony
Mr.

Lokcírn
Pnv'.r.t?

Ke;esztnév
h rí.l a-'*ne

Utca, házszám.
< No

Vezetéknév

íiepíil
-.'C.iv

Tari.ózkodási hely (nem magyar állampolgár esSelén)

Postafiük szám
P.ü. 3», 'la..

_______ Ország
Ccun;rv

Pl.iCT 0* (ie'ice iii (!c.? i

Születési idő _______
0,-;s cí ijinh

Szernál'/azonosság igazolása; 
Igazolványszám _________

cl teni iJ.-.c,

Kiáílító hatóság
Ir-'-uA'
Lakcirn-iíjazolás: 
Lakcírr.kárt

Szúietési hely
r-íjf.i- Cl ClTtl’.

r,e'.:ci^r,cfi c.;nir'

Kiállító hatóság
toí jC'J tv

Kiállítás helye
i-,óutd m

Kiállítás kelte,iiSUt’d C'!'!

Kiállítás itelye.
!?31.133 sn

Kiáililás kelte
is.;i,(^ci or. ■

Áiiarripolgárság,

Ország
Couriiiv

Érvényesség

Ország
Cüu-i.:v '■

Kérjük, a megfelelő választ kereszttel jeiölje, és ahol szükséges, egészítse ki az adatokat

□ A természetes személy tényleges tulajdonos legalább 25%-os közvetlen tulajdoni vagy szavazati részesedéssel rendelkezik 
a váiiaikozásban (szerződő partner).

beneficial owner baa a direct capital or voting share of ei least 25% in the lulexnar.r's company.

Tulajdoai részesedése a váiiaikozásban ___________ %

Szavazati részesedése a váiiaikozásban ______ %
fiţş -iQhlS bl<)K“

3Si A természetes személy tényleges tulajdonos a Pîk, 685/B. § (3) bekezdésében meghatározott módon közvetve a tulajdoni 
vagy a szavazati jogok 100_____ %-ávai (legalább 25%) rendelkezik a szerződő partner vállalkozásban az alábbi jogi személyek

igi személyiség nélküli szervezeten keresztül:
:Í5l ownor ^naii'ect capital or voimi^ share of x % (st leset 25%} p

vac . , ^
ihe'tjeneficljl 
legal person or entity without legai peri^ofialivy:

Cég neve BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA
Corcpenv

Székhely címe Utca, házszám, PÉTERVÁRAD U. 2._________________________________
Co ípí) f V' J'Jd' 0 < $1 rpci - N 'ó

pursuant to Section 68b/K Sub&ectíon 3 of the Hungarian Civil Code in the Merchant's company through the following

Postafiók szám
P.O ?OX Km,

BUDAPESTÍrsz / Település 1145
Cibdfţ-' CÍiv '

□ A Lényleqes tuiaidonos luiajdoni részesedése a lent nevezeti társaságban
*[>ií nATulidnPcwr.er*', CduiíPÍ sirikc 'p ibr,-u'^-,p,v^v
•A tényleges tulajdonos szavazati részesedése a férd nevezeU társaságban
The vO-i'.Q 'Vrii iüre iii ti'.e caiiip'jr.v

Ország HU
Cü'JiVi*'/ ’

%

O
Az alábbi dokumentumo.k mellékelve;

□ Közjegyzői hitelesítéssel rendelkezcü másolat a fent nevezett személyazonosságot igazoló okniárivrol
ís^eméivioazüivánv vanv külföldi nilamcolaârok esetérs útlevél vauv szernóivi azoriositó igazolvány, feltéve hegy 
a 1 aro vl-i a v l g i .. a'-i ^yuiu ^ tartózkodásra jogosító

<1 \,a I ■= s^p p \ j.. ha-., 3íLpr c! a p,_-e hp
vn V' ir. H :nnürv, úl U

mas'jiüL a loiu novozoii iuKoiinKaityatoi, iiú a r-zomiólyazonositast nem□ Kuzjogyzoi niíu;e:.:ii.eoSUi lonaci
szemeivesen az SPS végezte el.
Cnp/of resíJ;-:':C.‘ .‘:T;i';r..rí! ;Plf.yc;s erdő.;;- no3r:;;-J i- --.c: n.-'.'onel i-!f.r;tr.mTior, hs; ia«r, pMi-e.i

□ A fent nevezett jogi szenaély vagy jogi személYÍseggs! nem rendelkező szer\/ezet cégkivonata.
Kizárólag olyan eredeti cégkivonat vagy a nyiivóníartó hatóság hivatalos adatbázisából letöitöLt kivonat (internetes 
kivonatj'fcgadhatc el, mely nem régebbi 30 riapnái. Masol.ai benyújtása esetén közjegyzői hitelesítés szükséges.
Fitr^ct fdi-n thű corr.mercial register rnot older íhan 30 days}, vv extroct ir.u,;; be er-gií!ai copy or,) copy uDioaded from ihe oilia.ai dainpise of tf.e 
rog.sti'alior! aufhpnsy. Trie copy of tPo extraol ■■as lo oe ooiorizod.

Aláírásommá! igazolom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és hiánytalanok,

Ezers kívül kötelezettseget váiialok arra, hogy a jelen nyilatkozattal kapcsolatosan felmerült változásokról és érdemi információkról a 
SIX Payment Services (Europe) S.A. haladéktalanul tájékeztatorn, és szükség esetéri azonnal további információkat bocsátói-: rendelkezésre.

BUDAPEST. 2014.04.18-
Helv és dátum A szerződő parrner aláírása

Zuglói Küzbizíonsági 
Non-Profit KFT ;3

1145 Budapest, Laky Adolf u. 36 
Adószám; 23084454-2-42 

Cégjegyzékszám; Cg: 0l-09-?"o-

SIX Payment Services (Europe) S.A., 10, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, v-.'vvvv.six-payment-ser-yices.com
Levelezési dm; SIX Payment Services (Europe) S.A., Magyarorszagi Fickteiepe, Krisztina krt. 32, H-1013 Budapest
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- A Payment Services

Kiegészítő megállapodása „az elfogadói szolgáltatási díjról'
a hatályban lévő „Készpénz nélküli fizetési módok eifogadásáról szóló megállapodáshoz"

ofnely létrejótl a SIX Payment Services (Europe) S.A. (a továbbiakban ,.SPS") és

II

iO K

S°f-4

NJ

c.ey neve

Széklieiv címe
Oorr,i,.^.iy a,-(,Src:iy

Kapcsolattartó
Coí'iuic;

E-rnöii GÍtnL-r^i;5ii .tüdr‘3‘r.

ZUGLÓI KÖZBIZTONSÁGI NON-PROFIT KFT.

Utca, J-iázszám LAKY ADOLF U. 36.

épülés 1145 BUDAPEST

□ Úr 53 Asszony Keresztnév VALÉRIA

I RODAVEZETO(gZKN P .H U

A szerződő 
oartner száma

No.

Pcstafiók szám
?o. Sűx rio.

Ország HU
Cl>ort^■ ______

Vezetéknév BALOG
LJbl n.í'rio ____________

Teieron +36 30 621 0092'-i-UT, ............... ....................

'0.2 I ^ szerződő partner elszámolási számlájáról havonta ksrűí levonásra és havonta egyszer a benyújtott tranzakciók alapján teljesítendő 
Q O I Kifizetésekkel (jóváírásokkal) szem,ben beszámításra.

Sp “S'i
-<ts
™J
o
NJm

Havi díj
Ma'ilMi

Érvényest
kezdete
volid f'orr.

3980

2014.06.01.

HUF

> INI 
O UJ

Q

UJ

1, Az elfogadói szolgáltatási díj alkalmazhatósága és kiszabása
A havi elfogadói szolgáltatási díj a szerződő partner által jelenleg is igénybe vett kártyaelfogadói szolgáltatáshoz kapcsolódó díjakon és 
jutalékokon felül értendő. A díj a szerzőoő partner elszámolási számlájáról havonta kerül levonásra. Az SPS a havi összeget a benyújtott 
Lranzakciók alapján részéről teljesííendő k'fizetósekkel (jóváírásokkal) szemben, minden hónap 5. naptári napján beszámítja. A díj a jóváírás; 
értesítésben kerül elszámolásra.

2, A késedelmes fizetés következménye
Amennyiben a szerződő partner elszámolási számláján nincs megfelelő fedezet, és a havi díjat nem, lehet a részére jóváírandó összeggel 
szemben elszámoin; {beszámítani), akkor A készpénz nélküli lizelés áíLaiános üzleti feitéteiei 8.7. cikkének rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen Kiegészítő megállapodás, a fenti rendelkezések értelmében, reódosítja A készpénz nélküli fizetési módok ellcgadásáról .szóló 
megállapodás idevágó rendelkezésen, es elsőbbséget élvez azzal szemben, A Felek kijelentik, hogy A készpénz nélküli fizetési módok 
elfogadásáról szóló megállapodás azon rendelkezé.sei, amelyeket a fenti módosítás nem érint, továbbra is változatlan tartalornmal érvé
nyben mafddrsak, Jelen Kiegészítő megállapodás nem tekinthető úgy, hogy az a Feleknek A készpénz nélküli fizetési módok elfogadásáról 

szóló misgáüapodás alapján fennálló bármely jogát, kötelezettségét, vagy felelősségét módosítaná vagy rnegszümetné.

Minden, a Kiegész'TŐ megállapodás értelmében a szerződő partner és az SPS kozott Íéírsiött jogviszonyra a magyar jog irányadó. A 
szerződő Felek a jelen Megállapodásból eredő minden vitás kérdéssel kapcsolatban a helyi bírósági hatáskörbe tartozó ügyekben a 
Budai Közpunti Kerületi Bíróság, m,íg a megyei bírósági hatáskörbe tartozó ügyekben a Győri Törvényszék (korábbi neve: Győr-Moson- 
Sopron Menyei Bíróság) kizárólagos iiietókességét kötik ki.

Jelen Kiegészítő megállapodás aláírásával a szerződő partner kijelenti, hogy a fent ismertetett rendelkezéseket teljes terjedelmükben

Kereszt- és vezetákriév nyomtatott betűvel. STEINER ATTILA
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