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Ügyfél tölti ki: 

Cég teljes neve*:  

Cégbejegyzés ideje*:  

Nyilvántartási szám / Cégjegyzékszám / Vállalkozói 
ig. száma / Őstermelői FELIR száma (ha van)*: 

 

Adószáma*:  

Székhelye*:  

Telephelye*:  

Alaptőkéje:  Ebből befizetve:  

Telefonszám*:  Mobil telefonszám:  

Faxszám:    

E-mail cím*:  

Vezető tisztségviselők*: 

Neve:   Neve:   

Anyja neve:  Anyja neve:  
 

Ténylegesen végezni kívánt tevékenység (értékesített 
termék/szolgáltatás) pontos leírása, amire a bankkártya 
elfogadást igényli (NEM TEÁOR szám)*: 

 

TEÁOR száma a végezni kívánt tevékenységnek és 
szöveges megfelelője, amelyhez a kártyaelfogadói 
tevékenységet folytatni kívánja*: 

 

Kártyaelfogadás helyszíne: pontos címe és megneve-
zése (pl. bolt/étterem, stb. neve)*: 

 

Átlagos havi tranzakciószám* db 

Kártyaelfogadásból várható havi forgalom* HUF 

Vásárlások átlagos összege* HUF/tranzakció 

A kártyás fizetési tranzakció és a termék átadása / 
szolgáltatás teljesítése közötti átlagos időtartam: 

 azonnali teljesítés  1 hét   1-2 hét 

 3-4 hét   egyéb, éspedig:.................. 

Ha Ön még nem CIB ügyfél, kérjük nevezze meg az 
ügyintézéshez preferált CIB fiókot: 

 

 Volt már más bankkal kártyaelfogadói szerződése:   Igen     Nem 
 Ha igen, melyik bankkal: ……………….……...……. Mikor: ……..….-tól …..….…….-ig 
 Milyen típusú kártyaelfogadásra kér ajánlatot*:    Internetes (eCommerce)   Fizikai POS  

Fizikai POS esetén*: 
 POS terminál telepítésének helyszíne(i) (pontos címe): …………………………………………...…….......... 

 .................................................................................................................................................... .................... 
 Telepítendő POS terminál(ok) típusa(i) és darabszáma:  
 Asztali IP (internet protokoll)…… db    Mobil GPRS …… db 
 

SoftPOS terminál esetén*:hh  
 

 SoftPOS terminál használatának helyszíne(i) (pontos címe): …………………………………………...…….......... 
 .................................................................................................................................................... .................... 

 SoftPOS terminál(ok)  darabszáma:  
 SoftPOS…… db 
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Internetes kártyaelfogadás (eCommerce) esetén*: 
 Kártyás elfogadóhely(ek) internet címe(i): http://….................................................................................................... 
 Mióta üzemel a fenti honlap: ……………………………...………………………………………..................................... 

 Értékesítés célcsoportja:  Hazai vevői kör  Külföldi vevői kör, cél ország(ok): ........................ 

 Kiegészítő funkciók igénylése:  
 
 Ismétlődő fizetés (Recurring)     Egygombos fizetés (One-Click)  

 Indok*:………………………………….   Indok*:……………………………………………….. 

 A következő kategóriájú tevékenységre kívánja-e igénybe venni a bankkártya elfogadást *: 

□ Igen, felnőtt tartalom és szolgáltatásra   □ Igen, szerencsejáték tevékenységre   

□ Igen, gyógyszerészet tevékenységre      □ Igen, dohánybolt tevékenységre 

□ Nem felnőtt tartalom és szolgáltatás, szerencsejáték, gyógyszerészet, dohánybolt tevékenységre kívánom igénybe 
venni a szolgáltatást.  
1.1. JELEN ADATLAP ALÁÍRÁSÁVAL HOZZÁJÁRULOK/HOZZÁJÁRULUNK, HOGY  

- a CIB Csoport tag a jelen kérelemben közölt adatokat ellenőrizze. 
- a CIB Csoport a Társaságunkról, rendelkezésére álló adatokról, információkról, dokumentumokról másolatot 

készítsen, és azt kockázatkezelés (elemzés, értékelés és mérséklés, valamint a  Bankra mint összevont alapú 
felügyelet alá tartozó hitelintézetre és így a CIB Csoportra előírt, a CIB Csoport egésze által biztosítandó pru-
dens működés, kockázatvállalási és tőkemegfelelési előírások betartása), piackutatási közvetlen üzletszerzési 
és marketingcélok, elszámolás, valamint a szerződéses vagy szerződésen kívüli kötelezettségek és jogosultsá-
gok igazolása, továbbá a fizetéssel kapcsolatos csalások valamint a készpénz-helyettesítő fizetési  
eszközzel történő visszaélések megelőzése, vizsgálata és felderítése, csőd-, felszámolási-, végelszámolási  
eljárás valamint bírósági vagy más hatósági eljárás kapcsán keletkezett dokumentumok értelmezése, a szemé-
lyes adatok egyezőségének ellenőrzése, és az esetleges követelések érvényesítése céljából, a jogok és köte-
lezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig felhasználja, CIB Csoport tagjai részére átadja, és a vonatkozó 
törvény szerint megőrizze. 

- a CIB Csoport tag a Központi Hitelinformációs Rendszerből a CIB Csoport taggal megkötött bármely szerződés 
futamideje alatt adatokat kérjen le a Társaságunkról a hitelezési kockázat vizsgálata, ügyfélminősítés, monitor-
ing tevékenység elvégzése, szerződéses kötelezettségek teljesítsének ellenőrzése, finanaszírozási igény bírá-
lata, vagy egyéb olyan célból, amely a CIB Csoport tag felelős hitelezését elősegíti, és ebből a célból a CIB 
Csoport tag a lekért adatokat kezelje. 

1.2. JELEN ADATLAP ALÁÍRÁSÁVAL TUDOMÁSUL VESZEM/VESSZÜK, HOGY  
- a CIB Csoport alatt devizabelföldi társas vállalkozások, non-profit szervezetek esetében a CIB Bank Zrt.   Álta-

lános Vállalati Üzletszabályzatában, egyéni vállalkozók esetében a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére 
szóló Általános Lakossági Üzletszabályzatban meghatározott személyeket kell érteni; 

Tudomásul veszem/vesszük továbbá, hogy a CIB Bank Zrt. a Kártyaelfogadói szerződéskötési igényemet/igényünket 
indoklás nélkül elutasíthatja, illetve egyéb feltételhez kötheti.  

Kelt: ……………………, 20.…. ……………… hó ….... nap 
 
_________________________________ 
Kártyaelfogadó aláírása  
Képviselő(k) neve(i):  
Képviselő(k) beosztása: 
Kártyaelfogadó neve: 
 
_________________________________ 
* kötelezően kitöltendő adatok 
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Üzletkötő tölti ki1 
 

Igénylő ügyfél  Új (nem CIB-es)  Meglévő CIB ügyfél 

Számlanyitás dátuma: ………………………………………………. 

Ügyfél-azonosító: ………………………………………………. 

Ügyfél szegmens  Mikro  KKV  Nagyvállalat 
 
 
Csatolt dokumentumok:  
 

Meglévő CIB ügyfél esetén: 

 ....... db havi bankszámla kivonat más banktól (Csak ha kevesebb mint 3 hónapja aktív számlaforgalmat 

 bonyolító ügyfelünk a hiányzó hónap(ok)ra) 

 Engedélyköteles tevékenység esetén engedély(ek) másolata 

 Ügyfél-látogatási lap 

 MO/TO (Mail Order/Telephone Order) funkció igénylése esetén Adatlap POS Kártyaelfogadói Szerződés 

 kiegészítéséhez MO/TO funkció igénybevételére 

 Előengedélyezés (Pre-authorizáció) funkció igénylése esetén Adatlap POS Kártyaelfogadói Szerződés 

 kiegészítéséhez Előengedélyezés funkció igénybevételére 

 Devizakülföldi tulajdonos esetén Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat és Ügyfélprofil kérdőív 

 Nagyvállalalati ügyfél esetén Nagyvállalati Hiteljóváhagyás által egyedileg meghatározott további  doku-

mentum(ok), éspedig: ................................................................................................................................. 

 

Új (nem CIB-es ügyfelek esetén) 

A meglévő CIB ügyfelek esetén fent felsorolt csatolandó dokumentumok, továbbá: 

 Létesítő okirat (társasági szerződés, alapszabály) másolata 

 Aláírási címpéldány(ok) másolata 

 30 napnál nem régebbi nyilvántartásba vételt igazoló okirat (cégkivonat) másolata 

 3 havi bankszámla kivonat 

 

 

Üzletkötő 

 

Neve  

Telefonszáma  Fiókja/Teamje  

Dátum  Üzletkötő aláírása  

 
 

 

1 Valamennyi kötelező adat kitöltése esetén fogadható be. 


