
ADATMÓDOSÍTÓ LAP
Szolgáltató azonosítója: 

���������

Kérjük, az adatmódosító lapot csak abban az esetben töltsék ki, ha adatváltozás történt és csak azt az adatsort 
töltsék ki, amelyik változott!A változatlan adatok sorát kérjük üresen hagyni! 

Régi adat Patikapénztári szolgáltató 
cégneve ……………………………………….……………………………………………… 

Új adat Patikapénztári szolgáltató 
cégneve …………………………………………….…………………………………………

Régi adat Kártyaelfogadóhely neve 
(pl. fantázia név) ……………………………………………….………………………………………

Új adat Kártyaelfogadóhely neve 
(pl. fantázia név) ……………………………………………………………………………………… 

Régi adat POS terminál száma 
Bank neve:……………………………...….………..… ��������

Új adat  POS terminál száma 
Bank neve:……………………………....………..…… ��������

Régi adat A kapcsolattartó neve/ 
telefonszáma ……………………………………………… 06-��-������� 

Új adat A kapcsolattartó neve/ 
telefonszáma ……………………………………………… 06-��-������� 

Régi adat Elfogadóhely/üzlet címe (több 
elfogadóhely esetén kérjük a 
hátoldalon lévő listát kitölteni!) ���� …………………………………………………………………………

Új adat Elfogadóhely/üzlet címe (több 
elfogadóhely esetén kérjük a 
hátoldalon lévő listát kitölteni!) 

���� …………………………………………………………………………

Régi adat Levelezési cím (amennyiben eltér a
fent megadottól) ���� …………………………………………………………………………

Új adat Levelezési cím (amennyiben eltér a 
fent megadottól) ���� ………………………………………………………………………… 

Régi adat Elfogadóhely telefonszáma 06-��-������� 
Új adat Elfogadóhely telefonszáma 06-��-������� 
Régi adat Bankszámlaszám ��������-��������-��������
Új adat Bankszámlaszám ��������-��������-�������� 
Régi adat Adószám ��������-�-��
Új adat Adószám ��������-�-�� 
Régi adat E-mail cím 

Új adat E-mail cím 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Régi adat Web lap cím www.  ……………………………………………………………………… 

Új adat Web lap cím www.  ……………………………………………………………………… 

Dátum: …………………………… 
  ………………………………… 
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