UTALVÁNY ELFOGADÓHELYI SZERZŐDÉS
Ajándék/Iskola valamint Sport és Kultúra utalvány
(Kérjük, nyomtatott nagybetűvel töltse ki!)
Létrejött egyrészről: Posta Paletta Zrt.(cégjegyzékszám:01-10-047009, adószám: 23300734-2-42, székhely: 1138 Budapest,
Tomori utca 34.) mint Kibocsátó (a továbbiakban: Kibocsátó)

Másrészről:
Cég neve:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Cégvezető neve:
Székhely címe:
Levelezési cím:

Vevőkód (Posta Paletta tölti ki)
Elfogadóhely típusa (Kérjük X-el jelölje):
élelmiszer
vendéglátóhely

Megállapodás kód

papír írószer
ruházat, cipő, sportruházat

Elfogadóhely neve

Ir. szám

műszaki cikk, barkács
drogéria, szépség,egészség

Megye röv. és város

könyv
egyéb:

Cím (utca, házszám)

Iskola

Aján
dék

Sport
és
Kultúra

x

1.

Az Elfogadóhely jelen szerződés aláírásával garantálja, hogy a Posta Paletta Zrt. által forgalmazott utalványok (a
továbbiakban: Utalványok) elfogadását – valamennyi, jelen szerződésben és mellékleteiben felsorolt üzletében – teljes
nyitvatartási idejében biztosítja, azokat névértéken fizetőeszközként elfogadja.
Az Elfogadóhely köteles az Utalványok érvényességét minden esetben ellenőrizni, csak érvényes, a biztonsági elemeket
tartalmazó, le nem járt utalványokat elfogadni. Az Utalványokért csak a hatályos jogszabályoknak megfelelő és az
utalványon megjelölt termék vagy szolgáltatáskör vásárolható.

2.

Az Elfogadóhely az általa elfogadott Utalványokat – beváltás céljából – gépi feldolgozásra alkalmas, rendezett,
sérülésmentes állapotban köteles beküldeni a Kibocsátó feldolgozó központjába.
Az Elfogadóhely az általa beküldött Utalványokat feldolgozási egységenként (csomagonként), egy – a Kibocsátó által
rendszeresített – címletenkénti összesítést tartalmazó kísérőjegyzékkel köteles ellátni, amelyen feltünteti a tartalmazott
utalványok darabszámát és összértékét. A kísérőjegyzék nélkül, vagy a beazonosításra alkalmatlan kísérőjegyzékkel
beküldött Utalványokat a Kibocsátó nem váltja be, a csomagot az Elfogadóhely költségére visszaküldi.
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3.

A beküldésre az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

3.1

A Magyar Posta Elszámoló Központ Ügyfélszolgálati Irodájában személyes, vagy megbízott (pl.: futár) általi
csomagleadás.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 6.00 h-tól 18.00 h-ig. Cím: 1201 Budapest, Attila u. 40.

3.2

A Magyar Posta Zrt. postahelyein MPL Üzleti Inverz Csomagként, vagy értéklevélben feladva.

4.

A lejárt érvényességű utalványok elszámolásának határideje a lejárattól számított 31 nap. A határidő elbírálásának alapja
a feladás postai bélyegző dátuma vagy személyes átadás esetén az átvételi bélyegzőn szereplő dátum.
A határidőn túl beküldött lejárt, vagy érvénytelen (hamis, vagy más által már lebélyegzett) Utalványok ellenértékét a
Kibocsátó nem téríti meg, és azokat nem küldi vissza.
Az Elfogadóhely által tévesen elfogadott és beküldött, a vele kötött szerződés által le nem fedett vagy más által kibocsátott
utalványokat Kibocsátó az Elfogadóhely költségére visszaküldi.

5.

Az utalványok beváltása névértéken történik. Az Utalványok beváltásáért a Kibocsátót a beváltott Utalványok
névértékének 4,0 %-a + ÁFA jutalék illeti meg. Az utalványok feldolgozásáért a Kibocsátót a beküldött, vagy átadott
feldolgozási egységenként 450,- Ft+ÁFA feldolgozási díjat számol fel.

A felek közötti elszámolás úgy történik, hogy a Kibocsátó az őt megillető jutalék összegét jogosult beszámítani, azaz az
Utalványok névértékét a jutalék, kezelési díj + ÁFA összegével csökkentetten fizeti meg az Elfogadóhely részére. Az
Utalványok névértékéből levont jutalékról, díjakról és költségekről a Kibocsátó számlát állít ki, melyet postai úton küld meg
az Elfogadóhely részére.
6.

Az utalványok ellenértékét a beérkezéshez számított 8. munkanapon utaljuk át Elfogadóhely számlaszámára.

7.

A megállapodást a felek az aláírástól kezdődően határozatlan időre kötik.

8..

A Kibocsátó és az Elfogadóhely között utalványbeváltásra létrejött szerződés kizárólag írásban módosítható és mondható
fel, amelynek felmondási ideje 60 naptári nap. A felmondás időtartama alatt az Elfogadóhely a jelen szerződés betartását
szavatolja.

9.

A kapcsolattartók nevét és elérhetőségeit az 1. sz. melléklet tartalmazza.

10.

Jelen szerződés aláírásával az Elfogadóhely kijelenti, hogy megismerte a Kibocsátó Általános Szerződési Feltételeit
(ÁSZF), az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja.

11.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF, a Ptk., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályokban előírt
rendelkezések az irányadók.

Jelen szerződést a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kelt:………………………………………………

………………………………………………
Posta Paletta Zrt.
Kibocsátó

……………………………………………….
Elfogadóhely (cégszerű aláírás)
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