Ajánlási lap vevőcsoporthoz való csatlakozáshoz
MOL - NAK Üzemanyagkártya
(adószámmal rendelkező NAK-tagok részére)

1. Érdeklődő/Szerződő neve (Vevő cégbíróságon bejegyzett neve)
2. Érdeklődő/Szerződő fő tevékenysége
2. Kamarai azonosító
4. Érdeklődő/Szerződő székhelycíme
5. Levelezési cím (Érdeklődő/Szerződő postázási címe, ahová a rendelt kártyákat, egyéb küldeményeket kéri)

6. Számlavezető pénzintézet neve
7. Bankszámlaszám
-

-

8. Adószám

9. Közösségi adószám
-

-

10. Cégjegyzékszám

H U

-

11. Szerződés aláírójának neve,

-

beosztása

12. Anyja neve (EV, őstermelő esetében)
13. Születési hely, idő (EV, őstermelő esetében)
-

-

Kapcsolattartók
14. Érdeklődő/Szerződő képviselője szerződéssel kapcsolatos ügyekben - név

telefonszám
/

e-mail cím
15. Érdeklődő/Szerződő képviselője kártyával kapcsolatos ügyekben - név

telefonszám
/

e-mail cím
16. Érdeklődő/Szerződő képviselője számlákkal kapcsolatos ügyekben - név

telefonszám
/

e-mail cím
17. Érdeklődő/Szerződő képviselője elektronikus felszólítás esetén - név

telefonszám
/

e-mail cím
18. Érdeklődő/Szerződő e-számlás kapcsolattartója - név

telefonszám
/

elektronikus számlaértesítési cím (e-számlás e-mail cím)
19. KártyaKözpont (KK) internetes felület - kiemelt/dedikált felhasználó - név

telefonszám
/

e-mail cím
20. Havi felhasználás (Ft vagy liter)

Milyen kártyatípus után érdekődik?
MOL-NAK Gold Europe/Hungary

MOL-NAK Gold Hungary Prepaid

Szervező személyügyi törzsszáma*

*NAK tölti ki!

Hozzájárulok, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, mint Szervező a személyes adataimat a MOL Nyrt. részére átadja abból a
célból, hogy MOL Nyrt. Group Europe és Hungary vagy MOL Group Prepaid kártyás egyedi szerződés megkötése céljából minősítsen,
majd a minősítéstől függően egyedi kártya szerződés megkötése érdekében megkeressen. Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a
Szervező, valamint a MOL Nyrt. az egyedi kártya igénylésével, használatával kapcsolatban keletkezett adatokat (így különösen: az
igényelt kártya típusa, az időszaki kártyahasználatról készült riportok) kezeljék, valamint egymásnak továbbítsák. Az Érdeklődő/Szerződő
céges és személyes adatainak kezeléséről szóló, a MOL Nyrt. hivatalos weblapján valamint a http://www.nak.hu/kamara/adatvedelem
weblapon is közzétett Adatvédelmi Tájékoztatót az érdeklődő megismerte és elfogadja.

Megismertem és elfogadom az ÁSZF-ben foglaltakat.
Az ÁSZF mindenkor hatályos változata elérhető: https://b2bpartnerportal.com/pp/login ; https://mol.hu/hu/vallalatiugyfelek/uzemanyagkartyak

Dátum: …...............................................................
Érdeklődő/Szerződő képviselőjének aláírása:

…................................................

