
FIŞĂ ADIŢIONALĂ
INFORMAŢII PRIVIND PUNCTELE DE VÂNZARE:

Data contractului:  ___ / ____ / ____

Nr. contract:

INFORMAŢII PRIVIND PUNCTUL DE VÂNZARE

Adresa:

Persoana responsabilă: Funcţia:

Oraş: Judeţ/Sector: Cod poştal:

Tel.: Fax: E-mail:

Nume comercial: 

Cod operator de date cu caracter personal 17969 

Număr puncte de vânzare:           din            

*Băncile cu care Comerciantul partener are încheiate convenţii privind terminalele de plată (de ex.POS)
utilizate în punctul de vânzare:
*Codurile unice de identificare (Merchant ID) puse la dispoziţie de fiecare bancă:

Program de lucru: de la:                      până la:Număr de angajaţi:

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA COMERCIALĂ

Agenţie de turism
Unitate hotelieră/pensiune - Cazare
Unitate hotelieră/pensiune - Alimentaţie
Unitate hotelieră/pensiune - Agrement
Unitate hotelieră/pensiune - Tratament 
balnear
Unitate hotelieră/pensiune - Transport
Altele ______________________________

Hipermarket
Supermarket
Magazin alimentar
Restaurant
Catering
Cantină
Fast-food
Cafenea
Cofetărie
Chioşc

Magazin virtual
Electronice şi electrocasnice
Sport
Cadouri
Casă şi grădină
Cosmetică şi frumuseţe
Vestimentaţie şi accesorii
Pentru copii
Librărie, papetărie, birotică
Farmacie

Program de lucru (pentru unităţile sezoniere): din luna:_____________________ până în luna:_______________
Număr de locuri (după caz):Clasificare unitate: (Exemplu: număr stele/margarete)

INFORMAŢII PRIVIND PUNCTUL DE VÂNZARE

Adresa:

Persoana responsabilă: Funcţia:

Oraş: Judeţ/Sector: Cod poştal:

Tel.: Fax: E-mail:

Nume comercial: 

Număr puncte de vânzare:           din            

*Băncile cu care Comerciantul partener are încheiate convenţii privind terminalele de plată (de ex.POS)
utilizate în punctul de vânzare:
*Codurile unice de identificare (Merchant ID) puse la dispoziţie de fiecare bancă:

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA COMERCIALĂ

Program de lucru: de la:                      până la:Număr de angajaţi:
Program de lucru (pentru unităţile sezoniere): din luna:_____________________ până în luna:_______________

Număr de locuri (după caz):Clasificare unitate: (Exemplu: număr stele/margarete)

*Se completează dacă aţi încheiat un contract pentru tichete pe suport electronic.

Agenţie de turism
Unitate hotelieră/pensiune - Cazare
Unitate hotelieră/pensiune - Alimentaţie
Unitate hotelieră/pensiune - Agrement
Unitate hotelieră/pensiune - Tratament 
balnear
Unitate hotelieră/pensiune - Transport
Altele ______________________________

Hipermarket
Supermarket
Magazin alimentar
Restaurant
Catering
Cantină
Fast-food
Cafenea
Cofetărie
Chioşc

Magazin virtual
Electronice şi electrocasnice
Sport
Cadouri
Casă şi grădină
Cosmetică şi frumuseţe
Vestimentaţie şi accesorii
Pentru copii
Librărie, papetărie, birotică
Farmacie
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