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Áruk és szolgáltatások elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül való megvásárlásához kapcsolódó

kifizetések feldolgozása; adó- és vámfizetési szolgáltatások; áthidaló hitelek adósság kiegyenlítésére; automata
fizetési szolgáltatások; automatikus pénzalap átutalási szolgáltatások; automatizált banki szolgáltatások
bankkártya tranzakciókkal kapcsolatosan; banki szolgáltatások számlák telefonon történő kifizetéséhez; banki
szolgáltatások tőke számlákról történő utalásával kapcsolatban; bankkártyákkal kapcsolatos pénzügyi
szolgáltatások; belföldi átutalási szolgáltatások; belföldi átutalási szolgáltatások online biztosítása; belföldi
pénzátutalási szolgáltatások; betéti kártyás tranzakciók feldolgozása mások számára; csekkekkel és
adóslevelekkel kapcsolatos adósságbehajtási tárgyalások; elektronikus átutalási szolgáltatások; elektronikus
csekkfizetések feldolgozása; elektronikus díjbeszedési szolgáltatások; elektronikus fizetési szolgáltatások;
elektronikus hitelkártya-tranzakciók; elektronikus kereskedelmi fizetési szolgáltatások; elektronikus kifizetések
feldolgozása; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül történő áruk vásárlására szánt pénz átutalása;
elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül történő pénzátutalás; elektronikus pénzátutalás
telekommunikáció útján; elektronikus pénzátutalások utazási irodák számára; elektronikus terhelési tranzakciók;
elektronikus tőkeátutalás; elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési szolgáltatások); előre fizetett kártyával
történő elektronikus kifizetések feldolgozása; érintésmentes fizetési szolgáltatások;fizetés és pénz átvétele
ügynöki minőségben; fizetések feldolgozása számítógépes világhálózaton keresztül; fizetési tranzakciók
rendezése; fizetési ügyintézés; fizetőkártya-szolgáltatások; hitel- és bankkártyával kapcsolatos szolgáltatások;
hitelkártya-tranzakciók feldolgozása mások számára; hitelkártya tranzakciót feldolgozó szolgáltatások;
hitelkártyák és betéti kártyák kibocsátása; hitelkártyákhoz kapcsolódó kifizetések feldolgozása; hitelkártyás
fizetések feldolgozása; hitellevelek és letéti igazolások kibocsátása; idegen váltók elfogadása; inkasszó
szolgáltatások; interneten keresztül történő fizetési műveletek feldolgozása; kártya tranzakciós díjak kidolgozása
mások számára; kártyás fizetések lebonyolítása; készpénz, csekk, és pénzutalvány szolgáltatások; készpénz ki- és
befizetéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; készpénz nélküli fizetési forgalom lebonyolítása; készpénz
nélküli fizetési forgalom végrehajtásához kapcsolódó pénzügyi szaktanácsadás; kifizetések behajtása; kifizetések
elektronikus feldolgozása; kifizetések feldolgozása; kifizetések feldolgozása, lebonyolítása bankok számára;
kifizetések feldolgozása építőközösségek számára; monetáris tranzakciók; nyugdíjfolyósítási szolgáltatások;
nyugdíjkifizetések előkészítése; online pénzügyi tranzakciós szolgáltatások; online számlafizetési szolgáltatások;
pénzalapok elektronikus átutalásával kapcsolatos banki szolgáltatások; pénzátutalás; pénzátutalási szolgáltatások
elektronikus kártyák használatával; pénzátutalási szolgáltatások; pénzkifizetések otthoni összegyűjtése; pénzügyi
előtörlesztéssel kapcsolatosszolgáltatások; pénzügyi és monetáris tranzakciók; pénzügyi fizetési szolgáltatások;
pénzügyi transzferek; pénzügyi tranzakciók; pénzügyi tranzakciók blokklánc segítségével; pénzügyi tranzakciók
lebonyolítása; pénzügyi tranzakciók online lebonyolítása; pénzügyi tranzakciók ügyintézése; pénzügyi
tranzakciós szolgáltatások; pénzváltás és átutalás; számítógépesített pénzátutalás; számlaegyesítés;
számlafizetések elfogadása; számlafizetési szolgáltatások; számlahitelező szolgáltatások; szolgáltatások pénzügyi
tranzakciók végrehajtásához; számlák automatizált fizetése; távfizetési szolgáltatások; terhelési [charge] kártyák
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által folyósított kifizetések feldolgozása; terhelési kártyákhoz kapcsolódó kifizetések feldolgozása; többféle

fizetési lehetőség biztosítása kiskereskedelmi üzletekben online módon elérhető, felhasználó által működtetett
elektronikus terminálok segítségével; tőke-átruházás; tőkepiaci tranzakciók lebonyolítása; vezeték nélküli
távközlési eszközökön és készülékeken keresztül nyújtott fizetési szolgáltatások; virtuális valuták elektronikus
átutalása; webhelyen nyújtott számlafizetési szolgáltatások.
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Adó- és vámfizetési szolgáltatások; áruk és szolgáltatások elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül

való megvásárlásához kapcsolódó kifizetések feldolgozása; áthidaló hitelek adósság kiegyenlítésére; automata
fizetési szolgáltatások; automatikus pénzalap átutalási szolgáltatások; automatizált banki szolgáltatások
bankkártya tranzakciókkal kapcsolatosan; banki szolgáltatások számlák telefonon történő kifizetéséhez; banki
szolgáltatások tőke számlákról történő utalásával kapcsolatban; bankkártyákkal kapcsolatos pénzügyi
szolgáltatások; belföldi átutalási szolgáltatások; belföldi átutalási szolgáltatások online biztosítása; betéti kártyás
tranzakciók feldolgozása mások számára; belföldi pénzátutalási szolgáltatások; csekkekkel és adóslevelekkel
kapcsolatos adósságbehajtási tárgyalások; elektronikus átutalási szolgáltatások; elektronikus csekkfizetések
feldolgozása; elektronikus díjbeszedési szolgáltatások; elektronikus fizetési szolgáltatások; elektronikus
hitelkártya-tranzakciók; elektronikus kereskedelmi fizetési szolgáltatások; elektronikus kifizetések feldolgozása;
elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül történő áruk vásárlására szánt pénz átutalása; elektronikus
kommunikációs hálózatokon keresztül történő pénzátutalás; elektronikus pénzátutalások utazási irodák számára;
elektronikus pénzátutalás telekommunikáció útján; elektronikus terhelési tranzakciók; elektronikus tőkeátutalás;
elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési szolgáltatások); előre fizetett kártyával történő elektronikus
kifizetések feldolgozása; érintésmentes fizetési szolgáltatások;fizetések feldolgozása számítógépes világhálózaton
keresztül; fizetés és pénz átvétele ügynöki minőségben; fizetési tranzakciók rendezése; fizetési ügyintézés;
fizetőkártya-szolgáltatások; hitelkártya-tranzakciók feldolgozása mások számára; hitel- és bankkártyával
kapcsolatos szolgáltatások; hitelkártya tranzakciót feldolgozó szolgáltatások; hitelkártyák és betéti kártyák
kibocsátása; hitelkártyákhoz kapcsolódó kifizetések feldolgozása; hitelkártyás fizetések feldolgozása; hitellevelek
és letéti igazolások kibocsátása; idegen váltók elfogadása; inkasszó szolgáltatások; interneten keresztül történő
fizetési műveletek feldolgozása; kártya tranzakciós díjak kidolgozása mások számára; készpénz, csekk, és
pénzutalvány szolgáltatások; kártyás fizetések lebonyolítása; készpénz nélküli fizetési forgalom lebonyolítása;
készpénz ki- és befizetéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; készpénz nélküli fizetési forgalom
végrehajtásához kapcsolódó pénzügyi szaktanácsadás; kifizetések behajtása; kifizetések elektronikus
feldolgozása; kifizetések feldolgozása; kifizetések feldolgozása építőközösségek számára; kifizetések
feldolgozása, lebonyolítása bankok számára; monetáris tranzakciók; nyugdíjfolyósítási szolgáltatások;
nyugdíjkifizetések előkészítése; online pénzügyi tranzakciós szolgáltatások; online számlafizetési szolgáltatások;
pénzalapok elektronikus átutalásával kapcsolatos banki szolgáltatások; pénzátutalás; pénzátutalási szolgáltatások
elektronikus kártyák használatával; pénzátutalási szolgáltatások; pénzkifizetések otthoni összegyűjtése; pénzügyi
előtörlesztéssel kapcsolatosszolgáltatások; pénzügyi fizetési szolgáltatások; pénzügyi és monetáris tranzakciók;
pénzügyi transzferek; pénzügyi tranzakciók blokklánc segítségével; pénzügyi tranzakciók; pénzügyi tranzakciók
lebonyolítása; pénzügyi tranzakciók online lebonyolítása; pénzügyi tranzakciók ügyintézése; pénzügyi
tranzakciós szolgáltatások; pénzváltás és átutalás; számítógépesített pénzátutalás; számlaegyesítés;
számlafizetések elfogadása; számlafizetési szolgáltatások; számlák automatizált fizetése; számlahitelező
szolgáltatások; szolgáltatások pénzügyi tranzakciók végrehajtásához; távfizetési szolgáltatások; terhelési [charge]
kártyák által folyósított kifizetések feldolgozása; terhelési kártyákhoz kapcsolódó kifizetések feldolgozása;
többféle fizetési lehetőség biztosítása kiskereskedelmi üzletekben online módon elérhető, felhasználó által
működtetett elektronikus terminálok segítségével; tőke-átruházás; tőkepiaci tranzakciók lebonyolítása; vezeték
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nélküli távközlési eszközökön és készülékeken keresztül nyújtott fizetési szolgáltatások; virtuális valuták

elektronikus átutalása; webhelyen nyújtott számlafizetési szolgáltatások.
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Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; mosóporok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek; dörzsölő
szerek; olajesszenciák és aromakivonatok;szabó- és cipészviaszok; testápolási cikkek; tisztító és illatosító
készítmények.
A rovat 3 darab közlést tartalmaz.
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