stempel nagłówkowy placówki Banku

Wniosek o udostępnienie bankowości elektronicznej /zmianę konfiguracji podpisów/ustalenie lub zmianę
administratora/ zmianę sposobu autoryzacji/ dodanie lub usunięcie użytkownika
WARIANT II (kontekst firmowy)
Dotyczy realizacji Umowy ramowej nr modulo _____________ z dnia _____________ r.

Dane posiadacza rachunku
Pełna nazwa posiadacza rachunku, siedziba i adres

/proszę wstawić znak X w wybrane pole/

URUCHOMIENIE USŁUGI E-BANK (należy wypełnić pkt 1-3)
UDOSTĘPNIENIE USŁUGI PLATFORMY WAUTOWEJ (należy wypełnić pkt 1)
ZMIANA PAKIETU RACHUNKU na _______________________
nazwa pakietu

ZMIANA KONFIGURACJI PODPISÓW (należy wypełnić pkt 2-3)
USTALENIE/ZMIANA ADMINISTRATORA (należy wypełnić pkt 2-3)
ZMIANA SPOSOBU AUTORYZACJI – z loginu SMS na mToken lub z mToken-a na login SMS
(należy wypełnić pkt 2-3)
DODANIE UŻYTKOWNIKA (należy wypełnić pkt 2-3)
USUNIĘCIE UŻYTKOWNIKA _______________________________ PESEL__________________
(imię i nazwisko)

1)

udostępnione rachunki i limity:
UDOSTĘPNIONE RACHUNKI

Limit pojedynczej
transakcji

Limit wszystkich
transakcji w ciągu dnia

1)
2)
3)
2)

TAK/
TAK/
TAK/

Imię i nazwisko:
PESEL:
Identyfikator (login):
Imię i nazwisko:
2)

PESEL:
Identyfikator (login):
Imię i nazwisko:

3)

PESEL:
Identyfikator (login):

4)

NIE
NIE
NIE

użytkownicy bankowości elektronicznej:
Użytkownik/ użytkownik pasywny
(imię nazwisko, PESEL, identyfikator)

1)

Rachunek udostępniony w
platformie walutowej

Imię i nazwisko:
PESEL:

Prawo do podpisu

I Kolumna
II Kolumna
bez prawa podpisu
(użytkownik pasywny)
I Kolumna
II Kolumna
bez prawa podpisu
(użytkownik pasywny)
I Kolumna
II Kolumna
bez prawa podpisu
(użytkownik pasywny)
I Kolumna
II Kolumna

Indywidualne dane
uwierzytelniające

Administrator

login SMS
mToken

TAK/

NIE

login SMS
mToken

TAK/

NIE

login SMS
mToken

TAK/

NIE

TAK/

NIE

login SMS
mToken

bez prawa podpisu
(użytkownik pasywny)

Identyfikator (login):

3)

4)

5)

liczba wymaganych podpisów :
a)
1 podpis,
b)
2 podpisy w tym 1 z kolumny I
c)
podpisy w dowolnym powiązaniu |__| (należy wpisać ilość podpisów nie większą niż 3)
administrator nadaje wszystkim użytkownikom usługi bankowości elektronicznej uprawnienia do poszczególnych rachunków oraz
funkcjonalności w systemie:
a) uprawnienia funkcjonalne pozwalają na zarządzanie dostępem do funkcjonalności w systemie,
b) uprawnienia do rachunków pozwalają wybrać dany rachunek w zakresie możliwości jego obciążania lub oglądania
PEŁNOMOCNICTWO: Posiadacz rachunku udziela pełnomocnictwa osobie/osobom wymienionej/ym w pkt. 2 do dokonywania w
swoim imieniu i na swoją rzecz przy użyciu indywidualnych danych uwierzytelniających w bankowości elektronicznej operacji
określonych w niniejszym wniosku oraz regulaminie. Jednocześnie posiadacz rachunku zrzeka się prawa do odwołania
pełnomocnictwa do momentu skutecznego zastrzeżenia indywidualnych danych uwierzytelniających.

miejscowość, data

pieczątka i podpisy osób reprezentujących posiadacza rachunku
stanowiące wzór podpisu

Stempel funkcyjny i podpis pracownika placówki Banku

Wypełnia Bank

Wprowadzono do systemu CINCH

Sprawdzono w systemie CINCH

………...............................
Data
………...............................
Data
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