
Wniosek o elektroniczne kanały dostępu
 
__________________________________
stempel nagłówkowy placówki Banku
 
Dane po siadacza rachunku

__________________________ __________________________
imiona nazwisko
__________________________  
PESEL  

 
Udostępnione rachunki i limity / Elektorniczne kanały dostępu

 
  Dla rachunku nr 

KANAŁY DOSTĘPU maksymalna kwota każdej
operacji

maksymalna kwota wszystkich
operacji w ciągu dnia

WWW

  /należy wstawić znak X w wybrane pole/  
ELEKTRONICZNE KANAŁY DOSTĘPU I ŚRODKI DOSTĘPU DO KANAŁÓW**

 Użytkownicy systemu
(imię i nazwisko, PESEL)

Środki dostępu
KANAŁ TOKEN Hasła 

SMS

Imię i nazwisko:
 
PESEL: 
Identyfikator ID do Serwisu internetowego 
SMS 

   Serwis internetowy

   Nr tokena

opłata
  jednorazowa
  miesięczna
 

   Hasło  SMS

Imię i nazwisko:
 
PESEL: 
Identyfikator ID do Serwisu internetowego
SMS 

  Serwis internetowy

  Nr tokena

opłata
  jednorazowa
  miesięczna
 

  Hasło  SMS
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SERWIS SMS
  SERWIS SMS*):

NUMER T ELEFONU KOMÓRKOWEGO:

Oświadczenie klienta dotyczące ryzyk bankowości elektronicznej:

1. Posiadacz rachunku oświadcza, iż   zapoznał/  nie zapoznał*) się z potencjalnymi ryzykami, jakie
mogą być związane z korzystaniem z elektronicznych kanałów dostępu.

2. Do ryzyk, o  których mowa w ust 1 mogą należeć m.in.

a) wyłudzenie poufnych danych, np. hasła lub numeru karty płatniczej poprzez atak hakerski – tzw. phishing,
b) podmiana numeru rachunku odbiorcy przelewu,
c) przejęcie danych odbiorcy podczas wykonywania transakcji za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu,
d) przechwycenie przez osobę nieuprawnioną środków do logowania lub autoryzacji transakcji.
      3. Posiadacz rachunku oświadcza, iż rozumie potencjalne ryzyka, o  których mowa w ust 2 i zobowiązuje się do
stosowania określonych przez Bank zasad bezpieczeństwa.
      4. Zasady, o  których mowa w ust 3 opisane są w Przewodniku dla klienta o raz na stronie internetowej
Banku.

 
 

  Dobrzyca  Odolanów  Rozdrażew 
 Sośnie

_______________________________

 

miejscowość, data  

_______________________________ _______________________________

podpis Posiadacza rachunku stempel funkcyjny i podpis pracownika placowki
Banku

 
 

 

Środki dostępu wydano:

Potwierdzam odbiór tokena/karty**) o  numerze 

 

Dobrzyca 
_______________________________ _______________________________ _______________________________

miejsowość, data Podpis posiadacza Stempel funkcyjny i podpis pracownika
placówki Banku

Dobrzyca 
_______________________________ _______________________________ _______________________________

miejsowość, data Podpis posiadacza Stempel funkcyjny i podpis pracownika
placówki Banku

Rezygnacja z e lekt ro nicznych kanałó w do st ępu
 

  Z dniem:  (dd/mm/rrr), o  godzinie  rezygnuję z usług bankowości elektronicznej.
 

_______________________________ _______________________________

podpis Posiadacza rachunku stempel funkcyjny i podpis pracownika placówki
Banku

*) Uwaga: gdy kl ien t rez ygnu je  z  dos tępu do rachunku poprz ez  WWW należy wypełn ić fo rm ularz  - l i s ta  s erwis u SMS i  Te les erwis u.
wypełn ien ie  form ularz a wym agane jes t również w prz ypadku wykonywania  prz e lewów prz ez  Cal l  Center  na rachunki  kontrahentów w
kwotach okreś lonych w ww. form ularz u
**)  Has ła  na SMS będą wys yłane użytkownikom  s ys tem u na num er  te le fonu ws kaz any prz ez  Pos iadacz a rachunku/pe łnom ocnika .
***)  n iepotrz ebne s kreś l ić
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