Wnio se k o zm ianę usług
Nazwa placó wki Banku pro wadzącej rachunek:
Bank Spó łdzie lczy w Do brzycy
Dane po siadacza rachunku
Numer rachunku:
/nale ży wst awić znak X we własciwe po le /
Z m iana pakie t u
czę st o t liwo ści po bie rania o płat *)

Z dniem pro szę/ pro simy o zmianę:
pakietu na
o płaty za śro dki identyfikacji elektro nicznej na

o płata miesięczna

o płata jedno razo wa

inne:

Wycią gi banko we

ze st awie nia t ransakcji*)

Z dniem pro szę/pro simy o genero wanie:
wyciągó w banko wych do rachunku:*)
na ko niec miesiąca (bezpłatnie)
po każdej zmianie salda częściej niż raz w miesiącu (o dpłatnie – zgo dnie z taryfą)
miesięcznych zestawień transakcji dla karty nr *)
Bank będzie przekazywać po siadaczo wi rachunku wyciąg banko wy/zestawienia transakcji dla karty:
w fo rmie pisemnej – po cztą na adres ko respo ndencyjny po siadacza wskazany w umo wie
w po staci elektro nicznej - za po średnictwem elektro nicznych kanałó w do stępu
w po staci elektro nicznej – na adres po czty elektro nicznej (e-mail) wskazany przez po siadacza
w inny spo só b
Po siadacz rachunku o świadcza, iż z dniem rezygnuje z o trzymywania:
wyciągó w banko wych za po średnictwem po czty lub dro gą elektro niczną i zo bo wiązuje się do :
o dbierania wyciągó w w fo rmie pisemnej w placó wce banku pro wadzącej rachunek
po bierania wyciągó w w po staci elektro nicznej za po średnictwem elektro nicznych kanałó w do stępu
zestawień transakcji dla karty nr
za po średnictwem po czty lub dro gą elektro niczną i zo bo wiązuje się do :
o dbierania zestawień transakcji w fo rmie pisemnej w placó wce banku pro wadzącej rachunek,
po bierania zestawień transakcji w po staci elektro nicznej za po średnictwem elektro nicznych kanałó w
do stępu.
Z m iana lim it ó w kart y*)
Dla karty o numerze:
ustalo no no we limity dzienne:
limit dzienny wypłat go tó wki: zł
limit transakcji bezgo tó wko wych: zł, w tym dla transakcji:
- MOTO - zamó wień e-mail/telefo nicznych: zł
- interneto wych: zł
włączo no limit zbliżenio wy
wyłączo no limit zbliżenio wy
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Pro szę o o dblo ko wanie hasła 3D Se cure :
num e r kart y:
Duplikat kart y/No wy PIN/Hasło 3D-Se cure (do płat no ści w Int e rne cie )*)
Pro szę o wydanie:
duplikatu karty z no wym numerem PIN
duplikatu karty bez no wego numeru PIN
no wego numeru PIN
spo só b do starczenia PIN:
na adres do ko respo ndencji
SMS-em
Numer telefo nu, na któ ry ma być wysłany PIN +48
Hasło do po brania PIN-u na SMS (max.6 4 znaki, bez po lskich liter)
Pro szę o umo żliwienie do ko nywania transakcji w Internecie z użyciem Hasła 3D-Secure.
Ustanawiam następujące hasło do 3D-Secure (max znakó w) - po siadacz o trzymuje niniejsze hasło celem przekazania
użytko wniko wi karty.
Numer karty:
Dane po siadacza rachunku/użytko wnika karty:
imię i nazwisko nadruko wane na karcie:
nazwa firmy nadruko wana na karcie (maksymalnie 21 znakó w)

NADANIE NOWEGO IDENTYFIKATORA
Ide nt yf ikat o r ID

NIK

.

.

ODBLOKOWANIE/
T e le se rwis
.

ZABLOKOWANIE KANAŁU

Se rwis SMS

WWW

.

.

Nr to kena
ZMIANA LIMITÓW DO KANAŁÓW

KANAŁY DOSTĘPU - LIMITY*

maksymalna kwo ta
każdej o peracji

maksymalna kwo ta wszystkich
o peracji w ciągu dnia

WWW

ZMIANA LIMITÓW DO RACHUNKÓW
RACHUNEK NR

m aksym alna kwo t a każde j
o pe racji

m aksym alna kwo t a
wszyst kich
o pe racji w cią gu dnia

1)
2)
3)

*) w przypadku, gdy numery rachunkó w zo stały już wpisane w tabeli „Zmiana limitó w do rachunkó w” nie ma po trzeby ich
po no wnego przepisywania, wystarczy wpisać „jw.”
WYDANIE NOWYCH ŚRODKÓW IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ/
REZYGNACJA ZE WZNOWIENIA ŚRODKÓW IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ
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T o ke n

Hasło st ałe

.

T e le ko d*

.

.

Kart a
chipo wa*

Czyt nik do kart
chipo wych*

.

.

Ilo ść Czytnikó w
Przyczyna wydania no wego śro dka:

DOSTARCZENIE PRZESYŁKI
po czta:

list zwykły /
po leco ny

list

firma kurierska Banku
placó wce

o dbió r w

ZMIANA SERWISU SMS:
NUMERU TELEFONU KOMÓRKOWEGO:
ZABLOKOWANIA USŁUGI
REZYGNACJA Z USŁUGI
TOKEN
nr to ken:

* Nie do tyczy pasywnych użytko wnikó w systemu
Z AWIADAMIANIE O Z MIANACH
wyraża zgo dę /
nie wyraża zgo dy*) na zawiadamianie go przez Bank o zmianie:
1) wyso ko ści o pro cento wania, w wyniku któ rej następuje o bniżenie o pro cento wania śro dkó w pieniężnych
zgro madzo nych na rachunku;
2) ro dzaju stawki bazo wej;
3) wyso ko ści marży Banku;
4) taryfy;
5) regulaminu;
6 ) w zakresie uczestnictwa w o bo wiązko wym systemie gwaranto wania depo zytó w i zasadach jego
funkcjo no wania, w tym o zakresie po dmio to wym i przedmio to wym o chro ny przysługującej ze stro ny BFG, w tym
o ro dzajach o só b i po dmio tó w, któ re mo gą być uznane za depo nenta o raz o maksymalnej granicy o chro ny
gwarancyjnej;
po przez przesyłanie info rmacji po siadaczo wi rachunku na adres po czty elektro nicznej wskazany przez Po siadacza
rachunku we wnio sku o o twarcie rachunku/zmianę danych w spo só b umo żliwiający trwałe zapisanie wiado mo ści.

Do brzyca,
miejsco wo ść, data
__________________________________
pieczątka i po dpisy o só b reprezentujących
po siadacza rachunku

__________________________________
stempel funkcyjny i po dpisy praco wnika
placó wki Banku przyjmującego wnio sek

----------------------------------------------------------------------------------------Po twierdzam o dbió r zamó wio nego duplikatu Karty

_______________________
miejsco wo ść, data

__________________________________
po dpis po siadacza rachunku /użytko wnika karty
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