Załącznik nr 22 do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Banku
Spółdzielczym w Pleszewie

Bank Spółdzielczy w Pleszewie
Spółdzielcza Grupa Bankowa

Nr modulo klienta (wypełnia Bank)

Wniosek o elektroniczne kanały dostępu
udostępnienie usługi
nowy użytkownik systemu

stempel nagłówkowy placówki Banku

Dane Posiadacza rachunku:

imiona

nazwisko

PESEL
/należy wstawić znak X w wybrane pole/
Waluta

RACHUNEK NR

1)
2)
ELEKTRONICZNE KANAŁY DOSTĘPU i ŚRODKI DOSTĘPU DO KANAŁÓW *
Użytkownicy
(imię i nazwisko, PESEL)
KANAŁ
HASŁO
środki dostępu, uprawnienia

………………………….
PESEL: |_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|
Identyfikator (login) do serwisu internetowego (usługa
bankowości elektronicznej):
……………..……………………….……

serwis
internetowy
(eBankNet)

Nr karty
startowej
…………...

TOKEN MOBILNY

Kod aktywacyjny
będzie przesłany na nr
tel. komórkowego
wskazanego w Banku

Nr telefonu komórkowego do haseł SMS/Tokena
mobilnego ……………………………………….……
pakiet informacyjny (odczytywanie sald, przeglądanie
operacji)
pakiet aktywny (odczytywanie sald, przeglądanie
operacji, wykonywanie przelewów złotowych i
walutowych, zlecenia stałe, zakładanie lokat)
Limity operacji w serwisie internetowym:
− maksymalna kwota każdej operacji : ………………
− maksymalna kwota wszystkich operacji w ciągu
dnia:…………………………………………………
Identyfikator (login) do TeleSaldo (usługa bankowości
telefonicznej):
………………………………………….…..

TeleSaldo

PIN (hasło) |_

_|_ _|_ _|_ _|

PIN (hasło) |_

_|_ _|_ _|_ _|

Numer telefonu :…………………………………
Ilość SMS-ów dziennie: ……………………..
Parametry SMS-ów:
zmiana salda ……………………………….
saldo o godzinie ……………………………
otrzymanie wpłaty …………………………

SaldoSMS
(powiadomienia
SMS)
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Hasła SMS

informacja o terminach płatności rat kredytów
informacja o terminach kończących się lokat
nieodnawialnych
………………………….
PESEL: |_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|
Identyfikator (login) do serwisu internetowego (usługa
bankowości elektronicznej) :
……………..…………………………….

serwis
internetowy
(eBankNet)

Nr karty
startowej
……………….

Kod aktywacyjny
będzie przesłany na nr
tel. komórkowego
wskazanego w Banku

Nr telefonu komórkowego do haseł SMS/Tokena
mobilnego …………………………………………
pakiet informacyjny (odczytywanie sald, przeglądanie
operacji)
pakiet aktywny (odczytywanie sald, przeglądanie
operacji, wykonywanie przelewów złotowych i
walutowych, zlecenia stałe, zakładanie lokat)
Identyfikator (login) do TeleSaldo (usługa bankowości
telefonicznej):
………………………………………………

TeleSaldo

PIN (hasło) |_

_|_ _|_ _|_ _|

SaldoSMS
(powiadamianie

PIN (hasło) |_

_|_ _|_ _|_ _|

Numer telefonu :…………………………………
Ilość SMS-ów dziennie: ……………………..
Parametry SMS-ów wysyłanych automatycznie:
zmiana salda ……………………………….
saldo o godzinie ……………………………
otrzymanie wpłaty …………………………
informacja o terminach płatności rat kredytów

SMS)

informacja o terminach kończących się lokat
nieodnawialnych

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 numer 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 oraz na stronie internetowej Banku.

miejscowość, data

podpis Posiadacza rachunku

stempel funkcyjny i podpis pracownika placówki Banku

stempel podpisowy i podpisy za Bank

Wprowadzono do systemu: ……………………………………………………………………………………..
data i podpis pracownika ZI
*) Hasła na SMS będą wysyłane użytkownikom systemu na numer telefonu wskazany przez Posiadacza rachunku/pełnomocnika.
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Rezygnacja z elektronicznych kanałów dostępu
Z dniem: |_ _|_ _| - |_ _|_ _| - |_ _|_ _|_ _|_
dla następujących użytkowników:

_|

…………………………………
Imię i nazwisko, PESEL
I

(dd/mm/rrrr), rezygnuję z usług bankowości elektronicznej.
…………………………………
Imię i nazwisko, PESEL

dla wszystkich użytkowników

podpis Posiadacza rachunku

stempel funkcyjny i podpis pracownika placówki Banku

Wprowadzono do systemu: ……………………………………………………………………………………..
data i podpis pracownika ZI
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