Bank Spółdzielczy
w Kocku
Załącznik nr 4.8

Wniosek o świadczenie usługi Bankowości Internetowej „Internet Banking”
uzyskanie dostępu

zmiana (danych/uprawnień)

DANE POSIADACZA RACHUNKU
Imię i Nazwisko
/ Nazwa firmy
Nr modulo
DANE UŻYTKOWNIKA
Posiadacz/Współposiadacz rachunku

Pełnomocnik

PESEL

Imię i Nazwisko
Forma autoryzacji operacji

lista haseł

Nr telefonu komórkowego

hasła SMS

brak (tylko podgląd)

+ 48 ____ ____ ____ - ____ ____ ____ - ____ ____ ____

LIMITY OPERACJI DLA LOGINU UŻYTKOWNIKA (PLN)
Brak limitów operacji
Kwota pojedynczej operacji (limit jednorazowy)

Wnoszę o ustawienie następujących limitów operacji

Kwota operacji w ciągu dnia (limit dzienny)

Kwota operacji w miesiącu (limit miesięczny)

WYKAZ RACHUNKÓW2 I UPRAWNIEŃ UŻYTKOWNIKA
1)

Nr rachunku (NRB):

___ ___ 8721 0008 ___ ___ ___ ___ -___ ___ ___ ___ -___ ___ ___ ___ -___ ___ ___ ___
Limity dla rachunku:

NIE

TAK
Kwota operacji w ciągu dnia (limit dzienny)

Uprawnienia do rachunku:
2)

Pełne.

odczytywanie sald

Ograniczone:

zakładanie lokat

Kwota operacji w miesiącu (limit miesięczny)

przeglądanie operacji
zrywanie/ edycja lokat

wykonywanie przelewów
zlecenia stałe

Nr rachunku (NRB):

___ ___ 8721 0008 ___ ___ ___ ___ -___ ___ ___ ___ -___ ___ ___ ___ -___ ___ ___ ___
Limity dla rachunku:

NIE

TAK
Kwota operacji w ciągu dnia (limit dzienny)

Uprawnienia do rachunku:

Pełne.

odczytywanie sald

Ograniczone:

zakładanie lokat

Kwota operacji w miesiącu (limit miesięczny)

przeglądanie operacji
zrywanie / edycja lokat

Automatyczne udostępnianie podglądu do wszystkich pozostałych rachunków: 1) Obecnych

TAK

wykonywanie przelewów
zlecenia stałe
NIE 2) Nowych

TAK

NIE

OŚWIADCZENIA POSIADACZA RACHUNKU
Niniejszym, oświadczam, że otrzymałem obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Kocku : 1) Regulamin dotyczący otwierania i prowadzenia w/w rachunków, 2)
Regulamin świadczenia usługi bankowości internetowej , 3) aktualny wyciąg z Taryfy opłat i prowizji bankowych. Ponadto oświadczam, że przed rozpoczęciem
korzystania z usługi bankowości internetowej , zapoznam się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa udostępnionymi na stronie internetowej Banku
Spółdzielczego w Kocku (www.bskock.pl).

_________________________________________________ _________________________________________________
miejscowość, data

Podpis/y (pieczęć firmowa) za Posiadacza Rachunku

1 Nr telefonu przeznaczony do otrzymywania haseł jednorazowych w formie komunikatu SMS (podać tylko w przypadku wyboru tej formy autoryzacji).
2 Dotyczy rachunków bieżących i oszczędnościowo-rozliczeniowych.

POTWIERDZENIE ODBIORU ŚRODKÓW DOSTĘPU DO SYSTEMU (WYPEŁNIA BANK)
Login (Identyfikator Użytkownika):
Hasło startowe:
Nr pierwszej listy haseł jednorazowych:3

_________________________________________________
miejscowość, data

_________________________________________________
Podpis Użytkownika

Potwierdzam tożsamość osoby/ób składającej/ych w imieniu Posiadacza rachunku/Użytkownika. Podpis/y złożono w mojej
obecności.

_________________________________________________
miejscowość, data

_________________________________________________
Pieczątka i podpis pracownika Banku
przyjmującego Wniosek

POTWIERDZENIE AKTYWACJI/ZMIAN USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

_________________________________________________
miejscowość, data

_________________________________________________
Pieczątka i podpis pracownika Banku dokonującego
aktywacji/zmian Usługi

3W przypadku wyboru innej formy autoryzacji operacji niż przy użyciu listy haseł jednorazowych wstawić kreskę.

