Załącznik nr 2 do Instrukcji Świadczenia Usługi Korporacyjnej Bankowości Internetowej w Banku Spółdzielczym w Mykanowie

Wniosek
o udostępnienie usługi Korporacyjnej Bankowości Internetowej
1. Dane wnioskodawcy:
Imię i nazwisko / nazwa firmy
Posiadacza rachunku

Adres

2. Proszę o świadczenie przez Bank Spółdzielczy w Mykanowie usług internetowej bankowości
korporacyjnej na warunkach określonych w „Regulaminie świadczenia usługi Korporacyjnej
Bankowości Internetowej w Banku Spółdzielczym w Mykanowie”, którego postanowienia zobowiązuję
się przestrzegać.

3. Nadając uprawnienia należy określić:
sposób zatwierdzania dyspozycji wybierając jeden z poniższych udostępnianych przez Bank:

I.
kody SMS na telefon - należy podać numer telefonu komórkowego
II.
certyfikat
III.
Lista haseł jednorazowych
Rodzaj upoważnienia
I.
II.

pełnomocnictwo częściowe, umożliwiające sprawdzenie salda i operacji na wskazanym rachunku, bez możliwości
realizacji (podpisywania) zleceń;
pełnomocnictwo pełne, obejmujące sprawdzenie salda i operacji na wskazanym rachunku oraz możliwość realizacji
(podpisywania) zleceń z wskazanego rachunku w imieniu Posiadacza ( osoby wykazane na Karcie wzorów )

4. Proszę nadanie uprawnień do systemu oraz możliwości składania zleceń następującym osobom:

Lp.

Imię i nazwisko
PESEL

Sposób autoryzacji ( patrz pkt 3 )

1

Rodzaj upoważnienia

Numer rachunku
1
2
3

wszystkie nowo otwierane rachunki bankowe Klienta ( w przypadku wyboru proszę zaznaczyć „X”)

Lp.

Imię i nazwisko
PESEL

Sposób autoryzacji ( patrz pkt 3 )

1

www.bsmykanow.pl

Rodzaj upoważnienia

Numer rachunku
1
2
3

wszystkie nowo otwierane rachunki bankowe Klienta ( w przypadku wyboru proszę zaznaczyć „X”)

Lp.

Sposób autoryzacji ( patrz pkt 3 )

Imię i nazwisko
PESEL

1

Numer rachunku

Rodzaj upoważnienia

1
2
3
wszystkie nowo otwierane rachunki bankowe Klienta ( w przypadku wyboru proszę zaznaczyć „X”)
Strony oświadczają, że:

( właściwe zaznaczyć „x” )

Wyciągi bankowe będą pobierane z systemu przez internet.
Wnoszą o:
wydawanie wyciągu w formie papierowej * / wydawanie kopi dokumentów rozliczeniowych *
za opłatą zgodnie z obowiązującą w Banku Tabelą prowizji i opłat
* niepotrzebne skreślić

Przyjmujemy do wiadomości, że złożenie przez nas wniosku o dostęp do usługi korporacyjnej bankowości internetowej
dla osoby fizycznej nie wymienionej w Karcie Wzorów Podpisów oznacza udzielenie wskazanej osobie
pełnomocnictwa do uzyskania wszelkich informacji o rachunkach i wykonywania innych czynności za wyjątkiem
autoryzowania dyspozycji powodujących zmianę stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

_____________________________________________
miejscowość i data

podpis Posiadacza rachunku

…………………………………….
Miejscowość, data
Wzór podpisu i pieczątka Posiadacza rachunku
Wyrażam zgodę na udostępnienie usługi
z dniem

Podpis pracownika Banku i stempel dzienny

……………………………….
Decyzja Banku

* niepotrzebne skreślić i zaparafować

Wprowadzono do systemu : .................................................. ( data i podpis Pracownika )

www.bsmykanow.pl

