Nazwisko i imię/Nazwa posiadacza rachunku
………………………………………………
Numer telefonu komórkowego
……………………………………………….

WNIOSEK
O udostępnianie informacji za pomocą usługi jsmsBankNet.

□ - Wolne środki(harmonogram systemu 7:30)-minimalna kwota …………….
□ - Wolne środki zmiana - minimalna kwota ………………..
□ - Operacje uznania –minimalna kwota ……………….. :
 Saldo
 Nazwa nadawcy

□ - Operacje obciążenia –minimalna kwota ………………
□ - Blokady kartowe –minimalna kwota ………………….
Proszę o umożliwienie korzystania z usługi jsmsBankNet do rachunku/ów:
Nr rachunku:
1. ……………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………..
4. ……………………………………………………………………………..
Przyjmuje do wiadomości, że:
 informacja o Wolnych środkach harmonogram systemu (wysyłka od Pn-Nd) po
podaniu minimalnej kwoty wysyłka powiadomienia tylko powyżej minimalnej
kwoty,
 informacja zostanie podana tylko w przypadku zgodności z niniejszą
dyspozycją,
 Bank nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wynikłe z telefonicznego
uzyskania przez osobę postronną wskazanych informacji,
 Posiadacz rachunku ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnianie telefonu
osobom nie uprawnionym a w przypadku zmiany numeru ma obowiązek
powiadomić Bank,
 unieważnienie obowiązującej usługi może nastąpić w przypadku, gdy
Posiadacz rachunku zrezygnuje z telefonicznego uzyskania informacji, po
przedłożeniu informacji na piśmie,

www.bsmykanow.pl

 za korzystanie z powyższej usługi Bank będzie pobierał prowizję zgodnie z
Tabelą opłat i prowizji za czynności bankowe.

………………………, dnia………………….

……………………………………

(miejscowość)

czytelny podpis Posiadacza rachunku

jsmsBankNet - komunikacja Klienta z Bankiem poprzez krótkie wiadomości
tekstowe.
Możliwa jest komunikacja w obu kierunkach:
- automatycznie wysyłane są informujące ustalone z klientem
- na żądanie klienta ,Bank wysyła zwrotnego SMS-a z odpowiedzią na zadane pytanie.
Dostępne pytania:
S

Salda wszystkich rachunków

SB

Salda rachunków bieżących

SK

Salda rachunków kredytowych

ST

Salda rachunków terminowych

SR#<NRB>

Saldo wybranego rachunku

Ażeby uzyskać odpowiedź na zapytania klient wysyła SMS do Banku
na ( numer +48661000266 ) wiadomość o treści:
<modulo>#<pin>#<pytanie>
Przykład : 20718#2123#SB
20718-numer modulo
2123-pin nadany przez bank(otrzymany w pierwszej wiadomości sms)
SB-pytanie o saldo rachunku bieżącego
W odpowiedzi klient dostaje informacje :
Wolne środki/Saldo na <NRB> na dzień <data>:<wartość><waluta>

www.bsmykanow.pl

