ΑΙΤΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗΣ (φυσικά πρόσωπα)

Σύσταση
Κατάστηµα: ………….
Μητρώο: ………………

Οδηγίες συµπλήρωσης της αίτησης
•
•
•
•
•

∆ιαβάστε προσεκτικά τους Όρους και Προϋποθέσεις
Οι ορισµοί για την έννοια των λέξεων και φράσεων που περιέχονται στην αίτηση επεξηγούνται αναλυτικά στους Όρους και
Προϋποθέσεις.
Συµπληρώστε όλες τις παραγράφους και βεβαιωθείτε ότι έχετε σηµειώσει παντού την επιλογή σας.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και συµφωνείτε µε τη δήλωση αιτητή και τη δήλωση για την επεξεργασία των Προσωπικών σας
∆εδοµένων.
Με την παρούσα αίτηση, σας δίνεται πρόσβαση σε όλα τα κανάλια της υπηρεσίας µας (∆ιαδύκτιο, Τηλέφωνο, Κινητό Τηλέφωνο).

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ/AITHTH

Ονοµατεπώνυµο: ………………………………………………………………Aρ. Ταυτότητας/ ∆ιαβατηρίου: ……………………………..
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση:………………………………………………………………………………………………………………………….
Tαχ.Kωδ:.…………………………Πόλη:.....................................Χώρα:.......................................Τηλ.Οικ:……………………………….
Τηλ.Εργασίας:............................Κινητό:................................Ηλεκτρονική ∆/νση(E-mail):.……………….............................................
∆ηλώστε ένα αρ. λογαριασµού σας που διατηρείτε µε την Τράπεζα Κύπρου: ………………………………………..................……….

2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Όλοι οι υφιστάµενοι καθώς και µελλοντικοί λογαριασµοί σας µε το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου θα συνδέονται αυτόµατα µε την
Υπηρεσία 1bank
3. ΕΠΙΠΕ∆Α ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΛΗΡΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ* / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΟΝΟ**

Βάλτε σε κύκλο την επιλογή σας
*ΠΛΗΡΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ = ενηµέρωση και διεκπεραίωση συναλλαγών
**ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΟΝΟ = ενηµέρωση για τις κινήσεις και το υπόλοιπο του λογαριασµού, απεικόνιση επιταγών, παραγγελία βιβλιαρίου
επιταγών.
Σηµείωση: Πρόσβαση σε κοινούς λογαριασµούς που διατηρείτε µε άλλα άτοµα, θα δίνεται για σκοπούς ενηµέρωσης µόνο.
Μεταφορές/πληρωµές από κοινούς λογαριασµούς µπορούν να γίνονται µόνο µε υπογραφή του Εντύπου Εξουσιοδότησης από όλους
τους δικαιούχους.
Μεταφορά χρηµάτων σε λογαριασµούς Τρίτων *

ΝΑΙ / ΟΧΙ

*Σε περίπτωση που επιλέξετε «ΝΑΙ» παρακαλούµε να συµπληρώσετε αίτηση για απόκτηση της συσκευής Digipass.
4. ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Το User ID και ο Κωδικός Ασφαλείας (Passcode) θα σας σταλούν ταχυδροµικώς. Αν επιθυµείτε να τα παραλάβετε από κατάστηµα της
Τράπεζας Κύπρου συµπληρώστε τον αριθµό ή το όνοµα του καταστήµατος: ………………. ………………………………………………..
∆ΗΛΩΣΗ
∆ηλώνω ότι έχω διαβάσει, αντιληφθεί και αποδέχοµαι τους Όρους και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank όπως αναφέρονται στη
ιστοσελίδα www.1bank.com. Επίσης συµφωνώ µε τη δήλωση που αφορά την Επεξεργασία Προσωπικών ∆εδοµένων του
Συγκροτήµατος της Τράπεζας Κύπρου όπως αναφέρονται στην πιο πάνω ιστοσελίδα την οποία έχω διαβάσει και κατανοήσει
πλήρως.Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που δίδονται µε την παρούσα αίτηση είναι ακριβείς, αληθείς και πλήρεις.
__________________________
Υπογραφή Αιτητή

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Κατάστηµα)
CIF αιτητή:…………………………..Υπογρ/Σφραγίδα…………………………..
Αρ .Καταστήµατος:……………..….Ηµερ……………………………….……….

__________________
Ηµεροµηνία

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1bank)
User ID: ……………………………..…
Ελέγχθηκε: ……………………………

