Σύσταση
Κατάστηµα: ………...

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Μητρώο: ……………

(Εταιρείες, Συνεταιρισµοί, Εµπορικές Επωνυµίες και άλλα νοµικά πρόσωπα)
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 ΝΑΙ ή ΟΧΙ.
•
Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και συµφωνείτε µε τη ∆ήλωση 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 (∆ιαδίκτυο, Τηλέφωνο, Κινητό
•
Τηλέφωνο).
1.Στοιχεία Πελάτη/Αιτητή

Όνοµα: …………………………………………………………………………………….....................………….
Αρ. Εγγραφής: …………………………………………………
Ταχυδροµική διεύθυνση: ……………………………………………………………….......................…………
Ταχ. Κωδ..: ……….................... Πόλη:………………………………Χώρα:............................................…..
Τηλέφωνα: ……………………………..................................... Φαξ: ………………………………………….
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση: ………………………………......................................................................……….
2. Στοιχεία εξουσιοδοτηµένων ατόµων και Επίπεδα Πρόσβασης
Με τη συµπλήρωση του πιο κάτω πίνακα καθορίζετε τα επίπεδα πρόσβασης / Υπηρεσίες για κάθε Εξουσιοδοτηµένο Άτοµο και
τους λογαριασµούς που θα συνδεθούν µε την Υπηρεσία 1bank.
3. Επίπεδα Πρόσβασης / Υπηρεσίες
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε δικαίωµα να αποκαλύψετε προσωπικά στοιχεία. Βεβαιωθείτε ότι τα Εξουσιοδοτηµένα
Άτοµα έχουν διαβάσει και αντιληφθεί τη δήλωση για την Προστασία των Προσωπικών τους ∆εδοµένων
Εξουσιοδοτηµένο Άτοµο Α

Εξουσιοδοτηµένο Άτοµο Β

Εξουσιοδοτηµένο Άτοµο Γ

Όνοµα:

…………………………...

…………………………...

……………………….

Επώνυµο:

…………………………...

…………………………...

……………………….

Αρ. Ταυτ./∆ιαβατ.

…………………………

……………………….......

………………………

Θέση στην εταιρεία

…………………………

…………………………

………………………

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΝ∆ΕΘΟΥΝ
Σύνδεση όλων των λογαριασµών
Άν απαντήσατε όχι πιο πάνω καθορίστε
συγκεκριµένους λογαριασµούς

Αυτόµατη σύνδεση νέων λογαριασµών

ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΝΑΙ / ΟΧΙ

..........................................

..............................................

...........................................

..........................................

..............................................

...........................................

..........................................

.....................................

...........................................

ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Πλήρεις Υπηρεσίες

ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΝΑΙ / ΟΧΙ

Μεταφορές χρηµάτων σε λογαριασµούς
τρίτων*

ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΝΑΙ / ΟΧΙ

Νέος αριθµός χρήστη**

ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΝΑΙ / ΟΧΙ

Αν δηλώσατε ΟΧΙ πιο πάνω, δηλώστε:
- υφιστάµενο User ID

…………………………

…………………………

……………………….

- όνοµα χρήστη

…………………………

…………………………

……………………….

Πλήρεις Υπηρεσίες = ενηµέρωση + διεκπεραίωση συναλλαγών
Ενηµέρωση Μόνο = ενηµέρωση για τις κινήσεις και το υπόλοιπο του λογαριασµού, απεικόνιση επιταγών, παραγγελία
βιβλιαρίου επιταγών.
*Αν επιθυµείτε να κάνετε πληρωµές σε τρίτους, παρακαλούµε όπως συµπληρώσετε την Αίτηση Digipass. Αν επιθυµείτε
για τη διενέργεια µεταφορών / εµβασµάτων σε λογαριασµούς τρίτων να απαιτούνται οι υπογραφές τουλάχιστον δύο από
Εξουσιοδοτηµένα Άτοµα παρακαλούµε να συµπληρώσετε την Αίτηση Καθορισµού Επιπέδων Ηλεκτρονικών Υπογραφών. Οι
οδηγίες σας που περιέχονται στην εν λόγω αίτηση υπερισχύουν αυτών που φαίνονται στον πιο πάνω πίνακα.
**Υπάρχει δυνατότητα το εξουσιοδοτηµένο άτοµο να συνδεθεί µε υφιστάµενο User ID. Στην περίπτωση αυτή και αν
επιλέξετε να δώσετε στο Εξουσιοδοτηµένο Άτοµο πλήρεις υπηρεσίες, το άτοµο αυτό θα µπορεί να διενεργεί µεταφορές
χρηµάτων από τους λογαριασµούς σας σε οποιονδήποτε λογαριασµό επιλέξει µε βάση τα δικά του όρια µεταφοράς χρηµάτων.
Τα όρια αυτά µπορούν να τροποποιηθούν µετά από αίτηση του εξουσιοδοτηµένο ατόµου. Αν δεν επιλέξετε Πλήρεις Υπηρεσίες,
το Εξουσιοδοτηµένο Άτοµο θα έχει Ενηµέρωση Μόνο. Παρακαλούµε όπως επιλέξετε ανάλογα.
Σηµείωση:
Οι Υπηρεσίες που αναφέρονται σε σχέση µε τα επίπεδα πρόσβασης είναι µόνο ενδεικτικές και δεν αποτελούν ολοκληρωµένο
κατάλογο προσφεροµένων υπηρεσιών. Υπηρεσίες που δυνατό να εισαχθούν στο µέλλον θα προσφέρονται αυτόµατα στο
εξουσιοδοτηµένο άτοµο ανάλογα µε το επίπεδο πρόσβασης που θα επιλέξετε.
4. Κωδικοί Ασφαλείας
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
•

•

•

∆ηλώνουµε ότι έχουµε διαβάσει, αντιληφθεί και αποδεχόµαστε τους ΄Όρους και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank όπως
αναφέρονται στη ιστοσελίδα www.1bank.com. Επίσης συµφωνούµε µε τη δήλωση που αφορά την Επεξεργασία
Προσωπικών ∆εδοµένων του Συγκροτήµατος της Τράπεζας Κύπρου όπως αναφέρονται στην πιο πάνω ιστοσελίδα την
οποία έχουµε διαβάσει και κατανοήσει
Βεβαιώνουµε ότι η αποδοχή από την Τράπεζα οδηγιών οποιουδήποτε Εξουσιοδοτηµένου Ατόµου, γίνεται εξολοκλήρου µε
δικό µας κίνδυνο και η Τράπεζα δεν ευθύνεται για ενέργειες µε βάση οδηγίες που δόθηκαν µε την παρούσα αίτηση και/ή
δήλωση και/ή εξουσιοδότηση.
Βεβαιώνουµε ότι οι πληροφορίες που δίδονται µε την παρούσα είναι ακριβείς, αληθείς και πλήρεις.

Σηµειώσεις:
1.
2.
3.

Αν ο Πελάτης/Αιτητής είναι εταιρεία η αίτηση να υπογράφεται από το άτοµο που εξουσιοδοτήθηκε από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο.
Αν ο Πελάτης/Αιτητής είναι συνεταιρισµός, η αίτηση να υπογράφεται από όλους τους συνεταίρους.
Αν ο Πελάτης/Αιτητής είναι εµπορική επωνυµία η αίτηση να υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη της εµπορικής επωνυµίας. Αν ο
ιδιοκτήτης είναι εταιρεία να υπογράφει το άτοµο που εξουσιοδοτείται όπως το 1 πιο πάνω.

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

Υπογραφή/ές

…………………

Ηµεροµηνία

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Κατάστηµα)

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1bank)

CIF αιτητή: ………………………..

User ID: ………………………………..

Αρ. Καταστήµατος…………..…….

Ελέγχθηκε: ……………………………

Hµερ: ……………………….……….
Υπογραφή και σφραγίδα …………

