KYΡΙΟΥΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
Κατά τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ………………………………………………………

που

έλαβε χώρα εις ………………………………………την ………………………………..λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:
1. Το κείμενο των Όρων και Προϋποθέσεων της Yπηρεσίας 1bank της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ,
τίθεται ενώπιον του Συμβουλίου της Εταιρείας και το περιεχόμενο σημειώνεται.
2. Όπως η Εταιρεία εγγραφεί ως χρήστης στην Υπηρεσία 1bank της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ.
3. Όπως εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται και διορίζεται ο/η ………………
Αρ.Ταυτ./Διαβατηρίου ………………….. να υπογράψει εκ μέρους της Εταιρείας τη συνημμένη Αίτηση Εγγραφής
και την Αίτηση Καθορισμού Επιπέδων Ηλεκτρονικών Υπογραφών στην οποία καθορίζονται τα επίπεδα
πρόσβασης/Υπηρεσίες στους λογαριασμούς της Εταιρείας που δίδονται στo/α πιο κάτω άτομο/α.
4.

Όπως εξουσιοδοτηθεί/ούν και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται/ούνται και διορίζεται/ονται ο/οι
Εξουσιοδοτημένο Άτομο Α:…………………………………….. Αρ.Ταυτ./Διαβατηρίου:……………………….
Εξουσιοδοτημένο Άτομο Β:………………….………………..… Αρ.Ταυτ./Διαβατηρίου:………………………..
Εξουσιοδοτημένο Άτομο Γ:……………………………………... Αρ.Ταυτ./Διαβατηρίου:…………………………
Εξουσιοδοτημένο Άτομο Δ:……………………………………... Αρ.Ταυτ./Διαβατηρίου:…………………………
Εξουσιοδοτημένο Άτομο Ε:……………………………………... Αρ.Ταυτ./Διαβατηρίου:…………………………
να παραλάβει/ουν τον/τους User ID/s και το/τα Passcode/s (Κωδικούς Ασφαλείας), να χρησιμοποιεί/ούν την
Υπηρεσία 1bank και να έχει/έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς της Εταιρείας και/ή να κάνει/ουν χρήση όλων
των υπηρεσιών που προσφέρει η εν λόγω υπηρεσία σύμφωνα με τις οδηγίες που φαίνονται στην Aίτηση
Kαθορισμού Eπιπέδων Hλεκτρονικών υπογραφών. Δια του παρόντος εξουσιοδοτείται η Τράπεζα να εκτελεί τις
οδηγίες του/των ατόμου/ων που αναφέρεται/ονται στην παράγραφο αυτή.

5. Το παρόν ψήφισμα δεν επηρεάζει οποιοδήποτε άλλο ψήφισμα, οδηγίες ή εντολές που δόθηκαν ή θα δοθούν προς
την Τράπεζα σε σχέση με οποιονδήποτε λογαριασμό δάνειο ή άλλη διευκόλυνση παρούσα ή μέλλουσα.
6. Όπως η απόφαση αυτή κοινοποιηθεί στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, και παραμείνει σε ισχύ μέχρις
ότου ψηφιστεί τροποποιητική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της και αντίγραφο πιστοποιημένο από
οποιοδήποτε από τους διευθυντές ή το γραμματέα κοινοποιηθεί προς την Τράπεζα.
Πιστοποιείται ότι η απόφαση αυτή είναι πιστό αντίγραφο του ψηφίσματος της
...................................................... όπως έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο πρακτικών της Εταιρείας.

1. ………………………………
2. ………………………………

Εταιρείας

ημερ.

…………………………..
(Γραμματέας)

3. ………………………………
4. ………………………………
5. ………………………………
(Διευθυντές)

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Κατάστημα)
CIF Αιτητή: ………………………………….
Αρ. καταστήματος: …………………………
Ημερ.:……………..
Υπογραφή & Σφραγίδα: …………………...

