Bank Spółdzielczy w Zgierzu

................................................................................
miejscowość, data

Imię i nazwisko oraz adres Klienta

Wniosek do usługi SMS
Aktywacja

Numer rachunku Klienta

Numer rachunku Klienta

Ustalam następujące numery telefonów komórkowych do usługi SMS:

Numer telefonu

Numer telefonu

PowyŜsze numery telefonów przeznaczone będą do otrzymywania wiadomości:
1.

Wysyłanych automatycznie przez Bank, informujących o:

a) OPERACJE*

b) WOLNE ŚRODKI*

MIN. KWOTA(1)......................
obciąŜenia
uznania

harmonogram systemu

c) BLOKADY KARTOWE*
MIN. KWOTA(1)
......................................

* niepotrzebne skreślić

Wiadomości wysyłane przez Bank:
a)
b)
c)

OPERACJE – Bank wysyła informację o operacjach na rachunku; istnieje moŜliwość zdefiniowania typu operacji (uznanie /
obciąŜenie) jak i minimalnej kwoty operacji, dla których mogą być wysyłane wiadomości.
WOLNE ŚRODKI - harmonogram systemu – Bank wysyła informację o wolnych środkach codziennie, na początek dnia
operacyjnego, niezaleŜnie czy wolne środki uległy zmianie.
BLOKADY KARTOWE – Bank wysyła informację w przypadku pojawienia się blokady kartowej (zablokowania środków na rachunku
na kwotę wykonywanej transakcji kartowej aŜ do momentu rozliczenia) na rachunku, moŜliwe jest zdefiniowanie minimalnej kwoty
blokady.
(1)
MIN. KWOTA – minimalna wartość operacji / blokady (w przypadku OPERACJI – min. kwota dla „uznań” oraz „obciąŜeń” winna być
taka sama), dla których ma zostać wysłana wiadomość sms, w przypadku gdy min. kwota wynosi 0,00 zł to wiadomości będą
wysyłane po kaŜdej operacji / blokadzie.

LUB/I
2.

Wysyłanych przez Bank na Ŝądanie Klienta, informujących o wolnych środkach na rachunku lub historii ostatnich
2)

trzech operacji - po wysłaniu komendy SMS na numer telefonu +48 500 007 808
2)

Komendy SMS:
1.

Podaj informację o wolnych środkach na rachunku – modulo Klienta # PIN # S,

2.

Podaj historię ostatnich trzech operacji – modulo Klienta # PIN # W,

3.

Zmiana kodu PIN – modulo Klienta # obecny PIN # P # nowy PIN

Pamiętaj!
Kod PIN naleŜy chronić podobnie, jak numery PIN do kart płatniczych. Kodu PIN nie wolno nikomu ujawniać. Najlepiej zapamiętać go lub
zapisać w sposób uniemoŜliwiający rozpoznanie przez inne osoby.
W przypadku wejścia w posiadanie lub podejrzenia o wejście w posiadanie telefonu komórkowego przez osobę nieuprawnioną naleŜy fakt ten
niezwłocznie zgłosić do Banku celem zmiany numeru telefonu komórkowego.
Oświadczam, Ŝe:
1. przyjmuję do wiadomości i stosowania „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów instytucjonalnych”, który stanowi integralną
część wniosku
2.

wyraŜam zgodę
nie wyraŜam zgody na przetwarzanie przez Bank Spółdzielczy w Zgierzu moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku,
w celu promocyjnym lub informacyjnym oraz w celu składania ofert, w szczególności w celu przesyłania mi materiałów promocyjnych, informacji o usługach
świadczonych przez Bank, z zachowaniem zasad i sposobu ich przetwarzania, wykorzystania i ochrony oraz prawa kontroli, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz U. Nr 133, poz.883 z późn. zm.).

Bank Spółdzielczy w Zgierzu

Zmiana zakresu usługi
Zgłaszam zmianę numeru telefonu komórkowego do usługi SMS:

Dotychczasowy numer telefonu

Zmieniony numer telefonu

Zgłaszam zmianę sposobu otrzymywania informacji:

a) OPERACJE*
MIN. KWOTA …..................
obciąŜenia
uznania

b) WOLNE ŚRODKI*

c) BLOKADY KARTOWE*

harmonogram systemu

MIN. KWOTA blokady
...........................................

* niepotrzebne skreślić

Rezygnacja z usługi

Składam rezygnację z usługi SMS, przekazywanej na telefon komórkowy nr:

Numer telefonu

Numer telefonu

…...............................................................
data, pieczęć firmowa i podpisy za Klienta

Usługę uaktywniono* / zmieniono zakres usługi* / usługę anulowano*
* niepotrzebne skreślić

...............................................................................
podpis i stempel memoriałowy pracownika przyjmującego
i wprowadzającego

...............................................................................
podpis pracownika sprawdzającego

