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Bank Spółdzielczy w Sławnie 
    Spółdzielcza Grupa Bankowa 

 

WNIOSEK O USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 

 
 

stempel nagłówkowy placówki Banku 
 

/należy wstawić znak X w wybrane pole/ 

 

 udostępnienie usługi   nowy użytkownik systemu  zmiana wariantu dostępu do kanału www 

 

Dane posiadacza rachunku 

 

      

imię i nazwisko/nazwa  posiadacza rachunku 

 
 

      

 
 
 

REGON                                                                  pieczątka  firmy 

 

 INTERNET BANKING    INTERNET BANKING DLA FIRM 
 

UDOSTĘPNIONE RACHUNKI I LIMITY OPERACJI 

RACHUNEK  NR 
Waluta 

maksymalna kwota 

każdej operacji 

maksymalna kwota 

wszystkich operacji w 

ciągu dnia 

1)     

2)     

3)     

 

PARAMETRY DOSTĘPU DO INTERNET BANKING 

IP komputera                           

Dni dostępu do usługi:      pon. . wt. śr. czw. pt. sob. niedz. 

Godziny pracy:                  od godz.          do godz.                      bez ograniczeń 

 

ŚRODKI DOSTĘPU DO INTERNET BANKING/ INTERNET BANKING DLA FIRM 

  WARIANT I – JEDNOOSOBOWA AKCEPTACJA DYSPOZYCJI (INTERNET BANKING / INTERNET 

BANKING DLA FIRM) 

Użytkownicy systemu (imię i nazwisko, PESEL) 

Środki dostępu  PARAMETRY 
ŚRODEK 

AUTORYZACJI 

TRANSAKCJI 

 

…………………………. 
 
PESEL: |_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _| 
 

Identyfikator ID …………………………. 
 
Nr telefonu dla hasła SMS        

realizacja przelewów 
   realizacja przelewów zdefiniowanych 
 zlecenia okresowe 
przelewy oczekujące 
definiowanie przelewów zdefiniowanych 
zakładanie/likwidacja lokat 
podgląd salda i operacji na rachunku 
realizacja przelewów dewizowych 

dodawanie przelewów do koszyka  

hasła SMS 

e_PIN**) 

 

…………………………. 
 
PESEL: |_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _| 
 

Identyfikator ID …………………………. 
 

realizacja przelewów 
   realizacja przelewów zdefiniowanych 
 zlecenia okresowe 
przelewy oczekujące 
definiowanie przelewów zdefiniowanych 
zakładanie/likwidacja lokat 
podgląd salda i operacji na rachunku 
realizacja przelewów dewizowych 

hasła SMS 

e_PIN**) 
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Nr telefonu dla hasła SMS        dodawanie przelewów do koszyka 

 

…………………………. 
 
PESEL: |_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _| 
 

Identyfikator ID …………………………. 
 
Nr telefonu dla hasła SMS        

realizacja przelewów 
   realizacja przelewów zdefiniowanych 
 zlecenia okresowe 
przelewy oczekujące 
definiowanie przelewów zdefiniowanych 
zakładanie/likwidacja lokat 
podgląd salda i operacji na rachunku 
realizacja przelewów dewizowych 
dodawanie przelewów do koszyka  

hasła SMS 

e_PIN**)      

 

 WARIANT II – JEDNO LUB WIELOOSOBOWA AKCEPTACJA DYSPOZYCJI (WYŁĄCZNIE 

INTERNET BANKING DLA FIRM) 

Użytkownicy systemu/ pasywni użytkownicy 

systemu 

(imię i nazwisko, PESEL, środki dostępu) 

PRAWO DO 

PODPISU 
PARAMETRY 

ŚRODEK 

AUTORYZACJI 

TRANSAKCJI 

 

…………………………. 
 

PESEL: 

|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _| 

 

Identyfikator ID …………………………. 
 

Nr telefonu dla hasła SMS        
 

NADZORCA SYSTEMU 

ADMINISTRATOR TECHNICZNY 

 użytkownik systemu 

 

 kolumna I  

 kolumna II 

 bez prawa 

pełne uprawnienia, administracja 
dostępem 

 dostęp do historii rachunku 
dopisywanie, edycja własnych 

przelewów i dyspozycji 
wgląd w przelewy i dyspozycje 

innych operatorów 
akceptacja przelewów i dyspozycji 
usuwanie, edycja przelewów i 

dyspozycji innych operatorów 
usuwanie, edycja przelewów i 

dyspozycji podpisanych, wszystkich 
operatorów 

usuwanie podpisów 
likwidacja rachunku 
dopisywanie, edycja przelewów 

dewizowych 
podgląd salda na rachunku 

hasła SMS 

e_PIN**)      

nPodpis  

e_Token 

 

Opłata: 

 jednorazowa 

 miesięczna 

 

…………………………. 
 

PESEL: 

|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _| 

 

Identyfikator ID …………………………. 
 

Nr telefonu dla hasła SMS        

 
NADZORCA SYSTEMU 

ADMINISTRATOR TECHNICZNY 

 użytkownik systemu 

 

 kolumna I  

 kolumna II 

 bez prawa 

pełne uprawnienia, administracja 
dostępem 

 dostęp do historii rachunku 
dopisywanie, edycja własnych 

przelewów i dyspozycji 
wgląd w przelewy i dyspozycje 

innych operatorów 
akceptacja przelewów i dyspozycji 
usuwanie, edycja przelewów i 

dyspozycji innych operatorów 
usuwanie, edycja przelewów i 

dyspozycji podpisanych, wszystkich 
operatorów 

usuwanie podpisów 
likwidacja rachunku 
dopisywanie, edycja przelewów 

dewizowych 
podgląd salda na rachunku 

hasła SMS 

e_PIN**)      

nPodpis  

e_Token 

 

Opłata: 

 jednorazowa 

 miesięczna 

 

…………………………. 
 

PESEL: 

|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _| 

 

Identyfikator ID …………………………. 
 

Nr telefonu dla hasła SMS        

 
NADZORCA SYSTEMU 

ADMINISTRATOR TECHNICZNY 

 użytkownik systemu 

 

 kolumna I  

 kolumna II 

 bez prawa 

pełne uprawnienia, administracja 
dostępem 

 dostęp do historii rachunku 
dopisywanie, edycja własnych 

przelewów i dyspozycji 
wgląd w przelewy i dyspozycje 

innych operatorów 
akceptacja przelewów i dyspozycji 
usuwanie, edycja przelewów i 

dyspozycji innych operatorów 
usuwanie, edycja przelewów i 

dyspozycji podpisanych, wszystkich 
operatorów 

usuwanie podpisów 
likwidacja rachunku 
dopisywanie, edycja przelewów 

dewizowych 
podgląd salda na rachunku 

hasła SMS 

e_PIN**)      

nPodpis  

e_Token 

 

Opłata: 

 jednorazowa 

 miesięczna 



3 

Liczba wymaganych podpisów oraz przypisanie danego użytkownika do określonej kolumny dla dyspozycji 

składanych pisemnie w placówce Banku oraz w elektronicznych kanałach dostępu wynika z karty wzorów podpisów 

posiadacza rachunku. 

**) kod przypisany aplikacji mobilnej Nasz Bank, operacja zatwierdzana w smartfonie 

Dostarczenie przesyłki środków (dot. Wariantu II) 

 poczta:  list zwykły/  list polecony      przesyłka kurierska       odbiór w placówce Bank 

 

 

 SMS BANKING 

…………………………. 
 

PESEL: |_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _| 

 

Nr rachunku: 

…………………………. 

 

Nr telefonu: +48 …………………………. 
P

O
S

IA
D

A
C

Z
 R

A
C

H
U

N
K

U
 

a) pakiet informacyjny  

 po każdej operacji bilansowej 

 po operacji bilansowej Winien 

 po operacji bilansowej Ma 

 okresowy ………………… 

b)  zapytanie o saldo 

c)  pakiet bezpieczeństwa 

 po zablokowaniu  

 po zalogowaniu 

…………………………. 
 

PESEL: |_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _| 

 

Nr rachunku: 

…………………………. 

 

Nr telefonu: +48 …………………………. 

W
S

P
Ó

Ł
P

O
S

IA
D

A
C

Z
 

R
A

C
H

U
N

K
U

 

a) pakiet informacyjny  

 po każdej operacji bilansowej 

 po operacji bilansowej Winien 

 po operacji bilansowej Ma 

 okresowy ………………… 

b)  zapytanie o saldo 

c)  pakiet bezpieczeństwa 

 po zablokowaniu  

 po zalogowaniu 

 

Oświadczenie klienta dotyczące ryzyk bankowości elektronicznej: 

1. Posiadacz rachunku oświadcza, iż  zapoznał/ nie zapoznał się z potencjalnymi ryzykami, jakie mogą być 

związane z korzystaniem z elektronicznych kanałów dostępu. 

2. Do ryzyk, o których mowa w ust 1 mogą należeć m.in. 

a) wyłudzenie poufnych danych, np. hasła lub numeru karty płatniczej poprzez atak hakerski – tzw. phishing, 

b) podmiana numeru rachunku odbiorcy przelewu, 

c) przejęcie danych odbiorcy podczas wykonywania transakcji za pośrednictwem elektronicznych kanałów 

dostępu, 

d) przechwycenie przez osobę nieuprawnioną środków do logowania lub autoryzacji transakcji. 

3. Posiadacz rachunku oświadcza, iż rozumie potencjalne ryzyka, o których mowa w ust 2 i zobowiązuje się do 

stosowania określonych przez Bank zasad bezpieczeństwa. 

4. Zasady, o których mowa w ust 3 opisane są w Przewodniku dla klienta oraz na stronie internetowej Banku. 

 

 

       
miejscowość, data  

 

   
pieczątka firmy i podpisy osób reprezentujących posiadacza 

rachunku 

 

 

 

 

 stempel funkcyjny i podpis pracownika placówki Banku 
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Rezygnacja z usług bankowości elektronicznej 

 
Z dniem: |_ _|_ _|  -  |_ _|_ _| - |_ _|_ _|_ _|_ _| (dd/mm/rrrr), o godzinie |_ _|_ _|:|_ _|_ _|  rezygnuję  z usług 

bankowości elektronicznej. 
 

 dla następujących użytkowników – prosimy o jednoczesne skreślenie ww. użytkownika wskazanego 

w umowie/wniosku i potwierdzenie powyższego podpisem: 
 

             …………………………………              ………………………………… 

                 Imię i nazwisko,  PESEL                         Imię i nazwisko,  PESEL 

 

             …………………………………              ………………………………… 

                 Imię i nazwisko,  PESEL                         Imię i nazwisko,  PESEL 

 

I  dla wszystkich użytkowników 

 

 

 

       
miejscowość, data  

 

 

   

pieczątka firmy i podpisy osób reprezentujących posiadacza 

rachunku 

 stempel funkcyjny i podpis pracownika placówki Banku 

 


