
Załącznik nr 24 do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla 

klientów indywidualnych 
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Wniosek o elektroniczne kanały dostępu  

   udostępnienie usługi     nowy użytkownik systemu 

 

 

 

stempel nagłówkowy placówki Banku 

Dane Posiadacza rachunku: 

 

 

imię i nazwisko, PESEL 

 

 

UDOSTĘPNIONE RACHUNKI I LIMITY 

OPERACJI RACHUNEK NR 
Waluta maksymalna kwota 

każdej operacji 

maksymalna kwota wszystkich 

operacji w ciągu dnia 

1)     

2)     

3)     

 

KANAŁY DOSTĘPU - LIMITY* maksymalna kwota każdej 

operacji 

maksymalna kwota wszystkich 

operacji w ciągu dnia 

WWW (serwis internetowy)  

1) Serwis internetowy (Standardowy limit max. każdej 

operacji wynosi 2.000,00zł, max. kwota wszystkich 

operacji w ciągu dnia 200.000,00zł) 

  

2) Aplikacja mobilna NASZ BANK(max kwota pojedynczej 

operacji wynosi 1.500,00zł, max limit wszystkich operacji 

podczas dnia wynosi 3.000,00zł) 

  

3) e-sklepy (max kwota pojedynczej wynosi 1.500,00zł, max 

kwota wszystkich operacji w ciągu dnia wynosi 

3.000,00zł) 

  

4) w aplikacji dostawców usług zewnętrznych (PSD2-TPP) 

(max kwota pojedynczej operacji wynosi 1.500,00zł, max 

limit wszystkich operacji podczas dnia wynosi 3.000,00zł) 

 

  

5) dla płatności masowych:  xxx xxx 

a) kwota pojedynczej operacji BlueCash (kwota 

pojedynczej operacji wynosi 5.000,00zł, maksymalnie 

dwie operacje w ciągu dnia) 

 xxx 

b) kwota pojedynczej operacji Express Elixir (kwota 

pojedynczej operacji wynosi 5.000,00zł, maksymalnie 

dwie operacje w ciągu dnia) 

 xxx 

       

 

 

Uwagi: W przypadku wyboru limitów standardowych należy wpisać „S”. Po pierwszym logowaniu istnieje możliwość zmiany 

części limitów określonych w niniejszym wniosku – wówczas nie jest wymagana zmiana załącznika.   

 

ELEKTRONICZNE KANAŁY DOSTĘPU i ŚRODKI DOSTĘPU DO KANAŁÓW ** 

Użytkownicy  

(imię i nazwisko, PESEL, identyfikatory) 

środki identyfikacji elektronicznej  
KANAŁ HASŁO STAŁE HASŁA SMS  

Imiona................................................................... 

 Nazwisko............................................................  

PESEL:…………………………………………. 

Identyfikator ID do WWW: …………………… 

Nr telefonu kom. : …………………………….. 

 

WWW 

 

  

 

 

Ustawienie dodatkowej usługi powiadamiania SMS na Nr telefonu kom: ………………………………. 

Po operacji bilansowej )* 

 Każdej 

 Strony Winien (obciążeniowej) 
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 Strony Ma  (uznaniowej) 

Imiona................................................................................  

Nazwisko........................................................................... 

PESEL: …………………………………………………. 

Identyfikator ID do WWW: ……………….. 

Nr telefonu kom. : ………………………………………….. 

WWW 

 

  

 

 

Ustawienie dodatkowej usługi powiadamiania SMS na Nr telefonu kom: ………………………………. 

Po operacji bilansowej )* 

 Każdej 

 Strony Winien (obciążeniowej) 

         Strony Ma  (uznaniowej) 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

  
podpis Posiadacza rachunku  stempel funkcyjny i podpis pracownika placówki Banku 

 

 

Rezygnacja z usług bankowości elektronicznej 

 

 

 

 

Z dniem: |_ _|_ _|  -  |_ _|_ _| - |_ _|_ _|_ _|_ _| (dd/mm/rrrr), rezygnuję z usług bankowości  elektronicznej. 

  

         dla następujących użytkowników: 

 

 

………………………………………….……………                         ……………………………………………………….. 

Imię i nazwisko, PESEL                                                                      Imię i nazwisko, PESEL  

 

    dla wszystkich użytkowników 

 

                         

   

podpis Posiadacza rachunku  stempel funkcyjny i podpis pracownika placówki Banku 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Uwaga: gdy klient rezygnuje z dostępu do rachunku poprzez WWW należy wypełnić formularz. 

**) Hasła na SMS będą wysyłane użytkownikom systemu na numer telefonu wskazany przez Posiadacza rachunku/pełnomocnika. 

 


