ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (DIGIPASS)
Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Σε περίπτωση που ο Κάτοχος Λογαριασμού είναι φυσικό πρόσωπο, η αίτηση να συμπληρωθεί/υπογραφεί από τον Χρήστη και σε περίπτωση που ο Κάτοχος Λογαριασμού είναι Νομικό Πρόσωπο η αίτηση να
συμπληρωθεί/υπογραφεί από τον Χρήστη και από όλους τους Διοικητικούς Συμβούλους αυτού. Για Κατόχους Λογαριασμών που θα συνδεθούν στην συνδρομή, θα ισχύουν τα ίδια ημερήσια όρια ανά Κάτοχο
Λογαριασμού.
Συμπληρώστε καθαρά τον αριθμό κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιεί η Τράπεζα για αποστολή μηνυμάτων στο Χρήστη. Ο αριθμός αυτός θα αντικαταστήσει το τηλέφωνο επικοινωνίας που διατηρεί ο Χρήστης
με την Τράπεζα. Καταχωρείστε μόνο ένα αριθμό τηλεφώνου είτε αυτός είναι τοπικός είτε τηλέφωνο εξωτερικού.
O Χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει να έχει στην κατοχή του περισσότερες από μία συσκευή ασφαλείας. Σε αυτή την περίπτωση θα ισχύει ο ίδιος αριθμός τηλεφώνου.
Ο Χρήστης μπορεί να μεταβάλει τον αριθμό τηλεφώνου που έχει καθοριστεί στην αίτηση μέσω των καναλιών της 1bank (Διαδίκτυο, Τηλεφωνικό Κέντρο) ή από κατάστημα της Τράπεζας.
Συμπληρώστε τα πεδία της αίτησης που σας αφορούν. Η παράγραφος «Όνομα Χρήστη/Νομικού Προσώπου» είναι υποχρεωτικό σε όλες τις περιπτώσεις.
Η παράγραφος «Όνομα Χρήστη/Νομικού Προσώπου» είναι υποχρεωτική σε όλες τις περιπτώσεις.

Συμπληρώστε με √ τα πεδία της αίτησης που σας αφορούν:
Απόκτησης νέας συσκευής ασφαλείας
Συμπληρώστε τα πεδία Α και Γ
Όνομα Χρήστη/Νομικού Προσώπου
User ID: ……………………………

Μεταβολή σε υφιστάμενη συσκευή ασφαλείας

Όνομα Χρήστη: ………………………………………………………………………………………….

Συμπληρώστε τα πεδία Β και Γ

Αρ. Κινητού Τηλεφώνου.: ……………………………............

Όνομα Νομικού Προσώπου: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ισχύει σε περίπτωση που ο Κάτοχος Λογαριασμού είναι Νομικό Πρόσωπο )

A. Αίτηση για απόκτηση νέας συσκευής ασφαλείας
1. O Χρήστης μπορεί να αποκτήσει και τις δύο συσκευές αλλά μόνο μία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή στην συνδρομή. Η συσκευή δίδεται για
σκοπούς διεκπεραίωσης χρηματικών συναλλαγών και επιπλέον μπορεί να προστεθεί και η δυνατότητα για «Πρόσβαση» στην συσκευή Digipass APP.
Εξουσιοδοτώ/ούμε την Τράπεζα να χρεώσει τον λογαριασμό μου/μας με αριθμό __________________________________ για το κόστος της συσκευής/των
συσκευών.
SMS Digipass (Κόστος €10)
Digipass APP (Κόστος €20)
Πρόσβαση (παράγεται νέος κωδικός ασφαλείας κάθε φορά για πρόσβαση στα κανάλια της 1bank)
Οδηγίες μέσω Φαξ (παράγεται κωδικός τον οποίο ο Χρήστης θα συμπεριλάβει στις οδηγίες του για αποστολή
οδηγιών στο κατάστημα με Φαξ)
(για οδηγίες μέσω Φαξ, απαραίτητα θα πρέπει να συμπληρώνεται συγκεκριμένο έντυπο)

Στην περίπτωση που ο Χρήστης έχει επιλέξει να αποκτήσει περισσότερες από μία συσκευή ασφαλείας στην συνδρομή, καθορίστε ποια συσκευή θα θεωρείται η
κύρια για την συνδρομή. Σημειώστε ότι η πληροφορία αυτή μπορεί να μεταβληθεί οποιαδήποτε στιγμή από τον Χρήστη μέσω της Υπηρεσίας 1bank (Διαδίκτυο,
Τηλεφωνικό Κέντρο, Mobile App).
SMS Digipass
Digipass APP
B. Μεταβολή σε υφιστάμενη συσκευή ασφαλείας (SMS/Digipass APP)
1. Ο Χρήστης είναι ήδη κάτοχος συσκευής ασφαλείας (SMS ή Digipass APP) και επιθυμεί όπως αυξήσει τα όρια μεταφοράς όπως παρουσιάζονται στον πιο κάτω
πίνακα:
2. Ο Χρήστης έχει στην κατοχή του περισσότερες από μία συσκευή ασφαλείας και επιθυμεί όπως μεταβάλει την κύρια συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην
συνδρομή του. Σημειώστε ότι η πληροφορία αυτή μπορεί να μεταβληθεί οποιαδήποτε στιγμή από τον Χρήστη μέσω της Υπηρεσίας 1bank (Διαδίκτυο,
Τηλεφωνικό Κέντρο, Mobile App).
SMS Digipass
Digipass APP
Digipass APP License (διαθέσιμο στο μενού της1bank με την ονομασία «Digipass»)

3.

Ο Χρήστης είναι ήδη κάτοχος συσκευής ασφαλείας και επιθυμεί όπως η υφιστάμενη συνδεθεί και σε αυτή την συνδρομή. Συμπληρώστε τον αριθμό συνδρομητή
που είναι ήδη καταχωρημένη η συσκευή καθώς και το σειριακό αριθμό της συσκευής (εάν ισχύει)
User ID

Security Device License

Γ. Όρια Χρηματικών Συναλλαγών
Με την χρήση συσκευής ασφαλείας ο Χρήστης μπορεί να διεκπεραιώνει χρηματικές συναλλαγές με μέγιστο ημερήσιο όριο. Εάν ο Χρήστης/Νομικό Πρόσωπο επιλέξει
να έχει μικρότερα όρια συμπληρώστε τον πιο κάτω πίνακα σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Παρακαλώ σημειώστε ότι τα όρια αυτά ισχύουν για λογαριασμούς που είναι
ήδη συνδεδεμένοι στην Υπηρεσία 1bank και για όσους ενωθούν στο μέλλον ενώ τα όρια δεν ισχύουν για οδηγίες που στέλλονται με φαξ στο κατάστημα για
διεκπεραίωση.
Μέγιστο Ημερήσιο Όριο (€)
Καθορισμός Ημερήσιου Ορίου από τον
Είδος Μεταφοράς
χρήστη/νομική οντότητα (€)
Μεταφορές μεταξύ συνδεδεμένων λογαριασμών*

250,000

€…………………………………….,και ποσό ολογράφως
……………………………………………………………………….

Μεταφορές σε Πελάτες της Τράπεζας Κύπρου

50,000

€…………………………………….,και ποσό ολογράφως
……………………………………………………………………….

Μεταφορές σε Τοπικές Τράπεζες και Εμβάσματα

Απεριόριστο

€ …………………………………….,και ποσό ολογράφως
……………………………………………………………………….

Αναλόγως από το κανάλι εξυπηρέτησης που χρησιμοποιεί ο Χρήστης, για χρηματικές συναλλαγές που υπερβαίνουν το συσσωρευμένο ημερήσιο όριο ανά Κάτοχο Λογαριασμού, ο Χρήστης
θα έχει την δυνατότητα να στείλει την οδηγία στην Τράπεζα για επεξεργασία και εκτέλεση, ανεξάρτητα από το όρια Digipass που αναγράφονται πιο πάνω.
*Αφορά μεταφορές μεταξύ λογαριασμών που ανήκουν σε διαφορετική φυσική ή/και νομική οντότητα. Για συνδεδεμένους λογαριασμούς που ανήκουν στην ίδια φυσική ή/και νομική
οντότητα, δεν υπάρχει μέγιστο ημερήσιο όριο.
Εγώ/Εμείς δηλώνω/ουμε ότι έχω/ουμε διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχομαι/αποδεχόμαστε τους Όρους και Προϋποθέσεις της 1bank όπως αυτοί παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα
www.1bank.com, τους Ειδικούς Όρους και Προϋποθέσεις Απόκτησης και Λειτουργίας του SMS Digipass / APP Digipass (ότι ισχύει)και δηλώνω/δηλώνουμε ότι όλες οι πληροφορίες που έχουν
δηλωθεί στην παρούσα αίτηση είναι ακριβείς, αληθείς και πλήρεις.
Υπογραφή Χρήστη (Φυσικό Πρόσωπο)
Υπογραφή για Νομικά Πρόσωπα
Ημερομηνία _____/______/________

……………………………………………………………….

1. ……………………………………………………………….

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
(από Κατάστημα μόνο)

2. ……………………………………………………………….

CIF:

……………………………

Κατάστημα:

……………………………

3. ……………………………………………………………….
001-01-1995

4. ……………………………………………………………….

Υπογραφή/Σφραγίδα: …………………
Ημ/νία:

(Σε περίπτωση που ο Κάτοχος Λογαριασμού είναι νομικό πρόσωπο, η αίτηση υπογράφεται από όλους τους Διοικητικούς Συμβούλους αυτού)

....../....../............

