
 
Załącznik nr 11 

do „Instrukcji otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Brzeźnicy” 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
             

             Nazwa Posiadacza rachunku i adres 

 
Użytkownik:1 

                          

………………………………………………… 

PESEL:              

Użytkownik:2 

                          

…………………………………………………. 

PESEL:              

 

Użytkownik:3 

                          

………………………………………………………. 

PESEL:              

Użytkownik:4 

                          

……………………………………………………….. 

PESEL:              

 

 

WNIOSEK 

O DOSTĘP DO SYSTEMU INTERNET BANKING 

 

 

numer Umowy Posiadacza rachunku (modulo) 

Dyspozycja  korzystania z systemu Internet Banking 

 aktywacja      rezygnacja  

 

Hasła wysyłane w formie SMS    na nr telefonu   ………………………………………………………. 

                                        

Limity: 

Dzienny ………5000…………. Oraz pojedynczej operacji ………5000……………. 

 
1. Klienci Banku posiadający rachunek rozliczeniowy mogą uzyskać dostęp do systemu Internet Banking po podpisaniu niniejszej 

dyspozycji. 

2. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do skutecznego chronienia udostępnionych haseł dostępu do systemu Internet Banking. 

3. Bank zobowiązuje się w terminie 2 dni roboczych od podpisania niniejszego WNIOSKU do udostępnienia usługi w systemie Internet 
Banking. 

4. W przypadku utraty wejścia w posiadanie lub podejrzenia wejścia  w haseł dostępu do systemu Internet Banking przez osobę 

nieuprawnioną, użytkownik składa dyspozycję zablokowania dostępu do Systemu osobiście lub telefonicznie. 
Usługi świadczone przez Bank w systemie Internet Banking umożliwiają: 

a) wykonywanie przelewów z rachunku bankowego przez Użytkownika, 

b) tworzenie listy przelewów zdefiniowanych, 
c) składanie zleceń okresowych, 

d) wydruk potwierdzenia wykonania operacji, 

e) uzyskanie informacji  dotyczących  historii posiadanych  rachunków, 
f) uzyskanie ogólnodostępnych informacji o usługach bankowych, 

g)  sporządzanie wyciągów bankowych 

Oświadczam, że: 

1. przyjmuję do wiadomości i stosowania „ Instrukcję  użytkownika – Internetowa obsługa rachunku ” oraz „Regulamin otwierania i prowadzenia 

rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Brzeźnicy”, który stanowi integralną część dyspozycji 

 

 

  Brzeźnica,    

 

                      miejscowość, data              pieczęć firmowa i podpisy za Posiadacza rachunku 

 

 

 

 

 Podpis i stempel memoriałowy pracownika Banku 

 

 

 



 

INFORMACJA 

Mając na uwadze należytą ochronę środków zgromadzonych na rachunku klienta, przypominamy o konieczności 

stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z Internetu tj.: 

• Nie należy pobierać programów z nieznanych źródeł 

• Nie należy klikać w każdy link z wiadomości e-mail 

• Nie należy podawać zbyt wielu danych o sobie na serwisach społecznościowych 

• Należy posiadać aktualne oprogramowanie antywirusowe  

• Należy aktualizować na bieżąco system operacyjny 

 

Zapoznałem/-am się z Informacją. 

______________________ 

Podpis klienta 

 


