
 

 

BANK SPÓŁDZIELCZY we WŁOSZCZOWIE 
 

 

 

 
                                                                                              

....................................................................... 
                                             miejscowość i data                           

 
     
 

 

W N I O S E K  

o udostępnienie systemu usług bankowości internetowej 
 eBankNet 

 
 aktywacja systemu        zmiana – dopisanie rachunku     zmiana - ………………………….. **    rezygnacja z usługi                

Wnioskuję o dostęp do korzystania z systemu eBankNet, do moich rachunków bankowych o nr: 

Lp. Numer rachunku w standardzie NRB 

1   8525  0002  00  0     0  
2 

   8525  0002  00   0     0  
3 

   8525  0002  00   0     0  
 

*Autoryzacji zleceń płatniczych dokonywać będę/będziemy za pomocą:  

 Listy haseł  jednorazowych  Kodu SMS na nr telefonu ……………………………………….………………... 

 

Wnioskuję o dostęp do informacji o stanie konta (bez prawa wykonywania transakcji płatniczych), do moich rachunków bankowych o nr:     

Lp. Numer rachunku w standardzie NRB 

1    8525  0002  00  0    0  
2 

   8525  0002  00   0    0  
3 

   8525  0002  00   0     0  
 

 

 
………………….…………………….. 
(data ,podpis pracownika przyjmującego Wniosek)                                                                                ............................................................. 
                                                                                                                                                                              podpis Posiadacza/Współposiadaczy rachunku 

* - odpowiednie zakreślić 

** -zakres zmian 
========================================================================================================================== 

DECYZJA BANKU 
================================================================================================================================= 

 

 Wyraża się zgodę na:   aktywację   zmianę   rezygnację  dostępu do wnioskowanych rachunków w systemie eBankNet    
 

  Wniosek rozpatrzono negatywnie. 

........................................................ 
  podpisy za Bank 

WYPEŁNIA BANK 

 

Przyznano: 

1.  Identyfikator  ....................................... 

2.  Hasło główne ……………………..…….. 

3.  Pierwszą listę haseł jednorazowych 

                                                              Wprowadzono do systemu:               .............................................. 
                                                          Stempel datownikowy i podpis pracownika Banku 

================================================================================================== 
  Potwierdzam odbiór*:   identyfikatora;     hasła głównego;    haseł jednorazowych. 

 
 
 
                                                                                                                                  ……………………………....................... 
                                                                                                                                     data i podpis Posiadacza rachunku  
* odpowiednie zakreślić 

 

 
 
 
 
 
Imię i nazwisko, adres, PESEL 

 Telefon i mail : 



 

 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Wykaz usług dostępnych za pośrednictwem systemu eBankNet 

 
W ramach systemu Klient ma możliwość uzyskiwania następujących informacji o rachunku: 

a) o saldzie i obrotach, 

b) o wysokości wolnych środków, 

c) listy operacji wykonanych przez użytkownika, 

d) historie salda rachunku za wybrany okres, 

e) o lokatach własnych (na wniosek klienta) 

f) o zaciągniętych kredytach (na wniosek klienta) 

 

W ramach systemu Klient ma możliwość wykonywania operacji dotyczących: 

1. przelewów, w tym przelewów do ZUS i US, tj. 

a) tworzenie definicji (szablonów) przelewów 

b) przekazanie przelewu do realizacji 

c) wstrzymanie realizacji przelewu (przed rozpoczęciem realizacji transakcji przez Bank) 

d) usunięcie przelewu (przed rozpoczęciem realizacji transakcji przez Bank) 

2. haseł: 

a) zmiana hasła głównego 

b) zamawiania i aktywacji list haseł jednorazowych 

c) usuwania list haseł j jednorazowych 

 
 


