ЗАЯВА
про надання прав доступу розпорядження рахунками в системі «ІНТЕРНЕТ-БАНК «icON business»
та на підключення /внесення змін до використання послуги «SMS-інформер»
Найменування/ПІБ Клієнта банку: _______________
Ідентифікаційний код юридичної особи / Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб –
платників податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та
номером паспорта): _______________
ПРОШУ надати/змінити доступи до системи «ІНТЕРНЕТ-БАНК «icON business» на наступних параметрах або змінити склад підключених осіб до
послуги «SMS-інформер»:
НАДАТИ ДОСТУП в системі «ІНТЕРНЕТ-БАНК «icON business»:
П.І.Б. Користувача/Власника телефону:
Права що надаються Користувачу:
Перший підпис

_______________

Другий підпис
ПІДКЛЮЧИТИ номер мобільного телефону:
на який будуть надходити SMS-повідомлення з одноразовими паролями для здійснення операцій в системі «ІНТЕРНЕТ-БАНК «icON
business»
користувачів послуги «SMS-інформер»/виписки:
Номер мобільного телефону:
підключити

(

0

_

_

)

_

відключити

_

_

_

_

_

_

тип виписок
виписки про кожний рух коштів по рахунку (з урахуванням обмежень визначених у Тарифах Банку)

Номер рахунку _______________ валюта рахунку_______________ .
Підпис власника телефону: _________________________
ПІДКЛЮЧИТИ послугу IP-фільтрація:
IP-адреса/адреси:

ЗМІНИТИ ДОСТУП в системі «ІНТЕРНЕТ-БАНК «icON business» або ЗМІНИТИ НОМЕР ТЕЛЕФОНУ послуги «SMS-інформер»:
П.І.Б. Користувача:
ЗМІНИТИ Користувачу права доступу в системі «ІНТЕРНЕТ-БАНК «icON business» :
ДІЮЧІ права що надані Користувача:
Перший підпис

НОВІ права що надаються Користувачу:
Перший підпис

Другий підпис

Другий підпис

ЗМІНИТИ номер мобільного телефону:
на який будуть надходити SMS-повідомлення з одноразовими паролями для здійснення операцій в системі «ІНТЕРНЕТ-БАНК «icON
business»
на який підключена послуга «SMS-інформер»:
старий номер мобільного
тетелефону:
телефону:

(
(

новий номер мобільного

0
0

_
_

_
_

)
)

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

Підпис власника телефону: _________________________
ЗМІНИТИ послугу IP-фільтрація:
Діюча IP-адреса/адреси:
Нова IP-адреса/адреси:

ЗУПИНИТИ ДОСТУП в системі «ІНТЕРНЕТ-БАНК «icON business» та ВІДКЛЮЧИТИ послугу «SMS-інформер»:
П.І.Б. Користувача:
ВІДКЛЮЧИТИ Користувача від системи «ІНТЕРНЕТ-БАНК «icON business»
ВІДКЛЮЧИТИ Рахунок ___________ у валюті _________від послуги «SMS-інформер» (відключити всі телефони від послуги «SMS-інформер» по
цьому рахунку)
ВІДКЛЮЧИТИ номер мобільного телефону:
на який будуть надходити SMS-повідомлення з одноразовими паролями для здійснення операцій в системі «ІНТЕРНЕТ-БАНК «icON
business»
на який підключена послуга «SMS-інформер» (відключити телефон від всіх виписок по всіх рахунках):
Номер мобільного телефону:

(

0

_

_

)

_

_

_

_

_

_

_

ВІДКЛЮЧИТИ послугу IP-фільтрація.

З підписанням цієї заяви засвідчую (підтверджую), що:
– мені відомий та зрозумілий в повному обсязі зміст чинних Тарифів та процедура їх зміни;
– мені відомо та я засвідчую, що АТ «АКБ «КОНКОРД» не відповідає:
- за можливі наслідки потрапляння до третіх осіб інформації про одноразовий пароль у разі потрапляння підключеного до послуги номеру телефону до
третіх осіб; у разі порушення конфіденційності в мережах операторів мобільного зв’язку та/або в мережах компаній, що надають послуги з пересилки
повідомлень, та з інших причин, що не залежать від АТ «АКБ «КОНКОРД»;
- за неналежну доставку повідомлень, що викликана збоями в роботі мережі операторів мобільного зв’язку та/або в мережах компаній, що надають
послуги з пересилки повідомлень;
- за неналежну доставку та/або відображення повідомлень, що викликана технічною нездатністю мобільного телефону приймати та обробляти
повідомлення;

- приєднуюсь до умов Універсального договору, попередньо ознайомившись з ним та не маючи заперечень до нього;
- пройшов Інструктаж з безпеки зберігання та використання таємних ключів електронної системи «ІНТЕРНЕТ-БАНК «icON business».
- Підписанням цієї Заява Клієнт підтверджує приєднання до Універсального договору та засвідчує укладання Договору про дистанційне обслуговування
за допомогою Системи «ІНТЕРНЕТ-БАНК «icON business».
- Клієнт підписанням цієї Заяви повідомляє що йому було доведено Банком всю передбачену ЗУ «Про захист персональних даних» інформацію, зокрема,
шляхом розміщення її в Універсальному договорі*, з якими він ознайомився. Підписанням цієї Заяви про приєднання Клієнт надає Банку згоду та всі
дозволи, які вимагаються Законом України «Про захист персональних даних» та Законом України «Про банки та банківську діяльність» щодо обробки та
передачі (поширення) персональних даних та інформації про Клієнта, здійснені Клієнтом операції та його фінансовий стан.
- Клієнт підписанням цієї Заяви обрав наступний спосіб повідомлення його з новою редакцією Універсального договору*: шляхом розміщення інформації
на Офіційному сайті Банку - www.concord.ua в розділі «Новини».
« » ____________ 20 р.
Место для ввода текста.
(керівник: посада)

Отримано Банком «____» ____________ 20__ р.

___________________

(підпис, м.п.)
___ годин _______хвилин

______________

(прізвище, ініціали)

_________________ /_______________________/
(прізвище, ініціали)

