
                                         Załącznik nr 1a  do Instrukcji Obsługi 
                                                                                                              Systemu Bankowości Internetowej 

                                                                                                                                                          
  
 
 

Wniosek o korzystanie z  Systemu Bankowości Internetowej 
przez Klienta instytucjonalnego 

 
 

 
udostępnienie usługi    nowy użytkownik systemu modyfikacja usługi*  

 
 

 
Dane Posiadacza rachunku  

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

nazwa Posiadacza rachunku 
 

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

siedziba i adres 
 

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

 

 Udostępnienie Systemu Bankowości Internetowej dla modulo:   

    
 
 

 WARIANT I – JEDNOSOBOWA AKCEPTACJA DYSPOZYCJI 

 
UŻYTKOWNIK 

INDYWIDUALNE ŚRODKI DOSTĘPU 

 
Imię i nazwisko ………………………………………. 
 
PESEL: |_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _| 
 
Identyfikator ID …………………………… 
 
Nr telefonu ………………………..……..... 
 

 

 mToken MAA 

 

 Kody SMS 

 
Imię i nazwisko ………………………………………… 
 
PESEL: |_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _| 
 
Identyfikator ID …………………………… 
 
Nr telefonu ………………………..……..... 
 

 

 mToken MAA 

 

 Kody SMS 

 

 

 

 

 

 



 

 WARIANT II – JEDNO lub WIELOOSOBOWA AKCEPTACJA DYSPOZYCJI 

 
UŻYTKOWNIK 

 
FUNKCJA INDYWIDUALNE ŚRODKI DOSTĘPU 

 
Imię i nazwisko ……………………………… 
 
PESEL: |_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _| 
 
Identyfikator ID …………………………… 
 
Nr telefonu ………………………..……..... 

 

 ADMINISTRATOR 

 użytkownik 

 pasywny użytkownik 

 mToken MAA 

 Karta mikroprocesorowa 

 Kody SMS 

 
Imię i nazwisko ……………………………… 
 
PESEL: |_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _| 
 
Identyfikator ID …………………………... 
 
Nr telefonu ………………………..……..... 

 

 ADMINISTRATOR 

 użytkownik 

 pasywny użytkownik 

 mToken MAA 

 Karta mikroprocesorowa 

 Kody SMS 

 
Imię i nazwisko ……………………………… 
 
PESEL: |_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _| 
 
Identyfikator ID …………………………… 
 
Nr telefonu ………………………..……..... 

 

 ADMINISTRATOR 

 użytkownik 

 pasywny użytkownik 

 mToken MAA 

 Karta mikroprocesorowa 

 Kody SMS 

 
Imię i nazwisko ……………………………… 
 
PESEL: |_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _| 
 
Identyfikator ID …………………………... 
 
Nr telefonu ………………………..……..... 

 

 ADMINISTRATOR 

 użytkownik 

 pasywny użytkownik 

 mToken MAA 

 Karta mikroprocesorowa 

 Kody SMS 

 
Liczba wymaganych podpisów oraz przypisanie danego użytkownika do określonej kolumny dla dyspozycji 
składanych pisemnie w placówce Banku oraz w elektronicznych kanałach dostępu wynika z Karty wzorów 
podpisów Posiadacza rachunku. 

 
…………………………………….. 

miejscowość, data 

 
 
 

…………………………………………………………… 
Pieczątka firmowa i podpisy osób reprezentujących 

Posiadacza rachunku 
 
 
 

        ………………………………………………………… 
Pieczęć funkcyjna i podpis pracownika Banku 

* należy wstawić znak X w wybrane pole 



Załącznik nr 1 do wniosku o korzystanie z Systemu Bankowości Internetowej * 

 
 

1.  Wnioskuję o udostępnienie w ramach usługi  SBI  powiadomień PUSH dla następujących    

rachunków: 
 

ID Rachunek NRB 
 

 

 

 

1 
 

2 
 

3 
 

 
2 .    Wybieram następujące opcje powiadomień PUSH: 

 

Lp. Opcja uaktywnić** 

1 informacje o zrealizowaniu przelewu (poprzez bank internetowy) □ 
2 informacje o odrzuceniu przelewu (poprzez bank internetowy) □ 
3 informacje o zmianie salda MA -po każdej operacji na rachunku □ 
4 informacje o zmianie salda WN -po każdej operacji na rachunku □ 
5 informacje o zalogowaniu do bankowości internetowej □ 

6 

automatyczne powiadamianie o saldzie rachunku (stalą godz., dni do wyboru) 

□□:□□            □ □ □ □ □ □ □ 
Godzina                                Pn Wt Śr Cz Pt So Nd 

□ 

 

* Usługa dostępna dla Użytkowników korzystających z aplikacji mobilnej mToken Asseco MAA 

**  zaznaczyć znakiem X odpowiednią opcję 

 

 

 
 

  

data, pieczęć funkcyjna i podpis 
pracownika  Banku 

      stempel firmowy i podpisy osób 
reprezentujących Posiadacza Rachunku  

 
 

 


