Додаток 6.5.
до Правил надання комплексних банківських послуг юридичним особам
та фізичним особам-підприємцям в АТ «КРЕДОБАНК»

_______________________________________________*
(назва підрозділу Банку)

ЗАЯВА на
* ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРАВ ДОСТУПУ ДО
ПОСЛУГИ iFOBS.EMAIL
Інформація про Клієнта

* НАДАННЯ ДОСТУПУ

Повне найменування/ПІБ*
Код ЄДРПОУ/ ОНПП/
РНОКПП*
ПІБ Користувача 1*
Вказати електронну адресу для
отримання e-mail-повідомлень **
ПІБ Користувача 2
Вказати електронну адресу для
отримання e-mail-повідомлень **
Номер Рахунку***
або зазначення «по
всіх рахунках, крім
зазначених нижче»

Валюта*
(код)

Інформація про повідомлення
Структура повідомлення
Залишок коштів
Виписка по
Рух коштів по Рахунку
на початок
Рахунку за
Операційного
Операційний
дня
день

Рахунки, до яких вищезазначеним Користувачам не надаються права доступу
Номер Рахунку
Валюта
Номер Рахунку
Валюта
Номер Рахунку
(код)
(код)

Валюта
(код)

Із змістом та умовами Правил надання комплексних банківських послуг юридичним особам та фізичним особам-підприємцям
в АТ «КРЕДОБАНК», надалі Правил, документацією Системи та діючими Тарифами Банку ознайомлені. Вимоги Правил,
документації Системи та Тарифів Банку для нас обов'язкові.
Підписанням даної Заяви Клієнт та Банк підтверджують, що ними погоджено всі істотні договірні умови надання Банком
послуг доступу Клієнта до Системи та послуг з її використанням.

Виконавець, який обслуговує Клієнта в Банку (заповнює Банк):
________________________________________________________________________________________________
(ПІБ)

(user в АБС Б2 та № телефону)

Цим доручаємо АТ «КРЕДОБАНК» надсилати дані за вказаними номерами рахунків e-mail-повідомлення на
вказані електронні адреси. Погоджуємось, що інформація передаватиметься по незахищених каналах зв’язку і
може стати відомою третім особам.
Клієнт зобов’язується забезпечити збереження інформації, що становить банківську таємницю.
Банк не несе відповідальності за розповсюдження банківської таємниці та за інформацію, яка передається
у вигляді e-mail-повідомлень по незахищених каналах зв’язку та може стати відомою третім особам.
Банк не несе відповідальності за недоставку / несвоєчасну доставку e-mail-повідомлень Інтернет
провайдером.
Послуга iFOBS.EMAIL передбачає інформування Клієнтів про рух та залишок коштів по їх поточних
рахунках шляхом надсилання повідомлень у формі виписки на електронну адресу. Вартість послуги визначається
Тарифами АТ«КРЕДОБАНК».
БАНК:

КЛІЄНТ:

__________ ____________________
(П.І.Б. керівника банку, підпис)

_________________________________
(П.І.Б. керівника, підпис)
_________________________________
(П.І.Б. гол. бухгалтера, підпис)

М.П.

М.П.

* Поля, обов’язкові до заповнення.
** Послуга iFOBS.EMAIL передбачає зазначення адреси електронної пошти, на яку будуть надходити повідомлення.
*** В разі незазначення жодного з рахунків – інформація надаватиметься по всіх рахунках, які відкриті та будуть відкриті, за винятком
зазначених в підрозділі «Рахунки щодо яких послуга не надається.

