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WNIOSEK 
O DOSTĘP DO SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ 

eCorpoNet 
 

 - wypełnia Klient  - wypełnia Bank 

 
 
1) Dane Klienta: 

 

Nazwa Firmy/ 
Instytucji  

Adres  

Modulo  

 
 
2) Wnioskuję/emy o dostęp do systemu dla następującego użytkownika: 
 

Imię i Nazwisko  

PESEL  

Uprawnienia  Użytkownik uprawniony do autoryzacji dyspozycji (zgodnie z kartą wzorów podpisów) 
 Użytkownik bez prawa autoryzacji dyspozycji 

Rodzaj 
autoryzacji 

 kody SMS na telefon komórkowy nr +48  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 lista haseł jednorazowych 
 podpis elektroniczny 

Identyfikator 
(login)  

 
3) Numery rachunków bankowych udostępnionych dla w/w użytkownika: 
 

 Wszystkie rachunki bankowe Klienta prowadzone obecnie i w przyszłości 
 Rachunki bankowe wg poniższego wykazu: 

 

1. _____ 87980002 ____________________________________ 

2. _____ 87980002 ____________________________________ 

3. _____ 87980002 ____________________________________ 

4. _____ 87980002 ____________________________________ 

5. _____ 87980002 ____________________________________ 
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6. _____ 87980002 ____________________________________ 

7. _____ 87980002 ____________________________________ 

8. _____ 87980002 ____________________________________ 

9. _____ 87980002 ____________________________________ 

10. _____ 87980002 ____________________________________ 

 
4) Oświadczenie 
 

Przyjmujemy do wiadomości, że złożenie przez nas wniosku o dostęp do systemu bankowości internetowej 
eCorpoNet dla osoby fizycznej nie wymienionej w Karcie Wzorów Podpisów oznacza udzielenie wskazanej 
osobie pełnomocnictwa do uzyskania wszelkich informacji o rachunkach i wykonywania innych czynności za 
wyjątkiem autoryzowania dyspozycji powodujących zmianę stanu środków pieniężnych na rachunkach 
bankowych. 
 
5) Informacja Banku 

 

Stosownie do przepisów o ochronie danych osobowych Bank Spółdzielczy w Jabłonce informuje, że:  
1) administratorem danych jest Bank Spółdzielczy z siedzibą w Jabłonce przy ul. Krakowskiej 3, 
2) dane są zbierane w związku ze świadczoną przez Bank usługą i mogą być wykorzystywane do celów 

związanych z działalnością Banku, 
3) zebrane dane mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie 

obowiązującego prawa, a w szczególności w ustawie Prawo bankowe, 
4) przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych 

w ustawie o ochronie danych osobowych, 
5) podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. 

 
 
 
 
 
.....................................................       ..................................................................... 
            Miejscowość i data      (pieczątka firmowa) podpisy osób uprawnionych 

          w imieniu Klienta 
 

 
 
 
Wprowadzono do systemu bankowego: ...................................................................................... 
          data i podpis pracownika Banku 
 
 
 
Potwierdzenie odbioru przez użytkownika: 
1. Bezpiecznej koperty zawierającej identyfikator (login) i hasło startowe 
2. Pierwszej listy haseł jednorazowych TAK   NIE  
 

Ustanawiam hasło do zablokowania/ odblokowania dostępu:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 
 

............................................................................................... 
      data i podpis użytkownika 
 


