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ERSTE BANK HUNGARY ZRT.
1.SZ. MELLÉKLET

FELHASZNÁLÓI ADATLAP
1
AZ ERSTE ELEKTRONIKUS BANKI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSHEZ
SZÁMLATULAJDONOS ÜGYFÉLSZÁMA: SZÁMLATULAJDONOS ÜGYFÉL NEVE:
FELHASZNÁLÓ BANKI ÜGYFÉLSZÁMA:
BANK TÖLTI KI!

………………………………………..

1) Az Erste Electra szolgáltatás vagy az Erste Vállalati NetBank szolgáltatás, illetőleg az Erste Vállalati MobilBank szolgáltatás – és kizárólag az Erste
Vállalati NetBank szolgáltatáshoz kapcsolódóan Vállalati NetBankŐr SMS szolgáltatás – (továbbiakban külön-külön mint: Szolgáltatás)
igénybevételének feltétele, hogy a Szolgáltatásra irányuló szerződés (továbbiakban: Szerződés) megkötésekor a Számlatulajdonos a jelen Felhasználó
Adatlapon a Szerződéssel összefüggésben és annak mellékleteként megnevezze azon természetes személy felhasználóját (továbbiakban:
Felhasználó) aki a Számlatulajdonos ERSTE BANK HUNGARY ZRT.-nél (továbbiakban: Bank) vezetett alább megjelölt Pénzforgalmi bankszámlái
felett lekérdezésre és/vagy fizetési megbízások benyújtására (továbbiakban: rendelkezési jog) jelen adatlap aláírásával az alább megjelölt egy vagy
több Szolgáltatással felhatalmaz. A jelen adatlapon a Számlatulajdonosnak szükséges kifejeznie a Szerződéssel összefüggésben a szerződéses
akaratát a következők szerint:
Amennyiben az alábbiakban, a „Új Felhasználó bevonása” opció kerül megnevezésre, úgy a Bank ezt olyan szerződéses rendelkezésnek tekinti,
amellyel az adott Számlatulajdonos a Szolgáltatásba új Felhasználóját von be és ad számára a Szolgáltatásba bevont valamely bankszámlája
tekintetben számla feletti rendelkezési jogot (továbbiakban: Aláírási jog) és/vagy a bankszámlaforgalom megismeréséhez való jogot (továbbiakban:
Lekérdezési jog) illetőleg ezen túlmenően ún. Cégszerű Aláírási jogot (Aláírási jog, a Lekérdezési jog és a Cégszerű Aláírási jog összefoglalóan a
továbbiakban: Hozzáférési jog). Ennek megfelelően a „Felhasználó Törlés” opció választásával a nevezett Számlatulajdonos Felhasználójának
rendelkezési joga megszüntetésre kerül a Számlatulajdonos valamennyi bankszámlája vonatkozásában. „Felhasználó Módosítás” opció megjelölése
esetén az adott Számlatulajdonos Felhasználójának rendelkezési jogának terjedelme illetőleg egyéb adatai kerülnek módosításra, akként hogy az ezen
Felhasználó kapcsán csak a módosítással érintett jellemzőt szükséges megjelölni, azaz a módosítással nem érintett adatok tekintetében az azonos
Felhasználóra vonatkozó Felhasználói adatlapok továbbra is hatályban maradnak.
2) A Felhasználó
Alulírott(ak) a Számlatulajdonos képviseletében az alábbiakban X-el jelölt szerződéses nyilatkozattal, az általunk igénybe vett
Erste Electra*
Vállalati NetBank*
Vállalati MobilBank*
Vállalati NetBankŐr SMS*
szolgáltatás(ok)ra – Erste Electra szolgáltatás esetén az ahhoz kapcsolt Erste Electra Programfunkcióra is – vonatkozóan
Teljes neve /titulus, családi és utóneve

Születési neve (családi és utónév)

Anyja születési neve

Születési helye, ideje

Már meglévő csoport neve/NetBank
2
azonosítója/MobilBank azonosítója

Már meglévő felhasználói neve

mint Új Felhasználó Bevonását**

2

mint meglévő Felhasználó Módosítását**

mint meglévő Felhasználó Törlését**

amely Felhasználó a Számlatulajdonos valamennyi meglévő és ezt követően a Banknál megnyitott valamennyi
bankszámláján Lekérdezési jogosultsággal rendelkezzen (amennyiben az igen mező kerül megjelölésre úgy, a számlatulajdonos ügyfél

IGEN**

NEM**

minden jelenlegi és minden jövőben nyíló számlájára lekérdezési jogosultsággal fog rendelkezni a felhasználó, a 3-as pontban kitöltöttektől függetlenül)

3) A Felhasználó Számlatulajdonos Bankszámláihoz kapcsolt rendelkezési jogának terjedelme,és aláírási pontszáma:
Jogosultság
megvonás*

Számlatulajdonos Bankszámlaszáma(i)

-

-

3

Lekérdezési
jog*

Aláírási jog
pontszáma (0-10)***

Vállalati NetBank szolgáltatás és/vagy Vállalati MobilBank szolgáltatás esetében a Felhasználó az aláírási jelszavát, illetőleg a NetBankŐr
4
0 0 szolgáltatás keretében generált SMS üzeneteket a következő telefonszámra kapja
5

4) A Felhasználó nem Bankszámlához kötött Cégszerű aláírási pontszáma (kitöltése kötelező!!!)
1
2
3
4
5
6
7
8
Cégszerű Aláírási jog pontszáma:*** 0
Kelt: ...................., ….... év ........ hó ..... napján
A Bank nevében a jelen Felhasználói Adatlapot a mai nappal átvettem és a
Számlatulajdonos aláírását ellenőriztem.
Ügyintéző aláírása:
………...……………….
Ügyintéző neve:
………...……………….
Kelt: ............................., 2..….... év ........ hó ..... napján
1

9

10

……………………
………………….
Név1
Név2
Beosztás1
Beosztás2
Számlatulajdonos neve
Számlatulajdonos (cégszerű aláírás)

Jelen mellékletet minden egyes Erste Electra és/vagy Vállalati NetBank illetőleg Vállalati MobilBank Felhasználóra kérjük kitölteni, ide nem értve a Vállalati NetBankŐr SMS szolgáltatást,
amely csak a NetBank szolgáltatással egyidejűleg rendelhető meg! A Szolgáltatásra vonatkozó Bankkal történő szerződéskötéskor a jelen mellékleten a Számlatulajdonosnak meg kell
egyenként határoznia azon természetes személy Felhasználóit, akik nevében az Erste Electra és/vagy Erste Vállalati NetBank szolgáltatást és/vagy Erste Vállalati MobilBank szolgáltatást
az Elektronikus Banki Rendszer útján igénybe veszik, illetőleg a Számlatulajdonos jelen Felhasználói Adatlapon meghatározott Bankszámlái felett számla feletti Aláírási jogot és/vagy
Lekérdezési jogot kapnak. Aláírási jog megadása esetén a Bank az adott Felhasználó számára saját Bejelentkezési jelszót és Aláírási jelszót, valamint a Számlatulajdonos Szolgáltatásba
bevont Bankszámláihoz való hozzáférést ill. a megadott jogosultságot rendel, azzal, hogy az Aláírási jog aláírási pontszáma nem nulla, úgy minden esetben automatikusan magában
foglalja a Lekérdezési jogot, de a Lekérdezési jog nem jelenti Aláírási jog megadását.
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Felhasználó Módosítás vagy Felhasználó Törlés esetén kötelezően kitöltendő a Felhasználó Erste Electra/Vállalati NetBank/ Vállalati MobilBank rendszerben rögzített adatai!
3
Kérjük, adja meg a Felhasználó – a Számlatulajdonos Bankszámláihoz való Hozzáférésének jogának, valamint a Felhasználóhoz tartozó Cégszerű Aláírási jog aláírási pontszámát. A
Felhasználó Lekérdezési és Aláírási jogai számlánként külön-külön kerülnek meghatározásra. Minden Felhasználóhoz számlánként egy megadott aláírási pontszámot rendelve lehet
meghatározni az adott Felhasználó személyes jogosultságának terjedelmét. Az egyes megbízáscsomagok beküldéséhez az Aláírási jogokkal rendelkező Felhasználó(k)nak minimum 10
pont értékű aláírási pontszámmal kell rendelkeznie, mely azonban több Felhasználó együttes pontszámából is összeadódhat.
Példa: Egy ügyfél felhasználói az alábbi aláírási pontszámokkal rendelkeznek: Kiss János (10 pont), Nagy Péter (5 pont) és Kovács Zoltán (5 pont). Ebben az esetben Kiss János egyedül
aláírhat megbízási csomagokat, de Nagy Péter és Kovács Zoltán csak együttes aláírással küldhetnek be megbízási csomagokat a Bankba.
4
Külföldi mobilszolgáltató esetében a következő internet oldalon, roaming partnerek között szereplő szolgáltatók esetében lehet kérni a Szolgáltatást: http://www.t-mobile.hu/
5
Kérjük, hogy lehetőleg a Számlatulajdonosnál cégjogi értelmében vett cégszerű aláírási joggal rendelkező Felhasználóihoz rendeljen Cégszerű aláírási jogot. A Cégszerű Aláírási jog
nem a Bankszámlákhoz kapcsolódó megbízások aláírására ad jogosultságot (Aláírási jog), hanem speciális számlatulajdonosi jogok gyakorlására, így az Elektronikus Banki Szoftver
regisztrálására, szabad formátumú levelek Banknak történő Elektronikus Banki Rendszeren keresztül való beküldésére, már lekötött betét lekötésének megszüntetésére (feltörésére),
Szolgáltatásba bevont bankszámlák elnevezéseinek Felhasználó számára történő megjelenítésének tetszőleges módosítására valamint az EME Mobilfizetési Funkció igénybevételére ad
lehetőséget. Az ilyen típusú megbízáscsomagokat is minimum – akár több aláíró Felhasználótól összeadódó módon – 10 pont értékű aláírási pontszámmal lehet a Banknak benyújtani. A
Bank ezúton is felhívja a Számlatulajdonos figyelmét, hogy újonnan nyíló Bankszámlák, vagy új Felhasználó vagy a Felhasználó érvényben lévő Hozzáférési jogának változtatása esetén
új Felhasználói adatlap kitöltése szükséges.
* Kérjük hogy választását X-eléssel egyértelműen jelölje! Ellentmondás vagy javítás esetén a Bank az Adatlapot jogosult visszautasítani! Egyszerre TÖBB is jelölhető.
**Kérjük hogy választását X-eléssel egyértelműen jelölje! Ellentmondás vagy javítás esetén a Bank az Adatlapot jogosult visszautasítani! Egyszerre CSAK EGY jelölhető.
*** Kérjük szám beírással, illetőleg szám bekarikázásával (4. pont) egyértelműen kitölteni! Ellentmondás vagy javítás esetén a Bank az Adatlapot jogosult visszautasítani!
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