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ERSTE BANK HUNGARY ZRT.
ELEKTRONIKUS BANKI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSHEZ (V. 001)
2. SZ. MELLÉKLET

PROGRAMIGÉNYLÉSI ADATLAP
Az Erste Electra szolgáltatás igénybevételéhez (Vállalati Ügyfelek és Mikrovállalatok részére)
Számlatulajdonos Ügyfélszáma:
Bank tölti ki!

Számlatulajdonos ügyfél neve:
………………………………………..

1) Alulírott Számlatulajdonos az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (továbbiakban: Bank) által nyújtott Erste Electra szolgáltatással (továbbiakban:
Szolgáltatás) összefüggésben a jelen Program Igénylési Adatlapon (továbbiakban: Adatlap), mint a Bankkal a Szolgáltatás tárgyában kötött
szerződés, (továbbiakban: Szerződés) mellékleteként, nevezi meg az általa és a Felhasználói által használni kívánt Erste Electra program, mint
Elektronikus Banki Szoftver típusát (továbbiakban: program), a program telepítésének helyszínét, a programban használni kívánt egyedi
programfunkciókat és a Számlatulajdonos kapcsolattartás szempontjából fontos azonosító adatait azzal, hogy amennyiben a program Bank által
történő telepítését kéri, úgy a Számlatulajdonos jelen Adatlap aláírásával vállalja ennek Szerződésben rögzített díjának megfizetését.
2) Alulírott(ak) a Számlatulajdonos képviseletében az alábbiakban X-el∗ jelölt szerződéses nyilatkozattal kérjük a Szerződéssel és a fentiekkel
összhangban
* A) új Erste Electra program egy (1) példányának rendelkezésre bocsátását és az Elektronikus Banki Rendszerbe történő
bekapcsolást az alábbi 3)-as pont szerinti paraméterekkel.(A termékazonosítót és a telepítési- és felhasználói kézikönyvet a Bank
az Erste Electra programtelepítő csomagjával együtt adja át.)
* B) más (a jelen Adatlapot aláíró Számlatulajdonostól eltérő) Ügyfélnél már telepített Erste Electra program kapcsán a jelen
Adatlapot aláíró Számlatulajdonos ügyfél bekötését az alábbiakban egyedi termékazonosítóval jelölt programhoz
(Új Számlatulajdonos ügyfél egy másik Számlatulajdonos által használt adott programhoz történő bekötése során a programot
egyszerre csak egy Felhasználó képes használni továbbá a Felhasználók Hozzáférési jogaikkal nem jogosultak a másik
Számlatulajdonos szolgáltatásba bevont számláihoz vagy azok adataihoz hozzáférni).
* C) a Számlatulajdonosnál már telepített Erste Electra program egyes paramétereinek módosítását az alábbi 3)-as pont szerinti
Programfunkciókkal és/vagy a meglévő igénybevételi helyszín 4. pont szerinti új Igénybevétel helyszínre történő megváltoztatását.
* D) a Számlatulajdonosnál már telepített Erste Electra program valamennyi állományának Elektronikus Banki Rendszerből történő
törlését.
Új Ügyfél bekötése (B), Program valamely paraméterének módosítása (C) vagy program törlése (D) esetén kérjük, adja meg a program egyedi
termékazonosítóját!:
ERSTE (ELIGHT)

-

-

3) Alulírott(ak) a Számlatulajdonos képviseletében az alábbiakban X-el jelölt szerződéses nyilatkozattal kérjük, hogy a 2) pontban meghatározott
egyedi termékazonosítóval rendelkező programhoz a következő egyedi program funkciók kerüljenek beállításra az Elektronikus Banki
Rendszerben.
Programfunkciók, mint
Nem
Kérem
Kiegészítő szolgáltatás
A Programfunkció leírása
kérem
megnevezése1
Multilogin Programfunkció*

Holding Program funkció*

Electra Transzfer
Programfunkció*

Az Erste Electra program hálózatos használatát lehetővé tevő olyan programfunkció,
amellyel egy adott Erste Electra programba egyidejűleg több munkaállomásról lehet
belépni és megbízásokat a Bank felé továbbítani.
Amennyiben több Számlatulajdonos ügyfél adatainak kezelése egy Erste Electra
programban történik, úgy segítségével egyszerre lehet az összes számlatulajdonos
ügyfél vonatkozásában az adott Felhasználóhoz tartozó Aláírási és/vagy a Lekérdezési
jogokat használni. (Ez esetben a fenti 2/C pont választandó.)
Igénybevételével az Erste Electra program összekapcsolható az Electra transzfer mint
programmodul használatára felkészített ügyviteli szoftverekkel, amelynek révén
nagymértékben automatizálható a Számlatulajdonos és a Bank közötti pénzügyi
kapcsolat.

4) Alulírott(ak) a Számlatulajdonos képviseletében nyilatkozunk a 2) pontban meghatározott egyedi termékazonosítóval megrendelt Erste Electra
programot a 3) pontban jelölt Programfunkciókkal együtt a következő igénybevételi helyszínen kívánja a Számlatulajdonos Felhasználói révén
használni! (Kérjük az adatok egyértelműen, nyomtatott betűkkel kerüljenek kitöltésre, melynek hiányéban az Adatlapot a Bank jogosult
visszautasítani!)
Igénybevétel helyszíne (részletes természetbeni címe)
A Számlatulajdonos kapcsolattartójának neve
A Számlatulajdonos kapcsolattartójának telefonszáma, faxszáma
Alulírottak a Számlatulajdonos képviseletében tudomásul vesszük, hogy a jelen Adatlap Bank által történő átvétele, nem jelenti annak Bank általi
automatikus végrehajtását. Az Adatlapon megnevezettek nem megfelelő, hibás, nem szabályszerű kitöltése esetén a Bank jogosult választása
szerint az Adatlap teljes tartalmának vagy annak adott nem egyértelmű részletrendelkezésének végrehajtását megtagadni, melynek következtében
a Számlatulajdonos célzott szándéka szerinti rendelkezés nem kerül végrehajtásra.
Kelt: ……………., …… év ………. hó … napján
………………
Név1
Beosztás1

………………….
Név2
Beosztás2
Számlatulajdonos neve
Számlatulajdonos

Bank tölti ki!
Az átvevő ERSTE BANK HUNGARY ZRT. képviseletében a jelen Programigénylési adatlapot a mai napon átvettem és az azon szereplő
Számlatulajdonos aláírását ellenőriztem.
Kelt: ……………., 2….…… év ………. hó … napján

Ügyintéző aláírása: …………………………..
……………………………………… (KC ügyintéző neve)

∗
Kérjük, hogy választását X-eléssel egyértelműen jelölje! Ellentmondás vagy javítás esetén a Bank az Adatlapot jogosult visszautasítani! A 2-es és
a 3-as pontban egyszerre TÖBB választás is jelölhető függőleges irányban, de vízszintes irányban csak soronként egy. Amennyiben a 2-es
pontban a C pont (is) megjelölésre került, úgy a 3-as pont teljes kitöltése kötelező. Amennyiben valamely sor ez esetben mégsem kerülne
kitöltésre, úgy azt a Bank úgy tekinti, hogy az adott Programfunkció igénybevételében nem kívánt változást kezdeményezni a Számlatulajdonos.
1
Az adott Programfunkciók leírását, mint igényelt Kiegészítő szolgáltatások leírását az ÁSZF tartalmazza.
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