
Αφαίρεση

Αφαίρεση

*ισχύει μόνο για τον προσωπικό λογαριασμό του αιτητή

•

•

Παρακαλώ όπως συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα για την προτίμηση σε συσκευή ασφαλείας: 

Soft/Mobile Token (SD1)    

Hard Token (SD2) 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ (Χρήστης E-Banking)

1. Αφαίρεση συνδεδεμένου CIF: παρακαλώ όπως συμπληρώσετε αριθμό CIF και όνομα και όπως υποδείξετε κατά πόσον 

πρέπει να αφαιρεθούν.

Αρ. Ταυτότητας / 

Διαβατηρίου 
User ID

Υπάρχουν 2 είδη Συσκευών παραγωγής Κωδικών Μιας Χρήσης τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να

πραγματοποιήσουν Εντολές Μεταφορών, Πληρωμές σε λογαριασμούς εκτός της Τράπεζας και άλλες υπηρεσίες για

τους συνδεδεμένους λογαριασμούς μέσω του e-Banking.

Είδος SD1 – Soft/Mobile Token: Χρησιμοποιείται το κινητό τηλέφωνο του Πελάτη, νοουμένου ότι διαθέτει την

απαραίτητη τεχνολογία, στο οποίο συγκεκριμένη εφαρμογή θα πρέπει να

εγκατασταθεί για να παράγει Κωδικούς Μιας Χρήσης (OTPs).  

Είδος SD2 – Hard Token: Συσκευή Ασφαλείας που παρέχεται από την Τράπεζα στον πελάτη ως Hard 

Token, το οποίο παράγει Κωδικούς Μιας Χρήσης (OTPs) και χρεώνεται με την

εκάστοτε ισχύσουσα χρέωση.

Ακύρωση Πρόσβασης - Η πρόσβαση του αιτητή σαν χρήστης του e-Banking θα τερματιστεί

Παρακαλώ επιλέξετε ποια συσκευή ασφάλειας 

προτιμάτε. - βλέπε Σημείωση 1 

Εάν ο Χρήστης δεν θα εξασφαλίσει Hard Token (SD2), τότε θα του/της δοθεί ένα «PIN Ενεργοποίησης Μιας

Χρήσης» (σύνδεση με OTP ή Mobile OTP), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της πρώτης ‘σύνδεσης’ για

να ενεργοποιήσει την πρόσβαση του/της στο e-Banking του/της.  

4. Συσκευή Ασφαλείας

Σε περίπτωση που το απαιτούμενο «Επίπεδο Πρόσβασης/Παρεχόμενες Υπηρεσίες» σας ως Χρήστης, ή ως

εξουσιοδοτημένος Χρήστης είναι «Όλες οι Υπηρεσίες/Πλήρης Πρόσβαση» για όλους ή για συγκεκριμένους

συνδεδεμένους λογαριασμούς, τότε θα πρέπει να εξασφαλίσετε Συσκευή Ασφαλείας (Συσκευή που παράγει

Κωδικούς Μιας Χρήσης). 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Αλλαγή επιπέδου πρόσβασης από «Όλες τις Υπηρεσίες/Πλήρης Πρόσβαση» (All services / Full Access) σε πρόσβαση 

«Μόνο για ενημέρωση» (View only). 

Αλλαγή επιπέδου πρόσβασης από «Μόνο για ενημέρωση» (View only) σε «Όλες οι Υπηρεσίες/Πλήρης Πρόσβαση»  

(All services / Full Access) - Σημ.: Οι χρήστες e-Banking που δεν έχουν εξασφαλίσει συσκευή ασφαλείας, πρέπει 

επίσης να συμπληρώσουν τη παράγραφο 4 πιο κάτω.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ Η' ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε-BANKING

(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΣΥΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΜΟΝΟ ΤΑ ΜΕΡΗ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ

΄Ονομα  

2. Αλλαγές σε συνδεδεμένους Λογαριασμούς: παρακαλώ όπως συπληρώσετε αριθμό λογαριασμού και όνομα και όπως 

υποδείξετε κατά πόσον πρέπει να προστεθούν ή να αφαιρεθούν

Όνομα CIF Αριθμός CIF

3. Δικαιώματα Πρόσβασης: παρακαλώ όπως υποδείξετε τα απαιτούμενα δικαιώματα πρόσβασης, για όλους σας τους 

λογαριασμούς

Αριθμός Λογαριασμού Προσθήκη*Όνομα Λογαριασμού
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/

Ημερ.

Ημερομηνία 

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ:

Σύνδεση με OTP (‘mobile token’) ή S/N του 

‘Hard Token’ 

Ref

or S/n

Κατάστημα 

έκδοσης

Σημείωση 1: Επιλέγοντας του ‘Hard Token/s’ (SD 2) ως την Συσκευή Ασφαλείας που προτιμάτε, εξουσιοδοτείτε την

Τράπεζα να χρεώσει οποιονδήποτε από τους λογαριασμούς σας, που διατηρείτε με την Τράπεζα, με την σχετική

χρέωση για το/τα Hard Token/s.

Απόρριψη Συσκευής Ασφαλείας: Η συσκευή ασφαλείας θεωρείται ως Ηλεκτρικός/Ηλεκτρονικός εξοπλισμός και δεν

πρέπει να απορρίπτεται ως κανονικά απορρίμματα οικιακής χρήσης. Η Τράπεζα έχει αναπτύξει μια διαδικασία για την

συλλογή και παράδοση των συσκευών ασφαλείας που παρέχει στους πελάτες (Είδος SD 2). Για περαιτέρω πληροφορίες,

παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο www.cdb.com.cy κάτω από το ‘e-Banking’. 

4. Αλλαγή στο ημερήσιο όριο συναλλαγών του Χρήστη: παρακαλώ όπως αναφέρετε το ποσό

Εάν απαντήσατε Όχι, τότε παρακαλώ καθορίστε 

διαφορετικές ασφαλείς διευθετήσεις για την 

παραλαβή 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ «ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» Η΄ ΤΟΥ  «PIN ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ»

Παραλαβή από το Κατάστημα ή από το Τμήμα 

της Τράπεζας στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση;

CIF(s)

Επιβεβαίωση υπογραφών 

από

Επεξεργάστηκε από 

(σφραγίδα & υπογραφή)

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

 

Όριο καθοριζόμενο από τον πελάτη(€)

Ελέγχθηκε από 

(σφραγίδα & υπογραφή)  

Υπογραφή Αιτητή

Ημερομηνία παραλαβής της 

αίτησης

Εγκρίθηκε από 

(σφραγίδα & υπογραφή) 

Παρακαλώ όπως εφαρμόσετε τις πιο πάνω αλλαγές σχετικά με την σύνδεσή μου με την υπηρεσία e-banking της

Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λτδ.

Όνομα Αιτητή

ΝΑΙ ΟΧΙ
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