
•

•

•

•

Ηλεκτρονική 

Διεύθυνση: 

(email)

Αρ. Κινητού 

τηλ:

Εάν απαντήσατε ΟΧΙ, παρακαλώ 

προσδιορίστε τους λογαριασμούς που θα 

συνδεθούν: 

Αυτόματη Σύνδεση όλων των 

νέων/μελλοντικών Λογαριασμών; 

USER ID: Δηλώστε εάν επιθυμείτε τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα να χρησιμοποιούν τα υφιστάμενα User ID τους για να έχουν πρόσβαση στους

λογαριασμούς σας ή αν απαιτούνται νέα User ID. Υφιστάμενα User IDs επιτρέπονται μόνο αν δίδονται στους Χρήστες ως εξουσιοδοτημένα

πρόσωπα Νομικών Προσώπων (και όχι για την πρόσβαση των Χρηστών, ως φυσικά πρόσωπα, στους προσωπικούς τους Λογαριασμούς) 

Νέο User ID 

(παρακαλώ 

επιλέξετε) 

Εάν έχετε επιλέξει 

ΟΧΙ, δηλώστε το 

υφιστάμενο User 

ID 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ

Σύνδεση όλων των Λογαριασμών που 

διατηρείτε με την Τράπεζα;

B.2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ / ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

ΜΕΡΟΣ Β: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΧΡΗΣΤΕΣ): Παρακαλώ συμπληρώστε τις πληροφορίες των φυσικών προσώπων που θα 

εξουσιοδοτηθούν για να έχουν πρόσβαση ως Χρήστες στις υπηρεσίες e-banking της Τράπεζας για να διενεργούν συναλλαγές ή εντολές 

συναλλαγών και/ή να βλέπουν οποιαδήποτε πληροφορία είναι διαθέσιμη στο σύστημα*

B.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΧΡΗΣΤΩΝ) *

ΧΡΗΣΤΗΣ 1

   

ΧΡΗΣΤΗΣ 2 ΧΡΗΣΤΗΣ 3

CIF (Για εσωτ. 

χρήση)

Όνομα:     

Επώνυμο: 

Αρ. Ταυτότητας/

Διαβατηρίου:

Διεύθυνση 

Αλληλογραφίας:  

Ημερ. Γεννήσεως:  

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ E-BANKING - ΝΟΜΙΚA ΠΡΟΣΩΠA

(για Εταιρείες / Συνεταιρισμούς / Ταμεία Προνοίας και άλλα νομικά πρόσωπα)

Οδηγίες για συμπλήρωση της αίτησης: 

Διαβάστε προσεκτικά τους Όρους και Προϋποθέσεις, που είναι διαθέσιμα στο www.cdb.com.cy στην κατηγορία "e-Banking"

Οι ορισμοί για την ερμηνεία των λέξεων και φράσεων που περιλαμβάνονται στην αίτηση επεξηγούνται στους Όρους και Προϋποθέσεις.

Συμπληρώστε όλες τις παραγράφους και υποδείξτε την επιλογή σας σε όλες τις απαιτούμενες ενότητες.

Αρ. Εγγραφής 
CIF 

(Για εσωτ. χρήση)

Όνομα Νομικού 

Προσώπου 

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνήσει με την Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων (στο τέλος της αίτησης) και ότι ο/οι 

εξουσιοδοτημένος/οι Χρήστης/στες έχει/ουν διαβάσει τη δήλωση και συμφωνούν με αυτά και έχουν υπογράψει την εν λόγω δήλωση και 

συγκατάθεση.

ΜΕΡΟΣ Α: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

Παρακαλώ υποδείξτε την επιλογή σας  

ΧΡΗΣΤΗΣ 1 ΧΡΗΣΤΗΣ 2 ΧΡΗΣΤΗΣ 3

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ / ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Να παρέχεται δικαίωμα πρόσβασης σε 

«Όλες τις Υπηρεσίες/Πλήρης Πρόσβαση» 

(All services/Full access) στον/ους 

Χρήστη/ες, για τους υφιστάμενους/ 

μελλοντικούς Λογαριασμούς που έχετε 

υποδείξει πιο πάνω;**

ΝΑΙ /  ΟΧΙ ΝΑΙ /  ΟΧΙ ΝΑΙ /  ΟΧΙ 

ΝΑΙ /  ΟΧΙ 

ΝΑΙ /  ΟΧΙ 

ΝΑΙ /  ΟΧΙ 

ΝΑΙ /  ΟΧΙ 

ΝΑΙ /  ΟΧΙ

ΝΑΙ /  ΟΧΙ

ΝΑΙ / ΟΧΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ
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•

•

•

•

Soft/Mobile Token (SD1) Soft/Mobile Token (SD1)

/ Hard Token (SD2) / Hard Token (SD2) / Hard Token (SD2)

Ref Ref Ref

or S/n or S/n or S/n

Κατάστημα έκδοσης

Εάν απαντήσατε Όχι, τότε παρακαλώ 

καθορίστε διαφορετικές ασφαλείς 

διευθετήσεις για την παραλαβή 

* Θα πρέπει να έχετε το δικαίωμα να αποκαλύψετε τις προσωπικές πληροφορίες ανωτέρω. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι όλα τα Εξουσιοδοτημένα

Πρόσωπα (Χρήστες) έχουν διαβάσει την Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων στο τέλος της αίτησης σας (που περιλαμβάνει την ενημέρωση από

την Τράπεζα αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα και την δήλωση και συγκατάθεση από το Χρήστη), ότι συμφωνούν με αυτά και έχουν

υπογράψει την εν λόγω δήλωση και συγκατάθεση.

**  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: 

• Εάν απαντήσατε ΝΑΙ, τότε το δικαίωμα εκτέλεσης συναλλαγών που θα δοθεί στον Χρήστη είναι για «Καταχώρηση & Εξουσιοδότηση»

συναλλαγών (Create & Authorise), το οποίο συμπεριλαμβάνει πρόσβαση για «Ενημέρωση» (View) και δίνει στο Χρήστη τη δυνατότητα εκτέλεσης

πληρωμής χωρίς πρόσθετη εξουσιοδότηση.

• Εάν απαντήσατε ΌΧΙ, τότε το δικαίωμα εκτέλεσης συναλλαγών που θα δοθεί στον Χρήστη είναι για «Ενημέρωση» (View).

Για διαφορετική ρύθμιση πρόσβασης: Παρακαλώ ανατρέξτε στη πιο κάτω Σημείωση σχετικά με το «Σχήμα Πολλαπλών Υπογραφών»***

ΧΡΗΣΤΗΣ 3

B.3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

B.3.1.  ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SD): 

Σε περίπτωση που το απαιτούμενο «Δικαίωμα Πρόσβασης/Παρεχόμενη Υπηρεσία» του Εξουσιοδοτημένου Προσώπου (Χρήστη), έχει καθοριστεί

ως πρόσβαση σε «Όλες τις Υπηρεσίες/Πλήρης Πρόσβαση» (All Services/Full Access) ή που το δικαίωμα εκτέλεσης συναλλαγών του Χρήστη

έχει καθοριστεί ως «Καταχώρηση» (Create) στην «Αίτηση Δικαιώματων Πρόσβασης Πολλαπλών Ηλεκτρονικών Υπογραφών», τότε ο Χρήστης

θα πρέπει να εξασφαλίσει Συσκευή Ασφαλείας (Συσκευή παραγωγής Κωδικών Μιας Χρήσης).

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

Εντολές Μεταφορών, Πληρωμές σε λογαριασμούς εκτός 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).  

Μόνο για ενημέρωση (View Only): Πρόσβαση σε πληροφόρηση μόνο, π.χ. ανάκτηση πληροφοριών μέσω ‘e-Banking’, όπως κατάσταση

λογαριασμού, το υπόλοιπο του λογαριασμού, προβολή επιταγών, διαδικασία έκδοσης βιβλιαρίου επιταγών κτλ. Σε σχέση με το Σχήμα

Πολλαπλών Υπογραφών, αυτό το δικαίωμα πρόσβασης μπορεί να συνδιαστεί με τα δικαιώματα εκτέλεσης συναλλαγών για «Ενημέρωση»

(View) ή «Καταχώρηση» (Create).

Όλες τις Υπηρεσίες / Πλήρης Πρόσβαση (All Services / Full Access): Πρόσβαση σε πληροφόρηση και πρόσβαση για τη διεξαγωγή

συναλλαγών, όπως Εντολές Μεταφορών, Πληρωμές σε λογαριασμούς εκτός της Τράπεζας κτλ. Σε σχέση με το Σχήμα Πολλαπλών

Υπογραφών, αυτό το δικαίωμα πρόσβασης μπορεί να συνδιαστεί με τα δικαιώματα εκτέλεσης συναλλαγών για «Εξουσιοδότηση»

(Authorise) ή «Καταχώρηση & Εξουσιοδότηση» (Create & Authorise).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην παρούσα αίτηση είναι μόνο ενδεικτικές και δεν αποτελούν εξαντλητική λίστα Υπηρεσιών που

παρέχονται μέσω του e-Banking. Υπηρεσίες που μπορεί να εισαχθούν στο μέλλον θα παρέχονται αυτόματα στα Εξουσιοδοτημένα Πρόσωπα

(Χρήστες). 

***ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ: 

Εάν επιθυμείτε για κάποιες υπηρεσίες (πχ. Εντολές Μεταφορών, Πληρωμές σε λογαριασμούς εκτός Τράπεζας, κτλ) που εκτελούνται μέσω e-

Banking να εφαρμόζεται σχήμα πολλαπλών υπογραφών (πχ. η εκτέλεση συναλλαγών να διεκπαιρεώνεται από δύο ή περισσότερους από τους

πιο πάνω Χρήστες και η πρόσθετη εξουσιοδότηση να ειναι αναγκαία), τότε παρακαλώ όπως συμπληρώσετε την «Αίτηση Δικαιωμάτων

Πρόσβασης Πολλαπλών Ηλεκτρονικών Υπογραφών για το e-Banking». Οι οδηγίες που δίδονται από εσας στη συγκεκριμένη αίτηση θα

υπερισχύουν των οδηγιών που καθορίστηκαν στην ενότητα B.2. ανωτέρω.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ «ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» Ή «PIN ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ»

Παραλαβή από το Κατάστημα ή από το 

Τμήμα της Τράπεζας στο οποίο υποβλήθηκε 

η αίτηση;

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ:

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

του ‘Hard Token’ Κατάστημα έκδοσης Κατάστημα έκδοσης

Σημείωση 1: Επιλέγοντας το ‘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.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Παρακαλώ επιλέξετε ποια συσκευή 

ασφαλείας προτιμάτε. 

- βλέπε Σημείωση 1 

Soft/Mobile Token (SD1)

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.

Στα Εξουσιοδοτημένα Πρόσωπα που δεν θα εξασφαλίσουν Hard Token (SD2) θα δίδεται «PIN Ενεργοποίησης Μιας Χρήσης»

(Σύνδεση με OTP ή OTP Κινητού Τηλεφώνου), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της πρώτης τους «σύνδεσης» για

ενεργοποίηση της πρόσβασής τους στο e-Banking.

ΧΡΗΣΤΗΣ 1 ΧΡΗΣΤΗΣ 2

ΝΑΙ / ΟΧΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ 
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€ και το ποσό ολογράφως

•

•

•

i.

ii.

iii.

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Διαχείρηση E-Banking) 

Έλεγχος DP

Όρια καθοριζόμενα από τον Πελάτη   
Απεριόριστα 

Εγώ/εμείς, ο ανωτέρω κάτοχος λογαριασμού/ων, υποβάλλω/ουμε την παρούσα αίτηση για τις υπηρεσίες e-Banking και εγώ/εμείς

δηλώνω/ουμε ότι έχω/ουμε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει να δεσμευτώ/ούμε από τους Όρους και Προϋποθέσεις που είναι

διαθέσιμα στο www.cdb.com.cy κάτω από το "e-Banking", "e-Banking Terms and Conditions". Συμφωνούμε επίσης με την δήλωση

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όπως φαίνεται στην ίδια ιστοσελίδα, την οποία έχω/ουμε διαβάσει και κατανοήσει.

Εγώ/εμείς αναγνωρίζουμε ότι οι οδηγίες του/ων Εξουσιοδοτημένου/ων Χρήστη/ων που γίνονται αποδεκτές από την Τράπεζα είναι

αποδεκτές αποκλειστικά με δική μου/μας ευθύνη και η Τράπεζα δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ενέργειες ληφθούν σε σχέση με

οδηγίες που δόθηκαν σύμφωνα με την παρούσα αίτηση και/ή Δήλωση και/ή εξουσιοδότηση. 

Ονοματεπώνυμο(α) και Υπογραφή(ες) Διοικητικών Συμβούλων:

Εγώ/εμείς επιβεβαιώνω/ουμε ότι οι πληροφορίες που δόθηκαν στην παρούσα αίτηση είναι ακριβείς, αληθείς και πλήρεις.  

Σημειώσεις: 

Εάν ο αιτητής είναι εταιρεία, η αίτηση θα πρέπει να υπογραφτεί από το πρόσωπο που εξουσιοδοτήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο 

Εάν ο αιτητής είναι συνεταιρισμός, η αίτηση θα πρέπει να υπογραφτεί από όλους τους συνέταιρους

B.3.2. ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΕΚΑΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 

Παρακαλώ συμπληρώστε τα επιθυμητά όρια ημερήσιων συναλλαγών, ή σε διαφορετική περίπτωση το Προκαθορισμένο ημερήσιο όριο  για κάθε 

λογαριασμό θα εφαρμόζεται από την Τράπεζα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΟΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΑΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 

Προκαθορισμένο όριο από την Τράπεζα € 500,000

ΜΕΡΟΣ Γ: ΔΗΛΩΣΗ

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 στην

κατηγορία ‘e-Banking’. 

ΗμερομηνίαΗμερομηνία 

Εγκρίθηκε από 

(σφραγίδα & υπογραφή) 

Επεξεργάστηκε από 

(σφραγίδα & υπογραφή)   

Διοικητικός 

Σύμβουλος

Εάν ο αιτητής είναι Εμπορική Επωνυμία, η αίτηση θα πρέπει να υπογραφτεί από τον ιδιοκτήτη της Εμπορικής Επωνυμίας. Εάν ο

ιδιοκτήτης της Εμπορικής Επωνυμίας είναι Εταιρεία, τότε η αίτηση θα πρέπει να υπογραφτεί από το πρόσωπο που εξουσιοδοτήθηκε

από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

Ημερ.

Nέα USER ID(s)

Διοικητικός 

Σύμβουλος
Υπογραφή

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Ημερομηνία Παραλαβής της 

Αίτησης  

CIF(s)

Υπογραφή

Υπογραφή

Διοικητικός 

Σύμβουλος

ΧΡΗΣΤΗΣ 3

Υπογραφή

Κατάστημα

Έλεγχος υπογραφών

Διοικητικός 

Σύμβουλος

ΧΡΗΣΤΗΣ 2

ΧΡΗΣΤΗΣ 1

Ετοιμάστηκε από 

(σφραγίδα & υπογραφή)  

Ελέγχθηκε από 

(σφραγίδα & υπογραφή)   
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Αγαπητοί Κύριοι, 

(η Εταιρεία/το Ταμείο Προνοίας/ο Συνεταιρισμός) που έλαβε χώρα στο εγγεγραμμένο γραφείο της στις (ημερ.)

1.

2.

3.

4.

5.

6. 

7. 

8.

Σφραγίδα 

Η Εταιρεία/το Ταμείο/ο Συνεταιρισμός έχει μελετήσει τους όρους και προϋποθέσεις των σχετικών αιτήσεων της Τράπεζας και αποδέχεται

και συμφωνεί πλήρως με αυτούς.

Όλα τα έγγραφα που θα πρέπει να υπογραφούν από την Εταιρεία/το Ταμείο/τον Συνεταιρισμό σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών e-

Banking, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων και των εγγράφων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα πρόσβασης στους λογαριασμούς

που διατηρούνται με την Τράπεζα, τα οποία δίδονται στο/α ακόλουθο/α εξουσιοδοτημένο/α πρόσωπο/α, θα πρέπει να υπογραφούν και /ή

έχουν υπογραφεί από 

Η Εταιρεία/το Ταμείο/ο Συνεταιρισμός οφείλει να ενημερώνει την Τράπεζα από καιρού εις καιρόν για οποιεσδήποτε αλλαγές στον

Εξουσιοδοτημένο Χρήστη και/ή για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις και/ή προσθήκες στην παρούσα αίτηση. 

Η Τράπεζα θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα για οποιεσδήποτε αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου/της Διαχειριστικής

Επιτροπής/του Oμόρρυθμου Συνεταίρου και του γραμματέα της Εταιρείας/του Ταμείου/του Συνεταιρισμού και για οποιεσδήποτε αλλαγές

στο Ιδρυτικό και Καταστατικό Έγγραφο/στη Σύμβαση Συνεταιρισμού της Εταιρείας/του Ταμείου/του Συνεταιρισμού.

Το παρών ψήφισμα θα κοινοποιηθεί στην Τράπεζα και θα παραμείνει σε ισχύ και θα είναι δεσμευτικό και έγκυρο μέχρι να κοινοποιηθεί

στην Τράπεζα νέο τροποποιητικό ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου/της Διαχειριστικής Επιτροπής/του Oμόρρυθμου Συνεταίρου

πιστοποιημένο ως πιστό αντίγραφο από τον Γραμματέα και τον Πρόεδρο. 

Πιστοποιούμε ότι το πιο πάνω είναι πιστό αντίγραφο του αποσπάσματος των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου/της Διαχειριστικής

Επιτροπής/του Oμόρρυθμου Συνεταίρου που αναφέρεται ανωτέρω. Πιστοποιούμε περαιτέρω ότι καμία αλλαγή δεν έγινε στους αξιωματούχους

της 

στις (ημερ.)

Εταιρείας/του Ταμείου/του Συνεταιρισμού όπως φαίνονται στο πιστοποιητικό που παραδώσαμε σε εσάς στις (ημερ.)

Αρ. Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Χρήστης 3: Όνομα  

Διά του παρόντος σας ενημερώνουμε ότι σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου/της Διαχειριστικής Επιτροπής/του Oμόρρυθμου Συνεταίρου 

του/της

Το παρών ψήφισμα δεν επηρεάζει οποιοδήποτε/οποιαδήποτε άλλο/α ψήφισμα/τα, θεσμό/ούς ή εντολή/ές που δόθηκε/αν ή που θα

δοθεί/ούν στην Τράπεζα σε σχέση με οποιονδήποτε λογαριασμό, δάνειο ή άλλη διευκόλυνση παρούσα ή μελλοντική. 

Ονοματεπώνυμο(α) και Υπογραφή Γραμματέα  Ονοματεπώνυμο(α) και Υπογραφή(ες) Διοικητικού/ών Συμβούλου/ων 

ούτε έχουν γίνει οποιεσδήποτε αλλαγές στο Ιδρυτικό και Καταστατικό Έγγραφο/στη Σύμβαση Συνεταιρισμού που δόθηκε στην Τράπεζα και που

έχουν πιστοποιηθεί ως πιστά αντίγραφα από τον/την

Αρ. Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Χρήστης 2: Όνομα  

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερ.

Προς: Την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λτδ («η Τράπεζα»)  

Ψηφίστηκε ότι:

Η Εταιρεία/το Ταμείο/ο Συνεταιρισμός θα υποβάλει αίτηση στην Τράπεζα για την παροχή υπηρεσιών e-banking.

τα ακόλουθα ψηφίσματα εγκρίθηκαν ομόφωνα και έχουν καταχωρηθεί δεόντως στο Βιβλίο Πρακτικών της Εταιρείας/του Ταμείου/του 

Συνεταιρισμού

Η Εταιρεία/το Ταμείο/ο Συνεταιρισμός εξουσιοδοτεί ως Χρήστες για το e-Banking τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα (Εξουσιοδοτημένα

Πρόσωπα) και τους διορίζει να λάβουν τα ανάλογα User IDs, Κωδικούς και τις Συσκευές Παραγωγής Κωδικών Μιας Χρήσης (όπου

εφαρμόζεται) και δια του παρόντος τους εξουσιοδοτεί να χρησιμοποιούν το e-Banking, ως Χρήστες, για να χειρίζονται τους λογαριασμούς

της Εταιρείας/του Ταμείου/του Συνεταιρισμού και/ή να χρησιμοποιούν όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες του e-Banking σύμφωνα με τις

οδηγίες που δίδονται στην αίτηση για το e-Banking και στην «Αίτηση Δικαιωμάτων Πρόσβασης Πολλαπλών Ηλεκτρονικών Υπογραφών

για το e-Banking». Η Τράπεζα δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να εκτελεί τις οδηγίες του/των Εξουσιοδοτημένου/ων Προσώπου/ων που

καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο. 

Χρήστης 1: Όνομα  Αρ. Ταυτότητας/Διαβατηρίου
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