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A. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

Παρακαλώ υποδείξτε την επιλογή σας:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

-Εάν επιλέξετε ‘ΝΑΙ’, τότε όλοι οι λογαριασμοί σας που θα ανοιχθούν στο μέλλον θα συνδέονται με το σχήμα όπως καθορίζεται στην παράγραφο B, ακόμα και αν

στο παρελθόν είχατε επιλέξει την αυτόματη σύνδεση των μελλοντικών λογαριασμών με διαφορετικό σχήμα. 

-Εάν επιλέξετε ‘ΟΧΙ’ και στην αίτηση για το e-Banking είχατε επιλέξει την αυτόματη σύνδεση των μελλοντικών λογαριασμών, τότε όλα τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα

θα έχουν πρόσβαση στους μελλοντικούς σας λογαριασμούς με το δικαίωμα πρόσβασης που καθορίζεται στην Αίτηση για το e-Banking. 

Παρακαλώ υποδείξετε τον/τους αριθμό/ούς λογαριασμού/ών στον/ους οποίο/ους θα εφαρμόζονται οι πολλαπλές ηλεκτρονικές υπογραφές, ως καθορίζονται

στον πίνακα B.1. ή B.2. πιο κάτω: 

Επιθυμείτε όπως όλοι οι μελλοντικοί σας Λογαριασμοί συνδέονται αυτόματα με το σχήμα που καθορίζεται στον πίνακα B.1. ή B.2. πιο κάτω;

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ E-BANKING - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

(ΣΧΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ)

Συμπληρώνοντας και υπογράφοντας την παρούσα αίτηση, επιπρόσθετα από την αίτηση για παροχή υπηρεσιών e-Banking, έχετε τη δυνατότητα να

προσδιορίσετε τις πολλαπλές ηλεκτρονικές υπογραφές που απαιτούνται για τις εντολές που δίδονται σχετικά με τις Συναλλαγές/Υπηρεσίες του e-

Banking, οι οποίες περιλαμβάνουν Εντολές Μεταφορών, Πληρωμές σε λογαριασμούς εκτός Τράπεζας, ανάκληση επιταγών, εντολές για ανάκληση

τέτοιων συναλλαγών και οποιεσδήποτε άλλες Συναλλαγές και Υπηρεσίες μέσω του e-Banking. 

Όνομα Νομικού Προσώπου 

Αρ. Εγγραφής
CIF (Για Τραπεζική 

χρήση) 

-Θα πρέπει να υποβάλετε ξεχωριστή «Αίτηση Δικαιώματων Πρόσβασης Πολλαπλών Ηλεκτρονικών Υπογραφών» (αναφορικά με συναλλαγές του e-Banking), εάν

επιθυμείτε να εφαρμόζεται διαφορετικό σχήμα σε κάθε νέο λογαριασμό.

B. ΣΧΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ 

 

 

 

Όνοματεπώνυμο 

Εξουσιοδοτημένου Χρήστη User ID

   ΝΑΙ  /

δίνει στο Χρήστη τη δυνατότητα να βλέπει οποιαδήποτε πληροφορία είναι διαθέσιμη στο σύστημα – ο Χρήστης θα πρέπει να κατέχει

τουλάχιστον το δικαίωμα πρόσβασης «Μόνο για ενημέρωση» (View only).

«Ενημέρωση» 

(View)

δίνει στο Χρήστη τη δυνατότητα να καταχωρεί μια πληρωμή μέχρι του σημείου ‘pending’ – ο Χρήστης θα πρέπει να κατέχει τουλάχιστον

το δικαίωμα πρόσβασης  «Μόνο για ενημέρωση» (View only).

«Καταχώρηση» 

(Create)

δίνει στο Χρήστη τη δυνατότητα να επιβεβαιώνει και να εξουσιοδοτεί την πληρωμή (η ολοκλήρωση της πληρωμής εξαρτάται από τον

αριθμό των απαιτούμενων υπογραφών ως καθορίζεται στην ενότητα B.1. ή B.2.) – ο Χρήστης θα πρέπει να κατέχει δικαίωμα

πρόσβασης σε «Όλες τις Υπηρεσίες/Πλήρης Πρόσβαση» (All Services/Full access).

«Εξουσιοδότηση» 

(Authorise)

δίνει στο Χρήστη τη δυνατότητα εκτέλεσης πληρωμής χωρίς πρόσθετη εξουσιοδότηση (η ολοκλήρωση της πληρωμής εξαρτάται από

τον αριθμό των απαιτούμενων υπογραφών ως καθορίζεται στην ενότητα B.1. or B.2.) – ο Χρήστης θα πρέπει να κατέχει δικαίωμα

πρόσβασης σε «Όλες τις Υπηρεσίες/Πλήρης Πρόσβαση» (All Services/Full access).

«Καταχώρηση & 

Εξουσιοδότηση» 

(Create & 

Authorise)

Αριθμός υπογραφών που απαιτούνται να δίνουν «Εξουσιοδότηση» (Authorise) για τη διεκπαιρέωση των συναλλαγών: 

B. 1. Σχήμα με καθορισμένο αριθμό υπογραφών για την εξουσιοδότηση συναλλαγών

Παρακαλώ καθορίστε πιο κάτω τον αριθμό υπογραφών των Εξουσιοδοτημένων Προσώπων (Χρηστών) που απαιτούνται να δίνουν «Εξουσιοδότηση» (Authorise) για

τις συναλλαγές (π.χ. Εντολές Μεταφορών, Πληρωμές σε λογαριασμούς εκτός Τράπεζας), ούτως ώστε να διεκπαιρεώνονται. Δηλαδή, δηλώστε τους Χρήστες που

θα κατέχουν το δικαιώμα εκτέλεσης συναλλαγών «Εξουσιοδότηση» (Authorise) ή «Καταχώρηση & Εξουσιοδότηση» (Create & Authorise) σε αυτό το σχήμα.

Παρακαλώ υποδείξετε τα δικαίωματα εκτέλεσης συναλλαγών των Εξουσιοδοτημένων Προσώπων (Χρηστών): 

Δικαιώματα εκτέλεσης συναλλαγών: 

(μόνο μία επιλογή για κάθε Χρήστη)

Ενημέρωση

(View)

Καταχώρηση*

(Create)

Εξουσιοδότηση*

(Authorise)

Καταχώρηση & 

Εξουσιοδότηση*

(Create & Authorise)
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Ή

• 

•

•

•

•

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

Παρόλο που κατανοούμε ότι οι οδηγίες/εντολές ή συναλλαγές που καταχωρούνται από το Χρήστη και λαμβάνονται από την Τράπεζα είναι αμετάκλητες και

υπόκεινται στην κρίση της Τράπεζας, δια της παρούσης εξουσιοδοτούμε την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία να αποδέχεται από οποιοδήποτε

από τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση να εξουσιοδοτούν συναλλαγές (π.χ. δικαιώματα «Εξουσιοδότησης» (Authorise) ή «Καταχώρησης & Εξουσιοδότησης»

(Create & Authorise)) όπως πιο πάνω:

Ημερομηνία Παραλαβής 

της Αίτησης  

CIF(s)

Έλεγχος υπογραφών

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Διαχείρηση E-Banking) 

Κατάστημα

Εγκρίθηκε από 

(σφραγίδα & υπογραφή) 

Ημερομηνία 

οδηγίες μέσω του e-Banking για την ανάκληση εντολών πληρωμής (π.χ. Εντολές Μεταφορών και/ή εντολές Πληρωμών σε λογαριασμούς εκτός Τράπεζας

κτλ ) σε σχέση με οποιονδήποτε από τον/τους πιο πάνω λογαριασμό/ούς. 

οδηγίες μέσω του e-Banking για την ανάκληση επιταγών από οποιονδήποτε/οποιουσδήποτε από τον/τους πιο πάνω λογαριασμό/ούς μας. 

Δια της παρούσης: 

επιβεβαιώνουμε ότι η παρούσα αίτηση αποτελεί μέρος της αίτησης για το e-Banking που έχει ήδη υπογραφεί από εμάς για πρόσβαση στο e-Banking και

διέπεται από τους Όρους και Προϋποθέσεις του e-Banking που είναι διαθέσιμα στο www.cdb.com.cy στην κατηγορία "e-Banking". 

επιβεβαιώνουμε ότι έχουμε πληροφορηθεί για τις συναλλαγές που μπορεί να εκτελεστούν όπως διευκρινίζεται στο σχήμα πολλαπλών υπογραφών και ότι η

Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να προσθέσει καινούριες κατηγορίες συναλλαγών, οι οποίες θα προστεθούν αυτόματα στο υφιστάμενο σχήμα πολλαπλών

υπογραφών.  

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

Οι παρούσες οδηγίες θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι η Τράπεζα να παραλάβει ειδοποίηση ανάκλησης σύμφωνα με τους όρους πρόσβασης στο e-

Banking ή μέχρι να υποβληθεί νέα «Αίτηση για Δικαιώματα Πρόσβασης Πολλαπλών Ηλεκτρονικών Υπογραφών για το e-Banking» για τον/ους ίδιο/ους

λογαριασμό/ούς. 

Υπογραφή

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διοικητικός 

Σύμβουλος

Διοικητικός 

Σύμβουλος

Διοικητικός 

Σύμβουλος

Διοικητικός 

Σύμβουλος

Υπογραφή

Υπογραφή

Υπογραφή

 

 

 

Παρακαλώ υποδείξετε πιο κάτω το σχήμα/συνδυασμό υπογραφών/ποσό που θα εφαρμοστεί: 

*συμπεριλαμβάνει πρόσβαση για «Ενημέρωση» (View)

Γ: ΔΗΛΩΣΗ / ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

B. 2. Άλλο Σχήμα/Συνδυασμός 

Όνοματεπώνυμο 

Εξουσιοδοτημένου Χρήστη

Δικαιώματα εκτέλεσης συναλλαγών: 

(μόνο μία επιλογή για κάθε Χρήστη)

Ενημέρωση

(View)

Καταχώρηση*

(Create)

Εξουσιοδότηση*

(Authorise)

Καταχώρηση & 

Εξουσιοδότηση*

(Create & Authorise)Ομάδα 

ΥπογραφώνUser ID

Επεξεργάστηκε από 

(σφραγίδα & υπογραφή) 

Ελέγχθηκε από 

(σφραγίδα & υπογραφή)   

Ημερομηνία 
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