
Οδηγίες για συμπλήρωση της αίτησης. Παρακαλείστε όπως:

•

• Συμπληρώσετε και υποδείξετε την επιλογή σας σε όλες τις απαιτούμενες ενότητες.

•

CIF

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ eBANKING - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Η παρούσα αίτηση θα πρέπει να συμπληρωθεί σε περίπτωση που επιθυμείτε να εξουσιοδοτήσετε, ως Κάτοχος

Λογαριασμού, τρίτο πρόσωπο για να έχει πρόσβαση στους Λογαριασμούς σας, δηλαδή να καταστεί Εξουσιοδοτημένος

Χρήστης. Με βάση τα δικαιώματα πρόσβασης που εξουσιοδοτούνται διά του παρόντος, το εν λόγω τρίτο πρόσωπο θα

δύναται να δίνει οδηγίες σε σχέση με τους Λογαριασμούς σας μέσω της υπηρεσίας eBanking. Ο Eξουσιοδοτημένος Χρήστης

θα δικαιούται τέτοια πρόσβαση μέσω του δικού του/της Κωδικού Χρήστη (User ID).  

Για να δοθεί δικαίωμα στον Εξουσιοδοτημένο Χρήστη ούτως ώστε να έχει πρόσβαση στους Λογαριασμούς σας, απαιτείται 

όπως η παρούσα αίτηση υπογραφεί από όλους τους Κατόχους Λογαριασμού.  

Διαβάσετε προσεκτικά τους «Όρους Χρήσης της Υπηρεσίας eBanking», που είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα

www.cdb.com.cy στην κατηγορία "eBanking". Οι ορισμοί για την ερμηνεία των λέξεων και φράσεων που περιλαμβάνονται

στην παρούσα αίτηση επεξηγούνται στους εν λόγω Όρους.

Βεβαιωθείτε πως όλοι οι Κάτοχοι Λογαριασμού καθώς και όλοι οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες έχουν διαβάσει και

συμφωνήσει με την  «Δήλωση» στο τέλος της αίτησης (ενότητα 8).

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΙΤΗΤΗ / ΑΙΤΗΤΩΝ

CIF

Όνομα:

Oνοματεπώνυμο / 'Ονομα Κοινού Λογαριασμού

 

2. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε τις πληροφορίες των φυσικών προσώπων που θα εξουσιοδοτηθούν να έχουν πρόσβαση ως

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες στην υπηρεσία eBanking της Τράπεζας για να εκτελούν συναλλαγές και/ή να δίνουν εντολές και/ή να βλέπουν

οποιαδήποτε πληροφορία είναι διαθέσιμη στο σύστημα σε σχέση με τους Λογαριασμούς σας.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ - 1

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ - 2

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ - 3

Ημερομηνία Γεννήσεως:

Αρ. Κινητού Τηλεφώνου:
 

Επώνυμο:

Αρ. Ταυτότητας: 

Αρ. Διαβατηρίου:

Χώρα Έκδοσης:

Νέος Κωδικός Χρήστη 

(User ID) 

Αν επιλέξατε ΟΧΙ, 

δηλώστε τον 

υφιστάμενο Κωδικό 

Χρήστη (User ID)

Ηλεκτρονική 

Διεύθυνση(Email): 

Κωδικός Χρήστη (User ID): Δηλώστε εάν επιθυμείτε οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες να χρησιμοποιούν τους υφιστάμενους Κωδικούς

Χρήστη (User ID) τους για να έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς σας ή αν αιτείστε νέους Κωδικούς Χρήστη (User ID). Υφιστάμενοι

Κωδικοί Χρήστη (User IDs) επιτρέπονται μόνο αν έχουν δοθεί στους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες ως Φυσικά Πρόσωπα για πρόσβαση σε

προσωπικούς λογαριασμούς.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ - 1

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ - 2

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ - 3

ΝΑΙ / ΟΧΙ ΝΑΙ / ΟΧΙΝΑΙ / ΟΧΙ
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Παρακαλείστε όπως προσδιορίσετε τoυς Λογαριασμoύς που επιθυμείτε να συνδεθούν και τα δικαιώματα πρόσβασης που επιθυμείτε να

έχουν οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες. Εάν επιθυμείτε να δοθεί πρόσβαση σε Λογαριασμό Ανηλίκου, σημειώστε ότι το δικαίωμα

πρόσβασης που παραχωρείται είναι «Μόνο για ενημέρωση» και παραχωρείται μόνο στους γονείς/νόμιμους κηδεμόνες του εν λόγω

Ανηλίκου.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ - 1

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ - 2

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ - 3

Σύνδεση όλων των Λογαριασμών που διατηρεί ο Κάτοχος Λογαριασμού με την Τράπεζα;

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

«Μόνο για ενημέρωση» 

(View only)

Παρέχει πρόσβαση σε Πληροφόρηση μόνο

«Πλήρης Πρόσβαση» 

(Full Access)
Παρέχει πρόσβαση σε αυτόνομη Εκτέλεση Εντολών

4. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ

5. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Εάν επιθυμείτε να διατηρείτε αρχείο δικαιούχων στον Κοινό Λογαριασμό, παρακαλείστε όπως υποδείξετε: 

«Mόνο για ενημέρωση» 

(View only)

Παρέχει πρόσβαση σε Πληροφόρηση μόνο

Εάν απαντήσατε ΟΧΙ, τότε παρακαλείστε όπως προσδιορίσετε τους λογαριασμούς που θα συνδεθούν: 

Aριθμός Λογαριασμού 

Aριθμός Λογαριασμού 

Aριθμός Λογαριασμού 

«Πλήρης Πρόσβαση» 

(Full Access)

Παρέχει πρόσβαση σε αυτόνομη Εκτέλεση Εντολών χωρίς πρόσθετη εξουσιοδότηση

Εάν επιθυμείτε να δοθεί πρόσβαση στους πιο πάνω Εξουσιοδοτημένους Χρήστες στην υπηρεσία Διατήρησης Αρχείου Δικαιούχων 

παρακαλείστε όπως υποδείξετε πιο κάτω το δικαίωμα πρόσβασης τους:

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ - 1

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ - 2

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ - 3

«Καταχώρηση» 

(Create)

Παρέχει πρόσβαση σε Καταχώρηση εντολών μέχρι του σημείου ‘pending’, για την ολοκλήρωση των

οποίων απαιτείται πρόσθετη εξουσιοδότηση. 

«Εξουσιοδότηση»

(Authorise)

Παρέχει πρόσβαση σε  Επιβεβαίωση και Εξουσιοδότηση των καταχωρημένων εντολών

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
«Μόνο για ενημέρωση»

«Πλήρης Πρόσβαση»

«Μόνο για ενημέρωση»

«Πλήρης Πρόσβαση»

«Μόνο για ενημέρωση»

«Πλήρης Πρόσβαση»

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

«Μόνο για ενημέρωση»

«Πλήρης Πρόσβαση»

«Μόνο για ενημέρωση»

«Πλήρης Πρόσβαση»

«Μόνο για ενημέρωση»

«Πλήρης Πρόσβαση»

«Μόνο για ενημέρωση»

«Πλήρης Πρόσβαση»

«Μόνο για ενημέρωση»

«Πλήρης Πρόσβαση»

«Μόνο για ενημέρωση»

«Πλήρης Πρόσβαση»

«Μόνο για ενημέρωση»

«Πλήρης Πρόσβαση»

«Μόνο για ενημέρωση»

«Πλήρης Πρόσβαση»

«Μόνο για ενημέρωση»

«Πλήρης Πρόσβαση»

ΝΑΙ ΟΧΙ

«Μόνο για ενημέρωση»

«Καταχώρηση»

«Μόνο για ενημέρωση» «Μόνο για ενημέρωση»

«Εξουσιοδότηση»

«Πλήρης Πρόσβαση»

«Καταχώρηση»

«Εξουσιοδότηση»

«Πλήρης Πρόσβαση» «Πλήρης Πρόσβαση»

«Καταχώρηση»

«Εξουσιοδότηση»

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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και το ποσό ολογράφως

Συσκευή Hard Token Συσκευή Hard Token Συσκευή Hard Token 

7. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  (παρακαλείστε όπως ανατρέξετε στους «Όρους Χρήσης της Υπηρεσίας eBanking»)

(α) «Κωδικός Ενεργοποίησης (Activation PIN)» σημαίνει τον Κωδικό Ενεργοποίησης ο οποίος παραδίδεται στον

Εξουσιοδοτημένο Χρήστη σε έντυπη μορφή (σε σφραγισμένο φάκελο) για να χρησιμοποιηθεί κατά την πρώτη σύνδεση του με την

Υπηρεσία eBanking της Τράπεζας, όπου ο Εξουσιοδοτημένος Χρήστης δεν έχει στην κατοχή του συσκευή Hard Token. 

(β) «Eφαρμογή Soft Token (Mobile OTP)» σημαίνει την εφαρμογή που εγκαθίσταται στην κινητή ηλεκτρονική συσκευή

τηλεφώνου και/ή tablet του Εξουσιοδοτημένου Χρήστη (νοουμένου ότι η εν λόγω συσκευή διαθέτει την απαραίτητη τεχνολογία), για

την παραγωγή Κωδικών μίας χρήσης (OTP), για την σύνδεση του και/ή την επιβεβαίωση εντολών που προσφέρονται από την

Υπηρεσία eBanking της Τράπεζας μετά την πρώτη σύνδεση του.

(γ) «Συσκευή Hard Token» σημαίνει την ηλεκτρονική συσκευή που παρέχει η Τράπεζα στον Εξουσιοδοτημένο Χρήστη μετά από

σχετική αίτηση του και η οποία παράγει Κωδικούς μίας χρήσης (OTP) για την πρώτη σύνδεση του και/ή την επιβεβαίωση εντολών

που προσφέρονται από την Υπηρεσία eBanking της Τράπεζας. Η συσκευή Hard Token μπορεί να αποκτηθεί με την πληρωμή του

τέλους που αναγράφεται στον Κατάλογο Προμηθειών και Χρεώσεων της Τράπεζας στην ιστοσελίδα www.cdb.com.cy.

6. ΗΜΕΡHΣΙΑ OPIA ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε τα επιθυμητά όρια ημερήσιων συναλλαγών. Σε διαφορετική περίπτωση θα εφαρμόζεται το

προκαθορισμένο από την Τράπεζα όριο. Σημειώστε ότι τα όρια που δηλώνονται στην παρούσα αίτηση ισχύουν για όλους τους

Εξουσιοδοτημένους Χρήστες.

Προκαθορισμένο από την Τράπεζα όριο 

για έκαστο Εξουσιοδοτημένο Χρήστη
€ 50.000

Όρια καθοριζόμενα από τον Πελάτη 

(Κάτοχο Λογαριασμού) για έκαστο 

Εξουσιοδοτημένο Χρήστη

Απεριόριστο

Σύστημα Ασφαλείας Soft Token
Σύστημα Ασφαλείας Soft 

Token

Σύστημα Ασφαλείας Soft 

Token

Β. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ - 1

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ - 2

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ - 3

Α. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ - 1

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ - 2

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ - 3

Παρακαλείστε όπως υποδείξετε τη συσκευή ασφαλείας που προτιμάτε:

Παραλαβή από τα κέντρα τραπεζικών εργασιών της Τράπεζας;

Εάν απαντήσατε «Όχι», τότε παρακαλείστε όπως καθορίσετε διαφορετικές ασφαλείς διευθετήσεις για την παραλαβή: 

ΝΑΙ / ΟΧΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ ΟΧΙΝΑΙ /
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Ημερομηνία

Ημερομηνία

Εγώ/εμείς, ο/οι Κάτοχος(οι) Λογαριασμού, δια της παρούσης εξουσιοδοτώ/ούμε την Τράπεζα να χορηγήσει πρόσβαση

στους λογαριασμούς μου/μας με την Τράπεζα και να αποδέχεται οδηγίες αναφορικά με αυτούς τους λογαριασμούς μέσω

της Υπηρεσίας eBanking της Τράπεζας από τον/τους Εξουσιοδοτημένο/ους Χρήστη/ες.

Εγώ/εμείς διά της παρούσης εξουσιοδοτώ/ούμε την Τράπεζα να χρεώνει τον λογαριασμό μου/μας με τις οδηγίες που θα

δίδονται από τον/τους Εξουσιοδοτημένο Χρήστη/ες και εγώ/εμείς αποδέχομαι/στε την ευθύνη για οποιοδήποτε υπόλοιπο

στους λογαριασμούς μου/μας, πλέον τόκο, έξοδα και άλλες χρεώσεις.

Εγώ/εμείς αναγνωρίζω/ουμε ότι τέτοιες οδηγίες που θα γίνονται αποδεκτές από την Τράπεζα γίνονται αποδεκτές

αποκλειστικά με δικό μου/μας ευθύνη και η Τράπεζα δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ενέργειες που λαμβάνονται

σύμφωνα με τέτοιες οδηγίες.

Η εξουσιοδότηση θα παραμένει σε ισχύ μέχρι να ανακληθεί από εμένα/εμάς γραπτώς ή μέχρι να αντικατασταθεί με νέα

εξουσιοδότηση. 

Α. ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΟΧΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Ονοματεπώνυμο Κατόχων Λογαριασμού Υπογραφή

8. ΔΗΛΩΣΗ

Εγώ/εμείς, ο/οι Κάτοχος(οι) Λογαριασμού, επιβεβαιώνω/ουμε ότι οι πληροφορίες που δόθηκαν στην παρούσα αίτηση

είναι ακριβείς, αληθείς και πλήρεις.

Υποβάλλω/ουμε την παρούσα αίτηση για την παροχή της υπηρεσίας eBanking και δηλώνω/ουμε ότι έχω/ουμε διαβάσει,

κατανοήσει και συμφωνήσει να δεσμεύομαι/αστε από τους «Όρους Χρήσης της Υπηρεσίας eBanking» που είναι

διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα www.cdb.com.cy στην κατηγορία "eBanking".

Β. ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Υποβάλλω/ουμε την παρούσα αίτηση για την παροχή υπηρεσίας eBanking και δηλώνω/ουμε ότι έχω/ουμε διαβάσει,

κατανοήσει και συμφωνήσει να δεσμεύομαι/αστε από τους «Όρους Χρήσης της Υπηρεσίας eBanking» που είναι

διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα www.cdb.com.cy στην κατηγορία " eBanking".

Ονοματεπώνυμο Εξουσιοδοτημένου Χρήστη Υπογραφή
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Ημερομηνία 

User ID

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Κέντρο Τραπεζικών Εργασιών)  

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ - 1

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ - 2

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ - 3

Activation PIN Ref. No.

Αρχειοθέτηση πρωτότυπου 

στο eBanking Forms File:

Κατάστημα έκδοσης Token:

Ετοιμασία από:

(σφραγίδα & υπογραφή) 

Έλεγχος και Έγκριση από:

(σφραγίδα & υπογραφή) 

Hard Token - S/N:

Χρέωση στο προϊόν TW38 

(Flexcube) για χρήση Hard 

Token:

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Διαχείριση eBanking) 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ - 1

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ - 2

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ - 3

Έλεγχος από:

(σφραγίδα & υπογραφή)     

Ημερομηνία 

Καταχώρηση από:

(σφραγίδα & υπογραφή)  

Ημερομηνία
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