
Παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε ΜΟΝΟ τις ενότητες στις οποίες απαιτείται αλλαγή.

Σύστημα Ασφαλείας Soft Token Συσκευή Hard Token

/

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ eBANKING - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΙΤΗΤΗ 

Όνομα Επώνυμο CIF

Αρ. Ταυτότητας Αρ. Διαβατηρίου User ID

2. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

Παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε τα στοιχεία του Λογαριασμού.

CIF Όνομα Λογαριασμού Αριθμός Λογαριασμού

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Παρακαλείστε όπως υποδείξετε τα απαιτούμενα δικαιώματα πρόσβασης, σε ΟΛΟΥΣ τους λογαριασμούς σας.

Ακύρωση Πρόσβασης  

Σημ.: με αυτή την επιλογή η πρόσβαση σας στο eBanking τερματίζεται.

Απενεργοποίηση Πρόσβασης  

Σημ.: με αυτή την επιλογή η πρόσβαση σας στο eBanking αναστέλλεται προσωρινά.

Επαναλειτουργία Πρόσβασης  

Αλλαγή δικαιώματος πρόσβασης από «Πλήρης Πρόσβαση» (Full Access) σε «Μόνο για ενημέρωση» (View only). 

Αλλαγή δικαιώματος πρόσβασης από «Μόνο για ενημέρωση» (View only) σε «Πλήρης Πρόσβαση»  (Full Access).

Σημ.: Σε περίπτωση που δεν έχετε εξασφαλίσει σύστημα ασφαλείας, παρακαλείστε όπως υποδείξετε την επιλογή σας στις

ενότητες 4.Α.και 4.Β.

4. 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.

Παρακαλείστε όπως σημειώσετε αναλόγως:
Απώλεια/Αντικατάσταση 

συστήματος ασφαλείας
Αλλαγή συστήματος ασφαλείας

4.Α. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Παρακαλείστε όπως υποδείξετε ποιο σύστημα 

ασφαλείας προτιμάτε:

4.Β. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παραλαβή από τα κέντρα τραπεζικών εργασιών 

της Τράπεζας;

Εάν απαντήσατε Όχι, τότε παρακαλείστε όπως 

καθορίσετε διαφορετικές ασφαλείς διευθετήσεις 

για την παραλαβή 

ΝΑΙ ΟΧΙ
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Ημερομηνία

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Διαχείριση eBanking) 

Ολογράφως

5. ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 

Παρακαλείστε όπως δηλώσετε την αλλαγή στα επιθυμητά όρια ημερήσιων συναλλαγών. 

Όριο καθοριζόμενο από τον Κάτοχο 

Λογαριασμού
Ποσό €

6. ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΟΧΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Παρακαλείστε όπως εφαρμόσετε τις πιο πάνω αλλαγές σχετικά με την σύνδεσή μου με την υπηρεσία eΒanking της

Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λτδ.

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

συμφωνήσει να δεσμεύομαι από τους «Όρους Χρήσης της Υπηρεσίας eBanking» που είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα

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

Ονοματεπώνυμο Κατόχου Λογαριασμού Υπογραφή

 

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Κέντρο Τραπεζικών Εργασιών)  

CIF Κατόχου Λογαριασμού  User ID

Activation PIN - Ref. No.
Καταχώρηση από:

(σφραγίδα & υπογραφή)   

Hard Token - S/N: Ημερομηνία

Χρέωση στο προϊόν TW38 

(Flexcube) για χρήση Hard 

Token:

Έλεγχος από:

(σφραγίδα & υπογραφή)    

Αρχειοθέτηση πρωτότυπου στο 

eBanking Forms File:
Ημερομηνία

Κατάστημα έκδοσης Token:

Ετοιμασία από:

(σφραγίδα & υπογραφή) 

Έλεγχος και Έγκριση από:

(σφραγίδα & υπογραφή) 

Ημερομηνία 
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