شعبه .......................... :

فرم درخواست خدمات بانکداری الکترونیک

تاریخ.......................... :

بانک مشترک ایران و ونزوئال
اطالعات متقاضی
اینجانب /این شرکت ..............................................................................................

به شماره ملی/ثبت ........................... :شماره مشتری ............................. :

نشانی پست الکترونیک  ..........................................................................................و تلفنن همنراه .......................................... :متقاضنی بررنراری و اسنتفاده از خندمات
بانکداری مدرن آن بانک به شرح ذیل می باشم.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

مخصوص متقاضی حقوقی :

دارندگان امضاء مجاز شرکت مطابق آخرین روزنامه رسمی
ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره ملی

سمت

نشانی

تلفن همراه

خدمات اینترنت بانک

□
□ صدور رمز دوم مجدد

□
□ صدور رمز دوم جدید
□ امکان انتقال وجه (پایا ،ساتنا و داخلی) با حداکثر مبلغ روزانه ...................................................
صدور رمز اول مجدد

صدور رمز اول جدید

و حداکثر مبلغ ماهانه ....................................................

اینجانب /این شرکت  ........................................................................مسئولیت نقل و انتقال انجام شده در سپرده  /سپرده های اینجاننب  /اینن شنرکت را بوسنیله ننام
کاربری و رمزهای اول و دوم اینترنت بانک صادر شده توسط شعبه  ........................آن بانک ربول می نمایم /می نماید .بدیهی است اردامات مربنو بنه حنداکثر
مبلغ درخواست شده از جانب مشتری بابت هرگونه انتقال وجه از سپرده ،منطبق با روانین و مقررات جاری بانک انجام خواهد پذیرفت.

مهر /امضاء /امضاهای مجاز ................................ :

□

گواهینامه

درخواست متقاضی در تاریخ  ........./....../....انجام شد.
نام ،امضاء و مهر کاربر

امضاء کاربر................................... :

نمونه شماره

□کارت ملی

□
□گذرنامه

شناسنامه

نام و امضاء مشتری................................... :
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احراز هویت با مدارک شناسایی زیر انجام و مراتب مورد تائید می باشد.

رمزهای جدید تحویل اینجانب گردید.

مقررات و شرایط استفاده از خدمات بانکداری نوین (اینترنت بانک ،اینترنت بانک همراه ،تلفنبانک ،همراه بانک ،همبانک)
ماده  : 1بانک مشترک ایران و ونزوئال جهت ارائه سرویس های پیام کوتاه ،تلفنبانک ،اینترنت بانک ،همبانک ،همراه بانک و  ...شماره /شناسه های مخصوصی را برای هر یک از خدمات نوین در اختیار متعهد ررار
می دهد که رعایت مسائل ایمنی و مسئولیت حفظ و نگهداری از آن/آنها به عهده وی بوده و پس از دریافت از بانک ،هرگونه سوء استفا ده احتمالی از آن/آنها توسط اشخاص دیگر به عهده متعهد بوده و بانک هیچ
گونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
ماده  :2شماره رمزی که به منظور استفاده از سرویس های نوین بانکی به مشتری داده می شود محرمانه است و مشتری نباید آن را در اختیار اشخاص دیگر ررار دهد .مسئولیت حفظ و نگهداری رمنز بنه عهنده
مشتری بوده و بانک هیچگونه مسئولیتی را در این رابطه نمی پذیرد .همچنین مدت ارائه سرویس های نوین بانکی نامحدود می باشد مگر اینکه به ارتضای شرایط یا ضوابط ،تصمیم جدیدی از سوی بانک اتخاذ
شود.
ماده  :3با توجه به اینکه ارائه سرویس های پیام کوتاه ،تلفنبانک ،اینترنت بانک ،همبانک ،همراه بانک براساس بررراری ارتبا رایانه ای و مخابراتی صورت می پذیرد بنابراین در صورت بنروز هرگوننه مشنکل در
سیستمهای مخابراتی ،بانک در ربال ارائه سرویس /سرویس های مذکور هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.
ماده  :4کلیه دفاتر و کارتهای حسابداری ،اسناد و صورتهای بانک در مقابل مشتریان سند و دل یل معتبر خواهد بود و متعهد بدین وسیله حق هرگونه اعتراض و ادعایی را جزئا و کال از خود سلب و اسقا نمود.
ماده  :5مشتری با امضای این برگه تعهد می نماید چنانچه بانک تحت هر عنوان اشتباها ،وجوهی را به حساب متعهد منظور و یا در محاسبه ،هر نوع اشتباهی نماید ،در هر زمان مجاز و مختار اسنت کنه راسنا و
مستقال بدون انجام هرگونه تشریفات اداری و رضایی و دریافت اجازه کتبی از متعهد نسبت به رفع اشتباه و برداشت از حسابهای معرفی شده یا هر حساب دیگر وی نزد بانک مشترک و یا سایر بانکها اردام نماید
و تشخیص بانک نسبت به رفع اشتباه و لزوم برگشت از حساب/حسابهای متعهد ،معتبر خواهد بود.
ماده  :6در صورت پرداخت ربوض از طریق سرویس  /سرویس های مذکور ،بانک اختیار دارد وجه ربوض اعالم شده را از حساب معرفی شده متعهد در فرم ثبت نام برداشت نماید.
ماده  :7انجام عملیات انتقال وجه و پرداخت ربوض در صورت حساب/حسابهای معرفی شده در بانک منعکس میگردد ،لذا برای انجام عملیات مذکور بانک ملزم به ارائه رسید و سند جداگانه به متعهد نمیباشد.
ماده  :8بانک مجاز است نسبت به برداشت هزینه های حق عضویت و کارمزد مربو به هر درخواست متعهد از حساب /حسابهای متعهد نزد بانک راسا اردام نماید .حق عضویت و کارمزد مربو به هر درخواست،
بر حسب ماهیت تقاضا ،موردی یا ساالنه تعیین و اعمال خواهد شد.
ماده  :9متعهد ربول می نماید که در مورد سرویس /سرویس های:
-

پیام کوتاه  :به محض واگذاری /مفقودی یا سررت سیم کارت تلفن همراه بالفاصله و بدون تاخیر به شعبه افتتاح کننده سرویس پیام کوتاه مراجعه و کتبا مراتب واگذاری  /مفقودی یا سنررت را اعنالم و
انسداد سرویس تلفن همراه را درخواست نماید.

-

همراه بانک و همبانک  :در صورت سررت یا مفقود ی تلفن همراه بالفاصله مراتب را به یکی از شعب بانک جهت انسداد سرویس مذکور بر روی تلفن همراه اعالم نماید.

-

تلفنبانک  :به محض انصراف بالفاصله و بدون تاخیر به شعبه افتتاح کننده سرویس تلفنبانک مراجعه و کتبا مراتب را اعالم و انسداد سرویس های تلفنبانک را درخواست نماید.

-

اینترنت بانک و اینترنت بانک همراه  :به محض انصراف بالفاصله به شعبه افتتاح کننده سرویس مراجعه نموده و کتبا مراتب را اعالم و انسداد سرویس های اینترننت باننک و اینترننت باننک همنراه را
درخواست نماید.

در غیر اینصورت بانک هیچگونه مسئولیتی در ربال عملیات انتقال وجه توسط غیر ،امنیت پیامهای کوتاه و رطعی ارتبا نداشته و متعهد نیز هرگونه ادعا ،ایراد و اعتراض را تحت هر عننوان در اینن خصنوص از
خود سلب و اسقا نمود.
ماده  :11متعهد در صورت تمایل به تغییر شماره حسابهای معرفی شده در فرم ثبت نام اعم از حسابهای برداشت و انتقالی می بایست مراتب را به صورت کتبی و در اسرع ورت بنه اطنالع شنعبه افتتناح کنننده
سرویس  /سرویس ها برساند .بدین منظور سرویس های متعهد به مدت حداکثر  48ساعت رطع و پس از اعمال اصالحات مورد نظر و ارائه رمز/رمزهای شناسایی جدید از طریق شعبه فعال میگردد/میگردند.
ماده  :11کلیه درخواستهای ارسالی و ثبت شده ساتنای متعهد در سیستم اینترنت بانک در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت  8الی  15:31و پنجشنبهها از ساعت  8الی  13و کلیه درخواستهای ارسنالی و
ثبت شده پایای متعهد در سیستم مذکور در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت  8الی  16و پنجشنبهها از ساعت  8الی  14به عنوان درخواست های روز تلقی شده و در خواستهای بعد از ساعات مورد اشناره
به عنوان درخواستهای روز آتی متعهد در سیستم اعمال خواهد شد .مسئولیت پرداختهای ربوض مصرفی و دستورهای انتقالی م تعهد (در صورت داشتن سررسید) به عهده متعهد بوده و بانک حسنب شنرایط
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هر یک از حسابهای واریزی متعهد ،نسبت به اعمال ضوابط و مقررات مربوطه اردام خواهد نمود.
اینجانب  ................................................مراتب فوق را به درت مطالعه و با علم و اطالع کافی نسبت به امضای این تعهدنامه اردام نمودم و تماماً مورد ربول میباشد.

کلیه برگه های رمز به صورت صحیح و محرمانه در تاریخ  .........../....../.....تحویل اینجانب
گردید.

این قسمت توسط بانک تکمیل می گردد:
با فعال سازی خدمت /خدمات مورد درخواست متقاضی موافقت می گردد.
امضاء مسئول شعبه........................... :

مهر/امضای مشتری

نمونه شماره

امضاء مشتری

