
 

Posiadacz rachunku. Imię Nazwisko lub pełna nazwa firmy.

Numer rachunku

Wnioskuję o: (właściwe zaznaczyć “x”)

Aktywację usługi Rezygnację z usługiZmianę numeru telefonu

Wniosek usługi ,,FleszSMS”

 
Wnioskodawca. Wypełnić jeśli różny od właściciela rachunku np. Pełnomocnik 

Zmianę ustawień

Szczegóły zamawianego sposobu realizacji usługi: (zaznaczyć “x” przy jednej z opcji)

Wysyłać wiadomość po każdej zmianie stanu rachunku

Wysyłać wiadomość po każdej zmianie stanu rachunku  ale nie więcej niż raz dziennie

Nie wysyłaj wiadomości jeśli zmiana jest mniejsza niż                                 zł (nie mniej niż 10 zł).

Numer w rejestrze 

Wypełnia Bank

Data wniosku Podpis

Wysyłać wiadomości codziennie o godzinie                             niezależnie od zmiany stanu rachunku.

Pesel / Regon Posiadacza rachunku Numer telefonu

+ 4 8

Wnioskodawca upoważnia Bank do obciążania wymienionego we wniosku rachunku kwotą wymagalnych zobowiązań z tytułu 
prowizji i opłat za usługę FleszSMS; w przypadku braku środków na rachunku Wnioskodawca upoważnia Bank do zaspokojenia 
roszczeń z tytułu prowizji i opłat z pierwszych wpływów na ten rachunek niezależnie od innych dyspozycji, za wyjątkiem tytułów 
wykonawczych; pełnomocnictwo to nie może być odwołane lub zmienione do dnia całkowitej rezygnacji z usługi FleszSMS. 
Wnioskodawca zobowiązuje się do zapewnienia środków na rachunku w dniu wymagalności zobowiązań z tytułu prowizji i opłat 
za usługę FleszSMS. 

Data przyjęcia Modulo właściciela rachunku Podpis pracownika

1. Wniosek jest realizowany w terminie trzech dni roboczych od daty przyjęcia. W przypadku braku możliwości realizacji                                         
wniosku Klient zostaje powiadomiony o tym fakcie odrębnym pismem.
2. Zmiana zakresu usługi lub całkowita rezygnacja z usługi winna być zgłoszona pisemnie na wniosku z trzydniowym 
wyprzedzeniem. 
3. Opłata za usługę pobierana jest zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe obowiązującą w Banku .
4. Informacje o  stanie rachunków wysyłane są przez 7 dni w tygodniu od godziny 8.00 do godziny 22.00 
5. Nie podlegają wysyłaniu informacje o zmianie stanu rachunku poniżej 10,00 zł.
6. Wiadomość otrzymywana przez Klienta nie jest wiążąca dla Banku i ma jedynie charakter informacyjny.

Informacje o usłudze “FleszSMS”:

Załącznik nr 1 do Instrukcji usługi FleszSMS wprowadzony

Uchwałą Zarządu nr 40/2017 z dnia 26-01-2017

Wysyłać pełną informacje o wpływie na rachunek.


