Szolgáltatás igénylés részletező lap I.

-/
TAKARÉKSZÖVETKEZETI E-BANKING
SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
MELLÉKLETE

 Új

 Módosítás

 Megszüntetés

A vastag keretben levő adatokat a Takarékszövetkezet ügyintézője tölti ki!

E-banking azonosító / felvitel
dátuma:
Ügyfélazonosító:

- / .……..év ….. hó ….. nap


Számlatulajdonos neve:
E-banking ügyfél neve:
Születési dátum:
Elérhetőség:
(telefon):
(mobiltelefon száma):
(fax):
(e-mail):
(Az elérhetőségi mobiltelefon számára érkeznek az ügyfél által kezdeményezett paraméter SMS
üzenetek válaszai.)

Szolgáltatások:

 Új

Hírnök szolgáltatás:
1. Küldés főcímre



Módosítás

 Megszüntetés

2. Küldés számlaszámonkénti címekre

(1)

A megfelelő aláhúzandó. Az alábbiakban csak a választásnak megfelelő adattáblát kell kitölteni.

(1)

1. Küldés főcímre
Mobilszám:

06---

,,,
SMS darabszám limit: 
Üzemidő tól–ig: . - .



Valamennyi számlaszámról:
VAGY
Megadott számlaszámokról(2):

Összeg limit:

Összesítés típusa (Ö/S/T) :

(3)



Ö=Összesített, S=Számlaszámonként összesített, T=Tételes

(3)

2. Küldés számlaszámonkénti címekre
Számlaszámok

Összesítés Mobiltelefon
típusa(S/T) száma
(3)

Összeg
limit

Darab
limit

Üzemidő
tól - ig

Szolgáltatás igénylés részletező II.

-/
TAKARÉKSZÖVETKEZETI E-BANKING
SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
MELLÉKLETE

 Új

Strázsa szolgáltatás:
1. Küldés főcímre



 Megszüntetés

Módosítás

2. Küldés kártyaszámonkénti címekre

(1)

A megfelelő aláhúzandó. Az alábbiakban csak a választásnak megfelelő adattáblát kell kitölteni.

(1)

Kártyaszámok:

1. Küldés főcímre

--

Mobilszám: 06Összeg limit:

,,,

2. Küldés kártyaszámonkénti címekre
Kártyaszám

Egyedi mobilszám

Kelt: ……………………………..

Összeg limit

20……év………………………hónap ……...nap.

……………………

………………………

számlatulajdonos

igénybevevő/társtulajdonos

……………………

………………………

személyi igazolvány

személyi igazolvány

………………………...
Takarékszövetkezet

Kitöltési útmutató a
Szolgáltatás igénylés részletezőhöz
E-banking ügyfél adatok:
- A megfelelő négyzetben kell megjelölni, hogy új ügyfél felvételéről, meglévő ügyfél, ill.
szolgáltatás módosításról vagy ügyfél megszüntetésről van-e szó.
- A vastag keretes rovatot az ügyintéző tölti ki! Ide kell beírni a rögzítéskor kapott e-banking
azonosítót, valamint a felvitel dátumát.
- Ügyfélazonosító: Az ügyfél számlavezető rendszerbeli ügyfélazonosítója
-

-

Számlatulajdonos neve: Az ügyfél számlavezető rendszerben nyilvántartott neve
Az e-banking ügyfél neve: A számlatulajdonoshoz tartozó e-banking ügyfél neve (csak akkor
térhet el a számlatulajdonos nevétől, ha már meglévő e-banking ügyfél mellett egy új ügyfél
felvételéről van szó)
Születési dátum: értelemszerűen kitöltendő
Elérhetőség:
Telefon: értelemszerűen kitöltendő
Mobiltelefon száma: Az elérhetőségi mobiltelefon számára érkeznek az ügyfél
által kezdeményezett paraméter SMS üzenetek válaszai
Fax: értelemszerűen kitöltendő
E-mail: értelemszerűen kitöltendő

SZOLGÁLTATÁSOK:
HÍRNÖK szolgáltatás
- A megfelelő négyzetben kell megjelölni, hogy új szolgáltatás felvételéről, meglévő szolgáltatás
módosításról vagy szolgáltatás megszüntetésről van-e szó.
- (1) A „küldés főcímre” és a „küldés számlaszámonkénti címekre” két egymást kizáró lehetőség a
szolgáltatáson belül, ezért aláhúzással kell az egyiket megjelölni. A továbbiakban csak az
aláhúzásnak megfelelő rovatot kell kitölteni.
1. Küldés főcímre
- Számlaszámok: kiválasztható, hogy az ügyfél mely számlaszámairól szeretne
információt kapni. Választható valamennyi számlaszám, ill. kiválasztható(k)
meghatározott számlaszám(ok) is.
(2)
A nem BOSS számlavezető rendszert használó takarékszövetkezetnél meg kell adni
az összes olyan számlaszámot, amelyet az ügyfél figyelembe kíván venni a Hírnök
szolgáltatás jegyében, akkor is, ha valamennyi számlaszámáról kér információt.
- Mobilszám: mobiltelefon száma, amelyre az üzenetek érkezzenek
- Összeg limit: a megadott határ alatti összegű üzenetket nem küldjük ki. Az
összeghatár mindig a kimenő üzenetre vonatkozik, ha a küldés „összesítés típusa”
tételes (T), akkor az egyes tételek üzeneteire, ha pedig összesített (Ö), akkor az
összesített üzenetre.
- SMS darabszám limit: ha a küldendő SMS-ek száma meghaladja az itt megadott
értéket, akkor 1 db összesített üzenetet küldünk ki. (csak tételes (T) összesítés típusú
szolgáltatás esetén)
- Üzemidő tól-ig: óra.perc pontossággal megadható, hogy a nap mely időszakában
küldhetjük el az SMS üzeneteket. (alapértelmezés: 00.00-24.00)
- (3) Összesítés típusa:
Ö = Összesített – minden érkezett tranzakciót egy összesített üzenetben küldünk
ki.
S = Számlaszámonként összesített – az érkezett üzeneteket számlaszámokra
összesítve küldjük ki.
T = Tételes – minden érkezett tételt külön SMS üzeneteben küldünk ki.

2. Küldés számlaszámonkénti címre
Számlaszámonként egymástól eltérő rendelkezés is megatható.
- Összesítés típusa:
S = Számlaszámonként összesített – a számlaszámra érkezett üzeneteket
összesítve küldjük ki.
T = Tételes – minden érkezett tételt külön SMS üzeneteben küldünk ki.
- Mobilszám: mobiltelefon száma, amelyre az üzenetek érkezzenek
- Összeg limit: a megadott határ alatti összegű üzeneteket nem küldjük ki. Az
összeghatár mindig a kimenő üzenetre vonatkozik, ha a küldés összesítés típusa tételes
(T), akkor az egyes tételek üzeneteire, ha pedig összesített (S), akkor az összesített
üzenetre.
- SMS darabszám limit: ha a küldendő SMS-ek száma meghaladja az itt megadott
értéket, akkor 1 db összesített üzenetet küldünk ki. (csak tételes (T) összesítés típusú
szolgáltatás esetén)
- Üzemidő tól-ig: óra.perc pontossággal megadható, hogy a nap mely időszakában
küldhetjük el az SMS üzeneteket. (alapértelmezés: 00.00-24.00)
STRÁZSA szolgáltatás
- A megfelelő négyzetben kell megjelölni, hogy új szolgáltatás felvételéről, meglévő szolgáltatás
módosításról vagy szolgáltatás megszüntetésről van-e szó.
- (1) A „küldés főcímre” és a „küldés kártyaszámonkénti címekre” két egymást kizáró lehetőség a
szolgáltatáson belül, ezért aláhúzással kell az egyiket megjelölni. A továbbiakban csak az
aláhúzásnak megfelelő rovatot kell kitölteni.
1. Küldés főcímre
- Kártyaszámok: fel kell sorolni azon kártyaszámokat, amelyekről az ügyfél
információkat kér.
- Mobilszám: mobiltelefon száma, amelyre az üzenetek érkezzenek
- Összeg limit: a megadott határ alatti összegű üzenetket nem küldjük ki.
2. Küldés kártyaszámonkénti címre
Kártyaszámonként egymástól eltérő rendelkezés is megatható.
- Kártyaszám: azon kártya száma, amelyről az ügyfél információkat kér.
- Mobilszám: mobiltelefon száma, amelyre az adott kártyához tartozó üzenetek
érkezzenek
- Összeg limit: a megadott határ alatti összegű üzenetket nem küldjük ki.

