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CitiDirect BE® Formularz Administracji Użytkownika
Nazwa klienta:
Definicja Klienta
CitiDirect BE – istniejący klienci
*Definicja Klienta CitiDirect BE – istniejący klienci
Adres Klienta  
Ulica:
Numer
Kod pocztowy:
Miasto:
Województwo:
Kraj:
Główna osoba do kontaktu:
Adres e-mail:
Numer telefonu:
Sekcja I – Uprawnienia do rachunku:
Numer rachunku
Kraj
Proszę określić rodzaj operacji dla rachunków (dodawanie/usuwanie).
Sekcja II – Uprawnienia użytkownika:
Uwaga: Wszyscy wskazani użytkownicy będą mieli dostęp do rachunków wskazanych w Sekcji I. Role każdego
użytkownika zostaną zdefiniowane zgodnie z poniższymi uprawnieniami
Proszę zaznaczyć rodzaj operacji dla uprawnień użytkownika.
Nr
Imię pierwsze
Imię drugie
Nazwisko
ID logowania
– tylko dla istniejących
użytkowników
Informacja o Rachunku
Tworzenie płatności
Autoryzacja płatności
 Poziom 1     Poziom 2
Produkty finansowania handlu
  Tworzenie    Autoryzacja
Nr
Imię pierwsze
Imię drugie
Nazwisko
ID logowania
– tylko dla istniejących
użytkowników
Informacja o Rachunku
Tworzenie płatności
Zwolnienie płatności
Produkty finansowania handlu
Inicjowanie     Autoryzacja
Podpis osoby upoważnionej/Nazwisko/Data:
Pieczęć firmowa:
Podpis osoby upoważnionej/Nazwisko/Data:
Załącznik: Konfiguracja użytkownika
Nazwa klienta:
Definicja Klienta
CitiDirect BE – istniejący klienci
Definicja Klienta CitiDirect BE – istniejący klienci
Adres Klienta  
Ulica:
Numer
Kod pocztowy:
Miasto:
Województwo:
Kraj:
Główna osoba do kontaktu:
Adres e-mail:
Numer telefonu:
Proszę wybrać operację dla użytkowników.
Imię pierwsze:
(zgodnie z dokumentami
tożsamości)
Imię drugie:
(zgodnie z dokumentami
tożsamości)
Nazwisko:
(zgodnie z dokumentami
tożsamości)
ID logowania
(tylko dla istniejących użytkowników)
Adres e-mail:
Telefon komórkowy:
Numer telefonu:
Ulica:
Numer
Kod pocztowy:
Miasto:
Województwo:
Kraj:
Wniosek o wydanie narzędzia autentykacyjnego. Nowi użytkownicy domyślnie otrzymają token mobilny MobilePASS.
Imię pierwsze:
(zgodnie z dokumentami
tożsamości)
Imię drugie:
(zgodnie z dokumentami
tożsamości)
Nazwisko:
(zgodnie z dokumentami
tożsamości)
ID logowania
(tylko dla istniejących użytkowników)
MobilePASS
Nowy
Ponowne
wydanie
karta SafeWord – mogą obowiązywać opłaty
Nowy
Ponowne
wydanie
Pozostaje bez zmian
Proszę wybrać operację dla MobilePASS.
Proszę wybrać operację dla karty SafeWord.
W związku z przepisami prawa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, prosimy pamiętać, że konieczne może być przedstawienie dokumentów tożsamości w lokalnych biurach Citi
Podpis osoby upoważnionej/Nazwisko/Data:
Pieczęć firmowa:
Podpis osoby upoważnionej/Nazwisko/Data:
Podpis osoby upoważnionej
Pieczęć firmowa
Podpis osoby upoważnionej
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