
- a telepítés díjmentes (amennyiben az igénylés 2018. december 15. napjáig a Bankhoz beérkezett)

-

-

-

, (nap)

Számlatulajdonos cégszerű aláírása* Sberbank Magyarország Zrt.

* A Sberbank Magyarország Zrt.-nél bejelentett aláírásminta szerint.

Ügyfél EB felhasználói azonosítója (több telepített terminál esetén szükséges megadni):

Jelen aláírásommal igazolom, hogy a ”Tájékoztató és általános biztonsági tanácsok a Sberbank Business Online (MultiCash)

rendszerről” nyomtatványt átvettem; a Sberbank Általános Szerződési Feltételeit, amely a Sberbank Business Online Banking

Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételeit is tartalmazza, megismertem, fenntartás nélkül elfogadom és magamra nézve

kötelezőnek ismerem el.

Kelt: (év). (hónap),

…………………………………………………………………. ………………………………………………………………….

III.Verziófrissítés (kizárólag verziófrissítés igénylése esetén érvényes)

Jelen igénylőlapon az Ügyfél megbízza a Bankot a szolgáltatás v4.0-ás verziószámú telepítésének elindításával; ezzel

egyidejűleg tudomásul veszi, hogy:

II. Nyilatkozat szolgáltatás igénybevételéről

a) Alulírott __________________________________(cégjegyző), mint a _____________________________________(cég)

képviselője nyilatkozom, hogy a Sberbank Business Online (MultiCash) szolgáltatás v4.0 verzióra történő frissítését elektronikus

aláírás modullal

Kérem         Nem kérem

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a verziófrissítést nem kérem, 2019. március 31-ét követően a Sberbank Business Online

rendszeren keresztül történő elektronikus megbízások benyújtását a Sberbank Magyarország Zrt. elutasíthatja. 

b) Sberbank Business Online rendszer verziófrissítés helyett Sberbank Online Banking szolgáltatás szerződés előkészítését 

Kérem         Nem kérem

Kapcsolattartó neve

Telefonszám 1

Telefonszám 2

E-mail cím

Telepítési cím (irányítószám)

az igénylőlap aláírását és a szolgáltatás telepítését követően külön rendelkezés nélkül a szolgáltatás díjával

Számlatulajdonos bármely számláját megterhelje.

Amennyiben a telepítésre vonatkozóan egyeztetett időpontot T-1 napon belül nem mondja le, és a telepítés az Ügyfél

hibájából meghiúsul, úgy a következő kiszállás díja az Ügyfelet terheli.

A v4.0 program telepítésének minimális szoftver követelményei: lokális - Windows7 vagy újabb; hálózati - Windows 2008

R2 vagy újabb.

Az új verzió igénybevétele a legutóbb kötött Sberbank Business Online (MultiCash) szerződésben megadott feltételek mellett

történik, azzal az alapvető kivétellel, hogy az ügyfél az elektronikus aláírás modul telepítését követően csak elektronikus

aláírással hitelesített megbízásokat indíthat; emellett nem lényegi, de felhasználóbarát változások érvényesülnek a szolgáltatás

felületén és funkcionalitásában.

Amennyiben az Ügyfél több telepített terminállal rendelkezik, úgy tudomásul veszi, hogy a telepítés valamennyi terminálra meg

kell történjen az új szolgáltatások igénybevételéhez.

Későbbi telepítési igény bejelentése esetén a Bank díjat számít fel.

Nyilatkozat Sberbank Business Online (MultiCash) szolgáltatás igénybevételéről

és igénylőlap v4.0 verziószámra való frissítésre elektronikus aláírás modul telepítéssel

I. Ügyféladatok

Cégnév

Ügyfélszám

Telepítési cím (város)

Telepítési cím (közterület és házszám)
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