שירות "פועלים באינטרנט"

מספר מזהה032031114 :

חשבונות שצורפו לשירות
הוספה

מספר
חשבון

אבךו טוךו

הרשאה להעברות לצד ג'
שם
פעולה

הוספה

604-338317

בעלים

יעד
להעברה

חשבונות מזדמנים

09:07

אבךו טוךו

שם חשבון

12-604-338317

מספר חשבון
בשירות

שעה:

סוג פעילות :צירוף/הוספת ח-ן לבעלים

סוג תעודה :תעודת זהות
שם
פעולה

תאריך15/11/16 :

מספר
חשבון יעד

קשר
לחשבון

שם חשבון/שם מוסד
יעד

הרשאת פעילות
ללקוח

פעולות ומידע

סכום
מקסימלי **
50,000

תאריך
תוקף

31/12/2999

כתובות בשירות

חשבון לדיוור בגין השירות12-604-338317 :
וסיסמה ראשונית
ראשונית
משתמש
סיסמה
הריני מאשר קבלת קוד
Default Text

סיכונים הכרוכים בשימוש באינטרנט ובטלפון הסלולרי:
ידוע לי שהנכם משתמשים בטכנולוגיה מתקדמת ונוקטים צעדים כדי להגן על מערכות המחשוב והמידע שלכם ,אך למרות זאת קיים סיכון של
פריצה וחדירה למאגרי המידע שבהם מצוי המידע אודותיי ואודות חשבונותיי ,לרבות ביצוע פעולות שונות בחשבונותיי ללא הסכמתי ו/או על ידי
מי שלא הורשה לכך על ידי.
כמו כן ,ידוע לי ,כי לצורך קבלת השירותים ,אקבל מכם סיסמה בלעדית וקוד אישי ,המאפשרים כניסה וגישה למערכת האינטרנט והטלפון הסלולרי
וקבלת השירותים באמצעותם ,וכי אי שמירה עליהם כמו גם גילוים ו/או מסירתם לגורם כלשהו מלבדי ,עלולים לאפשר לגורמים נוספים מלבדי
כניסה וגישה למערכת האינטרנט והטלפון הסלולרי וקבלת מידע ושירותים באמצעותם.
כמו כן ידוע לי ,כי שימוש בתוכנות אנטי וירוס עדכניות ובתוכנות המגנות על המחשב מפני חדירה בלתי מורשית ,יכול להקטין את הסיכונים הכרוכים
בשימוש באינטרנט.
כל האמור מבלי לגרוע מאחריות כלשהי המוטלת עליי או עליכם.
_
"אם נבקש לבצע פעולה במסגרת תחומי הפעולה שבחרנו או להצטרף לשרות במסגרת ערוצי השרות שהבנק יעמיד לנו ולצורך כך נדרש לחתום על
בקשה מקוונת ו/או מסמך מקוון ו/או הסכם מקוון ,להלן בסעיף זה" -מסמך מקוון" הבנק יאפשר לנו לצפות במסמך המקוון ולהדפיסו ואנו
מתחייבים לעיין בו ולקרוא את כל תנאיו של המסמך המקוון טרם החתימה עליו או אישורו על ידינו".
** במידה שלא תגדיר 'סכום מקסימלי' ,ייקבע הסכום ע"י הבנק מעת לעת.
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