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Załącznik nr 3 do Instrukcji Służbowej Internetowy system prezentacji faktur

Wniosek o zakup w ramach systemu mBank InvoiceNet
1.

Dane Klienta
Nazwa (firma) Klienta
Numer rachunku Klienta w Banku (dla celów identyfikacyjnych)1

Zakup

2. Lista osób zgłaszanych do zakupu certyfikatów

3.

Imię i nazwisko użytkownika

ID2

(identyfikator stały)

PESEL/
data urodzenia
nierezydenta

Nr telefonu

E-mail

Dodatkowe usługi związane z instalacją certyfikatów

Instalacja certyfikatu na stacjach roboczych3:
Wczytywanie certyfikatów do systemu bankowości internetowej:
Po stronie Klienta za realizację usługi uruchomienia certyfikatów odpowiedzialny będzie:
Imię i nazwisko:
Nr telefonu:
Adres instalacji certyfikatu:
4.

Zakup nowego certyfikatu zakupionego w ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 116
(podmiot świadczący usługi certyfikacyjne)

§1
Na podstawie art. 104 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe upoważniamy mBank S.A. do przekazania – na nasz wniosek i za naszą
zgodą – podmiotowi świadczącemu usługi certyfikacyjne, objętych tajemnica bankową danych użytkowników systemu mBank InvoiceNet
wskazanych w pkt 2 „Lista zgłaszanych do zakupu”, dla których wnioskujemy o wydanie certyfikatu kwalifikowanego, w postaci:
1/ imię i nazwisko użytkownika systemu mBank InvoiceNet,
2/ numer PESEL użytkownika systemu mBank InvoiceNet.
§2
Zobowiązujemy się, że przekażemy użytkownikom systemu mBank InvoiceNet, wskazanym w pkt 2 „Lista zgłaszanych do zakupu”, dla których
wnioskujemy o wydanie certyfikatu kwalifikowanego, informację o przekazaniu ich danych osobowych w postaci:
1/ imię i nazwisko użytkownika systemu mBank InvoiceNet,
2/ numer PESEL użytkownika systemu mBank InvoiceNet,
przez mBank S.A. podmiotowi świadczącemu usługi certyfikacyjne.
Dane osobowe użytkowników systemu mBank InvoiceNet, o których mowa powyżej, będą przekazane przez mBank S.A. podmiotowi
świadczącemu usługi certyfikacyjne w celu wydania certyfikatu kwalifikowanego.
§3
Upoważniamy mBank S.A. do obciążenia naszego rachunku bankowego, o którym mowa w punkcie „Dane Klienta” pkt 1.2 opłatą w wysokości:
……………………………………… słownie: ……………………………………………………………………………………….., z tytułu wykorzystania przez nas certyfikatów kwalifikowanych
wskazanych w pkt 2 w systemie mBank InvoiceNet.

1
2
3

Prosimy wypełnić pole w przypadku Klienta posiadającego w Banku rachunek bankowy.
Prosimy wypełniać pole tylko dla użytkowników już istniejących w systemie mBank CompanyNet.
Dotyczy wykonania przez pracownika Banku lub przedstawiciela Centrum certyfikacyjnego instalacji certyfikatów wraz z wymaganą konfiguracją stacji roboczych Klienta.
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Miejscowość: .........................................................................,

Data
Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w zakresie praw
i obowiązków majątkowych Klienta

Nazwa/adres lub stempel firmowy Klienta:

Tożsamość osób, które podpisały Wniosek sprawdzono:

...................................................................................................................................................
(data i podpis pracownika sprawdzającego)
Zakup certyfikatu przez Bank następuje pod warunkiem poprawności
danych przekazanych przez Klienta w treści niniejszego Wniosku:

......................................................................................................................................................................
Data, pieczątka firmowa i podpisy za Bank
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