
                     

 

 

Dyspozycja dokonania zmian w Systemie Bankowości Internetowej (System SBI) 
(klient indywidualny) 

Dane Posiadacza/Współposiadaczy rachunku: 

Imię i Nazwisko 

Numer Modulo  
 
 
 

Dyspozycja zmiany (proszę uzupełnić wymagane pola oraz zaznaczyć odpowiednio): 
 

Imię  

Nazwisko  

Pesel  

Identyfikator   

Numer modulo Użytkownika  
(W przypadku, gdy Użytkownikiem jest osoba nieposiadająca nadanego 
numeru modulo, należy wpisać numer ID klienta) 

 

  Zmiana środka dostępu oraz środka autoryzacji 
transakcji 

 
  aplikacja mobilna           kody sms 

 Zmiana numeru telefonu komórkowego do obsługi 
Systemu SBI  (nr telefonu powinien być zgody z numerem 
telefonu zgłoszonym do kontaktu w Banku WMBS) 

 
 ……………….………………………………..…….. 

 Wydanie nowego identyfikatora  
…………………………………………. 

  Zablokowanie/dodanie/usunięcie Użytkownika   zablokowanie dostępu użytkownika do SBI         

  dodanie użytkownika do SBI 

  usunięcie użytkownika z SBI 

 

  Odblokowanie dostępu do SBI   tymczasowego hasła do SBI 

   tymczasowego PINu do autoryzacji 

   urządzenia autoryzacji mobilnej 

   numeru telefonu** 

Przyczyna zablokowania dostępu: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Data ostatnio wysłanego poprzez System SBI przelewu, odbiorca: ……………………………………………………………………………. 
Data i godzina ostatniego logowania: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Urządzenia na których Użytkownik loguje się do Systemu SBI: ………………………………………………………………………………….. 
Obligatoryjne adnotacje Banku (opis przyczyny i okoliczności zablokowania dostępu do Systemu SBI) 

 

Dyspozycja zmiany (proszę uzupełnić wymagane pola oraz zaznaczyć odpowiednio): 
 

  limitów 
 

  dodanie rachunków 
 

  usunięcie rachunków 
 

Numer rachunku NRB waluta* 
maksymalna kwota 

jednorazowego 
przelewu * 

maksymalna kwota dzienna  
wszystkich przelewów* 

1         

2         

3         

 

 

 



 

 
 

Oświadczenie klienta dotyczące ryzyk bankowości elektronicznej:  

1. Posiadacz rachunku oświadcza, iż  zapoznał się/  nie zapoznał się z potencjalnymi ryzykami, jakie mogą być związane 

z korzystaniem z elektronicznych kanałów dostępu.  

2. Do ryzyk, o których mowa w ust. 1 mogą należeć m.in.: 

a) wyłudzenie poufnych danych, np. hasła lub numeru karty płatniczej poprzez atak hakerski – tzw. phishing,  

b) podmiana numeru rachunku odbiorcy przelewu,  

c) przejęcie danych odbiorcy podczas wykonywania transakcji za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu,  

d) przechwycenie przez osobę nieuprawnioną środków do logowania lub autoryzacji transakcji.  

3. Posiadacz rachunku oświadcza, iż rozumie potencjalne ryzyka, o których mowa w ust. 2 i zobowiązuje się do stosowania 

określonych przez Bank zasad bezpieczeństwa.  

4. Zasady, o których mowa w ust. 3, opisane są na stronie internetowej Banku.  

 

Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że dla wszystkich rachunków udostępnionych w Systemie SBI, ustalone zostały 

limity zerowe. Użytkownik może w każdym czasie zmienić wysokość limitów składając dyspozycję o zmianę limitu w Systemie SBI, 

w zakładce „Wnioski” lub w Oddziale Banku. Możliwość zmiany limitów nie dotyczy rachunków powierniczych. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________                                                  _______________________________ 
data, stempel i podpis pracownika  Banku                                             data i podpis Posiadacza/Współposiadaczy rachunku / przedstawiciela ustawowego osoby 
                                                                                                            małoletniej/ pieczęć i podpisy osób działających w imieniu Posiadacza rachunku 
 

 

 

  Pola wypełnione kolorem wypełnia Bank 

 
 
*   Wysokość limitów uzależniona jest od potrzeb Klienta, przy czym maksymalna dzienna kwota wszystkich przelewów na  rachunkach 

oszczędnościowych w złotych wynosi 10.000 zł.  
         Pole należy uzupełnić tylko w przypadku dyspozycji zmiany limitów. 

** wypełnić w przypadku zablokowania wyłącznie numeru telefonu służącego do odbierania autoryzacyjnych kodów SMS. 

Uwaga: Wszystkie wymagane pola powinny zostać wypełnione w sposób czytelny, niebudzący wątpliwości. 

 

 

 

 

 


