
Załącznik nr 5.3 

do Instrukcji obsługi klientów indywidualnych  

w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich
 

 

 

 

…………………………………………………………….…………….. 

……………………………………………………….………………….. 

……………………………………………………….………………….. 
Imię i nazwisko oraz adres Posiadacza rachunku 

 
………………………………………………. 
Numer modulo 

DYSPOZYCJA SMSBankNet1

 
 

 aktywacja     zmiana     rezygnacja 
 

Ustalenie krajowego numeru telefonu komórkowego 
 
Ustalam następujące numery telefonów komórkowych: 

L.p Numer telefonu Imię i nazwisko Użytkownika 

   

   
 

Proszę o uaktywnienie na moim rachunku usługi SMS polegającej na wysyłaniu krótkich informacji tekstowych 
SMS:  

 

  - przekazywanie informacji o wolnych  środkach zgromadzonych na początek dnia na niżej wskazanych 
rachunkach bankowych, po zmianie wolnych  środków  na wskazanym rachunku, 

   - udzielanie informacji o wolnych  środkach na niżej wskazanych rachunkach bankowych po każdej zmianie 
tych  środków. 

 
Mój numer rachunku:  

  
Za usługę SMS będzie pobierana opłata miesięczna określona w aktualnie obowiązującej Taryfie opłat i prowizji  
Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich. W dniu złożenia wniosku opłata ta wynosi ………......................……………. zł  
za każdy miesiąc.  

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości i stosowania „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków 
bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich”, który stanowi integralną część 
dyspozycji. 

 
  Składam rezygnację z usługi SMS, przekazywanej na telefon komórkowy  nr:         

       
  

 

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

miejscowość, data podpis Posiadacza rachunku 

                                                                                                                                          
   

….................................................................................................. 
stempel  memoriałowy i podpis pracownika Banku 

                          

         



 

 

 
                                                           

1
 Usługa SMS to nowoczesny produkt bankowy, który zapewnia stały, szybki i bezpieczny dostęp do informacji                                            

o środkach zgromadzonych na rachunku. 

Działanie usługi oparte jest na technologii sieci komórkowej GSM i polega na przesyłaniu komunikatów w postaci 
wiadomości tekstowej SMS. Możliwe jest automatyczne odbieranie wiadomości informujących o wielkości dostępnych 
środków, bądź na żądanie klienta otrzymanie SMS-a zwrotnego wygenerowanego przez system z odpowiedzią na zadane 
pytania.  

 
Numer telefonu dla usługi: +48 661 001 074 
Schemat wysyłanego SMS-a przez klienta: modulo klienta#pin#pytanie 
Przykładowa treść: 12345678#1234#S  
 

Dostępne pytania: 

S salda wszystkich rachunków 
SB salda rachunków bieżących 
SK salda rachunków kredytowych 
W trzy ostatnie operacje wszystkich rachunków 
WB trzy ostatnie operacje rachunków bieżących 
WK trzy ostatnie operacje rachunków kredytowych 

 

Wybierając usługę SMS w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich zyskujesz: 

 informację o stanie salda rachunku na początek dnia, jeżeli w dniu poprzednim były operacje na koncie 

 pewność otrzymywania komunikatów SMS informujących o wystąpieniu debetu na rachunku  

 możliwość otrzymywania powiadomień po każdej zmianie salda nawet wielokrotnie w ciągu dnia 

 możliwość wysłania SMS-a z żądaniem odpowiedzi na zadane pytanie 

 brak ograniczeń przy posiadaniu operatora telefonii komórkowej GSM oraz modelu aparatu komórkowego 

 dostęp do informacji o posiadanych środkach przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. 

 

 


