KURUMSAL ‹NTERNET BANKACILI⁄I BAŞVURU FORMU (F‹RMA TANIMLAMALARI)

:

Firma Müşteri No.

:

Vergi No.

:

Telefon

:

Firma Adresi

:

Başvuru Detay›

Firma Genel Yetki Türü :

Tan›ml› tüm kullan›c›lar›n birbirinden ba¤›ms›z olarak onays›z işlem yapabildi¤i
şirket tipidir.

Giriş+1Onayl›
Şirket

“Giriş” yetkisine sahip tüm kullanıc›lar›n yapt›klar› işlemlerin, “Onayc›” yetkisine
sahip kullan›c›lardan birisi taraf›ndan onayland›ktan sonra gerçekleşti¤i şirket
yetki tipidir.

Giriş+1Do¤rulama “Giriş” yetkisine sahip kullanıc›lar›n yapt›klar› ifllemlerin öncelikle “Do¤rulama”
yetkisi verilmiş kullan›c›lardan biri taraf›ndan kontrol edilmesi, ard›ndan ise
+1Onayl› Şirket
“Onay” yetkisine sahip kullan›c›lardan biri taraf›ndan onaylamas› ile gerçekleşti¤i
şirket yetki tipidir.
Firma Yeni Başvuru

Firma İşlem Limit De¤işikli¤i

‹zleme Amaçl›

Firma Yetki De¤işikli¤i

Giriş+1Do¤rulama
+2Onayl› Şirket

“Giriş” yetkisine sahip kullanıc›lar›n yapt›klar› işlemlerin öncelikle “Do¤rulama”
yetkisi verilmiş kullan›c›lardan biri taraf›ndan kontrol edilmesi, ard›ndan “Onay”
yetkisine sahip iki farkl› kullan›c›n›n birer kez onaylamas› ile gerçekleşti¤i şirket
yetki tipidir.

İşlem Menü
Yetkileri

Firma kullanıcılarının internet şubesi içerisinde işlem yapmaya yetkili olacakları
menüler, bu bölümde belirlenebilir.

Firma Günlük
İşlem Limiti

Firmaya tan›ml› tüm kullan›c›lar›n bir gün içerisinde işlem baz›nda yapabilecekleri
toplam maksimum işlem limitini ifade etmektedir. Firma günlük işlem limiti,
Bankam›z üst limitlerini geçemez.
Form üzerinde limit belirtilmedi¤i takdirde Bankam›zca belirlenen üst limitler
geçerli olacakt›r.

İşlem + ‹zleme Yetkili(*)

(*) Firma genel yetki türü “İşlem + ‹zleme Yetkili” olarak seçildiyse lütfen aşa¤›daki alanlardan uygun olan yetki tipinide seçiniz.

İşlemci Şirket Yetki Tipi :

Tam Yetkili
Şirket

Tam Yetkili Şirket

Giriş+1Onayl› Şirket

Giriş+1Do¤rulama+1Onayl›

Giriş+1Do¤rulama+2Onayl› Şirket

Firma Genel Yetki Bilgileri

Önemli Noktalar

Aşa¤›daki alanlar› sadece firma genel yetki türü “İşlem + ‹zleme Yetkili” olan firma tan›mlamalar› için seçiniz.
İşlem Menüleri

Yetkili

Yetkisiz

Firma Günlük İşlem Limiti

EFT

.........................TL

Havale

.........................TL

Virman

.........................TL

Döviz Alış

.........................USD

Döviz Satış

.........................USD

Fon Alış

.........................TL

Fon Satış

.........................TL

Arbitraj

.........................USD

Hesap Açma
Fatura Ödemeleri
Yabanc› Para Transferi
(SWIFT)

.........................USD

1. Aktif Bank web sitesi üzerinden indirilen “KURUMSAL ‹NTERNET
BANKACILI⁄I BAŞVURU FORMU (Firma Tan›mlamalar›)”n›n geçerli olmas›
için, formun her bir sayfas›n›n ayr› ayr› firmay› temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler
taraf›ndan imzalanmas› ve kaşelenmesi gerekmektedir.
2. ‹kiden fazla kullan›c›ya yetki talep edilmesi durumunda web sitemizde yer
alan “KURUMSAL ‹NTERNET BANKACILI⁄I KULLANICI TANIMLAMA FORMU”
nun doldurulmas› ve firmay› temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler taraf›ndan
imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.
3. Firma genel yetki bilgileri alan›nda yetkili/yetkisiz bilgisi işaretlenmemiş
işlemler sistemde yetkili olarak tan›mlanacakt›r.
4. Daha önce tan›mlanm›ş bir firmada yetki, limit ve k›s›t de¤işikli¤i yap›lmak
istenirse “KURUMSAL ‹NTERNET BANKACILI⁄I BAŞVURU FORMU (Firma
Tan›mlamalar›)”n›n doldurulmas› yeterlidir.
5. Daha önce tan›mlanm›ş bir kullan›c›n›n sadece yetki, limit ve k›s›t de¤işikli¤i
yap›lmak istenirse “KURUMSAL ‹NTERNET BANKACILI⁄I KULLANICI
TANIMLAMA FORMU“nun doldurulmas› yeterlidir. “KURUMSAL ‹NTERNET
BANKACILI⁄I BAŞVURU FORMU (Firma Tan›mlamalar›)”nın doldurulmas›na
gerek bulunmamaktad›r.
6. Yeni firmalar için tan›mlama yap›lacaksa kullan›c›lar›n belirtilmesi zorunlu
oldu¤u için “KURUMSAL ‹NTERNET BANKACILI⁄I KULLANICI TANIMLAMA
FORMU“nun da doldurulmas› gerekmektedir.
7. Hesap numaras› baz›nda k›s›tlamak yapmak istemeniz durumunda,
Aktif Bank nezdinde kullanm›ş oldu¤unuz ve görüntülenmesini istemedi¤iniz
hesap numaralar›n› bir talimat ile taraf›m›za bildirmeniz yeterli olacakt›r.
K›s›tlamalar kullan›c› ve firma baz›nda yap›labilmektedir.

Aşa¤›daki bölüm Aktif Yat›r›m Bankas› A.Ş. taraf›ndan doldurulacakt›r.

TEY‹T

ID

ONAY

Ad / Soyad:

Ad / Soyad:

Ad / Soyad:

‹mza:

‹mza:

‹mza:

Tarih:

Tarih:

Tarih:

Tarih

:

Firma Yetkilisi / Yetkilileri

:

Kaşe / ‹mza

:

__ __ / __ __ / __ __ __ __
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Firma Unvan›

