AKTİF ŞİFRE CİHAZI TALEP FORMU

Aktif Bank Kurumsal İnternet Bankacılığı’na yapacağım girişlerde kullanacağım tek kullanımlık şifre yönteminin
Aktif Şifre cihazı olarak tanımlanmasını, Aktif Şifre cihazımın daha önce Bankanıza iletilen “Kurumsal İnternet
Bankacılığı Kullanıcı Tanımlama Formu”’nda belirtilen adresime gönderilmesini rica eder, Aktif Şifre cihazının
kullanımıyla ilgili aşağıda yer alan taahhütnamede belirtilen koşulları kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.
Firma Ünvanı:
Müşteri No:
Kullanıcı No:
Aktif Şifre cihaz bedelinin tahsil edileceği hesap numarası: …………………….…………………….……………………................
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AKTİF ŞİFRE CİHAZI KULLANIM TAAHHÜTNAMESİ - Aktif Şifre cihazı, Aktif Bank Kurumsal İnternet Bankacılığı’na
girişlerinizde kullanacağınız, kısa bir süre geçerli olan ve 6 haneli tek kullanımlık şifreler üreten cihazdır.
- Aktif Şifre cihazı, Aktif Bank Kurumsal İnternet Bankacılığı’na girişlerinizde kullanacağınız, kısa bir süre geçerli
olan ve 6 haneli tek kullanımlık şifreler üreten cihazdır.
- Aktif Şifre cihazınızı kullanmaya başlamak için Kurumsal Internet Bankacılığı Aktif Şifre Aktivasyon İşlemleri
menüsünü kullanarak cihazınızı aktif hale getirmeniz gerekmektedir. Cihaz aktif hale geldiğinde, Kurumsal Internet
Bankacılığı’na giriş anında sizden cihazın ürettiği şifre istenecektir. Aktif Şifre cihazını kullanmaya başlamanız ile
birlikte Kurumsal İnternet Bankacılığı işlemlerini ancak bu cihazın ürettiği şifre ile gerçekleştirebilirsiniz. Bu şifre
olmadan Kurumsal Internet Bankacılığı işlemleri yapılamayacaktır.
- Cihazınızı kullanarak oluşturacağınız şifreyi gizli tutmanız ve 3. kişilerin kullanımına vermemeniz sizin güvenliğiniz
içindir. Aktif Şifre cihazının ürettiği şifre girilerek işlem yapılması durumunda, işlemi sizin yapmış olduğunuz kabul
edilecektir.
- Aktif Şifre cihazınızı kaybetmeniz, unutmanız veya çaldırmanız gibi durumlarda derhal 444 30 50 nolu çağrı
merkezimizi arayarak cihazın kullanılamaz hale gelmesini sağlamanız gerekmektedir. Aksi takdirde oluşacak
kayıplardan Bankamız sorumlu olmayacaktır. Bankamıza yapacağınız bildirimlerden önce yapılan tüm işlemlerin
tarafınızca yapıldığı kabul edilecektir. Ayrıca bu gibi hallerde geçici süreyle Kurumsal İnternet Bankacılığı işlemlerini
yapamayabilirsiniz. İşlem yapamama nedeniyle uğrayacağınız maddi veya manevi herhangi bir kayıp dolayısıyla
Bankamız sorumlu olmayacaktır.
- Aktif Şifre kullanım talebiniz yetkili temsilcilerimiz tarafından incelendikten sonra cihazınız kurye ile tarafınıza
gönderilecektir. Aktif Şifre cihazınız teslim edildikten sonra hesabınızdan vergiler dahil 20 TL cihaz ücreti tahsil
edilecektir. Cihazı kaybetmeniz, unutmanız veya çaldırmanız gibi nedenlerle yeni cihaz talep etmeniz halinde aynı
ücret alınacaktır.
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