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Załącznik 3 

do Umowy Ramowej dotyczącej Transakcji Skarbowych z Klientem Indywidualnym 

Informacja o nadaniu Klientowi hasła do identyfikacji telefonicznej 

Dane Klienta (imię, nazwisko i adres) 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

Nr CIF:  …………………………………………………… 

 

 
 

W celu wzajemnej identyfikacji Stron, Bank nadaje Klientowi 
 
 

Hasło w brzmieniu:  

 
oraz 

 
 

Odzew w brzmieniu: alior 

 
 
 
 

1. W kontaktach z Bankiem, Klientowi zostaje nadane hasło i odzew na formularzu stanowiącym Załącznik 3 do 
Umowy Ramowej.  

2. Klient ma prawo do zmiany hasła w dowolnym terminie, przy czym nie stanowi to zmiany warunków Umowy 
Ramowej. Zmiana hasła dokonywana jest w formie pisemnej poprzez wypełnienie wniosku według wzoru 
stanowiącego Załącznik 3 do Umowy Ramowej oraz dostarczenie go na adres korespondencyjny Banku 
wymieniony w Umowie Ramowej. 

3. Zmiana hasła skutkuje natychmiastowym wstrzymaniem możliwości zawierania Transakcji z wykorzystaniem 
poprzednio ustanowionego hasła. 

4. Przed uzgodnieniem Parametrów Transakcji, Bank ma prawo do dokonania dodatkowej identyfikacji Klienta 
przy użyciu aktualnego hasła i odzewu. 

5. Klient zobowiązuje się nie udostępniać hasła osobom nieupoważnionym do zawierania Transakcji w jego 
imieniu oraz posługiwać się nim w taki sposób aby nie doszło do ujawnienia go takim osobom.  

6. Zawarcie transakcji możliwe jest przez osoby uprawnione wskazane przez Klienta w Załączniku 1 do Umowy 
Ramowej 

7. Hasło i odzew wskazane na formularzu służą do potwierdzenia tożsamości Klienta i są warunkiem koniecznym 
do Uzgodnienia Parametrów Transakcji 

8. Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z Transakcji zawartej przez nieuprawnione osoby 
posługujące się hasłem, lub które na skutek niezachowania należytych środków ostrożności przez Klienta 
zapoznały się z hasłem. 

9. Stwierdzenie skuteczności zawarcia Transakcji zawieranej telefonicznie wymaga ze strony Klienta podania 
imienia i nazwiska znajdującego się w Załączniku 1 do Umowy Ramowej, natomiast ze strony Banku podania 
imienia i nazwiska osoby wyznaczonej do zawierania Transakcji w imieniu Banku. 

10. Klient jest zobowiązany do aktualizowania dokumentów doręczonych wcześniej do Banku w związku z Umową 
Ramową, Załącznikiem nr 1 do Umowy Ramowej lub prowadzeniem Rachunku Rozliczeniowego. 
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11. Aktualizacja danych wskazanych w Załączniku 1 do Umowy Ramowej, dokonywana jest jednostronnie przez 
Klienta poprzez doręczenie Bankowi nowego Załącznika 1 do Umowy Ramowej, zawierającego 
zaktualizowane dane i jest wiążąca dla Banku od momentu doręczenia Bankowi nowego Załącznika 1 do 
Umowy Ramowej. 

12. W przypadku doręczenia do Banku uaktualnionego Załącznika nr 1 do Umowy Ramowej, dane zawarte w tym 
Załączniku zastępują w całości dane zawarte w poprzednim Załączniku. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
______________________________________ 

 Data i podpis Klienta 

 Potwierdzam, że powyższy/-e podpis/-y został/-y 
złożony/-e w mojej obecności przez Klienta /przez osoby 
należycie umocowane do działania w imieniu i na rzecz 

Klienta 

(potwierdzenie nie dotyczy dokumentu dostarczonego 
elektronicznie lub w procesie kurierskim) 

 
  

______________________________________ 
 (imię, nazwisko i podpis pracownika Banku) 
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