InsideBusiness Payments Hungary regisztrációs űrlap)[InsideBusiness Payments Hungary registration)Form]

Az InsideBusiness Payments Hungary szerződés "A" melléklete)[Annex)"A")to)the)InsideBusiness Payments Hungary Agreement] C3-Confidential

ING Bank N.V., Magyarországi Fióktelepe, Dózsa György út 84/B, 1068 Budapest, Magyarország; Segítség a kitöltéshez: +36 1 235 6774; Help desk : +36 1 777 7572; insidebusiness.support@ing.com

Dátum,[Date] Oldal)[Page]

Kérjük a nyomtatványt elektronikusan kitölteni! [Please fill in the form electronically!]

Felhasználó)[User]

Ügyfél)[Client]

Keresztnév,[First name]

Vezetéknév,[Last name]

Ügyfél neve,[Company name]

Lakcím/Tartózkodási hely,[Home,address/Residence address]
Ügyfél címe,[Company address]
Lakóhely/Tartózkodási hely szerinti ország,[Country of Residence]
Felhasználó opciók [User options] Új felhasználó regisztrálása [Register new user]
Csehországi születési azonosító
[Czech Birth number]:
Szlovákiai születési azonosító
[Slovakian Birth number]:
Lengyelországi személyi azonosító
Polish Personal ID [PESEL]:

Igényelt rendszer eszközök,[Requested system tools]
mToken,[InsideBusiness App]

Telefonszám [Phone number]

Email

Adószám,[TAX identification,number]

Kérjük adja meg mobil telefonszámát az alábbi mezőben

[Please enter your mobile phone number in the field below]

Mobil telefonszám,[Mobile Phone number]

A felhasználó nem rendelkezik cseh születési azonosítóval
[The user does not have a Czech Birth number]
A felhasználó nem rendelkezik szlovák születési azonosítóval
[The user does not have a Slovakian Birth number]
A felhasználó nem rendelkezik lengyel személyes azonosítóval
[The user does not have a Polish Personal ID]

Németországi Adóazonosító
[German TAX ID (TIN)]:
Olaszországi Adóazonosító
[Italian Tax Code (Codice Fiscale)]:

ING I-Dentity Kártya és Kártyaolvasó,[ING I-Dentity card and card reader]
Rendelkezem PKI kártyával
Felhasználói azonosító
[I have existing PKI smart card], [User ID],[WB/IB...]

A felhasználó nem rendelkezik német adóazonosítóval
[The user does not have a German TAX ID]
A felhasználó nem rendelkezik olasz adóazonosítóval
[The user does not have an Italian TAX Code]

Születési dátum [Date,of,birth]

Születési hely [Place,of,birth]:

Szállítási opciók,[Delivery options]

Állampolgárság országa [Country of Citizenship]

Postai kézbesítés az alábbi címre [by postal service to the following address]

Személyi igazolvány [ID Card nr.]

Útlevél [Passport nr.]

Cégnév,[Company name]

Napi felhasználói limit,[Daily,user,limit],EUR ***

Postai cím,[Postal address]

Választott nyelv,[Preferred language]

Megjegyzések)[Remarks]

English

Magyar

Felhasználói jogosultságok megtekintése[View Administrator rights]

Postai kézbesítés esetén, kérjük adja meg a cég nevét is!
[Please also enter the company name in case of postal delivery!]

Az összes számlára [For all accounts]
A felhasználói jogosultságok megtekintésére feljogosított felhasználó, csak a megjelölt számlákhoz tartozó felhasználói
fiókokra vonatkozó jogosultságokat tekintheti meg. Ezzel a felhatalmazással nem engedélyezheti, módosíthatja vagy törölheti
az adott ügyfél felhasználóinak beállítási jogát. [The View Administrator can only view the rights and permissions with regard
to relevant accounts of all other appointed Users by the Company. For the avoidance of doubt, the View Administrator cannot
authorise, modify or revoke the setup rights of other appointed Users by the Company.]

[C2B files]

[View Administrator rights]

Postai megbízások
[Postal transactions]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tetszőleges file-ok kezelése

Jogosultságok megtekintése

[Multiple transactions]

Csoportos megbízások

[SEPA direct debits]

SEPA beszedések

[SEPA credit transfers]

SEPA átutalások

[Direct Debits]

Beszedési megbízások

[International payments]

Deviza megbízások

[Domestic payments]

Belföldi megbízások

[Send]

Küldés

[Modify]

EUR**

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Módosítás

Napi számlalimit, felhasználónként[Daily account limit per user]

[Initiate]

Számlaszám
[Account number]

Rögzítés

Megtekintés

Új számlák regisztrálása [Register new accounts]

[View]

Számla regisztráció,[Account,registration]

[Account,balances, Statements]

Felhasználói jogosultságok számlánként [User,access,rights per accounts]
Számlaegyenleg, Számlakivonat

Ügyfélszintű felhasználói limit [User limit on Customer,level] EUR**

[Signature,type] ***

*** 'E' (egyedüli aláíró)/'A' (együttes aláíró)/'B' (csak 'A' vagy 'E' aláíróval együttesen); A "C, D, F, G" opciók csak speciális
esetben használandók ['E' (single signatory)/'A' (with another authorized signatory)/'B' (only with 'A' or 'E' authorized signatory);
C, D, F, G options are used for special cases only]

Aláírás típusa ***

** Kérjük, adja meg a számla, ügyfél, illetve a felhasználó napi limitet. Ha nem szeretne limitet
megadni, hagyja üresen a mezőket. Minden limit EUR-ban értendő [Please define daily account,
customer and user limit if applicable. Otherwise please leave these fields blank. All limits are in EUR]

Ügyfél és Felhasználói nyilatkozat [Declarations of the Company and the User]

Egy felhasználó Megtekintésre Jogosult Felhasználóvá történő kinevezése által a társaság tudomásul veszi és elfogadja, hogy az InsideBusiness Payments CEE rendszerben e személy jogosulttá válik arra, hogy más felhasználók
hozzáféréseihez és esetlegesen személyes adataihoz hozzáférjen. Az ING Bank N.V Magyarországi Fióktelepét semmilyen felelősség nem terheli a Megtekintésre Jogosult Felhasználó, más felhasználók jogait és személyes adatait érintő
megtekintési jogosultságaival kapcsolatban. Én, a feljogosított felhasználó, mint Megtekintésre Jogosult Felhasználó, felelősséget vállalok annak megelőzéséért, hogy az általam megismert és más Felhasználókra vonatkozó információkat
– beleértve a személyes adatokat is – más jogszerűtlen módon, vagy engedély nélkül felhasználja.
[By appointing a user as a View Administrator, the company understands and agrees that, in InsideBusiness Payments CEE, such authorized user will be able to have access on other users permissions and possibly other users personal
details. ING Bank (legal name of the bank) is not responsible for any issues which may arise from the View Administrator’s ability to have view rights on other user rights and personal details.
I, the authorised User and in my role as View Administrator, take the responsibility to prevent the illegal or unauthorised use of any information, including personal data of other Users, which might become known to me.]

Számlatulajdonos aláírása,
[Signature of the account holder]

Felhasználó aláírása
[User,signature]

ING)Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe,
[ING,Bank N.V. Hungary Branch]

