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Oddział / Centrum Korporacyjne w    

  
Data    

 
USTAWIENIA POWIADOMIEŃ 

do BOŚBank24 iBOSS  
 

Nazwa i adres Klienta 
lub pieczątka firmowa

1   

 
 
 
 
 
 

Modulo Klienta  
(wypełnia Bank) 

 

1 
Proszę nie wypełniać pola, w przypadku gdy dyspozycja wypełniana jest dla grupy Klientów zgodnie z Wykazem obsługiwanych podmiotów. 

 

Ustawienia ogólne 

Zakres godzin, w których Bank może wysyłać powiadomienia sms: od  ..:.. do ..:.. 

Powiadomienie sms zawierające informację o saldzie ma być przesłane o godzinie (może być przesyłane poza zakresem godzin 
podanym powyżej):  ..:.. 

 W dni:     poniedziałek 
   wtorek 
   środa 
   czwartek 
   piątek 
   sobota 
   niedziela 

Kwota przelewu, powyżej której przekazywane będzie powiadomienie: ………………….. (PLN lub równowartość PLN).
2 

Kwota paczki przelewów, powyżej której przekazywane będzie powiadomienie:  ……………….(PLN lub równowartość PLN).
2
 

 

 

Ustawienia Użytkowników 
3 

 

Imię i nazwisko 
Użytkownika 

 

PESEL
4 

 

Typ powiadomienia o 
logowaniu  Natychmiastowo 

5 
 Zgodnie z ustalonym przedziałem godzin 

6 

Powiadomienie o logowaniu 
innych Użytkowników 

 TAK      NIE 

Dostęp do systemu 
Zalogowanie do systemu  SMS   e-mail 

Nieudana próba logowania do systemu  SMS   e-mail 

Zlecenia przelewów Realizacja paczki przelewów  SMS   e-mail 

Odrzucenie paczki przelewów  SMS   e-mail 

Niepełna realizacja paczki przelewów  SMS   e-mail 

Nowa paczka przelewów do podpisania  SMS   e-mail 

Nowa paczka przelewów do przekazania  SMS   e-mail 

Realizacja paczki przelewów powyżej określonej 
kwoty 

 SMS   e-mail 

Powiadomienia dotyczące 
rachunku 

 Wszystkie rachunki 

 Numery rachunków 
………………………………………. 
……………………………………….. 
………………………………………… 

Realizacja dyspozycji przelewu  SMS   e-mail 

Realizacja dyspozycji przelewu płacowego  SMS   e-mail 

Odrzucenie dyspozycji przelewu  SMS   e-mail 

Odrzucenie dyspozycji przelewu płacowego  SMS   e-mail 

Nowy przelew do podpisania  SMS   e-mail 

Nowy przelew płacowy do podpisania  SMS   e-mail 

Nowy przelew do przekazania  SMS   e-mail 

Nowy przelew płacowy do przekazania  SMS   e-mail 
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Realizacja przelewu powyżej określnej kwoty  SMS   e-mail 

Operacje na rachunku Wpływ środków od kontrahenta ze wskazanego 
rachunku / grupy rachunków (na dowolny rachunek 
Klienta)  

 SMS   e-mail 

NRB rachunku …………………………………………. 

Powiadomienia dotyczące 
rachunku 
 

 Wszystkie rachunki 

 Numery rachunków 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

Powiadomienie o saldzie o określonej godzinie 
 

 SMS   e-mail 

Powiadomienie o zmianie salda po każdej zmianie, nie 
częściej niż raz dziennie 

 SMS   e-mail 

Informacja o agregacji przelewów masowych  
przychodzących 

 SMS   e-mail 

Lokaty Nowa lokata do podpisania  SMS   e-mail 

Nowa lokata do przekazania  SMS   e-mail 

Wygaśnięcie lokaty  SMS   e-mail 

Wiadomości Nowa wiadomość  SMS   e-mail 

Wnioski Nowy wniosek do podpisania  SMS   e-mail 

Nowy wniosek do przekazania  SMS   e-mail 

Wniosek rozpatrzony pozytywnie przez Bank  SMS   e-mail 

Wniosek odrzucony przez Bank  SMS   e-mail 

Karty Informacja o zadłużeniu na rachunku karty kredytowej  SMS   e-mail 
 

2  
Powiadomienia dotyczą przelewów wychodzących. 

3   
Sekcję należy powielić w zależności od liczby Użytkowników, dla których będą ustawione powiadomienia. 

4  
W przypadku nierezydenta wpisać rodzaj i numer dokumentu tożsamości. 

5   
Informacja o logowaniu będzie przesyłana bez uwzględnienia ustalonego przedziału godzin. Powiadomienie będzie przesyłane natychmiast po zalogowaniu Użytkownika. 

6   
Informacja o logowaniu będzie przesyłana z uwzględnieniem ustalonego przedziału godzin. 

 
 

 

  

 Pieczątka firmowa Klienta i podpisy osób działających w imieniu Klienta 

  

Tożsamość osób i własnoręczność podpisów stwierdzam 

 Data przyjęcia Dyspozycji przez Bank  

   

   

Pieczątka imienna i podpis pracownika Banku przyjmującego Dyspozycję   

 
 


