
Firma Ünvanı
Müşteri Numarası

Yetkili Kişiler 3. Yetkili
Ad Soyad ………………
E-Posta ………………
Telefon ………………
Fax ………………

3. Yetkili
Ad Soyad ………………
E-Posta ………………
Telefon ………………
Fax ………………

Döviz Cinsi Şube Kodu

……………... ………………
………………

……………… ………………
***Birden fazla IP girişi yapılabilir, sadece giriş yapılan IP lerden gelen bağlantılara izin verilecektir. 

Talep Tarihi

……/…..…/.…….
İmza

……………… ………………

HESAP BİLGİLERİ
IBAN Hesap No

..………………………………………….
…………………………………………….
……………………………………………

………………

………………
………………
………………

………………
……………… ………………

………………
Kullanıcı Adı, Şifre ve Servis Bilgilerinin Teslim Edileceği Yetkililerin İrtibat Bilgileri

1. Yetkili 2. Yetkili
………………

      TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

 Firma Bilgileri

……………………………

1. Yetkili 2. Yetkili

……………

………………….

………………

Bilgilendirme

Yukarıda yazılı olarak beyan edilen bilgiler doğrultusunda müşteri numarası altında tanımlı bu formda yer alan hesaplarımızın 
XML formatında raporlanması suretiyle yukarıda belirtilen IP adresleri tarafından online olarak görüntülenebilmesini, şifre ve 
kullanıcı bilgilerinin tarafımıza iletilmesini talep ederiz. Bankanıza bildirdiğimiz IP adresleri üzerinden münhasıran Şirketimizce 
ve/veya Şirketimizce usulüne uygun şekilde yetkilendirilmiş 3. kişilerce erişim sağlanacağını; Bankanızın bu hususta bir araştırma 
ve/veya takip yükümlülüğü bulunmadığını; Bankanızca iletilen şifre ve kullanıcı bilgilerinin muhafazasının yükümlülüğümüzde 
olacağını, 3.kişilerle paylaşılmayacağını, bu şifre ve kullanıcı bilgilerinin kullanımın Şirketimiz bilgi ve talimatı dahilinde 
kullanımlar olduğunu, olacağını kabul ettiğimizi, tarafımızca üçüncü kişiler ile paylaşılması halinde Bankanızın herhangi bir 
sorumluluğu bulunmadığını; Bankanıza bildirilen IP adresleri üzerinden sağlanacak erişimler nedeniyle olası durumda 
Bankanızdan zarar, ziyan, tazminat ve her ne ad altında olursa olsun herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunmayacağımızı; 
söz konusu IP adreslerinin kullanımının münhasıran Şirketimiz sorumluluğunda olduğunu; işbu talimatın geri alındığını belirtir 
yazılı bir talimatın tarafınızca teslim alınacağı tarihe kadar geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

FİRMA - Yetkili İmza / Kaşe

………………
3.220.78.170
………………

FORMAT BİLGİLERİ EKRANI 
IP BİLGİLERİ ***

Tüm Hesaplar (Tüm mevcut mevduat hesapları ve yeni açılacak olan mevduat hesapları için işaretleyiniz.)

…………………………………………….

X	

0552 690 28 28

194.15.102.86

Yusuf MEYRİLİ 
bilgi@dijiyon.com

31.223.45.82

 Online Hesap Ekstresi Tanımlama Formu (webservis)




