1.

Договір про використання ING InsideBusiness
Цей Договір від ______________ укладений між
Клієнт
Ім’я та правовий статус:
Адреса:

GRID ID:
Додаткова інформація:

ING
Ім’я та правовий статус:
Адреса:

Реєстраційний номер:
Додаткова інформація:

Сторони домовились про наступне:

1. Підписка
Згідно з умовами цього документа Клієнт оформлює підписку на канал і домен ING InsideBusiness, що зазначені в
запропонованому ING Додатку 1 до цього документа.

2. Опції підписки
Опції, повноваження, обмеження й рахунки, пов’язані з цією підпискою, наведені в Додатку 1 (деталі налаштування). Клієнт має
право (частково) коригувати деталі налаштування шляхом повної заміни Додатка 1 або, за умови погодження, в електронному
вигляді за допомогою відповідних функцій InsideBusiness, які надаються ING.

3. Корпоративний адміністратор
З метою користування InsideBusiness Клієнт має право призначити певного Користувача, який матиме повноваження
призначати інших Користувачів у такий спосіб і в такій формі, що були зазначені або схвалені ING.

4. Комісії та витрати
Клієнт уповноважує ING списувати всі відповідні витрати, комісії та збори за користування InsideBusiness з платіжного рахунку,
зазначеного в Додатку 1. Відповідні витрати, комісії та збори зазначені в тарифній брошурі ING.

5. Умови використання
До цього Договору та Послуг, що надаються на його підставі, застосовуються Умови використання каналів ING і тарифна
брошура ING. Слова та вирази, визначені в Умовах використання каналів ING, мають у цьому Договорі таке саме значення, якщо
в ньому не зазначено інше.
Підписуючи цей Договір, Клієнт підтверджує отримання вищевказаних документів та умов, погоджується з ними, а також
визнає, що ці документи та умови є обов’язковими для Клієнта. Клієнт прямо визнає та погоджується, що всі ці документи та
умови (включаючи будь-які поправки до них), а також будь-які майбутні відповідні Документи щодо послуг можуть бути надані
Клієнту в електронній формі.
Підписи сторін на останній сторінці даного документу

1з4
Дата:

Ідентифікатор:

ID робочого процесу:

Опис:

Додаток 1. Деталі налаштування
1 Загальні відомості
Назва підписки:
Платіжний рахунок:
Докладніше про (налаштування) цього Додатка 1 див. у Документах щодо послуг.

2 Домени
Ця підписка містить наступні домени

Платежі та звіт по рахунку

3 Користувачі
Клієнт призначає таку(-их) особу (осіб) Користувачем(-ами) та надає їм довіреність щодо домену(-ів), зазначеного(-их) в п. 2
(Домени), відповідно до Умов використання каналів ING. Авторизація кожного Користувача визначається налаштуванням
групи (груп) Користувачів, до складу якої(-их) входить Користувач, як зазначено в п. 4. Будь-які зміни налаштування групи
Користувачів мають негайний вплив на авторизацію(-ії), право на які надається кожному Користувачу, що входить до складу
цієї групи Користувачів.
Користувач
Ім’я:
Ім’я латиницею:
Стать:
Електронна пошта:
Телефон:
Дата народження:
Мова:
Країна громадянства:
Доступ до передплати на
InsideBusiness:
ID користувача:
Група користувачів:

2з4
Дата:

Ідентифікатор:

ID робочого процесу:

Опис:

4 Групи користувачів
Ім’я

Тип

Кількість
користувачів

4.1 Відомості про групу користувачів
Компанії
GRID ID Ім’я

Країна проживання

Користувачі
Ім’я

Ідентифікатор
користувача

Електронна пошта

Дата
народження

Права щодо додатку
Мобільний
Додаток InsideBusiness
InsideBusiness mToken
Послуги для клієнтів
Запити на обслуговування — перегляд та ініціювання
InsideBusiness CEE
Доступ до InsideBusiness Payments CEE (Україна)

Рахунки
Рахунок не надано

Підписи сторін на останній сторінці даного документу

3з4
Дата:

Ідентифікатор:

ID робочого процесу:

Опис:

Підписано від імені
Клієнт
Місто, країна

Дата

Повне ім’я

Повне ім’я

Підпис

Підпис

ING
Місто, країна

Дата

Повне ім’я

Повне ім’я

Підпис

Підпис

4з4
Дата:

Ідентифікатор:

ID робочого процесу:

Опис:

