
DHB NET BANKING BESTAND UPLOAD AUTORISATIEFORMULIER

Vul a.u.b. dit gedeelte met informatie over uw organisatie in.

Vul a.u.b. onderstaand uw rekeningnummer(s) van uw DHB Betaalrekening(en) in, voor de activatie van bestand upload in DHB Net Banking:

Door DHB Bank in te vullen
Datum Cliëntnummer

daolpu dnatseb roov )RUE ni( negninekeR ed nav neteimilgaD atulaV gnineker ed nav atutlav eredei roov po )s(NABI ed .b.u.a feeG

 rekiurbeg nav liam-E ***maanrethcA & maaN Bestand Upload****

  :rootnak nav liam-E   :maansfjirdeB

 :rootnak remmunxaF   :rootnak remunnoofeleT

Kantooradres:

Contactgegevens:          

   :eisnetxE/remmunnoofelet rootnaK  :noosreptcatnoC dfooh maaN

    :liam-E   

   :eisnetxE/remmunnoofelet rootnaK  :noosreptcatnoC edeewt maaN

E-mail:
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  .nepyt leiforp srekiurbeg tnertmo anigap edneglov ed po gnithcileot ed .b.u.a eiZ  *
**  De maximum transactielimiet voor bestand upload voor iedere gebruiker is maximaal EUR500.000,-.  Het limietbedrag dat per gebruiker zal 

worden toegewezen, is het totaalbedrag van één bestand tezelfdertijd.   
*** De gebruikers die zullen worden toegevoegd voor bestand upload kunnen niet anders zijn dan de gebruikers vermeld in het “DHB Net 

Banking-Autorisatieformulier”, derhalve dienen de gebruikers al toegevoegd te zijn aan DHB Net Banking. Indien er een nieuwe gebruiker 
wordt toegevoegd voor bestand upload, dan dient eerst het  “DHB Net Banking-Autorisatieformulier” voor dat gebruiker ingevuld te 
worden.

**** De aanvaardbare bestandsformaat is ‘CSV’ (Comma Separated Value bestandsformaat) en kan maximaal uit 100 lijnen bestaan. De grootte 
van het bestand kan niet groter zijn dan 25 KB.

Sectie 2- Bankrekening gegevens

Sectie 3- Gebruikers privileges

Sectie 1 - Algemene bedrijfsgegevens
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Profiel* Transactielimiet in EUR valuta**

   neteimiL & seitcasnartgninekeR   
De Bestand Upload transactie maakt het mogelijk om meerdere betalingen naar derden uit te voeren door het uploaden van een bestand in DHB 
Net Banking, die uit betalingsdetails bestaat. De betalingen in de geüploade bestanden worden automatisch uitgevoerd door DHB Bank alsof ze 
één voor één door het Bedrijf zijn ingevoerd. De rekeningen die aan DHB Net Banking toegevoegd zullen worden voor bestand upload, dienen 
vermeld te worden door het aangegeven van het IBAN en de gerelateerde valuta voor iedere rekening. De daglimiet wordt toegewezen aan 
iedere rekening per transactiesoort. Indien de daglimiet van de rekening voor bestand upload is bereikt, is het niet mogelijk om een transactie van 
dat transactiesoort te voltooien, zelfs als de transactielimieten van de gebruikers nog beschikbaar zijn. Daglimieten worden voor bestand upload 
toegewezen in EUR valuta, ongeacht de valuta van de rekening.

     
Indien een andere bestaande rekening of een nieuwe rekening aan DHB Net Banking voor bestand upload toegevoegd dient te worden, dient  
voor de bepaling van transactielimieten van de gebruikers en daglimiet van de rekeningen voor bestand upload, het “DHB Net Banking Bestand 
Upload Autorisatieformulier” nogmaals ingevuld te worden. 
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DHB NET BANKING BESTAND UPLOAD AUTORISATIEFORMULIER

Door DHB Bank in te vullen

Cliëntnummer
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DHB Net Banking Gebruikers Profielen    

Alle geautoriseerden (personen met Gemachtigde of Gevolmachtigde profiel) zullen worden opgesteld in DHB Net Banking in overeenstemming 

met hun mandaten van het Bedrijf zoals aan Demir-Halk Bank (Nederland) N.V. is opgegeven. Niet-tekenbevoegden van de rekening(en) zullen 

niet worden benoemd als geautoriseerde(n) totdat aan Demir-Halk Bank (Nederland) N.V. middels een bestuursbesluit is doorgegeven dat aan 

desbetreffende persoon/personen machtiging is verleend.   

Inzake de Bestand Upload transactie, zijn er drie (3) profiel typen die aan DHB Net Banking gebruikers kunnen worden toegewezen; Uitvoerder, 

Gemachtigde, Gevolmachtigde. Alle profiel typen hebben toegang tot de DHB Betaalrekeningen van het Bedrijf om een Bestand Upload 

transactie uit te voeren, die in overeenstemming is met de onder genoemde bepalingen van dat profiel. Het is niet mogelijk om meer dan één 

profiel toe te wijzen aan dezelfde gebruiker.     

Uitvoerder Profiel: heeft de mogelijkheid om betalingen in te voeren binnen zijn transactielimieten of kan zijn eigen transacties annuleren 

voordat de transactie is bevestigd. De gebruiker van uitvoerder profiel kan transacties van alle rekeningen van het Bedrijf inzien en afschriften 

van alle rekeningen downloaden.    

Gemachtigde Profiel: heeft de mogelijkheid om betalingen in te voeren, te annuleren en te bevestigen, kan alle rekeningen van het Bedrijf inzien 

en afschriften van alle rekeningen van het Bedrijf downloaden. De gebruiker van dit profiel kan zijn eigen transacties of een transactie van 

andere gebruiker annuleren voordat de transactie is bevestigd, maar de gebruiker van dit profiel kan niet zijn eigen transacties bevestigen. Indien 

de gebruiker van een gemachtigde profiel een transactie invoert, dan kan een ander gebruiker met gemachtigde profiel de transactie bevestigen. 

Transacties bevestigd door een gebruiker met gemachtigde profiel worden ten laste van de gerelateerde rekening van het Bedrijf gedebiteerd.  

Gevolmachtigde Profiel: heeft de mogelijkheden om betalingen in te voeren, te wijzigen, te annuleren en te bevestigen, kan alle rekeningen 

van het Bedrijf inzien en afschriften van alle rekeningen van het Bedrijf downloaden. De gebruiker van dit profiel kan zijn eigen transacties 

wijzigen, annuleren of bevestigen. De transacties ingevoerd en bevestigd door de gebruiker van dit profiel worden gedebiteerd ten laste van de 

gerelateerde rekening van het Bedrijf. De gebruiker van dit profiel type kan ook een ‘DHB MaxiSpaarrekening’ of ‘Solidextra Depositorekening’ 

openen.

Dit formulier is een integraal onderdeel van het DHB Net Banking Contract ondertekend met Demir-Halk Bank (Nederland) N.V.. Na de provisies 

van de DHB Net Banking voorwaarden gelezen, begrepen en geaccepteerd te hebben, geef ik/geven wij hierbij toestemming aan Demir-Halk 

Bank (Nederland) N.V. om autorisatie te verlenen aan de personen zoals aangegeven op dit formulier voor de verkrijging van toegang tot de 

rekeningen van het Bedrijf en om transacties uit te voeren via Internet middels DHB Net Banking. Ik geef/Wij geven hierbij Demir-Halk Bank 

(Nederland) N.V. toestemming om de Gebruikersnaam, Wachtwoord en Digipass direct naar de bovengenoemde personen te zenden. Ik ga/ Wij 

gaan akkoord dat de bovengenoemde personen de plicht hebben tot geheimhouding van de Gebruikersnaam & Wachtwoord geregistreerd bij 

de Bank en de veiligheid van de Digipass. Eventuele schade die het Bedrijf te wijten is aan niet-naleving van deze voorwaarde is op eigen risico 

en verantwoordelijkheid van ons Bedrijf en de Bank kan op geen enkele wijze hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Ik ga/ Wij gaan akkoord 

dat de Bank veronderstelt dat inloggen met geldige Gebruikersnaam, Wachtwoord en Digipass een geldige sessie is die geïnitieerd wordt door 

niemand minder dan de bovengenoemde personen. Ik ga/Wij gaan akkoord dat de Bank niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of 

gevolgschade of schade opgelopen door het Bedrijf door directe of indirecte gebruik of door zich te verlaten op de elektronische communicatie, 

opdrachten of berichten. De Bank is evenmin aansprakelijk ten aanzien van het Bedrijf voor enige verlies of schade veroorzaakt in verband 

met de Net Banking Service en/of deze Overeenkomst op grond van onderbreking of stopzetting van de toegang tot en/of gebruik van deze Net 

Banking Service die voortvloeien uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan de Bank of buiten de controle van de Bank zijn. De transacties 

die door deze personen worden uitgevoerd, worden beschouwd als transacties die uitgevoerd zijn namens en van de rekening van ons Bedrijf. 

Ik ga/Wij gaan akkoord, dat ik/wij onmiddellijk de informatie verstrekt op dit formulier zal/zullen bijwerken en de Bank zal/zullen informeren 

indien enige wijziging noodzakelijk is. Ik bevestig/Wij bevestigen dat de verstrekte informatie op dit formulier correct en volledig is. Ik ga/Wij 

gaan akkoord dat Demir-Halk Bank (Nederland) N.V. zich het recht behoudt om passende maatregelen, waaronder juridische stappen te nemen, 

indien de hier opgegeven informatie vals blijkt te zijn. Ik bevestig/Wij bevestigen dat wij Demir-Halk Bank (Nederland) N.V. zullen informeren in 

geval van wijzigingen betreffende de wettelijke vertegenwoordiging van onze organisatie.

Datum (DD/MM/JJJJ): .......... /.......... /....................

Plaats:  ......................................................................

Naam wettelijke vertegenwoordiger:  ......................................................................

Handtekening:   ......................................................................

Datum (DD/MM/JJJJ): .......... /.......... /....................

Plaats:  ......................................................................

Naam wettelijke vertegenwoordiger:  ......................................................................

Handtekening:   ......................................................................

Akkoordverklaring


