Mẫu: CA/2012/DVKH/001

CIF:………………….
GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN, PHÁT HÀNH THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA
VÀ ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
(Dùng cho Khách hàng cá nhân)
Kính gửi: Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh/PGD: ………………………………

1.

THÔNG TIN CHỦ TÀI KHOẢN

Người được ủy quyền 2:

Họ và tên: ..................................................................................

Họ và tên:..................................................................................

Ngày sinh: …../…../……..

Số CMND/HC: .........................................................................

Số CMND/HC:..........................................................................

Ngày cấp:…./…./…… Nơi cấp: ..............................................

Ngày cấp:….../..…./……… Nơi cấp:........................................

Địa chỉ liên hệ:..........................................................................

Quốc tịch: ..................................................................................

..................................................................................................

Giới tính:

3.

Nam

Nữ

ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH THẺ

Địa chỉ liên hệ: ..........................................................................

Số TK mặc định:

...................................................................................................

..................................................................................................

Nơi công tác: .............................................................................

Số TK liên kết 1:

...................................................................................................

..................................................................................................

Điện thoại:.................................................................................

Số TK liên kết 2:

Email: ........................................................................................

..................................................................................................

CÂU HỎI BẢO MẬT (*)
Câu hỏi:

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

Câu trả lời: ...……………………………………… ..............

(*) Khách hàng điền số TK trong trường hợp đã có TK tại Ngân
hàng Bưu điện Liên Việt.
Thông tin Thẻ chính:
Tên in dập nổi (25 ký tự, kể cả dấu cách):

……………………………………….. ...............
(*) Câu hỏi bảo mật là bắt buộc và được sử dụng để xác thực
Khách hàng khi thực hiện các yêu cầu qua điện thoại)
2. ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN
Mở Tài khoản tiền gửi thanh toán (TGTT)
Loại tiền

VND

Khác (ghi rõ) .........................

Mở Tài khoản .....................................................................
Loại tiền

VND

Khác (ghi rõ) ……

Chu kỳ in sao kê:

Hàng ngày

Hàng quý

Hàng năm

Hàng tháng

Hạng thẻ:

Chuẩn

VIP Gold

VIP Diamond

Khác (ghi rõ) ………………………………….
Thông tin Thẻ phụ 1:
Họ và tên:..................................................................................
Số CMND/ HC:………………… Điện thoại:………………
Tên in dập nổi (25 ký tự, kể cả dấu cách):

Khác....................................................................................
Phương thức nhận chứng từ:
Tại ngân hàng

Qua bưu điện

Thư điện tử

Khác...........................................

Người được ủy quyền 1:
Họ và tên: ..................................................................................
Số CMND/HC:..........................................................................

Thông tin Thẻ phụ 2:
Họ và tên:..................................................................................
Số CMND/ HC:………………… Điện thoại:………………
Tên in dập nổi (25 ký tự, kể cả dấu cách):

Ngày cấp:…./…./…… Nơi cấp:...............................................
Địa chỉ liên hệ: ..........................................................................
...................................................................................................

(*) Thẻ phụ mặc định cùng hạng với thẻ chính
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Hình thức phát hành:
Thường (Nhận thẻ trong vòng 05 ngày làm việc)
Trao ngay (Nhận thẻ ngay sau khi hoàn tất thủ tục)

ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ MẪU
Chủ tài khoản:
Chữ ký 1

Chữ ký 2

Người được ủy quyền 1:
Chữ ký 1

Chữ ký 2

Người được ủy quyền 2:
Chữ ký 1

Chữ ký 2

Khác……………………………………………….
(*) Hình thức trao ngay chỉ áp dụng cho Thẻ chính của các
loại thẻ Chuẩn và VIP Gold
Nhận thẻ tại :
Chi nhánh/PGD: ……………………………………… .....
Tại địa chỉ: …………………………………………… ......
…………………………………………………………………..
4.

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ

SMS Banking
Mobile Banking:
Thông báo biến động số dư (bằng SMS)
Gói Bạc: Truy vấn
Gói Vàng: Truy vấn, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn
Gói Kim cương: Truy vấn, chuyển khoản, thanh toán
hóa đơn, TopUp
Internet Banking (truy vấn, chuyển khoản, thanh toán):
Gói Bạc: Hạn mức thấp, xác thực qua SMS.
Gói Vàng: Hạn mức trung bình, xác thực qua SMS.
Gói Kim cương: Hạn mức cao, xác thực qua Token.
Ghi chú: Dịch vụ Ngân hàng điện tử được đăng ký cho Thẻ
chính, không áp dụng đối với Thẻ phụ theo mẫu đăng ký này.
Thanh toán trực tuyến (sử dụng Thẻ để thanh toán hàng
hóa, dịch vụ trên các website)

Xác nhận của Khách hàng
Tôi xác nhận những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn
toàn chịu trách nhiệm về các thông tin đã cung cấp.
Tôi đã nhận, đọc, được giải thích, hiểu và cam kết thực hiện điều
khoản, điều kiện sử dụng các dịch vụ đăng ký với Ngân hàng.
Ngày…./…./………
Chủ tài khoản
(Ký, ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG

Số ĐT di động dùng để nhận mã xác thực giao dịch thanh
toán trực tuyến:………………………………………………

Mã nhân viên (Người giới thiệu): …………………….

Khách hàng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho
Ngân hàng khi có sự thay đổi số ĐT này.

Số TK TGTT VND: .......................................................

BÀN GIAO THIẾT BỊ BẢO MẬT (TOKEN)
User đăng nhập: ……………………………………………
Mã Token:…………………………………………………..
Tôi đã nhận Token ở tình trạng tốt. Ngày nhận: …/…./……
Khách hàng
(Ký và ghi rõ họ tên)

5.

Phòng/ Ban/ Đơn vị: ...……………………………….

Số TK TGTT …… :.......................................................
Số TK: ............................................................................
Số TK: ............................................................................
Số thẻ chính: …………………………………………..
Số thẻ phụ 1:……………………………………………
Số thẻ phụ 2: ..................................................................
Giao dịch viên
Kiểm soát
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐĂNG KÝ THANH TOÁN TỰ ĐỘNG

Tôi ủy quyền cho Ngân hàng định kỳ kiểm tra Tài khoản của
tôi, chuyển tiền từ Tài khoản nguồn:
…………………………………………………………. ............
sang Tài khoản:…………………………………………............

Giám đốc/Trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Số tiền chuyển (tối thiểu mỗi lần 100.000 VNĐ):
…………………………………………. ....................................
Ngày trích tiền định kỳ: ……………………………….. ............
6.

THANH TOÁN PHÍ
Tiền mặt
Ghi nợ TK số: …………………………………………….
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